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VOORWOORD 

De gevaren van het internet en meerbepaald cyberpesten is een fenomeen waar ieder 

van ons weleens mee in contact gekomen is of op zijn minst ooit al eens van gehoord 

heeft. Hoe langer hoe meer verschijnen er artikels over in de krant of dagbladen, zijn 

er reportages van op de televisie of vindt er een preventiecampagne plaats. De grote 

aandacht van de media heeft onze aandacht getrokken om dit onderwerp eens van 

naderbij te bekijken. Ook studeren we beide informatica, wat hier perfect bij aansluit en 

in het kader past van ons onderwerp.  

Graag zouden we iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het realiseren van dit 

onderzoeksproject.  

Hartelijk dank aan onze promotor en tevens docent informatica Jean-Pierre Pluymers. 

Hij heeft ons aanwijzingen gegeven en ons zo op het rechte pad gebracht en gehouden. 

Hij heeft de fouten in onze voorlopige versies opgespoord en verbeterd. Mede dankzij 

hem is dit onderzoeksproject geworden wat het nu is. 
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Louiseschool te Paramaribo voor hun toestemming en bereidwillige medewerking 

tijdens ons onderzoek over cyberpesten. 

 

 

 





 

SAMENVATTING 

Als onderwerp voor ons onderzoeksproject kozen we ervoor om de gevaren van het 

internet en cyberpesten te bespreken.  

Ons onderzoeksproject valt uiteen in twee luiken. Enerzijds heb je het theoretisch 

kader, anderzijds het onderzoek of praktisch gedeelte.  

In het theoretisch kader worden de gevaren van het internet uitgebreid behandeld. Zo 

wordt er gesproken over jongeren en internet, internet als informatiebron, internet als 

communicatie en internet als ontspanning. Onder deze titels worden verschillende 

concrete onderwerpen aangehaald, waarbij we eerst proberen duidelijk te maken wat 

het nu precies is en vervolgens dieper ingaan op het gevaar ervan.  

Ook cyberpesten wordt in het theoretisch kader uitgebreid besproken. Eerst en vooral 

wordt er een vergelijking opgesteld tussen gewoon pesten en cyberpesten door het 

opsommen van de gelijkenissen en verschillen. Vervolgens worden de kenmerken van 

cyberpesten besproken, alsook de verschillende vormen ervan, de frequentie of het 

voorkomen, hoe het te bestrijden valt en preventie op de school of op dewerkplek.  

Als onderzoek deden we een vergelijkende studie tussen België en Suriname op gebied 

van cyberpesten. Hiervoor namen we in onze stagescholen plusminus dertig enquêtes 

af en vijf interviews. Vervolgens verwerkte we alle gegevens uit de enquêtes en 

interviews om tot slot een conclusie en algemeen besluit te kunnen vormen.  
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INLEIDING 

Tegenwoordig heeft het merendeel van de bevolking een computer met daarop internet 

ter beschikking. Heel handig en leuk is zo’n ding, maar dit is niet altijd en bij iedereen 

het geval. Naast alle nutsvoorzieningen die het internet te bieden heeft, schuilen er 

heel wat gevaren achter waarvan cyberpesten de bekendste is.  

Doordat dit fenomeen de laatste jaren meer en meer voorkomt en besproken wordt in 

de media, hebben we besloten ons wat meer te verdiepen in dit onderwerp. Ook 

studeren we beide informatica, wat een perfecte match was met dit thema. 

Aangezien Igna stage zal lopen in België en Sanne in Suriname, hebben we ervoor 

gekozen om een onderzoek op te starten omtrent de gevaren van het internet en 

cyberpesten en een vergelijkende studie te doen tussen beide landen. 

We zouden graag te weten komen of er een beleid is omtrent cyberpesten in de scholen 

waar wij stage zullen lopen. Igna loopt stage in het Sint-Victor te Turnhout en Sanne 

gaat haar langdurige stage in de St. Louiseschool te Paramaribo doen. 

We willen ook te weten komen hoe men omgaat met cyberpesten in het onderwijs, 

maar meer bepaald in deze twee scholen. Hoe staan de leerkrachten, de directie en alle 

andere leden van de school ten opzichte van dit fenomeen. Ook dit gaan wij zowel in 

België als in Suriname bekijken om hiervan een vergelijking te kunnen maken tussen 

een sterk ontwikkeld industrieland zoals België ten opzichte van een ontwikkelingsland 

zoals Suriname. 

Hiervoor zullen wij leerkrachten, directieleden en andere leden van de school uit beide 

landen bevragen aan de hand van enquêtes en interviews waarvan je de resultaten en 

conclusies in dit werkstuk te lezen zal krijgen.  
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1 PROBLEEMSTELLING 

1.1 Praktijkprobleem 

Vanuit de eigen leefwereld en vanuit één van onze twee onderwijsvakken, Informatica, 

ontwikkelde zich de interesse om een onderzoeksproject te maken over de gevaren van 

het internet en meer bepaald over cyberpesten. 

Het internet is alom bekend bij het grootste gedeelte van de bevolking, maar slechts 

een kleine minderheid heeft de nodige kennis over de gevaren van het internet. 

Cyberpesten is er daar één van en kent de laatste jaren een opmars in België. Wij 

vragen ons af hoe dit speelt onder de jongeren in een school en hoe de school hier juist 

mee omgaat. 

Aangezien Sanne haar langdurige stage gaat uitvoeren in het buitenland, namelijk 

Suriname, kriebelde bij ons de vraag of er in een ontwikkelingsland, waar de computer 

nog een echte nieuwigheid is, ook als zoiets bekend is als de gevaren van het internet 

en cyberpesten. 

We willen graag een vergelijking maken tussen 

het Sint-Victor te Turnhout en de St. Louise school 

te Paramaribo. 

Het Sint-Victor te Turnhout is een school van de 

Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde zijn 

een internationale religieuze congregatie, die zich 

op verschillende maatschappelijke domeinen 

engageert. In België zijn de Broeders van Liefde 

vooral actief op de domeinen zorg (geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische 

zorg) en onderwijs (kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs).  

 

Figuur 2: Computerklas in het Sint-Victor 

Figuur 1: Sint-Victor te Turnhout 
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De St. Louiseschool is gevestigd in het hartje van 

Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Deze 

school staat, voor Surinaamse normen, hoog 

aangeschreven. Er heerst een enorme culturele 

diversiteit en je vindt er leerlingen uit heel wat 

verschillende bevolkingsgroepen: Hindoestanen, 

Creolen, Javanen, Chinezen,… De school bestaat 

ondertussen 155 jaar en is daarmee de oudste 

school van heel Paramaribo. Het is een Rooms-

katholieke meisjesschool waar leerlingen nog verplicht worden een uniform te dragen. 

Het hele schoolgebeuren wordt geleid door Edith Lamsberg – Kesoemoatso, de 

directrice van de school. 

 

Figuur 4: Computerklas in de St. Louiseschool 

1.2 Theoretisch kader 

1.3 De gevaren van het internet 

1.3.1 Inleiding 

De opkomst van het internet heeft een grote invloed gehad op het dagdagelijkse leven 

van de doorsnee mens. Het kent heel wat voordelen en heeft ervoor gezorgd dat je op 

een snelle en eenvoudige manier informatie kan opzoeken en verspreiden. Ook biedt 

het internet heel wat mogelijkheden tot ontspanning en is communicatie met vrienden 

of kennissen bijna onbeperkt. Het internet is daarom een belangrijk instrument 

geworden in zowel het privé- als professioneel leven van jong en oud. Toch heeft elk 

voordeel zijn nadeel en ook de medaille van het internet heeft een keerzijde. 

Figuur 3: St. Louiseschool te 

Paramaribo 
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In dit deel van het werkstuk zullen we ons focussen op het internetgedrag van 

jongeren. Hierbij worden zowel de positieve aspecten als de gevaren ervan aangehaald, 

maar ook nuttige informatie en tips voor leerkrachten en ouders meegegeven. 

1.3.2 Jongeren en internet 

Tieners lijken vaak volledig op te gaan in het internet: gamen met anderen over de 

hele wereld, uren filmpjes kijken op YouTube, eindeloos kletsen via MSN, nieuwe 

muziek luisteren of zelf maken,… Op het internet is zoveel te doen waardoor jongeren 

zich zelden of nooit nog vervelen en moeilijk van hun computerscherm weg te krijgen 

zijn.  

Op internet ben je ook nooit alleen, wat het voor jongeren net zo interessant maakt: 

het is spannend, het biedt kansen om je eigen creativiteit te ontwikkelen, je oefent met 

relaties en gevoelens, je leert nieuwe vrienden kennen,… 

1.3.3 Internet als informatiebron 

Aanvankelijk was ‘informatie’ het sterkste en aantrekkelijkste element van internet. Het 

internet bevat zoveel miljoenen pagina’s met informatie dat het één grote openbare 

bibliotheek is geworden. Je kan dus echt wel stellen dat het internet een bron van 

informatie is: je vindt er zo goed als alles op.  

Toch mag je niet zomaar alles klakkeloos overnemen. Iedereen kan te pas en te onpas 

informatie op het internet zetten, waardoor het wel eens fouten kan bevatten. Dit besef 

hebben heel wat tieners nog niet. Ze hebben de neiging alles te geloven dat ze op het 

internet gelezen hebben.  

Als leerkracht is het belangrijk dat je hen een kritische blik aanleert, zodat ze een 

onderscheid kunnen maken tussen kwalitatieve websites met degelijke informatie en 

twijfelachtige websites. Ook het leren gericht zoeken via een zoekmachine is aan te 

raden. 

Het surfen op internet kan heel wat negatieve gevolgen met zich meebrengen, ook al is 

je surfgedrag onschuldig en kijk je gewoon even hoe het weer er voor de komende 

dagen zal uitzien. 

1.3.3.1 Malware  

Malware is een verzamelnaam voor onder andere spyware, adware, virussen en andere 

kwaadwillende software. Deze troep kan zich heel eenvoudig in uw computer nestelen. 
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Dit kan gebeuren in een paar seconden wanneer je een verkeerde website bezoekt, 

maar ook onopvallend bij het downloaden van muziek, freeware, screensavers, 

spelletjes,…  

1.3.3.2 Spyware 

Dit is, zoals de naam al zegt, spionerende software. Het programma verzamelt, vaak 

zonder het medeweten van de gebruiker zelf, informatie over diens surfgedrag: 

bezochte websites, aankopen, welke e-mailadressen en wachtwoorden je gebruikt, 

welke programma’s er op de computer staan,… Deze gegevens worden dan verkocht 

aan marketingbedrijven, omdat zij een grote interesse hebben in het surfgedrag van de 

internetgebruiker en zo inspelen op jongeren door hun verkooptechniek op het internet 

aan te passen.  

Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de computers bespioneerd wordt. Google je 

regelmatig naar een bepaald kledingmerk, dan krijg je binnen de kortste keren zeker 

een bericht over één of andere speciale aanbieding. 

Spyware komt meestal op je computer terecht na het downloaden van gratis software. 

In de gebruiksovereenkomst staat dan dat er reclame bij het programma zit, maar 

haast niemand leest deze overeenkomst en drukt onmiddellijk op accepteren. Hierdoor 

kan de ongewenste software zomaar je computer binnendringen zonder dat je er erg in 

hebt. Ook door het bezoeken van pagina’s met gratis muziekbestanden, gratis 

programma’s, gratis producten, bestaat de kans dat deze ongewenste software op je 

computer komt te staan. Het aanklikken van een pop-up of andere soorten van 

schadelijke reclame of advertenties wordt afgeraden. De kans bestaat dat spyware zich 

ook installeert door gebruik te maken van ‘fouten’ in de browser Internet Explorer. Dit 

kan je oplossen door gebruik te maken van een andere browser, zoals bijvoorbeeld 

Mozilla Firefox. Deze browser is volledig gratis en niet of nauwelijks gevoelig voor 

scripts die gebruik maken van de fouten. Het biedt de gebruiker dus meer bescherming 

en heeft veel weg van Internet Explorer, waardoor het gebruiksvriendelijk blijft. 

Wil je dit alles tegengaan, installeer je best een anti-spyware op je computer die 

gespecialiseerd is op het gebied van spyware verwijderen en het voorkomen van de 

installatie hiervan. Een anti-virus programma zoals Norton Anti Virus is helaas niet 

voldoende.  
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1.3.3.3 Adware 

Adware is een extra code in software die ervoor zorgt dat de makers van die software 

reclame kunnen tonen als u die software gebruikt. Je zal dus constant worden lastig 

gevallen door doelgerichte reclame boodschappen. Hierdoor kunnen ze de kosten voor 

het ontwikkelen van het programma laag houden en het soms ook gratis aanbieden.  

Heel wat mensen denken dat adware minder gevaarlijk is dan spyware, maar steeds 

vaker komt het voor dat adware ook persoonlijke informatie verzamelt. De 

marketingbedrijven bedenken steeds nieuwe listen om je hun handel op te dringen. Je 

kan dit vergelijken met supermarkten die al het snoepgoed op kinderhoogte in de 

schappen legt.  

Het is belangrijk om je computer regelmatig op te schonen met behulp van anti-adware 

software, aangezien het je pc kan vertragen.  

1.3.3.4 Virussen 

Een virus is een programma dat de werking van uw computer kan verstoren en 

bestanden kan vernietigen. Er bestaan heel wat verschillende soorten virussen, maar 

allen hebben ze gemeen dat ze schade toebrengen aan je pc, die kan lopen van lichte 

hinder tot zware problemen. Via een ingebouwde techniek kunnen ze zichzelf 

verspreiden. Virussen kunnen op je computer terecht komen via een e-mail (zelfs van 

je beste vriend), via internet, via cd, diskette, USB, … 

Een veel voorkomende virus dat binnenkomt bij het downloaden is het Trojaans paard. 

Dit kwaadaardig programma dringt je computer binnen door zich voor te doen als, 

bijvoorbeeld, een leuk spelletje. Er zijn heel wat varianten op: de ene verstuurt uw 

persoonlijke gegevens door naar derden, de andere wist al uw belangrijke bestanden.  

Om dit te voorkomen, instaleer je best een anti-virus programma. Dit is een onmisbaar 

programma dat kwaadaardige programma’s op de achtergrond van je pc opspeurt en 

ze verwijdert.  

Er bestaan heel wat verschillende virusscanners. Via internet kan je er gratis 

downloaden. Een voorbeeld hiervan is AVG. Toch is dit niet altijd de beste oplossing, 

omdat deze vaak minder snel nieuwe updates beschikbaar heeft waardoor je alsnog 

onbeschermd bent. Via de winkel kan je erg kwalitatieve virusscanners kopen, zoals 

Norton Antivirus, Kaspersky Anti-Virus, McAfee,… Bij zulke virusscanners zit een soort 

abonnement waarmee je dagelijks de nieuwste updates kan downloaden, zodat je goed 
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beschermd blijft. Deze virusscanners zijn meestal prijzig, maar in vergelijking met de 

ellende die een virus teweeg kan brengen, is dit niets. 

Wijs ook je leerlingen erop dat ze nooit zomaar een ontvangen e-mailbijlagen van een 

onbekende ontvanger openen.  

1.3.3.5 Pop-up 

Een pop-up is een nieuw venster dat plotseling verschijnt bij het laden van een 

internetpagina. Het is eigenlijk een venster op een venster, maar dan zonder werk- en 

adresbalk.  

Het wordt vaak gebruikt voor reclame en is irritant, omdat je eerst de pop-up moet 

sluiten alvorens je de gewenste internetpagina kan bekijken.  

De nieuwste computers hebben standaard een zogenoemde pop-up killer. Dit is een 

klein programmaatje in een browser dat de pop-up schermen onderdrukt. In de Google 

Toolbar zit standaard zo’n pop-up killer ingebouwd. 

1.3.3.6 Porno en geweld 

Het internet bestaat voor mee dan vijftig procent uit pornografische en gewelddadige 

websites. Het is dan ook niet raar dat jongeren met enige regelmaat met deze websites 

worden geconfronteerd, ook als ze daar niet naar op zoek zijn.  

De taboe is de veel te makkelijke toegang tot zulke websites met een schokkende of 

extreme inhoud. Als jongeren dergelijke websites frequent bezoeken, is dit schadelijk 

voor hun ontwikkeling, omdat het een misvormd beeld over sexualiteit en relaties 

geeft.  

Als leerkracht of ouder kan je een soort filter installeren waarmee u bijna alle porno en 

geweld kunt weghouden. Voorbeelden van dit soort software zijn NetNanny en 

CYBERsitter. 

Indien je op het internet kinderporno tegenkomt, kan je dit melden bij 

www.meldpunt.org. Deze instantie zal dit doorgeven aan de politie.  
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1.3.3.7 Privacy 

Om toegang te krijgen tot een website is het soms nodig om een formulier in te vullen 

met persoonlijke gegevens. De meeste jongeren doen dit zonder nadenken en vullen zo 

hun mobiele telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, postcode,… zonder stil te staan 

bij eventuele gevolgen, in. Deze persoonlijke gegevens worden dan bewaard en 

vervolgens gebruikt om je lastig te vallen.  

Het is belangrijk dat je als leerkracht je leerlingen wijst op het feit dat het blootgeven 

van gegevens erg gevaarlijk kan zijn. Jongeren moeten beseffen dat je persoonlijke 

informatie nooit mag geven aan onbekende mensen of websites waarvan de afkomst 

onduidelijk of onbetrouwbaar is.  

1.3.3.8 Downloaden 

Het downloaden van films, muziek, software,… van het internet is, omwille van heel wat 

redenen, niet altijd zo’n verstandig idee. Als je een liedje download dat met 

auteursrechten beschermd is, kan dit juridisch gezien als diefstal worden beschouwd, 

ook al deed je dit zonder enige bijbedoelingen. De muziekindustrie zal vooral zwaar 

tillen aan het verkopen van illegale kopies van hun werk.  

Het overnemen van plaatjes en foto’s van iemand anders is vaak diefstal, alsook het 

stelen van informatie via internet, of het kant-en-klaar overnemen van stukken tekst 

zonder de bron te vermelden (e-plagiaat). Het blindelings overnemen van stukken tekst 

voor een schoolwerkje, gebeurt op regelmatige basis bij jongeren. Het is inderdaad 

gemakkelijk, maar toch mag het niet. Je kunt beschuldigd worden van fraude.  

1.3.3.9 Externe aanvallen 

Mensen kunnen op heel wat verschillende manieren en met uiteenlopende bedoelingen 

je computer proberen binnen te dringen. Dit gebeurt meestal door ‘port scanning’: het 

systematisch op zoek gaan naar open poorten.  

Om dit te voorkomen instaleer je best een firewall, die als filter werkt. Dit is een 

programma dat alle gegevens die heen en weer gaan tussen uw computer en het 

internet controleert op inbraak en misbruik van buitenaf. Enkele veelgebruikte firewalls 

zijn Comodo Firewall, ZoneAlarm Free en Sunbelt Personal Firewall.  
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1.3.3.10 Dialers 

Dit zijn programma’s die zichzelf installeren op een computer en het telefoonnummer 

van de internetverbinding veranderd zonder dat de eigenaar hier weet van heeft. Elke 

oproep word omgeleid naar betaalnummers. Tijdens het surfen merkt de gebruiker hier 

niets van, pas als hij de telefoonrekening in handen krijgt, zal hij de peperdure 

rekening te zien krijgen.  

1.3.4 Internet als communicatie 

Bij jongeren staat praten, elkaar ontmoeten, afspraakjes maken, kletsen en met elkaar 

optrekken voorop. Vroeger schreef men brieven of werd er via de vaste lijn naar elkaar 

getelefoneerd. De dag van vandaag telefoneren jongeren met hun gsm, sturen ze 

berichtjes met tekst, foto’s,… Deze enorme behoefte aan communicatie hoort er 

gewoonweg bij. Jongeren hebben elkaar nodig om te kunnen ontwikkelen en door 

middel van communicatie leren ze elkaar kennen, verschillen en gelijkenissen zien, 

ervaringen delen, meningen uitwisselen, ruzie maken, roddelen, plagen en pesten,…  

Internet verandert daar niets aan, maar geeft hen wel een extra nieuwe mogelijkheid 

om elkaar te zien, horen, ontmoeten. De communicatie component van internet past 

dus perfect bij wat kinderen en jongeren nodig hebben.  

1.3.4.1 Spam 

Dit is een ander woord voor ongevraagde en ongewenste e-mails. Tegenwoordig 

worden mailboxen overspoeld met deze ongewenste e-mails wat voor vele mensen een 

echte last is.  

Spam wordt naar duizenden mensen tegelijk verstuurd door opdringerige verkopers. 

Deze mensen maken gebruik van speciale software die spam automatisch verstuurt. 

Het is veelal ongewenste reclamemail, zoals reclame voor erectiepillen tot 

kamerplanten.  

Doordat jongeren vaak onwetend hun e-mailadres achter laten op websites, is de kans 

groter dat zij spam ontvangen.  

Tegen al deze vervelende spamberichten kan je je beschermen door gebruik te maken 

van een spamfilter. Dit is een programma dat ongewenste e-mails tegenhoudt of in een 

aparte map plaatst. SPAMfighter is hier een voorbeeld van. Ook is het belangrijk dat je 
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nooit reageert op zulk bericht, want hierdoor geef je aan dat het e-mailadres werkend 

is met als gevolg dat je alleen nog maar meer spam krijgt toegestuurd. Spam kan je 

best gewoon verwijderen, zonder het te openen.  

Wijs leerlingen erop dat ze zo min mogelijk hun e-mailadres vrijgeven. Dit kan de kans 

op spamberichten drastisch verminderen.  

1.3.4.2 Hoax 

Dit is een mail waarin je gevraagd wordt al je contactpersonen ergens van te 

verwittigen, bijvoorbeeld een viruswaarschuwing. Soms bevat de mail een medelijdend 

bericht over een gehandicapt kind. Belangrijk is dat je deze mails nooit doorstuurt. 

Verwijder ze gewoon. De bedoeling van hoaxes is zoveel mogelijk mails in omloop te 

krijgen zodat het internet en mailservers vertragen of zelfs crashen.  

1.3.4.3 Phishing en pharming 

Beide vormen van misbruik starten met een mailbericht en worden onder andere 

gebruikt voor identiteitsfraude.  

Bij phishing word je uitgenodigd om naar een website te surfen waar je gegevens moet 

invullen. Het mailbericht klinkt meestal heel officieel, lijkt te komen van een 

betrouwbare afzender, zoals een bankkantoor of advocaat, en heeft een ondertoon 

alsof men je wil beschermen tegen misbruik.  

Bijvoorbeeld: Van veel klanten van uw bankkantoor blijken de bankgegevens gestolen 

te zijn. Om deze gegevens opnieuw te beveiligen, hebben we uw hulp nodig. Surf naar 

de volgende pagina van uw bank en vul uw gegevens opnieuw in.  

De fraudeurs zorgen ervoor dat de website vrijwel een exacte kopie is van de echte 

website van de bank of eender welke instelling. Zelfs de URL waar men je naartoe 

stuurt, lijkt echt, maar is ook vervalst.  

Krijg je zo’n e-mail, wees dan attent, want een bank of financiële instelling zal dit soort 

gegevens nooit via mail met je bespreken. Op deze manier probeert men ook de 

gegevens van je bankkaart, je pincode, je inlognaam en je wachtwoord te pakken te 

krijgen.  

Bij pharming word je via een bepaalde server ongemerkt omgeleid naar een andere 

server en kunnen op die manier gevoelige gegevens gestolen en misbruikt worden. 
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1.3.4.4 Verslaving 

Jongeren internetten steeds meer en langer. Ze willen altijd bereikbaar zijn en overal 

meteen op kunnen reageren. Als dit internetgebruik ten koste gaat van andere 

bezigheden, zoals school, aandacht voor vrienden, sport, … is het problematisch en kan 

er van een verslaving worden gesproken. Vaak wordt dit opgemerkt door mensen uit de 

naaste omgeving, zoals ouders, die de ongewilde drang naar het constant checken van 

e-mails of Facebook in de gaten hebben.  

Als leerkracht is het belangrijk om kinderen te laten ontdekken dat ze ook plezier 

kunnen hebben op een andere manier, want als het leven van een jongere enkel uit 

online vriendschappen bestaat, is er wel degelijk iets mis.  

1.3.4.5 Ongewenste contacten  

Heel wat jongeren chatten dagelijks. Dit gebeurt via allerlei wegen, zoals MSN, 

Facebook, chatsite,…  

Wanneer tieners chatten met vrienden of kennissen is er zelden of nooit een probleem. 

Doen ze dit echter met onbekenden, loopt het af en toe wel eens fout. Op chatsites kan 

je mensen met dezelfde interesses leren kennen en zo vriendschappen opbouwen. Het 

gevaar schuilt zich in de anonimiteit van het internet: je bent nooit zeker wie er zich 

aan de andere kant begeeft. Iemand kan zich makkelijk een andere identiteit toemeten. 

Het is belangrijk dat je als leerkracht kinderen hiervan bewust maakt zodat ze beseffen 

dat het geven van persoonlijke informatie (naam, adres, foto’s, …) negatieve gevolgen 

kan hebben.  

1.3.4.6 Webcam 

Het is algemeen geweten dat jongeren graag en veel experimenteren, ook op internet. 

Experimenteren met de webcam is leuk, want je ziet ook hoe je er zelf uitziet. Het is 

allemaal normaal en meestal onschuldig. Toch kan er van alles misgaan. Zo dagen 

meisjes en jongens elkaar soms uit om delen van hun lichaam te laten zien, wat wel 

eens slecht kan aflopen: als één van beide partijen hier beelden van neemt en deze ook 

nog eens verspreidt, om welke reden dan ook, kan het slachtoffer hier erg onder lijden 

of er mee gepest worden.  
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Leerlingen moeten beseffen dat zulke zaken niet enkel heel kwetsend kunnen zijn, 

maar ook strafbaar. Vertel hen, als leerkracht, dat ze geen beelden van iemand anders 

mogen doorgeven waar die persoon schade door kan lijden, want zulke beelden blijven 

meestal levenslang op het internet circuleren. De persoon in kwestie zal hier blijvend 

mee geconfronteerd worden.  

Ook is het belangrijk dat leerlingen beseffen dat alle gesprekken die je via internet 

voert, dus ook alle webcambeelden, hergebruikt kunnen worden. Chatten en 

webcammen houdt dus altijd een risico in.  

1.3.4.7 Cyberpesten 

Pesten via internet: anoniem schelden en dreigen, het versturen van een virus, 

haatmails, genante foto’s of filmpjes van het slachtoffer op internet plaatsen,… 

Enkel zij die het hebben meegemaakt, weten hoe pijnlijk het is om constant te worden 

bedreigd via internet. Daders gaan vaak verscholen achter een andere identiteit en 

kunnen zo hun gangen gaan. Blijkbaar zorgt deze anonimiteit ervoor dat ze zich minder 

houden aan fatsoenregels. Vooral tieners voelen een soort vrijheid waarin ze regelmatig 

te ver gaan en kwetsende taal uiten naar hun slachtoffer toe. Cyberpesten komt veel 

voor en moet daarom ook zo snel mogelijk gestopt worden. 

1.3.4.8 MSN Add-ons 

Dit zijn kleine toevoegingen voor MSN, maar deze zijn niet gemaakt door de makers 

van MSN zelf. Er zijn heel wat onschuldige add-ons, zoals bijvoorbeeld de add-on die 

ervoor zorgt dat je om de paar seconden een andere nicknaam krijgt of die ervoor zorgt 

dat je in één klik een hele groep mensen kan blokkeren. Toch zijn er ook add-ons die 

minder leuk zijn, bijvoorbeeld de add-on die als je die verstuurt naar iemand ervoor 

zorgt dat hij een nepbericht verzendt naar iedereen die dan online is. Zo’n bericht bevat 

vaak vervelende tekst, zoals ‘ik ben een loser en kan geen meisjes versieren’. 

Leerlingen die digitaal gepest worden, moeten hierover praten met vrienden, ouders, 

leerkrachten, … om zo het probleem aan te pakken.  

Als het cyberpesten via MSN gebeurt, is een tijdelijke oplossing het blokkeren (en 

verwijderen) van de dader.  
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1.3.5 Internet als ontspanning 

Voor heel wat jongeren staat internet gelijk aan ontspanning. Alle facetten van wat in 

de ontspanningssector aan bod komt, vindt een plek op het internet. Eigenlijk is het 

onmogelijk om een volledig beeld te geven over hoe internet voor jongeren een 

gezonde bron van ontspanning kan zijn. Bedenk een hobby of interessegebied, typ dit 

in als zoekterm in een zoekmachine (google, yahoo, bing,…) en je krijgt onmiddellijk 

een lijst van honderden tot duizenden websites die te maken hebben met je zoekterm 

en waarop je verder kunt zoeken.  

Hieronder worden enkele rubrieken die onder de noemer ontspanning vallen, samen 

met de gevaren ervan, besproken. 

1.3.5.1 Gameverslaving 

In de media wordt snel gesproken van een verslaving als het gaat om jongeren die veel 

plezier beleven aan gamen, maar men moet niet te snel van stapel lopen: het internet, 

dus ook online gamen, heeft een duidelijke plaats genomen in het leven van de 

moderne mens. Toch laten heel wat tieners (vooral jongens) andere activiteiten 

schieten voor het gamen. Als het zover komt dat ze alleen nog maar gamen en 

daarnaast helemaal niets meer doen, niet meer naar school gaan, geen contact meer 

hebben met familie en vrienden, nauwelijks slapen en misschien zelfs drugs gaan 

gebruiken om te kunnen blijven gamen, zou je kunnen zeggen dat iemand verslaaf is.  

Enkele tips: 

 Zorg dat leerlingen ook ervaren dat er heel wat andere leuke dingen zijn buiten 

gamen. 

 Wie een kind in zijn eentje laat gamen op zijn eigen kamer, weet zo goed als zeker 

dat het huiswerk niet gemaakt zal worden. Zet de computer op een centrale plek in 

huis, zodat ze zich niet helemaal in hun eentje kunnen terugtrekken.  

 Kijk regelmatig, subtiel, mee over de schouder van uw kind of leerling en toon 

interesse in de game die hij speelt. Vraag naar zijn ervaringen in het spel en waarom 

het zo lang blijft boeien. 

 Stel regels op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd: bepaal wanneer en hoe 

lang er gespeeld kan worden. Maak, bij het niet naleven van de regels, gebruik van het 
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gratis programma TimeSlot. Dit is een tijdslot voor de pc, waarin je de tijd dat je kind 

of leerling kan gamen of internetten, kan instellen. 

1.4 Cyberpesten 

1.4.1 Inleiding 

E-mail, chat, profielen en gsm’s kennen heel veel positieve en leuke toepassingen. De 

meeste jongeren gebruiken ze enkel om leuke dingen mee te doen, maar jammer 

genoeg houdt niet iedereen het ‘even leuk’. Sommige jongeren worden gepest via deze 

‘nieuwe’ technologieën.  

Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten zijn benamingen voor alle vormen van 

pesterijen waarvoor internet, gsm of de computer gebruikt worden om slachtoffers 

lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, ... Deze vorm van pesten komt zowel 

tussen kinderen als volwassenen voor. Tussen de kinderen kan het thuis en op school 

plaatsvinden, maar bij de volwassenen komt het ook op de werkvloer voor. 

Cyberpesten kan dus overal voorkomen. 

Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Maar het blijft pesten! Dit 

kan op verschillende manieren. In feite gaat het eigenlijk om kwetsende, bedreigende 

e-mails, berichten of bedreigingen via chatprogramma’s zoals MSN, HYVES. Men kan 

ook beledigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op het 

internet plaatsen of op sociale netwerksites zoals Facebook of Twitter. Dit laatste wordt 

dat cyberbaiting genoemd. Er kan ook sprake zijn van cyberstalking, dit wanneer één of 

meerdere daders een doelbewust slachtoffer blijven lastig vallen. Men doet ook aan 

cyberpesten als men op fora en vrij bewerkbare pagina’s, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, 

beledigende of bedreigende informatie plaatst. Wie veel tijd op internet doorbrengt, 

maakt een grotere kans om betrokken te raken bij cyberpesten. Ook via sms kunnen er 

beledigingen of bedreigingen verstuurd worden of via MMS kunnen er zelfs gênante 

foto’s verzonden worden. Cyberpesten gaat vaak gepaard met het ‘gewone’ pesten, dit 

mag zeker en vast niet over het hoofd gezien worden. 

Voor een persoon die een beetje op de hoogte is van de nieuwe technologieën zijn er 

heel wat mogelijkheden om aan cyberpesten te doen. 

Ouders zien het risico en de gevolgen van cyberpest problemen vaak niet in en zij 

onderschatten dit erg. Cyberpesten is even erg als ‘gewoon’ pesten en moet steeds 

ernstig genomen worden. 
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1.4.2 Pesten versus cyberpesten 

Overeenkomsten 

‘Gewoon’ pesten Cyberpesten 

 Kwetsend 

Dader is meestal sterker dan het slachtoffer 

Niet eenmalig, maar voortdurend 

Zware gevolgen voor slachtoffer: angst, depressie, … 

Verschillen 

‘Gewoon’ pesten Cyberpesten 

Dader is gekend. Dader is anoniem, wat cyberpesten voor 

het slachtoffer vaak nog erger maakt. 

Het pesten stopt aan de schoolpoort of 

toch zeker aan je voordeur. 

Cyberpesten gaat mee naar binnen, het 

dringt binnen in je leven. 

Dader is fysiek sterker dan het 

slachtoffer. 

Dader hoeft fysiek niet sterker te zijn, 

maar moet meer van computers 

kennen. 

Het pestgedrag (dreigementen, briefjes, 

handelingen, …) zijn van voorbijgaande 

aard. 

Het pestgedrag (berichten, verhalen, 

dreigementen, …) kunnen oneindig lang 

op het internet blijven staan. 

Pesten vindt vaak plaats tussen de 

dader (en enkele aanhangers) en het 

slachtoffer. 

De berichten zijn toegankelijk voor en 

zichtbaar voor iedereen, heel de wereld 

kijkt mee. 

Dader ziet hoe kwetsend zijn daden zijn, 

soms beseft deze ook welke schade hij 

of zij veroorzaakt. 

De dader kan niet zien hoe kwetsend 

zijn dader zijn en beseft daarom ook 

niet welke schade hij veroorzaakt. Voor 

pestkoppen lijkt cyberpesten daarom 

vaak ook helemaal niet erg. 
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1.4.3 Kenmerken van cyberpesten 

 Anonimiteit 

Cyberpesten gebeurt vaak anoniem. Op deze manier voelt de dader zich veilig, 

ongenaakbaar en onherkenbaar. Daardoor zijn ze weinig terughoudend. 

Slachtoffers, daders en derden die met cyberpesten in contact gekomen zijn 

staan hier vaak niet voor open. 

 Hoog pestgehalte 

Cyberpesten is vaak ernstiger dan ‘gewoon’ pesten, omdat dader en slachtoffer 

niet in direct contact komen met elkaar. Ze zijn enkel verbonden via de 

computer. Hierdoor worden er grenzen verlegd en durft de dader verder gaan 

dan bij ‘gewoon’ pestgedrag. De dader voelt geen remmingen, waardoor veel 

mensen het te weten komen en waardoor het soms uit de hand kan lopen. 

De impact van cyberpesten is vaak groter dan bij ‘gewoon’ pesten, want er zijn 

veel meer toeschouwers door het internet als medium te nemen. 

Cyberpesten is ook niet terug te draaien! Gegevens blijven op het internet 

staan, zodat het slachtoffer er jaren nadien nog geconfronteerd mee kan 

worden. Werkgevers die via internet informatie over sollicitanten opzoeken, 

kunnen bij hun zoektocht ook cyberpesten tegenkomen, waardoor zij zich 

misschien minder geroepen voelen om de gepeste persoon in dienst te nemen.  

 Profiel dader 

Niet enkel fysiek of sociaal dominante personen doen aan cyberpesten. Door zijn 

kennis van het internet voelt de dader zich vaak machtiger dan het slachtoffer 

en denkt dat hij ‘veilig achter de computer’ zijn slag kan slaan. 

 Profiel slachtoffer 

Vaak denkt men dat het vooral zwakkere, weinig weerbare personen zijn die 

slachtoffer worden van pesten, maar dit is zeker en vast niet waar! Ook denken 

sommige mensen dat ze gepest worden omdat ze opvallen doordat ze dik zijn of 

rood haar hebben, maar dit is ook helemaal niet waar. Vaak worden mensen 

gepest omdat ze juist uitblinken in iets en daardoor jaloezie opwekken bij 

minder fortuinlijke pestkoppen. Vaak ziet men wel dat personen die in het 

dagelijks leven gepest worden ook in contact komen met cyberpesten. 

1.4.4 Vormen van cyberpesten 

 E-mail 

Cyberpesten kan via mail plaatsvinden, waarbij de dader bedreigende of 

kwetsende mails verstuurd naar het slachtoffer. Dit blijft meestal niet bij een 
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keer, maar is voortdurend. Hierdoor kan het slachtoffer zich zeer bedreigd 

voelen, want er is geen stoppen aan. 

Ook kunnen er via e-mail opzettelijk virussen doorgestuurd worden om het 

slachtoffer op die manier te pesten. 

 Websites 

Ook via websites doet men aan cyberpesten. Hiervan zijn verschillende vormen, 

maar een voorbeeld hiervan is dat ze bijvoorbeeld een groep maken op facebook 

met als naam ‘I hate (de naam van het slachtoffer)’. Het pesten blijft hierbij niet 

tussen twee personen, maar heel de wereld kan meekijken. Dit kan voor de 

dader een kick zijn, maar op die manier wordt het voor het slachtoffer eens zo 

erg met zoveel toeschouwers. 

 Haatsites 

Op het internet kan je op heel eenvoudige manieren zelf websites maken, ook 

hiervan maken pesters gebruik om op die manier een ‘haatsite’ te maken over 

het slachtoffer. Deze site plaatsen ze dan vol tekst, berichten, foto’s, filmpjes, … 

van het slachtoffer. Ook op deze manier kijkt heel de wereld mee wanneer het 

slachtoffer door ‘het slijk gehaald wordt’.  

 Treiterwebsites 

Hoewel heel wat jongeren het als een spel opvatten, hebben ook enkele 

handelaars brood gezien in het pesten. Ze richten websites op die jongeren of 

volwassenen kunnen gebruiken om anderen te ‘treiteren’ en te pesten. Pesten 

op internet kreeg enkele jaren geleden in Nederlands vooral veel publiciteit door 

de pestsite ‘www.ikmagjouniet.nl’. Hiermee konden bezoekers anoniem 

pestberichten sturen door middel van voorgedefinieerde zinnen. Een voorbeeld 

hiervan: ‘Ik steek je in brand, greppelslet! Afzender: Je ergste nachtmerrie!’ Een 

12-jarig meisje werd hiermee zo ernstig gepest, dat provider Come Online 

besloot de site uit de lucht te halen. Dat gebeurde wel pas nadat de kwestie het 

nieuws gehaald had! 

 Poll- of votingsites 

Sommige websites bieden de mogelijkheid om online stemmen uit te brengen. 

Pesters zien hier dan ook natuurlijk een mogelijkheid in! Ze plaatsen een (al dan 

niet bewerkte) foto met commentaar van het slachtoffer op zulke sites. Dan laat 

men andere mensen stemmen op deze foto omtrent de lelijkheid, de haat die 

men deze persoon toewenst, … Dit kan erg ver gaan en ook hier kijkt weer heel 

de wereld mee! 

 Bloggen 

Bloggen is een hobby die de laatste jaren zeer populair geworden is. Niet alleen 

bij volwassenen, maar ook bij jongeren. Cyberpesten kan ook via een weblog 

plaatsvinden, doordat de dader bedreigende of kwetsende berichten op de blog 
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plaatst. Op een blog kunnen ook foto’s geplaatst worden, waardoor iedereen er 

een gezicht bij ‘de gepeste’ kan plaatsen en waardoor het slachtoffer meteen 

bekend wordt. Iedereen kan dit ook weer lezen en zien, waardoor er weer heel 

wat toeschouwers zijn die meegesleept worden in het pestgedrag! 

 Instant messaging zoals MSN Messenger, Yahoo Messenger, … en 

Chatrooms 

Ook via chat kan er aan cyberpesten gedaan worden. Op die manier kan een 

valse e-mail adres of een valse nickname aangemaakt worden, waardoor de 

dader anoniem blijft. Op die manier kan hij dan bedreigende, kwetsende, … 

berichten versturen naar het slachtoffer.  

 GSM, SMS en MMS 

Niet alleen via het internet kan men aan cyberpesten doen, maar ook via de 

GSM. Met een onbekend nummer kan men ook weer bedreigende of kwetsende 

berichten versturen via SMS naar het slachtoffer. Dit is zeer bedreigende voor 

het slachtoffer, aangezien het binnendringt in je persoonlijke leven en je er geen 

rem op kan zetten! Via MMS kan men ook kwetsende filmpjes en foto’s van het 

slachtoffer versturen, waardoor deze voor schut gezet wordt. Hiervan is een 

mooi voorbeeld terug te vinden in de film BenX wanneer klasgenoten de jongen 

zijn broek aftrekken als hij op een tafel staat. Klasgenoten filmen dit tafereel en 

verzenden het meteen naar al hun vrienden. Ook hier zijn er weer heel veel 

toeschouwers, waardoor het slachtoffer publiek vernederd wordt. 

Top vijf van de meest gebruikte manieren 

1) Beledigingen of bedreigingen via internet of MSN 

2) Iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen en bijvoorbeeld 

bestellingen te doen op diens naam 

3) Roddels verspreiden via internet of gsm 

4) In iemands inbox inbreken en het wachtwoord veranderen 

5) Opzettelijk een virus doorsturen 
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1.4.5 Incidentie1 

1.4.5.1 Gegevens van Wikipedia 

Uit Belgisch onderzoek is gebleken dat één op de tien jongeren gepest wordt via het 

internet. Volgens een onderzoek in Nederland waarin vijfhonderd tieners ondervraagd 

werden, komt het voor op vier van de tien scholen. Ook via bedrijfsservers worden 

werknemers slachtoffer van pestgedrag door collega’s. Het venijnige hiervan is dat 

cyberpesten anoniem gebeurt, waardoor het harder is dan ‘gewoon’ pesten en 

bedreigender is voor het slachtoffer terwijl de dader zich geheim houdt en zo buiten 

schot blijft. Ook weten ouders, leerkrachten en werkgevers vaak niet wat er aan de 

hand is. 

1.4.5.2 Gegevens van Clicksafe 

Pesten heeft helaas altijd al bestaan en zal ook eeuwig blijven bestaan. Recent 

onderzoek wees uit dat ongeveer 20 % van de jongeren al eens het slachtoffer was van 

pesterijen. Vaak gaat het om ‘gewoon’ pesten, zoals iedereen dit kent. Vandaag zijn er 

echter ook meer en meer jongeren die slachtoffer worden van cyberpesten. Zo wordt 

één op de tien kinderen het slachtoffer van cyberpesten. Vaak zijn deze kinderen reeds 

het slachtoffer van het ‘gewone’ pesten, maar dit pesten loopt na de schooluren 

gewoon verder via gsm of computer. 

1.4.6 Cyberpesten voorkomen 

1) Ouders en/of leerkrachten dienen zich te informeren in het gebruik en misbruik 

van internet en gsm bij jongeren. 

2) Ouders en/of leerkrachten dienen zich te interesseren in de ICT-bezigheden van 

hun kinderen of hun leerlingen. Weet waarmee ze bezig zijn op de pc of de gsm 

en maak duidelijke afspraken over wat kan en wat niet kan. 

3) Geef nooit vertrouwelijke informatie zoals je paswoord, adres of 

telefoonnummer aan iemand anders. Zelfs niet als je deze persoon goed kent en 

vertrouwt! 

4) Zet nooit zomaar je webcam aan. Diegene aan de andere kant kan op die 

manier filmpjes of foto’s van je maken zonder dat je dit weet. Deze kunnen dan 

achteraf op het internet geplaatst worden! 

                                           

1 Frequentie waarmee iets zich voordoet. 
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5) Open of download een mails of bijlagen van onbekenden! Reageer ook nooit op 

spam of kettingbrieven. 

6) Accepteer niet iedereen zomaar in je contactenlijst op bijvoorbeeld MSN of 

Facebook. 

7) Geef nooit gegevens (e-mailadres, nickname, …) van iemand anders door. Je 

weet immers nooit wat deze persoon ermee zal doen. 

8) Blijf altijd beleefd en stuur zelf geen berichten die kwetsend kunnen overkomen. 

Wat jij grappig vindt, komt bij anderen misschien niet als een grap over! Doe op 

het internet nooit wat je in het echte leven niet zou doen! 

9) Zet nooit informatie over anderen op je eigen website of weblog zonder hun 

toestemming. 

1.4.7 Cyberpesten bestrijden 

1) Als eerste boodschap wordt je meegegeven om erover te praten met 

leerkrachten, je ouders of een andere volwassen vertrouwenspersoon. Blijf niet 

zitten met je probleem! 

2) Vat scheldpartijen nooit te persoonlijk op, het is zeker en vast niet jouw fout! 

3) Reageer niet op pestmails of –smsjes. Vaak is de pret er voor de pestkop dan al 

snel af! Als je op een chat gepest worden, ga er dan niet op in. Plaats je 

hierboven en zet je scherm uit en haal er een volwassene bij. 

4) Ongewenste e-mail(s) kan je (Childfocus) eenvoudigweg blokkeren. Als er 

mensen zijn die je lastig vallen in je contactenlijst van MSN, kan je deze ook 

gewoon blokkeren. 

5) Gebruik een nieuwe nickname in een chatbox. 

6) Maak een nieuw e-mailadres aan. Je kan ook gebruik maken van twee e-

mailadressen. Eén adres gebruik je voor goede vrienden (die beloven om dit dan 

ook niet door te geven) en één gebruik je voor ruimere kennissen en voor 

aanmeldingen op sites of MSN. 

7) Indien er zich pesterijen afspelen in een publieke chatrooms, kan je de 

moderator2 aanspreken. Hij zal de persoon dan eventueel blokkeren. Hetzelfde 

geldt voor providers3 van websites of weblogs. 

                                           

2 Een persoon die niet relevante of ongepaste berichten van een mailinglist, forum of 

nieuwsgroep verwijdert, of personen waarschuwt en blokkeert, zo nemen ze de 

beheerder(s) werk uit handen. 
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8) Indien het pesten blijft aanhouden of in ernstige gevallen kan de politie 

ingeschakeld worden. Weet wel dat hier bewijsmateriaal voor nodig is! Het is 

daarom handig om te leren hoe je MSN-gesprekken kan opslaan of printscreens 

moet maken. Verwittig je ouders als je dat nog niet deed, zij kunnen immers 

met jou naar de politie gaan. 

9) Komen de pesterijen uit de schoolomgeving, praat dan met de school, net zoals 

je dat me gewoon pesten doet. Cyberpesten is namelijk ook een vorm van 

pesten! 

10) Je kan ook terecht bij enkele professionele instanties zoals hieronder 

beschreven. 

  

                                                                                                                                 

3 Een bedrijf dat diensten levert op het gebied van internet, zoals het verzorgen van de 

toegang tot het internet voor zijn abonnees en het bieden van e-maildiensten. 
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 CLB 

CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. Als leerling kan je hier 

terecht met al je vragen. Ook ouders, leerkrachten of directie kunnen hier 

informatie, hulp en begeleiding komen vragen. Het CLB is er om alle leerlingen, 

scholen en ouders te ondersteunen zodat elke leerlingen zijn kennis, talenten en 

vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Contactmogelijkheden: 

 Via de school 

 Email: clb@vlaanderen.be 

 www.ond.vlaanderen.be/clb 

 Child Focus 

De stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de 

naam Child Focus. Child Focus is een stichting van openbaar nut. Sinds 1998 

stelt de stichting zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, zowel nationaal als 

internationaal, alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en 

seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. 

Contactmogelijkheden: 

 Online contactformulier op: 

http://www.clicksafe.be/jongeren/?q=cyberpesten 

 Email: clickhelp@childfocus.be 

 Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u: 02 475 44 00 

 SMS je vraag naar 0470 44 44 00 en Child Focus neemt dan snel contact 

op met je via mail of telefoon. 

 www.childfocus.be 

 www.clicksafe.be 

 JAC 

Het JAC staat voor Jongeren Advies Centrum en geeft informatie, advies en hulp 

aan jongeren van 12 tot 25 jaar. Je kan bij hen terecht met de meest 

uiteenlopende vragen. Je kan zelf in informatiemappen kijken of folders mee 

naar huis nemen. Het JAC staat altijd voor je klaar en neemt je ook serieus! 

Contactmogelijkheden: 

 www.jac.be 

 JIP 

Het JIP staat voor Jongeren Informatiepunt. Een JIP situeert zich binnen een 

dienst of organisatie, is laagdrempelig en heeft een bijzondere focus op 

jeugdinformatie. Jongeren kunnen in een JIP terecht bij een medewerker om 

kwaliteitsvolle informatie te krijgen.  
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Contactmogelijkheden: 

 Email: info@vipjeugd.be 

 www.vipjeugd.be 

 KJT 

KJT staat voor de Kinder- en Jongerentelefoon. Deze instantie werkt volledig 

anoniem. Dit wilt zeggen dat alleen de KJT en de ‘oproeper’ van enig contact op 

de hoogte zijn. De KJT is volledig gratis! Je kan bij hen terecht voor allerhande 

vragen en problemen, ze staan steeds voor je klaar. 

Contactmogelijkheden: 

 Telefonisch: Gratis nummer 102 

 Email: brievenbus@kjt.org 

 Chat en forum via www.kjt.org 

 www.kjt.org 

 www.childhelplineinternational.org 

 FCCU 

FCCU staat voor Federal Computer Crime Unit van de politie. Deze afdeling van 

de federale gerechtelijke politie staat in voor de criminaliteit op het internet. Je 

kan deze instantie bereiken via eCops. eCops is een online Belgische meldpunt 

waar je als internetgebruiker misdrijven in verband met België op of via het 

internet kan melden. Je hoeft je niet te bekommeren of “Wie is er nu juist 

bevoegd?”, want eCops zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst 

wordt onderzocht! 

Contactmogelijkheden: 

 www.ecops.be 

1.4.8 Preventie op school 

Ouders en leerkrachten spelen bij het tegengaan van cyberpesten vaak een belangrijke 

rol. Door het kind te begeleiden bij surfen op het internet en ervoor te zorgen dat hij of 

zij een melding doet als er dingen gebeuren die niet goed zijn, kan men zo goed op de 

hoogte blijven. Ook voorlichting over hoe om te gaan met wachtwoorden, persoonlijke 

gegevens en het plaatsen van informatie op het net is belangrijk. Maak de kinderen 

duidelijk dat de dader gevonden kan worden. Ouders en leerkrachten kunnen daar 

immers bij helpen. Leg uit dat het strafbaar is om bedreigingen te uiten of te schelden 

via internet en dat je ook niet anoniem zomaar je gang kan en mag gaan. Leerkrachten 

hebben in hun lessen een voorlichtende functie over wat internet juist is. Bovendien 

kan het cyberpesten meegenomen worden in de anti-pestprotocollen en de lessen 

hierover. Bij geconstateerd wangedrag kan via de schoolservers de vandaal opgespoord 
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worden en via een internetprotocol kunnen regels gegeven worden, zo weet iedereen 

waaraan hij of zij zich te houden heeft! 

Een belangrijk onderdeel in de preventie van cyberpesten is de verantwoordelijkheid 

van de leerlingen zelf. Stel hen dan ook verantwoordelijk voor hun daden en geef 

sancties nadat je de mogelijke gevolgen benoemd hebt. Spreek regels af over hoe om 

te gaan op internet en help jongeren de consequenties te begrijpen en leer hen dat 

pesten geen spel is maar een realiteit waarvan vele handelingen strafbaar zijn! Voor 

ouders en leerkrachten geldt dat interesse tonen voor wat kinderen/leerlingen doen op 

internet essentieel is. Zo weet je wat er gebeurt en kan je helpen indien nodig. Met 

blokkades en beveiligingen van school en thuiscomputers bij digitaal geweld kun je veel 

problemen voorkomen. En uiteraard hoort bij een goed internetprotocol op scholen dat 

er een meldregeling is en dat uit de meldingen ook serieuze acties en/of sancties 

volgen! 

Scholen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn 

sinds september 2007 verplicht leerlingen te leren op een veilig en verantwoorde 

manier om te gaan met internet en ICT. Als ouders kan je de school hierin steunen 

door deze opdracht ook thuis te realiseren en je kinderen ook thuis op een veilige en 

verantwoorde manier te leren omgaan met internet en ICT. 

1.4.9 Preventie op de werkplek 

Een bedrijf kan via pestprotocollen en met behulp van de bedrijfsvertrouwenspersoon 

handelen volgens richtlijnen. Hierbij is voorlichting essentieel. Er is een verschil tussen 

‘practical jokes’ en het stelselmatig blijven belagen via internet van een medewerker. 

De bedrijven kunnen leren van scholen. Kijk maar naar de manier waarop scholen 

omgaan met dit probleem/fenomeen. Een pestende werknemer is dan ook te 

vergelijken met een pestende leerling. Een bedrijf dient zich ervan bewust te zijn dat 

de dader een negatieve invloed heeft op de bedrijfscultuur en de bedrijfsresultaten. 

Cyberpesten is dan ook een extra bedreiging voor de mensen! 

Twee vuistregels 

1) Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet 

prijs op het internet. Denk aan je dagboek of je tandenborstel, die houd je toch 

ook voor jezelf. 
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2) Alles wat je in het ware leven niet recht in iemand zijn gezicht durft te zeggen, 

tik je ook niet in op msn, netlog, facebook, … 

1.5 Onderzoeksdoel 

Vanuit het praktijkprobleem is het al enigszins duidelijk geworden wat het doel is van 

dit onderzoek. We willen namelijk een vergelijkende studie maken over de gevaren van 

het internet en cyberpesten tussen een school in België en een school in Suriname. 

In België zijn de gevaren van het internet, meer bepaald cyberpesten, al jaren bekend. 

Een groot gedeelte van de bevolking is hier dan ook al mee in aanraking geweest. 

Onze vraag is nu hoe ver dit fenomeen staat in een ontwikkelingsland zoals Suriname, 

waar de computer een compleet nieuw gegeven is. 

 

Figuur 5: België versus Suriname 

1.6 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Om een goed onderzoek te kunnen voeren hebben wij vooraf enkele onderzoeksvragen 

opgesteld. Aangezien wij twee landen met elkaar willen vergelijken worden deze 

onderzoeksvragen in beide landen onderzocht. 

1) Is er een beleid omtrent cyberpesten?  

a. Is er in het onderwijs in België, maar meer bepaald in het Sint-Victor te 

Turnhout een beleid omtrent cyberpesten?  

b. Is er in het onderwijs in Suriname, maar meer bepaald in de St. 

Louiseschool een beleid omtrent cyberpesten?  

 

2) Hoe gaat men om met cyberpesten in het onderwijs?  

Suriname 

België 



38  Sanne Brys 

Igna Dergent 

 

a. Hoe gaat men om met cyberpesten in het Sint-Victor te Turnhout? 

b. Hoe gaat men om met cyberpesten in de St. Louiseschool te Suriname?  

 

3) Hoe staan de leerkrachten, directie en de andere leden van de school tegenover 

cyberpesten? 

a. Hoe staan de leerkrachten, directie en de andere leden van de school in 

het Sint-Victor te Turnhout tegenover cyberpesten?  

b. Hoe staan de leerkrachten, directie en de andere leden van de school in 

de St. Louiseschool te Suriname tegenover cyberpesten? 

 

Door deze vragen te onderzoeken willen we een duidelijk beeld creëren over de situatie 

en het beleid omtrent de gevaren van het internet en cyberpesten in Turnhout ten 

opzichte van Paramaribo. Hiervoor gaan wij de directie, leerkrachten en andere leden 

van school bevragen door middel van een enquête. Om meer inzicht te verwerven in de 

verkregen informatie van de enquêtes gaan we ook nog enkele interviews afnemen met 

verschillende medewerkers van de school. 
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2 AANPAK 

2.1 Methoden gegevensverzameling 

Om een algemeen beeld te verkrijgen van de gevaren van het internet en cyberpesten 

binnen de school hebben wij enkele vragen voor een enquête opgesteld. Deze vragen 

hebben wij dan besproken met de promotor en na enkele kleine tips hebben wij de 

definitieve versie van onze enquête opgesteld. 

Allereerst was het de bedoeling om de enquêtes af te nemen op papier. Igna kreeg in 

het SVT de mogelijkheid om gebruik te maken van de groep Pesticide op het online 

leerplatform Smartschool van de school. Deze groep is toegankelijk voor alle 

leerkrachten en alle leerlingen en hier kan je online een enquête opstellen en deze 

doorsturen naar de personen die je wenst te ondervragen. Via Smartschool kan je dan 

automatisch een rapport laten genereren, wat uiteraard zeer gebruiksvriendelijk is. 

Sanne heeft de enquêtes wel afgenomen op papier, aangezien er in de St. Louiseschool 

nog niet gewerkt wordt met een online leerplatform. Dit is daar zelfs nog geheel 

onbekend aangezien de meeste leerkrachten en leerlingen van deze school thuis zelfs 

geen computer ter beschikking hebben. 

De opgestelde enquête kan je terugvinden in de bijlage (bijlage 1). 

Om iets meer diepgang te brengen in de verkregen resultaten, hebben wij ook enkele 

vragen voor een interview opgesteld. Ook deze vragen hebben wij kort even besproken 

met onze promotor en aangepast waar nodig. De interviews hadden we graag 

persoonlijk afgenomen van de personen in kwestie maar ook dit is niet geheel volgens 

plan verlopen. Bij Sanne is dit goed gelukt in Suriname, maar Igna heeft de interviews 

omgezet naar een invuldocument in Word. Dit bestand heeft ze via mail doorgestuurd 

naar de gewenste personen en enkele daarvan hebben dit ingevuld teruggestuurd. De 

reden hiervoor was dat het een zeer drukke periode is op het SVT en door de vele 

vakantiedagen en projecten die er lopen op de school was een afspraak maken heel 

moeilijk. 

Het opgestelde interview kan je ook terugvinden in de bijlage (bijlage 2). Ook het 

invuldocument, om het interview af te nemen, opgesteld door Igna kan je terugvinden 

in de bijlage (bijlage 3). 
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2.2 Ontwerpactiviteiten 

Om ervoor te zorgen dat we correcte gegevens gingen verzamelen moesten we 

gerichte vragen opstellen voor de enquête en het interview. Het is noodzakelijk dat we 

via deze twee bevragingen antwoorden verkrijgen die aansluiten bij onze 

onderzoeksvragen. Hierbij geven wij verantwoordingen bij de opgestelde vragen. 

Enquête (formulier in bijlage 1) 

1) Wat is uw geslacht? 

Hiermee willen we bekijken of mannen of vrouwen anders omgaan met het 

fenomeen cyberpesten. 

2) Wat is uw leeftijd? 

Met deze vraag willen we nagaan of er een connectie is tussen de leeftijd en de 

kennis of ervaring met cyberpesten. 

3) Wat is uw functie? 

We willen graag te weten komen of alle mensen van de school op de hoogte zijn 

van de gevaren van het internet en cyberpesten. Worden alle leden van de 

school betrokken bij een voorval omtrent cyberpesten? Is er een verschil tussen 

leerkrachten, directie, secretariaatsleden, …? 

4) Hoeveel jaar werkt u al in het onderwijs? 

Hiermee willen we nagaan of er een verband is tussen het aantal jaren 

werkervaring en de kennis over cyberpesten. Hebben oudere leerkrachten, die 

niet opgroeiden in een wereld vol computers en technologie, ook kennis over de 

gevaren van het internet? 

5) Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Met deze vraag peilen wij naar de kennis van de ondervraagde. 

6) Wat is volgens u de frequentie van cyberpesten bij jongeren? 

Hiermee willen we nagaan of de personen die we ondervragen wel op de hoogte 

zijn van de cijfergegevens omtrent cyberpesten. 

7) Wordt cyberpesten besproken op uw school? 

8) Is er een beleid omtrent cyberpesten op uw school? 

9) Wordt er tijdens lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

Met de drie bovenstaande vragen willen we nagaan of het fenomeen 

cyberpesten voorkomt op de school en of er een beleid is. We willen te weten 

komen of er iets gedaan wordt als het zich voordoet en of er rond gewerkt 

wordt. 
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10) Werden er al gevallen van cyberpesten gesignaleerd op uw 

school? 

11) Wat is, volgens u, de frequentie van het voorkomen van 

cyberpesten op uw school? 

Hiermee willen we nagaan of de school reeds in aanraking is geweest met 

cyberpesten en of iedereen hier dan ook van op de hoogte is. 

12) Rangschik onderstaande vormen van cyberpesten van 1 tot 5. 

Met deze vraag peilen wij naar de kennis van de ondervraagde, maar we 

bekijken ook naar de emotionele kant. Wat vindt de geënquêteerde zelf erg of 

net minder erg.  

13) Ben je zelf ooit slachtoffer of pester geweest van cyberpesten? 

14) Ken je iemand die al eens slachtoffer of pester geweest is van 

cyberpesten? 

Hiermee willen we bekijken wat de ervaringen zijn van de persoon in kwestie 

met de gevaren van het internet en cyberpesten. 

Interview (formulier in bijlage 2) 

1) Naam, leeftijd, aantal jaren in het onderwijs, studie(s), functie(s) en 

indien mogelijk de vakken. 

Op deze manier willen we een duidelijk beeld scheppen van de geïnterviewde 

persoon. 

2) Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Met deze vraag peilen wij naar de kennis van de ondervraagde. 

3) Hoe staat u tegenover cyberpesten? 

Door deze vraag te stellen, willen we de houding van leerkrachten ten opzichte 

van cyberpesten te weten komen. 

4) Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd? 

Hierdoor willen we te weten komen of de directie, leerkrachten of andere leden 

van het schoolteam op de hoogte zijn van voorvallen zoals cyberpesten. 

5) Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Hiermee willen we nagaan op welke manier de directie en leerkrachten reageren 

als er spraken is van cyberpesten en welke gevolgen of sancties dit met zich 

meebrengt.  

6) Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Door deze vraag te stellen, willen we te weten komen wat de nasleep was voor 

het slachtoffer en of hij/zij hiervan nog gevolgen ondervindt in zijn/haar verdere 

leven. 

7) Werden er maatregelen getroffen voor de pester? 
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a. Indien ja, welke? 

Op deze manier willen we te weten komen welke maatregelen voor de pester 

getroffen worden en of deze daadwerkelijk effect hebben 

8) Werden er ouders ingelicht over het voorval? 

Op deze manier willen we nagaan of het voorval enkel binnen de schoolmuren 

besproken wordt of ook met externen.  

9) Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten? 

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Door het stellen van deze vraag willen we te weten komen of er op de school 

een beleid is omtrent cyberpesten, hoe dit juist in zijn werk gaat en of leerlingen 

dus met hun problemen terecht kunnen op de school.  

10) Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

11) Worden en speciale lessen of projectdagen ingelast om de 

leerlingen met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Met de twee bovenstaande vragen willen we te weten komen of er op de school 

iets gedaan wordt omtrent cyberpesten zodat leerlingen kennis maken met het 

onderwerp en de gevolgen ervan. 

Nadat we deze vragen doordacht hadden opgesteld, moesten we de enquêtes en de 

interviews nog afnemen.  

Zoals al eerder gezegd heeft Igna de enquête afgenomen via Smartschool. Ze heeft de 

enquête opgesteld op het online leerplatform en hierover een mailtje gestuurd naar alle 

werknemers van de school. (Mail in bijlage 4, 5 en 6)Aangezien het moeilijk was om 

een afspraak te maken om de interviews af te nemen heeft ze hierover een 

invuldocument gemaakt in Word. Dit document werd met een mailtje verzonden naar 

de gewenste personen. (Mail in bijlage 7 en 8)  

Sanne heeft de enquêtes echter wel afgenomen op papier. Deze werden in Suriname 

afgedrukt in het kopiecenter over het huisje waarin Sanne drie maanden verbleef. De 

interviews heeft Sanne afgenomen door middel van een gesprek met de gewenste 

personen. 
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2.3 Randvoorwaarden 

Om ons onderzoek mogelijk te maken hebben wij allereerst de goedkeuring van de 

scholen nodig. Dit was gelukkig geen enkel probleem aangezien zowel het SVT als de 

St. Louiseschool toestemming gaven voor het onderzoek. 

Als tweede hadden wij de medewerking van de leden van de school nodig. Deze 

medewerking was noodzakelijk om enquêtes en interviews af te nemen. Ook was het 

wel eens een meerwaarde om een gesprek te voeren met iemand van de ICT-groep of 

van de PEST-werkgroep om meer kennis te verkrijgen over de werking van de school 

omtrent de gevaren van het internet en cyberpesten. Deze bereidwilligheid van de 

leden van de school om deel te nemen aan enquêtes of om even tijd te maken voor een 

interview was niet altijd even hoog. Dit maakte het voor ons soms wel heel moeilijk om 

een degelijk onderzoek te voeren. 

Voor het onderzoek van Igna hier in België was het ook wel noodzakelijk dat de leden 

van de school de mogelijkheid hadden om te kunnen werken met een computer en zij 

moesten ook de werking van de enquêteafname op Smartschool kennen om de enquête 

op een goede manier te kunnen invullen. Voor het interview was het noodzakelijk dat 

de leerkrachten, directie of andere leden van de school de berichtuitwisseling op 

smartschool wisten te gebruiken. 

Voor het onderzoek van Sanne in Suriname was het noodzakelijk dat zij de documenten 

van de enquête kon afdrukken. Om de kosten van de vliegreis niet te hoog te laten 

oplopen, heeft Sanne ervoor gekozen om de documenten niet hier thuis af te drukken 

en mee te nemen in haar bagage aangezien dit het gewicht alleen maar zou verhogen. 

Afdrukken in Suriname is niet zo evident, aangezien dit in de school niet mogelijk was. 

Toch heeft ze ervoor gezorgd dat de enquêtes afgedrukt konden worden door op zoek 

te gaan naar een kopiecenter. In een ontwikkelingsland zoals Suriname zijn de kosten 

voor drukwerk hoger dan bij ons. 
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Leeftijd 

3 RESULTATEN 

3.1 Resultaten van de enquêtes in België 

In het totaal zijn er 26 enquêtes afgenomen in het Sint-Victor. Deze enquêtes werden 

afgenomen via het digitaal schoolplatform Smartschool. 

In deze school is er een werkgroep Pesticide en zij hebben in het begin van dit 

schooljaar nog onderzoek gedaan naar cyberpesten. Ze hebben hiervoor een enquête 

openbaar gesteld in de groep Pesticide op Smartschool die de leerlingen dan konden 

invullen. Deze resultaten worden later besproken in hoofdstuk 5. 

Aangezien de enquête afgenomen werd via Smartschool zijn de vragen een klein beetje 

aangepast zoals je ziet bij de resultaten hieronder. De reden hiervoor was dat 

Smartschool niet alle mogelijke vragen ondersteunt (zoals rangschikkingvragen). 

Resultaten enquête 

1) Wat is uw geslacht? 

a) Man 14 

B) Vrouw 12 

 

2) Wat is uw leeftijd? 

a) 15 – 20 jaar 1 

b) 20 – 25 jaar 1 

c) 25 – 30 jaar 2 

d) 30 – 40 jaar 9 

e) 40 – 50 jaar 9 

f) 50+ 4 

 

  

Figuur 6: Grafiek geslacht Igna 

Figuur 7: grafiek leeftijd Igna 
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3) Wat is uw functie? (ook vakken vermelden aub) 

Leerkracht Wiskunde eerste jaar 

Regent Wiskunde 

Leraar Latijn en stagementor 

Leraar Wiskunde 

Leraar AV 

Leraar Geschiedenis 

Leerkracht Engels, klastitularis, stagementor, graadcoördinator 

Opvoeder 

Leerkracht MO en Godsdienst 

Leerkracht Economie 3e graad 

Leerkracht Informatica 

Leerkracht Economische vakken 

Leerkracht Biologie, Aardrijkskunde, Wetenschappelijk werk en Sociale Economische 

Initiatie 

Adjunct-directeur 

Leerkracht Toegepaste Informatica en Natuurwetenschappen 

Leerkracht Wiskunde 

Leerkracht Frans 

Leerkracht Informatica 

Leerkracht Godsdienst 

Leerkracht Duits en Nederlands 

Leerkracht Bedrijfseconomie 

Leerkracht Aardrijkskunde 

Leerkracht Engels en Godsdienst 

Leerkracht Informatica en ICT-coördinator 

Leerkracht Nederlands 

 

 

 

4) Hoeveel jaar werkt u 

al in het onderwijs? 

a) 0 – 5 jaar 4 

b) 5 – 10 jaar 2 

c) 10 – 15 jaar 7 

d) 15 – 20 jaar 5 

e) > 20 jaar 8 

Figuur 8: grafiek werkervaring Igna 
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5) Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Dat kinderen en/of volwassenen lastig gevallen worden via chat, mailbox op een 

ongepaste manier door kinderen en/of volwassenen! Komt heel kwetsend over voor de 

slachtoffers. 

Het pesten via internet (sociale netwerken, chat, mail, …) en gsm (berichtjes, 

telefoontjes, …). 

Pesten via internet en mobiele apparaten. 

Alle vormen van pesten via computer en gsm. 

Mailtjes sturen met haatdragende, pestende opmerkingen, niet eenmalig, maar 

meermaals en met de bedoeling iemand te kwetsen. Liefst anoniem zodat je je 

stiekem kan wegstoppen en er toch deugd aan kan hebben. 

Pestgedrag, stalken en oneerbare voorstellen via het net. 

Het pesten van iemand met digitale hulpmiddelen zoals internet, gsm, facebook, … 

Elke vorm van pesten via het internet. 

Storende berichten via sms, facebook, mail, … 

Alle mogelijke vormen van digitaal pesten. 

Pesterijen, schelden, stalken, … via mail, internet en sociale media. 

Pesten via het gebruik van informaticamiddelen zoals computer, gsm, … 

De pc gebruiken om andere te gebruiken, te misbruiken en uit te schelden. 

Plagerijen, pesterijen, scheldtirades via sms, chat en dergelijke. 

Pesten op regelmatige basis en met een machtsverhouding tussen pester en 

slachtoffer via elektronische communicatiemiddelen (gsm, computer, …) 

Pesten via communicatiemiddelen. 

Alle vormen van pesten via de moderne communicatiemiddelen zoals mail, facebook, 

gsm, … 

Digitaal pesten, pesten via het internet, … 

Het pestgedrag van het internet (mail, chat, facebook, games, …) 

Pesten via internet, facebook, … 

Mensen die (al dan niet opzettelijk) andere mensen via computer, internet, sociale 

media, … kwetsen, afpersen of onder druk zetten door andere mensen tegen mekaar 

op te zetten. 

Pesten door middel van het gebruik van het internet via mailing, chatten, 

youtubeposts, … 

Pesten via alle vormen van ICT apparaten, internet, gsm, … 

Via het internet mensen beledigen of beschamende foto’s bewerken en doorsturen 

naar iedereen. 
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8) Is er een beleid 

omtrent cyberpesten op 

uw school? 

a) Ja 15 

b) Nee 11 

 

  

6) Wat is, volgens u, de 

frequentie van 

cyberpesten bij jongeren? 

a) 10 % 6 

b) 20 % 6 

c) 30 % 7 

d) 40 % 5 

e) > 50 % 2 

7) Wordt cyberpesten 

besproken op uw school? 

a) Nooit 0 

b) Zelden  4 

c) Af en toe 11 

d) Geregeld 8 

e) Vaak 0 

f) Geen idee 3 

Figuur 9: grafiek frequentie Igna 

Figuur 10: grafiek besproken op school? Igna 

Figuur 11: grafiek beleid Igna 
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9) Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? (welke 

lessen) 

Ja, tijdens de lessen sociale activiteiten. 

Ja, tijdens de lessen sociale activiteiten in het eerste jaar. 

Ik denk dat dit sporadisch wel gebeurt, misschien het meest binnen het vak Sociale 

Activiteiten en eventueel ook bij taalvakken naar aanleiding van teksten over een 

thema. Maar zeker weet ik het niet. 

Lessen over sociale vaardigheden. 

Nee. 

In de inleiding van de cursus ‘valkuilen van sociale media’ komt dit kort aan bod. 

Soms komt dit aan bod, maar niet in specifieke lessen. 

Indien we weten dat er gepest wordt, wordt dit zeker besproken onder welke les dan 

ook! Of het expliciet in een leerplan staat weet ik niet. In mijn lessen Engels komt dit 

thema aan bod in het derde jaar ASO. 

Er worden lessen uitgewerkt door de werkgroep Pesticide. 

Ja, in de lessen Godsdienst, sociale vaardigheden, … 

Geen idee. 

Ja, tijdens de lessen informatica. 

Bijna niet. 

Nee. 

Ik ben ervan overtuigd dat er in verschillende lessen wel eens verwezen wordt naar 

cyberpesten. Wellicht zal dat vaak occasioneel gebeuren, naar aanleiding van een of 

ander voorval. Maar soms wordt er ook wel bewust rond gewerkt. In het eerste jaar is 

er jaarlijks een anti-pestdag. In het tweede jaar wordt er telkens een namiddag in het 

schooljaar rond cyberpesten georganiseerd. 

Ja, in het vak Toegepaste Informatica. 

Geen idee. 

Geen idee, als het tijdens mijn lessen aan bod komt, bespreek ik het wel in de loop 

van het derde trimester. We bieden de leerlingen dan een voormiddag met aandacht 

rond cyberpesten aan. 

Bij het vak Informatica (netwerken en internet, bestanden delen, gepast 

internetgebruik, …) 

Neen. 

Op kleine momenten tussendoor wordt er wel gewerkt aan etiquette op het internet. 

Geen idee. 

Door bepaalde leerkrachten in bepaalde lessen wellicht wel. Leerkrachten die actief zijn 
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Voorvallen van 
cyberpesten 

Ja 
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Nooit Zelden Af en toe Geregeld Vaak Geen 
idee 

Cyberpesten op uw school 

in de werkgroep Pesticide werken hier zeker en vast rond. 

Weet ik niet. 

Geen idee. 

Tijdens de informatica lessen wordt het wel aangehaald en uitgelegd. 

 

10) Werden er al gevallen van 

cyberpesten gesignaleerd op 

uw school? 

a) Ja 20 

b) Nee 6 

 

11) Wat is, volgens u, de 

frequentie van het 

voorkomen van cyberpesten 

op uw school? 

a) Nooit 0 

b) Zelden 3 

c) Af en toe 15 

d) Geregeld 7 

e) Vaak 0 

f) Geen idee 1 

 

12) Welk van onderstaande vormen van cyberpesten is, volgens u, de meest 

voorkomende? 

a) Beledigingen of bedreigingen via internet of MSN 13 

b) Iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen en 

bijvoorbeeld bestellingen doen op diens naam 

1 

c) Opzettelijk een virus doorsturen 0 

d) Roddels verspreiden via internet of gsm 11 

e) In iemands inbox inbreken of het wachtwoord veranderen 1 

 

  

Figuur 12: grafiek voorvallen Igna 

Figuur 13: grafiek cyberpesten op uw school Igna 
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Eigen ervaringen 

Ja 

Nee 

13) Welk van onderstaande vormen van cyberpesten is, volgens u, de minst 

voorkomende? 

a) Beledigingen of bedreigingen via internet of MSN 0 

b) Iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen en 

bijvoorbeeld bestellingen doen op diens naam 

9 

c) Opzettelijk een virus doorsturen 11 

d) Roddels verspreiden via internet of gsm 0 

e) In iemands inbox inbreken of het wachtwoord veranderen 6 

 

Figuur 15: grafiek vormen van cyberpesten Igna 

14) Ben je zelf ooit het 

slachtoffer geweest van 

cyberpesten? 

a) Ja 2 

b) Nee 24 
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Figuur 14: grafiek eigen ervaringen 

Igna 
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15) Ken je iemand die al eens 

het slachtoffer of pester 

geweest is van cyberpesten? 

a) 0 personen 7 

b) 1 persoon 5 

c) 2 personen 7 

d) 3 personen 1 

e) > 3 personen 6 

 

  

Figuur 16: grafiek ervaringen Igna 
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3.2 Resultaten van de interviews in België 

In het totaal heb ik 6 interviews afgenomen. Het was moeilijk om personen te pakken 

te krijgen om een interview af te nemen. Iedereen had het zeer druk op het SVT en er 

werd zelfs al een personeelsvergadering uitgesteld door de drukke agenda 

(projectdagen, opendeurdag, schoolreizen, excursies, bezinningen, …) Ik heb er dan 

voor gekozen om mijn interview af te nemen via een invuldocument opgemaakt in 

Word. (Zie bijlage 3) 

Op die manier konden de personen die ik wou interviewen heel eenvoudigweg 

antwoorden op de vragen. De bestaande tekst van het document kon niet worden 

aangepast en ze moesten hun antwoorden gewoonweg ingeven in de invulvelden. 

Via mail heb ik dit document verstuurd naar de gewenste personen. Ik wou graag een 

globaal beeld verkrijgen van de school en heb daarom verschillende personeelsleden 

geïnterviewd. 

Ik heb een e-mail verstuurd naar 11 personeelsleden van het SVT en na enkele 

herinneringen, heb ik 6 antwoorden gekregen, waar ik uiteindelijk toch wel blij mee 

ben. 

Het nadeel van een interview via mail of een invuldocument is dat er geen mogelijkheid 

is om door te vragen op bepaalde zaken zoals in een gesprek. Om toch wel de juiste 

informatie te verkrijgen heb ik bijkomstig ook nog een gesprek gehad met Greet De 

Backer. Zij is verantwoordelijke van de werkgroep Pesticide. Het verslag en meer 

informatie over deze werkgroep vind je in hoofdstuk 4. 
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Resultaten interviews 

Interview 1 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 41 

Aantal jaren in het onderwijs 15 

Studies Regentaat Wiskunde, Biologie en 

Aardrijkskunde 

Functie Leerkracht 

Indien mogelijk: vakken Wiskunde en Sociale Activiteiten 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Het pesten via GSM - e-mail - sociale netwerken - chat …  

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Dit kan niet. Ik vind het zelfs erger dan het 'gewone pesten' omdat het de 

slachtoffers overal achtervolgt.  

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ik heb zelf weet van één voorval. Het ging om negatieve opmerkingen plaatsen op 

het facebook profiel van een leerling. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Samen met de directie en in overleg met het 'slachtoffer' zijn de 'pesters' hierover 

aangesproken. Aan het 'slachtoffer' zijn ook tips gegeven hoe te reageren op deze 

pestsituatie. 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Geen echte gevolgen. Het 'slachtoffer' had het voorval vrij snel gemeld zodat er ook 

snel op gereageerd werd. 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Niet echt. Met de 'pesters' werd een goed gesprek gevoerd waarin hen er wel op 

gewezen wordt dat wanneer zij dit gedrag bleven verder zetten er wel sancties 

zouden volgen. 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  
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a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Neen. 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Er is een algemeen beleid rond pesten, waar dus ook het cyberpesten onder valt. Er 

wordt vooral gewerkt met de NO-Blame methode. 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Tijden sociale activiteiten in het 1ste jaar komt dit aan bod. In het tweede jaar 

wordt er een halve dag rond gewerkt. In het 3de jaar komt dit onderwerp tijdens de 

lessen Nederlands nog eens ter sprake. 

 Interview 2 

 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 52 

Aantal jaren in het onderwijs 30 

Studies Lic. GHSO Klassieke Filologie 

Functie Leerkracht en stagementor 

Indien mogelijk: vakken Latijn 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Pesten via internet of mobiele communicatietoestellen. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Is in feite erger dan het gewone pesten omdat het anoniem kan gebeuren en op een 

grotere schaal. 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Ik heb geen voorval van cyberpesten bij eigen leerlingen meegemaakt, of heb er 

althans geen weet van. Bij de opvolging was ik niet betrokken. 
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5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

/ 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Hoogstwaarschijnlijk wel, maar ik ben niet op de hoogte van details. 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

/ 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Er is zeker een visie op cyberpesten, maar ik ken niet in detail de procedure die 

men volgt als het gesignaleerd wordt. 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Komt zeker aan bod bij lessen Sociale vaardigheden in het eerste jaar, en naar alle 

waarschijnlijkheid occasioneel ook bij andere vakken. Vermoedelijk draait het dan 

om sensibilisering en preventie. 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Als ik het goed heb, is er een project voor tweedejaarsleerlingen rond cyberpesten 

geweest. Vorig schooljaar heeft onze Ouderraad een infoavond voor ouders 

georganiseerd, in samenwerking met de cel computercriminaliteit van de lokale 

politie. 
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Interview 3 

 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 51 

Aantal jaren in het onderwijs Ongeveer 15 

Studies Regentaat LO en Biologie 

Functie Secretariaatsmedewerker 

Indien mogelijk: vakken / 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Kwetsende opmerkingen maken via mail of sms. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Ik vind dat dit er absoluut over gaat, maar het is zeer moeilijk te bestrijden 

aangezien het vaak anoniem gebeurt. 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Op de school is er een aparte werkgroep rond pesten, maar ik weet niet hoe zij 

deze problemen concreet aanpakken. 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

/ 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

/ 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

/ 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  
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a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Er bestaat inderdaad een werkgroep rond pesten in het algemeen maar ik heb 

eigenlijk geen idee hoe ver dit gaat... 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

/ 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

/ 

Interview 4 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 41 

Aantal jaren in het onderwijs 15 

Studies Licenciate Toegepaste Economische 

Wetenschappen 

Functie Leerkracht 

Indien mogelijk: vakken Informatica 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Pestgedrag dat voorkomt op het internet vooral door gebruik te maken van sociale 

media. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Cyberpesten is natuurlijk niet goed te praten, maar zal in de toekomst een 

belangrijke bron van pestgedrag worden aangezien het internet niet meer uit onze 

wereld weg te denken is. 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Niet dat ik weet. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

/ 
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5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

/ 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Als er pestgedrag wordt vastgesteld, kan je aanspraak maken op de werkgroep 

pesticide die dan de betrokken partijen uitnodigen voor een gesprek en zo het 

probleem proberen op te lossen. Als het erger wordt kan men in onze school ook 

een HERGO4 inroepen. Door middel van een gesprek worden de partijen met elkaar 

geconfronteerd. Ook de ouders kunnen hier dan aan deelnemen. 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

/ 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Zie HERGO 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Tijdens de lessen over het omgaan met het internet wordt hierop ingegaan en 

worden een aantal zaken aan het licht gebracht over hoe de leerlingen zich kunnen 

beschermen op het internet tegen malafide praktijken. 

                                           

4 HERGO staat voor herstelgericht groepsoverleg en is een bemiddelingsvorm 

waarbij niet alleen de dader(s) en slachtoffer(s) aanwezig zijn, maar waarbij zij elk ook 

hun ‘achterban’ mogen meebrengen. Het gehele proces wordt gestuurd door een 

moderator/bemiddelaar. Tijdens de HERGO op school probeert men een oplossing te 

vinden voor wat er gebeurd is, bijvoorbeeld door na te gaan hoe eventuele schade 

hersteld kan worden, welke sanctie de dader moet krijgen enzovoort.  
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10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Zie vraag 9. 

Interview 5 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 58 

Aantal jaren in het onderwijs 36 

Studies Licentiaat Germaanse Filologie 

Functie Adjunct-directeur 

Indien mogelijk: vakken / 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Pesten waarbij (nieuwe) elektronische/digitale media worden gebruikt. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Negatief. Dit is erg af te keuren.  

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Jazeker. Het cyberpesten zelf gebeurt natuurlijk meestal wel buiten de schooluren. 

Een bijkomend vervelend aspect van cyberpesten is dat er soms ook anderen bij 

betrokken raken, jongeren die geen leerling zijn van de school en op wie je dus 

geen vat hebt. Bijvoorbeeld: een leerling zet een vernederende foto van een 

klasgenoot op internet, maar de foto en de commentaren gaan ook naar ‘vrienden’ 

van buiten de school. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Soms moeten we eerst nog zien te achterhalen wie de ‘dader’ is. Cyberpesten is 

immers zoveel venijniger, omdat de ‘dader’ onbekend kan blijven. We proberen 

bewijsmateriaal te verzamelen. Indien de ‘dader’ bekend is, wordt die steeds ter 

verantwoording geroepen. We proberen die persoon de kwalijke gevolgen van 

pesten duidelijk te maken. Het ‘slachtoffer’ krijgt tips over hoe hij/zij met 

cyberpesten kan omgaan en hoe best te reageren. Indien mogelijk brengen we 

dader en slachtoffer bij elkaar voor een herstellend gesprek. 

Iemand die hardleers is, krijgt een sanctie.  

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 
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Dat is wellicht voor elk geval verschillend. Het is nooit prettig om slachtoffer van 

pesten te zijn. Hopelijk kunnen we het slachtoffer ook iets leren voor de toekomst, 

zodat een negatieve ervaring toch ook nog een positief effect kan hebben 

(bijvoorbeeld op het vlak van assertiviteit of het negeren of gepast reageren).  

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Proberen om de pester de nadelige gevolgen de laten aanvoelen; hem/haar 

duidelijk maken dat een herstelactie gewenst is; eventueel een sanctie opleggen.  

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Bij ernstige voorvallen wordt dat inderdaad gedaan. Ouders kunnen erg verschillend 

reageren: sommigen proberen de zaak te minimaliseren, het aandeel van de eigen 

kinderen te relativeren of de eigen kinderen goed te praten. Anderen reageren 

geschokt en treden (minder of meer streng) op tegen hun kinderen, geven hen zelf 

een sanctie.  

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Het beleid qua cyberpesten is ingebed in het algemene tuchtbeleid en de aanpak 

tegen pesten. De werkgroep ‘Pesticide’ probeert zoveel als mogelijk te werken 

volgens de principes van de NO-blame methode en het herstellend handelen. 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Pesten en sociale vaardigheden in het algemeen komen onder andere aan bod in de 

lessen ‘Leefsleutels’ binnen het wekelijkse uur ‘sociale vorming’ in het eerste jaar.  

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Er is een jaarlijkse anti-pestdag voor de eerstejaarsleerlingen en dit schooljaar is er 

voor het eerst ook een namiddag tegen cyberpesten geweest voor de tweedejaars. 
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Interview 6 

Gegevens van de geïnterviewde 

Leeftijd 42 

Aantal jaren in het onderwijs 20 

Studies Regentaat Wetenschappen en 

Aardrijkskunde 

Functie Leerkracht eerste graad 

Indien mogelijk: vakken Natuurwetenschappen en Aardrijkskunde 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Pesten via een elektronische weg. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Dit is absoluut niet toegelaten. Dit soort pestsituaties moeten ernstig aangepakt 

worden. 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja, ik heb dit al een keer meegemaakt. Vorig schooljaar in mijn eigen klas. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Samen met de leerkrachten met een NO-blame opleiding hebben we dit aangepakt. 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

We hebben deze situatie kort opgevolgd. De gevolgen waren beperkt. 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Gesprek met de pester en het slachtoffer. Probleem heeft zich eigenlijk zo opgelost. 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Ouders werden ingelicht de zij waren erg verbaasd. Ze wisten niet dat hun dochters 

hiermee bezig waren. Het leek voor hun eigenlijk allemaal heel onschuldig. 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Er zijn leerkrachten die een opleiding hebben gevolgd, maar of er een echt beleid is 

dat weet ik niet. 
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9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Ja, zeker en vast tijdens de lessen sociale activiteiten. 

3.3 Analyse van de gegevens van België 

Uit de enquêtes kan ik afleiden dat de meesten wel weten wat cyberpesten ongeveer is. 

Ze weten dat dit pestgedrag via de computer of via de gsm is. Als ik tussen de 

verschillende antwoorden kijk, merk ik ook op dat sommigen zelfs enkele zeer concrete 

voorbeelden kunnen geven. Ik kan dus met een gerust hart mijn onderzoek verder 

zetten, want de bevraagden weten dus wel degelijk waarover het onderzoek zal gaan.  

Op het einde van de enquête heb ik gevraagd wat de meest/minst erge vorm is van 

cyberpesten en ook hier heb ik gelukkig gelijklopende antwoorden over verkregen. De 

personeelsleden van het SVT zijn het er allemaal over eens dat beledigingen of 

bedreigingen via internet of MSN de meest voorkomende vorm is van cyberpesten en 

dat opzettelijk een virus doorsturen de minst voorkomende vorm is. Dit gaan ze ofwel 

geweten hebben of ze hebben de vraag ingevuld naargelang eigen ervaring, gevoel en 

mening. 

Als ik vraag naar de frequentie van cyberpesten bij jongeren dan wordt dit lichtelijk 

overschat door de geënquêteerden. De cijfergegevens uit het theoretisch kader geven 

weer dat dit ongeveer rond de 10 à 20 % ligt en uit mijn enquêtes kan ik afleiden dat 

de leerkrachten, directieleden of andere leden van de school toch wel denken dat dit 

grotendeels rond de 30 % ligt. 

Cyberpesten wordt zeker en vast besproken en behandeld op de school, maar niet 

iedereen is hier even goed van op de hoogte. De personeelsleden zijn zich er ook van 

bewust dat dit fenomeen ook plaatsvindt op de school aangezien er reeds enkele 

gevallen gesignaleerd zijn. Op de vraag of er al dan niet een beleid is krijg ik 15 

antwoorden voor ja en 11 antwoorden voor nee. Hier ben ik toch wel erg van 

geschrokken. Ik had hier misschien wel enkele tegenhangers verwacht van het correcte 

antwoord, maar nu is het weliswaar bijna gelijk verdeeld. Dit verbaast mij, want hoe 

kan dit? Alle leerkrachten en leden van een school zouden toch op de hoogte moeten 

zijn van het beleid van de school. Dus ofwel begrijpen ze niet goed wat er bedoeld 

wordt met mijn vraag ofwel zijn ze echt niet goed op de hoogte. Ik hoop dat ik deze 

twijfel kan wegwerken door de antwoorden van mijn interviews, aangezien dit wel één 

van mijn onderzoeksvragen is. 
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Meer dan de helft van de personeelsleden van het SVT kent iemand die ooit al eens 

slachtoffer of pester geweest is van cyberpesten, maar slechts 2 van het totaal aantal 

geënquêteerden is zelf ook slachtoffer of pester geweest. Ik kan hier toch wel uit 

afleiden dat cyberpesten, niet alleen voorkomt tussen jongeren maar ook bij 

volwassenen. En dat dit ook geen fenomeen is voor lagere sociale kringen. Cyberpesten 

is iets wat overal en altijd kan gebeuren bij iedereen. 

Na de analyse van de enquêtes, kan ik nu de interviews eens van nader bij gaan 

bekijken. Met de interviews kan ik iets meer diepgang brengen in bepaalde onderdelen 

en hoop ik een nog beter beeld over de school te krijgen op vlak van cyberpesten. 

Ook uit de interviews kan ik afleiden dat de mensen die ik geïnterviewd heb wel 

ongeveer weten wat cyberpesten is. Iedereen heeft hier een eigen uitleg of definitie 

voor, maar die komt in grote mate overeen met elkaar. Ze zien cyberpesten als het 

pesten via de computer of de gsm. Alle leerkrachten, secretariaatsmedewerker, 

adjunct-directeur, stagementor staan op dezelfde manier tegenover cyberpesten. Zij 

vinden dit absoluut niet kunnen, maar ze zijn zich ervan bewust dat het moeilijk is om 

hier vat op te krijgen door de anonimiteit die hiermee gepaard kan gaan. 

Op het SVT zijn er reeds voorvallen van cyberpesten gesignaleerd, maar niet iedereen 

is hiervan op de hoogte. Ook is niet iedereen op de hoogte over de omgang van de 

school met dit fenomeen. Uit de interviews kan ik afleiden dat de adjunct-directeur en 

de leden van de werkgroep Pesticide zeer goed op hoogte zijn van de werking en het 

beleid omtrent cyberpesten. Andere leerkrachten hebben hier soms wel enige kennis 

over, maar blijven zeer vaag. 

In het SVT is er een beleid omtrent cyberpesten, maar dit wordt onderheven aan het 

beleid omtrent pesten in het algemeen, wat opgenomen is in het schoolreglement. De 

werkgroep Pesticide werkt in het eerste en tweede jaar vooral rond pesten en 

cyberpesten door middel van sociale activiteiten en projectdagen. Buiten deze lessen 

komt cyberpesten nog wel eens in verschillende lessen aan bod zoals Godsdienst, 

Nederlands, Informatica, … 

Ook treedt de werkgroep Pesticide op als er zich een voorval omtrent cyberpesten 

voordoet. Zij gaan te werk volgens de NO-blame methode. Hierbij wordt er steeds een 

gesprek met de pester en het slachtoffer (en eventueel de groep er rond) aangegaan. 

Tijdens dit gesprek gaan ze inwerken op de empathie van de pester, geven ze het 

slachtoffer enkele tips mee over hoe hij of zij hiermee moet omgaan en gaan ze een 

arrangement aangaan. Indien dit nodig is worden de ouders ook ingelicht, maar dit is 
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zeker niet altijd het geval. Als de pester na dit gesprek nog steeds niet ophoudt met 

zijn pestgedrag, volgen er zeker en vast sancties. 

Gelukkig heb ik door middel van de interviews nog enige twijfel over mijn onderzoek 

kunnen wegwerken en kan ik nu met zekerheid zeggen dat er een beleid is omtrent 

cyberpesten in het Sint-Victor. De personen die hier mee moeten werken zijn hier het 

beste van op de hoogte en dat vind ik toch wel spijtig. In mijn ogen zou het mooi zijn 

moesten alle leerkrachten op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de werkgroep 

en van het beleid omtrent cyberpesten aangezien dit bij iedereen in de klas kan 

voorvallen. 
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3.4 Resultaten van de enquêtes in Suriname 

Tijdens mijn stage op de St. Louiseschool te Paramaribo heb ik 29 enquêtes afgenomen 

bij heel wat verschillende leden van de school: de directie, leerkrachten en leden van 

het schoolteam met allerlei andere functies. De enquêtes werden ter plaatse afgedrukt 

en dus op papier ingevuld door de geënquêteerden. De resultaten werden door mezelf 

op de computer verwerkt. Het online laten invullen van een enquête was in Suriname 

onmogelijk, aangezien in dit ontwikkelingsland de wereld van de informatica nog in zijn 

kinderschoenen staat. 

Resultaten enquête 

 

 

 

 

3) Wat is uw functie? (ook vakken vermelden aub) 

Leerkracht Wiskunde 

Leerkracht Biologie, Godsdienst en Tekenen 

Conciërge 

Leerkracht Wiskunde en Natuurwetenschappen 

Leerkracht Engels en Sociale Vaardigheden 

Leerkracht Biologie 

Leerkracht Geschiedenis 

Leerkracht Wiskunde en Natuurkunde 

Leerkracht Aardrijkskunde en Tekenen 

Leerkracht 

Leerkracht Engels 

1) Wat is uw geslacht? 

a) Man 7 

B) Vrouw 22 

2) Wat is uw leeftijd? 

a) 15 – 20 jaar 0 

b) 20 – 25 jaar 4 

c) 25 – 30 jaar 3 

d) 30 – 40 jaar 11 

e) 40 – 50 jaar 6 

f) 50+ 5 

Figuur 17: grafiek geslacht Sanne 

Figuur 18: grafiek leeftijd Sanne 
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Werkervaring 

Leerkracht Muziek, Geschiedenis, Godsdienst en Tekenen 

Leerkracht Spaans 

Leerkracht Tekenen, Geschiedenis en Engels 

Leerkracht Handelswetenschappen 

Leerkracht Wiskunde 

Directrice 

Leerkracht Spaans 

Leerkracht Lichamelijke Opvoeding 

Leerkracht Aardrijkskunde en Wiskunde 

Leerkracht 

Leerkracht 

Leerkracht Wiskunde 

Leerkracht Biologie en Tekenen 

Leerkracht Nederlands 

Leerkracht Nederlands 

Onderdirecteur 

Leerkracht ICT, Tekenen en Aardrijkskunde 

 

 

 

 

5) Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Beledigen, roddels verspreiden via internet. 

Pesten via het net. 

Mailtjes met schunnige taal. Mailtjes die informatie willen van je: pincode, 

banktegoeden, … het verkondigen van onwaarheden over een persoon. 

Misbruik maken van de internet mogelijkheden en daardoor andere in een kwaad 

4) Hoeveel jaar werkt u 

al in het onderwijs? 

a) 0 – 5 jaar 8 

b) 5 – 10 jaar 7 

c) 10 – 15 jaar 4 

d) 15 – 20 jaar 4 

e) > 20 jaar 6 

Figuur 19: grafiek werkervaring Sanne 
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daglicht brengen. 

Wanneer iemand negatief wordt besproken op het net. Je beledigd de persoon. 

Via het internet mensen pesten. 

Heb er eigenlijk nooit bij gestaan of gehoord wat cyberpesten inhoudt. Ik heb uitleg 

gevraagd dus nu weet ik dat het gaat om de ‘verpestende’ sites. 

Iemand pesten via internet, zoals beschuldigen, beledigen, uitschelden, ordinaire foto’s 

plaatsen, … 

Als mensen elkaar uitschelden en beledigen en soms opzettelijk verkeerde informatie 

verspreiden via het net.  

Iemand kwaadwillig in een negatief daglicht plaatsen via internet en/of als iemand 

anders voordoen en handelingen plegen alsof je iemand anders zou zijn. 

Iemand door een negatieve handeling schade toe brengen. 

Pesten via internet, andere te schande zetten op het net. 

Iemand op het internet via sociale websites beledigen of negatief bespreken. 

Mensen beledigen op het net. 

Via internet (facebook) andere beledigen, uitschelden, … 

Opzettelijk berichten sturen via het net of andere beledigen via het net. 

Schelden en roddelen via roddelsites. 

Als mensen via het internet worden gepest, te schande gemaakt, beledigd,… door 

derden. 

Via het internet anderen bespotten, uitschelden door middel van vulgaire taal of 

vulgair taalgebruik. 

Pesten via internet. 

Cyberpesten is wanneer jongeren via internet lelijke dingen vertellen over andere 

jongeren. 

Vervelende of beledigende zaken over iemand op het internet zetten. 

Internet service gebruiken om te pesten. 

Leerlingen of personen die op het cybernet gepest, belachelijk of beledigd worden. 

Pesten via het internet, gevolg dat meerdere personen erbij betrokken kunnen worden 

en het pesten hierdoor vergroot wordt.  

Iemand op de één of andere manier kwetsen via internet of gsm. Meestal in de 

negatieve zin. 

Kinderen / volwassenen die via e-mailberichten anderen kwetsen. 

Via internet een persoon pesten. Bijvoorbeeld: bedreigen, beledigen. 

Wanneer mensen gepest worden via internet, door bijvoorbeeld foto’s te plaatsen van 

mensen die ze niet graag willen op het internet. Slechte reclame maken om mensen 

op te lichten. 
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ja 
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6) Wat is, volgens u, de 

frequentie van 

cyberpesten bij jongeren? 

a) 10 % 5 

b) 20 % 3 

c) 30 % 5 

d) 40 % 3 

e) > 50 % 13 

7) Wordt cyberpesten 

besproken op uw school? 

a) Nooit 5 

b) Zelden  5 

c) Af en toe 10 

d) Geregeld 0 

e) Vaak 0 

f) Geen idee 9 

8) Is er een beleid 

omtrent cyberpesten op 

uw school? 

a) Ja 5 

b) Nee 24 

Figuur 20: grafiek frequentie Sanne 

Figuur 21: grafiek besproken op uw school? Sanne 

Figuur 22: grafiek beleid Sanne 
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9) Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? (welke 

lessen) 

Ja, tijdens ICT. 

Ja, tijdens de vormingslessen. 

Ja, tijdens de lessen sociale vaardigheden. 

Ja, tijdens de lessen godsdienst. 

Ja, tijdens sociale vaardigheden heb ik het wel eens besproken met de leerlingen als 

zij daar behoefte aan hebben of als zich zoiets heeft voorgedaan. 

Ja, tijdens vormingslessen. 

Ja, tijdens de lessen van ICT. 

Nee. (21 keer) 

Nee, en als dit ooit zou komen in de toekomst zal dit tijdens een vormingsuur zijn. 

 

 

 

 

 

  

10) Werden er al gevallen van 

cyberpesten gesignaleerd op 

uw school? 

a) Ja 21 

b) Nee 8 

11) Wat is, volgens u, de 

frequentie van het 

voorkomen van cyberpesten 

op uw school? 

a) Nooit 1 

b) Zelden 3 

c) Af en toe 13 

d) Geregeld 2 

e) Vaak 0 

f) Geen idee 10 

Figuur 23: grafiek voorvallen van cyberpesten 

Sanne 

Figuur 24: grafiek cyberpesten op uw school Sanne 
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12) Rangschik onderstaande 

vormen van cyberpesten van 

1 tot 5. 

1 – 4 – 4 – 1 – 5 

3 – 5 – 5 – 1 – 4 

1 – 4 – 5 – 2 – 3 

3 – 4 – 2 – 1 – 5 

1 – 4 – 5 – 2 – 3 

4 – 2 – 3 – 1 – 5 

1 – 2 – 5 – 3 – 4 

1 – 1 – 5 – 1 – 3 

1 - / - 4 – 5 - / 

5 – 3 – 1 – 5 – 1 

1 – 5 – 5 – 1 – 4 

2 – 3 – 5 – 1 – 4 

2 – 5 – 5 – 1 – 5 

2 – 3 – 4 – 1 – 5 

1 – 3 – 4 – 2 – 5 

2 – 4 – 3 – 1 – 5 

4 – 2 – 5 – 1 – 3 

2 – 3 – 5 – 1 – 4 

2 – 3 – 4 – 1 – 5 

3 – 5 – 2 – 1 – 4 

3 – 5 – 1 – 2 – 4 

2 – 3 – 5 – 1 – 4 

2 – 5 – 4 – 1 – 3 

1 – 5 – 5 – 1 – 5 

/ - / - / - / - / 

1 – 3 – 5 – 2 – 4 

4 – 5 – 2 – 1 – 3 

2 – 3 – 4 – 1 – 5 

/ - / - / - / - / 
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14) Ben je zelf ooit het 

slachtoffer geweest van 

cyberpesten? 

a) Ja 4 

b) Nee 25 

 

15) Ken je iemand die al eens 

het slachtoffer of pester 

geweest is van cyberpesten? 

a) 0 personen 6 

b) 1 persoon 3 

c) 2 personen 7 

d) 3 personen 0 

e) > 3 personen 13 

 

 

  

Figuur 25: grafiek eigen ervaringen 

Sanne 

Figuur 26: grafiek ervaringen Sanne 
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3.5 Resultaten van de interviews in Suriname 

Om dieper te kunnen ingaan op ons onderzoek, heb ik in Suriname vijf interviews 

afgenomen bij leerkrachten van de St. Louiseschool. Het was niet evident om vijf 

kandidaten te vinden, want de leerkrachten zeiden meestal dat ze niet veel tijd of zin 

hadden. De interviews gebeurde face to face, waardoor ik bij sommige delen kon 

doorvragen of extra bijvragen kon stellen als iets niet duidelijk was. 

Resultaten interviews 

Interview 1 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Onder cyberpesten versta ik het ontvangen van allerlei junkmails die info vragen 

over, bijvoorbeeld, je pincode, rekeningnummer,… 

 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Ik keur het af. Ik vind dat je betere dingen kan doen met je tijd. Zo kan je, 

bijvoorbeeld, studeren in plaats van mensen lastig te vallen. 

 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja. Dit schooljaar in februari nog. Een leerling had op facebook allerlei zaken 

over de directrice gezet die niet horen.  

 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Vol afschuw. We keurden dit allemaal niet goed.  

 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Ze was geestelijk geraakt. Normaal is het altijd een opgewekte dame, maar toen 

was ze volledig uit haar doen.  

 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Ja, de leerling werd stevig op het matje geroepen en zelfs voor enkele 

dagen geschorst.  

 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  
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Ja, maar ze reageerde niet op de juiste manier. Ze namen het kind in 

bescherming. 

 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Nee. 

 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Nee, niet echt. Althans niet tijdens mijn lessen. Misschien wel tijdens de 

vormingslessen, maar dat weet ik niet zeker. Ook van bovenuit is er geen 

beleid.  

 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Nee. 

Interview 2 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Via het internet mensen zodanig krenken dat ze zich in hun eer aangetast 

voelen. 

 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Ik ben er natuurlijk tegen, het kan niet goed gekeurd worden. Ik denk dat de 

mensen die zich hiermee bezig houden het nut van een computer fout begrepen 

hebben.  

 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja, er zullen waarschijnlijk al wel meerdere gevallen zijn, maar van één voorval 

weet ik het zeker.  

 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

De directrice heeft de leerling opgeroepen en er een hartig woordje mee 

gesproken. Vervolgens is ze twee dagen van school geschorst. Bij zulke 

schorsing worden ook de ouders opgeroepen en ingelicht, maar hoe het verder 

is afgelopen weet ik niet precies.  
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Vorig jaar was er op een middelbare school hier in de buurt ook zulk voorval 

gesignaleerd. Zelfs het ministerie werd er bij gehaald en de leerling werd voor 

een volledige week geschorst.  

 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

De dame was volledig overstuur. Ze heeft het als een zware belediging opgevat. 

De leerlingen hadden als excuus dat de leerkracht niet van haar hield, maar dit 

mag natuurlijk geen aanleiding tot cyberpesten zijn.  

 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Ja, de pester werd geschorst en moest haar verontschuldigingen 

aanbieden aan de persoon in kwestie. Ook de ouders moesten naar 

school komen. 

 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Ja. De meeste ouders waren niet echt realistisch en bepaalde ouders zijn 

zelfs tekeer gegaan tegen de leerkrachten en de directie. Ze zeiden 

zaken zoals ‘onze dochter moet tentamen maken en nu mist ze lessen 

door zoiets’. Sommige ouders reageerden wel op een deftige manier en 

vonden dat hun dochter gestraft moest worden. Toch vonden ze de straf 

van een week schorsing te zwaar. Verontschuldigingen aanbieden of 

praten zou een betere oplossing zijn volgens hen.  

 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Niet echt, maar als zoiets zich voordoet wordt er wel over gepraat en 

worden er maatregelen getroffen.  

 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Niet onmiddellijk denk ik. Misschien wel tijdens de vormingslessen, maar 

dat weet ik niet zeker. Als zoiets zich voordoet, heb ik er met hen over 

gesproken, maar het was niet echt tijdens een les.  
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10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Nee.  

Interview 3 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Ik heb er niet echt een definitie voor, maar ik kan er wel wat over vertellen. Als 

iemand, bijvoorbeeld, online is en via sociale netwerksites aan het chatten is 

met iemand en die bepaalde persoon pest of beledigd.  

 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Ik ben er tegen, daarom zit ik zelf ook niet op facebook of andere sociale 

netwerksites. Verder kan ik er niet echt veel over vertellen, omdat ik er niet veel 

vanaf weet. Recent las ik er wel iets over in de krant, maar ik denk dat echt 

pesten nog steeds meer gevolgen heeft op de persoon dan pesten via internet.  

 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja, recent was hier een voorval met de directrice. Ook zij zit op facebook. De 

ouders van een leerling hadden een conversatie op facebook afgedrukt via de 

facebook van haar dochter. De conversatie vond plaats tussen enkele leerlingen 

van de school en er kwamen erg beledigende zaken in voor.  

 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Hoe andere leerkrachten hierop gereageerd hebben, weet ik niet. Zelf heb ik me 

hier proberen buiten te houden. De directrice was in het begin erg kwaad en 

geïrriteerd. De leerling werd op het matje geroepen en zelfs twee dagen 

geschorst. De verdere afloop ken ik eigenlijk niet.  

 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Ik heb opgemerkt dat ze het zich emotioneel erg aantrok. Ze werd ook kwaad 

en was pisnijdig. Ik kan me nog goed herinneren dat de pester in mijn klas zat. 

 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Ja, ze werd voor enkele dagen geschorst.  

 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  
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Ja, de ouders werden naar school geroepen. Ik heb geen idee hoe ze 

reageerde, want ik was niet ter plekke. 

 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Ik denk van niet. Voor mij is dit ook niet echt van belang, omdat ik zelf 

niet actief ben op sociale netwerksites. Voor de leerlingen en sommige 

leerkrachten zou dit wel handig zijn.  

 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Ik denk van niet. Misschien tijdens ICT.  

 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Nee. Ik denk wel dat dit een goed idee zou zijn. Het zou heel wat voordelen 

hebben. Leerlingen zouden, bijvoorbeeld, kennis leren maken met de gevolgen 

ervan.  

Interview 4 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Cyberpesten is pesten dat zich afspeelt in een cyberspace, dus op internet, via 

sms, email, sociale media sites, … 

 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Pesten op zich wordt sowieso door me afgekeurd, dus cyberpesten ook. Het is 

beide iets dat niet hoort, maar ik kan geen duidelijke mening vormen welk van 

de zwaarste gevolgen met zich meebrengt.  

 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Ja, al zeker één keer waarvan ik weet heb.  

 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Verontwaardigd. Het kind is enkele dagen van de school geschorst.  

 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 
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Het gaat hier over een leerkracht, dus ik denk dat ze er een onbehagelijk gevoel 

aan over heeft gehouden. Het ligt wel wat gevoelig, want als het bij een collega 

kan gebeuren, kan het ook bij jou gebeuren. 

 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Ze werd enkele dagen van de school geschorst.  

 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Ja. De ouders waren niet gelukkig met wat hun kind had gedaan, maar 

wat ze verder gedaan hebben, weet ik niet. Ik denk dat ze thuis een 

extra straf gegeven hebben.  

 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Niet zover ik weet. Over een beleid omtrent cyberpesten heb ik een 

dubbel gevoel. Het zal zeker en vast wel nuttig zijn, maar zal dit 

cyberpesten kunnen voorkomen? Ik weet het niet goed, want 

cyberpesten komt ook voor buiten de school. Je kan hier wel maatregelen 

treffen, maar de ouders moeten ook zeker meewerken dan.  

 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Nee. Het fenomeen cyberpesten is hier in Suriname nog veel te nieuw 

denk ik.  

 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Nee. Ik denk wel dat het positief is dat leerlingen op de hoogte zijn van de  

gevolgen van (cyber)pesten. 

Interview 5 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Cyberpesten is wanneer mensen op het net gaan en ze op de één of andere 

manier gepest worden door, bijvoorbeeld, vrienden, medeleerlingen, 

vreemdelingen,…  
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2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Om eerlijk te zijn, ben ik er tegen. Ik wijs de leerlingen er dan ook op dat ze dit 

niet mogen doen, want ze moeten beseffen dat het ernstige gevolgen kan 

hebben. Ik zeg heb ook altijd dat ze zichzelf in de plaats van de andere moeten 

zetten, het zou ook niet leuk zijn moesten ze dit bij jou doen. Dit probeer ik hen 

duidelijk te maken.  

 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Niet echt. Er zijn al wel enkele andere voorvallen geweest die te maken hebben 

met dit thema. Meisjes proberen via internet hun vriendenkring groter te 

maken, maar soms loopt dit natuurlijk mis. Ze ontmoeten mensen die niet te 

vertrouwen zijn en gaan hier afspraakjes mee maken.  

 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Bij één van de leerlingen hebben we de ouders naar school laten komen. 

Meestal praten we dan met de ouders over het voorval en worden er 

persoonlijke afspraken gemaakt met de leerling en de moeder en vader ervan.  

 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Het kind gaat liegen tegen haar ouders. Het is voorgekomen dat een leerling zei 

dat ze voor schoolwerk op het internet moest, maar ze ging op internet om te 

chatten, zodat ze met een jongen afspraakjes kon maken om elkaar te zien.  

 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Ja, meestal wordt het mobieltje van zo’n leerling afgepakt, vooral als ze 

een Black Berry heeft, want in Suriname heeft bijna iedereen een Black 

Berry waarmee je altijd en overal op internet kan surfen. Ook als de 

leerling op school op het internet komt, zal er extra controle 

plaatsvinden.  

 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Ja. Meestal zijn ze verbaasd, omdat ze zelf geen kennis van zaken 

hebben over hoe internet werkt of over hoe ze een Black Berry moeten 

gebruiken en wat de mogelijkheden ervan zijn. De ouders kopen dus wel 
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een Black Berry voor hun zoon of dochter, maar zijn zelf absoluut niet op 

de hoogte van hoe het werkt. Dit is fout.  

 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

Niet echt. Ik probeer de leerlingen wel op mijn manier in te lichten wat ze 

wel en niet mogen doen op het internet om problemen te voorkomen. Zo 

zeg ik hen, bijvoorbeeld, dat ze geen naakte foto’s van zichzelf op het 

net mogen plaatsen en moeten opletten met bepaalde uitspraken dat ze 

doen.  

 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Als de leerlingen op het net zijn, kijk ik wel na of ze niet op porno sites 

gaan, maar ik ga niet zo ver dat ik ga lezen wat ze allemaal schrijven. Ik 

ga dus wel oppervlakkig scannen met wat ze bezig zijn. Meestal zie ik 

ook onmiddellijk aan de houding van de leerlingen dat ze bezig zijn met 

iets dat niet hoort. 

 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen 

met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Nee, niet echt. Meestal maken ze er wel kennis mee tijdens de lessen ICT. Zo’n 

projectdagen zou ik wel een goed idee vinden. Misschien moet de school dit één 

keer per kwartaal organiseren voor alle leerlingen. 

3.6 Analyse van de gegevens van Suriname 

Tijdens mijn verblijf in Suriname, nam ik heel wat enquêtes af in functie van mijn 

onderzoeksproject. Om een zo duidelijk en juist mogelijk beeld te verkrijgen, besloot ik 

om enquêtes af te nemen bij zowel de directie, leerkrachten als andere leden van het 

schoolteam in de St. Louise school.  

Tijdens het overhandigen van de enquêtes, merkte ik onmiddellijk op dat de 

leerkrachten niet vertrouwd waren met deze vorm van ondervraging, want ik kreeg 

heel wat vragen over hoe ze bepaalde zaken moesten invullen en ook tijdens de 

verwerking ervan vond ik nog enkele fouten door het niet grondig lezen van de vraag.  

Nadat ik alle enquêtes geturfd en verwerkt had, zijn me enkele zaken opgevallen.  
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Het was meteen duidelijk dat enkele leerkrachten nog nooit van cyberpesten gehoord 

hadden of er een foute betekenis aangaven. Leerkrachten gingen bij elkaar ten rade of 

schreven iets volledig naast de kwestie op. Dit verbaast me niet. De welvaart in 

Suriname is niet erg hoog, waardoor het eerder uitzonderlijk is dat je een computer in 

je houten hutje hebt staan. Ook de meeste scholen hebben geen computerklas. Toch 

heeft bijna iedereen in Suriname een gsm (BlackBerry) waarmee ze toegang hebben tot 

internet, en dus ook tot sociale netwerksites. De technologie in Suriname staat nog niet 

erg ver. Toch heeft het fenomeen cyberpesten zijn intreden gedaan en zal het zich snel 

verder ontwikkelen. 

Wat me ook onmiddellijk opviel, was dat heel wat leerkrachten blind zijn voor het 

fenomeen cyberpesten en de frequentie ervan veel te laag inschatten. De meeste 

leerkrachten denken dat het maar een enkele keer voorkomt, terwijl cyberpesten meer 

voorkomt dan gewoon pesten.  

Op de vraag ‘is er een beleid omtrent cyberpesten op uw school?’ antwoorden sommige 

leerkrachten ‘ja’ en sommige ‘nee’. Ofwel weten ze niet wat we hiermee bedoelen, 

ofwel hebben ze de vraag niet goed gelezen. Het is onmogelijk dat leerkrachten van 

een zelfde school een verschillend antwoord geven op deze vraag. 

Hoewel een minderheid van alle leerkrachten ooit in contact gekomen is met 

cyberpesten, kent de meerderheid toch enkele personen die ooit wel het slachtoffer 

waren.  

Het was niet evident om op school kandidaten te vinden voor een interview. De 

leerkrachten in Suriname zijn liever lui dan moe en tijdens mijn zeven weken stage 

waren er ook nog andere stagiairs aanwezig die ook beroep deden op mijn collega’s. 

Gelukkig heb ik toch vijf leerkrachten te pakken gekregen.  

De vijf geïnterviewde leerkrachten wisten grotendeels wat er bedoeld werd met 

cyberpesten en keurden dit af. Ze vonden dat zulke dingen niet kon worden 

goedgekeurd en je je tijd best in nuttigere zaken steekt. Mensen die aan cyberpesten 

doen, hebben het nut van een computer fout begrepen. Leerlingen moeten zich eerst in 

de plaats van een ander stellen voor ze domme dingen gaan doen. 

Op de St. Louiseschool is er recent nog een voorval van cyberpesten gesignaleerd. 

Leerkrachten en leerlingen hebben de gevolgen (zowel voor het slachtoffer als voor de 

pester) van op de eerste rij kunnen beleven. Hopelijk heeft dit voorval hun ogen 

opengetrokken en is de nutteloosheid van cyberpesten tot hun doorgedrongen.  
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Er is geen beleid omtrent cyberpesten op de St. Louiseschool en tijdens de lessen wordt 

er zelden tijd gemaakt voor dit fenomeen. De vijf geïnterviewde leerkrachten waren wel 

te vinden voor het opstarten van zo’n beleid of het invoeren van projectdagen om 

leerlingen met dit verschijnsel kennis te leren maken. 
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4 PESTICIDE IN HET SVT 

4.1 De werkgroep 

In het Sint-Victor te Turnhout zijn er vele verschillende werkgroepen. Eén werkgroep 

leek wel heel interessant voor dit onderzoeksproject. Het gaat over de werkgroep 

Pesticide. Om hier meer over te weten te komen, heeft Igna een gesprek gehad met 

Greet De Backer. Zij is de verantwoordelijke van deze werkgroep. 

Pesticide is een werkgroep die werkt rond pesten. Enkele leerkrachten zetten hier hun 

schouders onder en werken mooie projecten, lessen, projectdagen en onderzoeken uit. 

De werkgroep is een aantal jaar geleden stilgevallen, iedereen had het heel druk en er 

zat geen ‘drive’ meer in de groep. Twee à drie jaar geleden is de groep dan terug 

opgericht omdat een aantal leerkrachten het eigenlijk te belangrijk vonden om dit 

zomaar links te laten liggen. 

De werkgroep Pesticide werkt bij voorvallen van pesten en cyberpesten volgens de NO-

blame methode. Hierbij gaan ze een gesprek aan met de pester en het slachtoffer. 

Indien nodig wordt ook de groep die zich er rond bevindt mee opgenomen in het 

gesprek. Tijdens dit gesprek gaan ze inwerken op de empathie van de pester en willen 

ze het slachtoffer enkele tips meegeven over hoe deze moet omgaan met het voorval. 

Op die manier willen ze ervoor zorgen dat het slachtoffer er op de één of andere manier 

toch sterker uitkomt en er ook een positieve ervaring aan overhoudt. Op het einde van 

dit gesprek wordt er een arrangement aangegaan tussen beide partijen. 

Pesticide werkt ook enkele mooie projecten uit zoals hieronder kort aangehaald: 

1e jaar 

In het eerste jaar werken de leerlingen een halve dag rond pesten. Deze dag wordt niet 

aangekondigd. Op die manier zijn de leerlingen niet voorbereid en weten ze ook niet 

waarover het zal gaan. De leerkrachten doen dit bewust om het effect van dit project 

des te groter te maken. Deze dag vindt altijd plaats op een woensdag en begint met 

een film, daarna worden er nog enkele kleine gesprekken gevoerd en wordt er nog wat 

gedaan rond pesten (rollenspel, toneeltjes, groepsgesprekken, …) Het doel van deze 

dag is ‘Respect voor elkaar!’. 
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2e jaar 

In het tweede jaar is er iets nieuw op poten gezet vanaf dit jaar. Ook zij gaan een halve 

dag rond pesten werken, maar meer bepaald rond cyberpesten. Dit project begint met 

een gezamenlijk infomoment waar alle leerlingen van het tweedejaar samenkomen in 

de refter. Ook zij zijn weer niet op de hoogte van wat er juist gaat gebeuren tijdens die 

namiddag. Ze bekijken een kort filmpje over cyberpesten en op die manier wordt het al 

snel duidelijk wat het onderwerp van dit project is. De grote groep wordt verdeeld in 

kleine groepjes van 15 leerlingen en ze gaan elk met een begeleider naar een lokaal. 

Hier gaan ze enkele klasgesprekken voeren en oefeningen maken. Ze wisselen 

ervaringen en meningen uit. Op het einde van deze groepssessie moeten de leerlingen 

op een post-it twee tips opschrijven om cyberpesten te voorkomen. De namiddag wordt 

afgerond met een gezamenlijk moment waarop een leerkracht een infomoment zal 

verzorgen omtrent de theorie over cyberpesten aan de hand van een powerpoint. De 

namiddag rond cyberpesten wordt afgesloten met de opdracht dat alle leerlingen hun 

twee post-its op de letters ‘Think before you post’ moeten plakken. Deze letters worden 

dan opgehangen in de gang van het tweede jaar zodat ze de rest van het schooljaar 

kunnen terugdenken aan de namiddag die ze gewerkt hebben rond cyberpesten. 

3e jaar 

In het 3e jaar komt pesten kort aan bod tijdens de klasdag en de weerbaarheidsdag. In 

de werkgroep Pesticide zitten geen leerkrachten van de 2e of de 3e graad en dit zorgt 

ervoor dat er geen echte uitgewerkte projecten zijn voor het 3e, 4e, 5e en 6e jaar van de 

school. 

4.2 Ervaringen 

Igna heeft tijdens haar langdurige stage de projectdag van de werkgroep Pesticide, die 

ze opgesteld hebben voor het 2e jaar, mee uitgevoerd. Na het gesprek met Greet De 

Backer over de werkgroep mailde ze mij of ik niet wou meehelpen tijdens dit project. 

(Mail in bijlage 9) Het 3e en 4e jaar was diezelfde dag op excursie en er waren veel 

leerkrachten afwezig. Aangezien dit zeer goed leek voor mijn eindwerk, en ook omdat 

ik het eigenlijk een leuke ervaring leek te vinden, heb ik toegestemd. Een week voor de 

uitvoering hebben we kort vergaderd in de leraarskamer en is het verloop en de 

bedoeling van de namiddag kort uitgelegd. Greet twijfelde nog over enkele zaken zoals 

welk filmpje, welke oefening, … en samen in groep hebben we dan beslist welke 

filmpjes, voorbeelden en oefeningen we concreet gaan gebruiken. Het verloop van de 

namiddag zag er als volgt uit. 
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1) Inleiding 

(10' - Koningszaal, alle 2e jaars) 

Filmpje:  http://www.youtube.com/watch?v=iQZnzjBMiPQ 

Aan de hand van dit filmpje de bedoeling van de namiddag schetsen.  

2) Wat kan en wat niet? 

(+/- 30' - 5 groepen van ca. 15 leerlingen) 

zie lespakket 'Stop cyberpesten' p. 30 e.v. (Zie bijlage 10) 

3) Hoe hou ik het veilig? 

(+/- 40' - 5 groepen van ca. 15 leerlingen) 

zie lespakket Think before you post' p. 38 e.v (Zie bijlage 11) 

4) Tips om cyberpesten te voorkomen. 

(20' - 5 groepen van ca. 15 lln) 

lln stellen tips op om cyberpesten te voorkomen, deze tips schrijven ze op een 

post-it. 

5) Achtergrond rond cyberpesten. 

(30' - Koningszaal, alle 2e jaars) 

Theoretische uitleg over de gevaren van internet en wat er aan te doen, maar 

vooral hoe voorkomen. 

Filmpje:  

http://www.youtube.com/watch?v=AWUAa-JnlaY om het theoriegedeelte af te 

ronden 

6) Slot 

(20' - Koningszaal, alle 2e jaars) 

De leerlingen kleven de post-its op de letters 'Think before you post'. 

 

De tijden die erbij staan zijn maar richttijden. Het is de bedoeling om het 5e en 6e  

lesuur in kleine groepjes de leerlingen zelf te laten nadenken over cyberpesten, de 

gevolgen hiervan en hoe ze zichzelf hiertegen kunnen beschermen. Het 7e lesuur volgt 

er een gezamenlijk afsluitmoment. 

Het was een leuke ervaring om dit eens mee te doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat 

het echt moeilijk is om door te dringen bij de leerlingen. Enkele zijn hier ernstig mee 

bezig en hebben hier ook echt een eigen mening over, de andere vinden het vooral 

onschuldig en eigenlijk best grappig. Ik heb de leerlingen hier dan ook op gewezen, 

want het is absoluut niet onschuldig en grappig. Ook kon ik hieruit afleiden dat de 

leerlingen wel duidelijk weten wat cyberpesten is en ze gaven ook eerlijk toe dat ze hier 

al wel eens aan me gedaan hebben, maar dat het eerder bedoeld was om te plagen 

dan. Ook hier heb ik de leerlingen meegegeven dat iets totaal anders kan overkomen 
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via de computer of de gsm aangezien je de persoon niet in levende lijve ziet en er dus 

geen gelaatsuitdrukkingen of mimiek aan te pas kunnen komen.  

Ik vind het goed dat de werkgroep Pesticide toch terug opgestart is enkele jaren 

geleden, want het is inderdaad veel te belangrijk om zomaar links te laten liggen! 

Deze projectdag is ook voor de leerlingen zeer leerrijk, hoewel ze er toch veel mee 

lachen hebben ze er een ganse namiddag rond gewerkt en zijn ze weer even wakker 

geschud! Het feit dat ze er maar weer eens even mee bezig zijn geweest, maakt ze 

weer even bewust van dit fenomeen. 
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5 EXTRA ONDERZOEK SVT 

De werkgroep Pesticide heeft in het begin van dit schooljaar een enquête online gezet 

op Smartschool voor de leerlingen. De enquête is anoniem en werd ingevuld door 177 

leerlingen. Ik geef eerst de resultaten weer en bespreek deze dan kort. 

5.1 Resultaten van de gegevens van het SVT 

1) Ben je een 

a) jongen 97 

b) meisje 80 

 

 

2) Zit je in het 

a) 1ste jaar 71 

b) 2de jaar 48 

c) 3de jaar 23 

d) 4de jaar 20 

e) 5de jaar 13 

f) 6e jaar 2 

 

 

3) Wat denk je: hoeveel 

kinderen uit jouw klas worden of 

zijn op het internet gepest of via 

de gsm gepest? 

a) niemand 87 

b) 1 – 2  63 

c) 3 – 5  22 

d) 6 – 10  4 

e) meer dan 10 1 

Figuur 27: grafiek geslacht SVT 

Figuur 28: grafiek jaar SVT 

Figuur 29: grafiek uit de klas SVT 
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4) Werd je het afgelopen jaar gepest op internet of via de 

gsm? Je mag meerdere antwoorden geven. 

a) Nee 136 

b) Ja, uitgescholden 16 

c) Ja, vervelende berichten ontvangen 14 

d) Ja, lastig gevallen 17 

e) Ja, genegeerd 6 

f) Ja, iemand he0eft gegevens van mij online gezet 0 

g) Ja, iemand heeft gegevens of foto misbruikt 2 

h) op nog andere manieren 3 

 

5) Door wie werd je het afgelopen jaar op die manier 

gepest? Je mag meerdere antwoorden geven. 

a) Door niemand 131 

b) Door broer(s) of zus(sen) 10 

c) Door klasgenoten 10 

d) Door vriendinnen 14 

e) Door kinderen uit de buurt, die ik ken van sport, clubs, 

vakantie of dergelijke 

9 

f) Door kinderen die ik alleen van internet ken 5 

g) Door vreemden of mensen die anoniem waren 14 

 

6) Hoe vaak werd je het afgelopen jaar 

op internet of via gsm gepest? 

a) Nooit 139 

b) Niet zo vaak, 1 of 2 keer 26 

c) Meer dan 2 keer in een jaar 4 

d) Elke maand wel eens 5 

d) Elke week wel eens 2 

e) Elke dag 1 
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Figuur 30: grafiek frequentie SVT 

7) Hoe heb je gereageerd op het pesten? Je 

mag meerdere antwoorden geven. 

a) Genegeerd 48 

b) De pester geblokkeerd of verwijderd 25 

c) Teruggepest 6 

d) Hulp van vriend(inn)en gevraagd 8 

e) Hulp van ouders gevraagd 12 

f) Pestberichten opgeslagen 6 

g) Bericht gestuurd nar de moderator of 

beheerder van de website 

6 

h) Anders 11 

i) Niet van toepassing 107 

 

8) Heb je het afgelopen jaar anderen gepest op 

internet of via gsm? Je mag meerdere 

antwoorden geven. 

a) Nee 150 

b) Ja, iemand uitgescholden 21 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Nooit Niet zo vaak, 1 
of 2 keer 

Meer dan 2 
keer in een jaar 

Elke maand Elke week Elke dag 

Frequentie 



De gevaren van het internet  89 

 

Plagen - pesten 

Ja 

Nee 

c) Ja, iemand vervelende berichten 

gestuurd 

3 

d) Ja, iemand lastig gevallen 2 

e) Ja, iemand genegeerd 12 

f) Ja, gegevens van iemand online gezet 1 

g) Ja, gegevens of foto van iemand 

anders misbruikt 

2 

h) Op nog andere manieren 1 

 

9) Welke kinderen heb je het afgelopen jaar 

op internet of via gsm gepest? Je mag 

meerdere antwoorden geven. 

a) Niemand 151 

b) Broer(s) of zus(sen) 7 

c) Klasgenoten 8 

d) Vriend(inn)en 10 

e) Kinderen uit de buurt, die ik ken van 

sport, clubs, vakantie en dergelijke 

5 

f) Kinderen die ik alleen van internet ken 6 

g) Mensen die ik totaal niet ken. 3 

 

10) Heb je wel eens iemand 

geplaagd op internet of via 

gsm, die dat pesten vond? 

a) Ja 36 

b) Nee 141 

 

11) Wat heb je er toen aan gedaan? 

a) Sorry gezegd, want het was niet de 

bedoeling om te pesten 

36 

b) Niks gezegd, de ander moet maar 

begrijpen dat het plagerij was. 

7 

c) Anders 8 

Figuur 31: grafiek plagen – pesten SVT 
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d) Niet van toepassing 126 

 

12) Wat vind jij van kinderen die op internet of via gsm anderen pesten? 

Laf, als je het niet in iemands gezicht durft te zeggen, moet je het ook maar niet via 

een makkelijkere weg doen! 

Ik vind dit een beetje laf. Want de meeste zijn bang dat ze anders ook gepest worden, 

maar langs de gsm is het nog laffer. Als je het niet in het gezicht durft te zeggen, zeg 

het dan gewoon niet! Want je denkt dat het cool is maar dat is het helemaal niet! 

Ik vind dat die dat niet moeten doen en dat ze zelf zijn wat ze zeggen. 

Dat is laf. 

Ik vind het niet kunnen dat mensen pesten via computer of gsm en ik vind dat ze er zo 

snel mogelijk iets aan mogen doen! 

Dat mag gewoon niet. 

Ik vind dat laf, want zeg het dan gewoon tegen die persoon. 

Niet goed, wat heb je er aan? 

Die mensen zijn echt slecht bezig! 

De mensen die dat doen zijn zielenpoten die pesten of plagen om zichzelf beter te 

doen voelen. 

Ik vind het heel laag van de persoon die dat doet, want eigenlijk ben je er toch niets 

mee! 

Ik vind het niet kunnen als ze je pesten, je moet ze gewoon negeren! 

Het mag eigenlijk niet, maar er kan zo weinig aan gedaan worden. Voorbeeld: ik speel 

zelf een online spel en daar is een systeem van toepassing dat je niet kunt schelden in 

het Nederlands of het Engels, maar dialectische woorden kan je wel gebruiken! 

Ik vind dat via internet pesten heel slecht is! Ik vind je dat je dan een uitweg zoekt om 

het niet persoonlijk tegen de gepeste te zeggen en dat vind ik zielig. 

Ik snap niet waarom ze dan doen, ik vind dat onnozel! 

Ik vind dat dat niet goed is en als je iemand niet moet, pest hem dan niet, maar 

negeer hem gewoon. 

Ik vind dat ze daar mee moeten ophouden want dat is helemaal niet gepast. 

Ik vind dat onnozel en stom. 

Ik vind dat niet kunnen. Diegene die dan gepest wordt, voelt zich daar echt niet goed 

bij en ze moeten er gewoon mee stoppen. 

Dit hoort niet, maar pesten is pas pesten als de gepeste het ook echt zegt. 
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Gemene, domme kinderen die iemands leven (ver)pesten en zorgen dat het misschien 

ook de dood kan zijn van het gepeste kind. 

Ik vind dat ze gewoon hun eigen angst en verdriet verbergen en dat ze dat gewoon 

doen om populaire te zijn. 

Dit is laf. 

Gemeen. 

Gemeen en nutteloos. 

/ 

Ik vind dat laffe kinderen. 

/ 

Ik heb het nu zelf meegemaakt, maar soms zit er ook een stoker tussen! Bij mij waren 

dat er zelfs twee, maar nu zijn die weg uit de klas en is het weer super leuk! 

Heel erg. De pester mag zich daar niet mee bezig houden. 

Ik vind dat zeker niet goed en ik vind dat ook geen sociaal gedrag ten opzichte van 

anderen. 

Ik vind dat niet kunnen, alleen als het je broer of zus is want daar kun je achteraf ook 

echt tegen zeggen dat het zo niet de bedoeling was. 

Leeghoofden (in het ergste geval zijn ze gevuld met zaagsel), egoïstisch en 

onverantwoordelijk. Maar misschien wel met eventuele redenen (slecht opgevoegd, 

gescheiden of gestorven ouders). Ik denk dat als mensen die dit soort problemen 

hebben beter worden begeleid (en na conflicten ook vervolgd), want op die manier zal 

het probleem sterk verminderen. Ook controle van ouders is naar mijn mening zeker 

niet abnormaal en al zeker niet als er al eens een conflict geweest is. 

Ik vind dat dat niet mag gebeuren. 

Ik vind het heel laf wat zij doen. Waarschijnlijk doen zij dat omdat zij vroeger ook 

werden gepest, maar dat vind ik ook nog altijd geen geldige reden om iemand te 

pesten! 

Niet goed! Als je iemand pest, denk er dan bij na hoe die andere persoon zich daarbij 

voelt. Word je zelf graag gepest? Nee? Pest dan ook geen andere mensen die dat ook 

niet bij jou zouden doen. Tenslotte word je er zelf ook niet beter van! 

Ik vind dat heel erg, vooral als het iemand is die je niet kent (iemand die bijvoorbeeld 

niets met jou te maken heeft), maar ook als het wel mensen zijn die je kent, vind ik 

dat gewoon belachelijk dat mensen dat doen. 

Stom, want als het er op aankomt durven ze niks meer zeggen. 

Dat ze gewoon aandacht zoeken en eigenlijk lafbekken zijn die denken dat ze zo 

populairder worden. 

Ik vind dat erg slecht en dit moet streng worden aangepakt, want pesten is niet leuk! 

Waarom doen ze dat toch? 
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Ik vind er niets aan, waarom doe je dit? Misschien om ja af te reageren, maar dan kan 

je beter gaan sporten, … pesten is echt overbodig! 

Ik vind dat dom omdat je mensen kan kwetsen en dan kan het zijn dat die zelfmoord 

plegen ofzo en dan loop je altijd rond met een schuldgevoel. 

Niet goed, ze moeten dan ook hulp inroepen van politie of anderen. 

Dat kan gewoon niet. 

Ik vind dat gemeen (elke vorm van pesten eigenlijk) en laf (aangezien je het niet in 

iemand zijn gezicht durft te zeggen). Jammer genoeg kan je er niet altijd iets aan 

doen, soms weet je zelfs nog ineens niet wie je pest. 

Onbegrijpelijk dat medeleerlingen iemand anders voor de fun pesten. 

Ik vind dat heel erg. Ik vind dat je dat niet moet doen. Je zou zelf ook niet willen dat 

je zelf op die manier gepest wordt. 

Dit is verschrikkelijk en het zou niet mogen. Het is vooral erg voor degene die gepest 

wordt. Hij of zij moet dan ook geholpen worden. 

Ik vind dat ze die kinderen strenger in de gaten moeten houden, want anders blijven 

ze dit doen en dat is voor niemand leuk! 

In vind dit onrespectvol en laag. Als je dan wil pesten, doe het dan in het gezicht! 

In vind het laf. 

Ik vind dat belachelijk dat je dat doet. Ik snap ook niet waarom je dat doet. 

Ik vind niet dat dat hoeft, maar tegenwoordig als je nog maar eens een grapje 

uithaalt, zeggen de meeste al: ‘Die pest mij!’. Mag je al geen grapje meer maken dan? 

Dat zijn kinderen die niet beseffen wat ze eigenlijk doen of vroeger gepest werden, 

maar toch mogen ze het niet doen. 

Die zijn lag dat die je gewoon niet, want je het zelf niet graag dat ze dat bij jou zouden 

doen. 

Ik vind het laf en stom. Als ze pesten via computer is het anoniem, dat is echt laf! 

Pesten is gewoon altijd laf! Omdat je zelf je onvolmaaktheden wilt verbergen, ga je 

waarschijnlijk pesten. 

Ik vind dat erg voor die kinderen, en ik vind dat laf van die pesters. 

Heel flauw! 

Dat het vervelende kinderen zijn. 

Dat ze te veel aandacht willen en dan nog te laf zijn om dat rechtstreeks te doen in 

plaats van via mail enzo. 

Heel erg zeker als dat gebeurt door iemand waarvan je het niet verwacht! Ik vind het 

ook dom voor de persoon die dat heeft gedaan (pesten), want je krijgt er straf voor en 

er is niets leuk aan! 
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Ik vind dat flauw van die kinderen. In snap niet waarom ze dat doen! 

Gemeen om dat via de gsm of internet te doen omdat die kinderen er zo niks aan 

kunnen doen! 

Pestkoppen die moeten stoppen met pesten! 

Ik vind het laf. Pesten is zeker niet goed. Maar pesten via internet of gsm vind ik nog 

lager! Iemand die pest via gsm of internet geeft eigenlijk zelf toe dat hij/zij zwak is. 

Dat is echt niet cool, pesten is stom! 

Ik vind het heel zielig van de pesters, waarom houden ze zich daar mee bezig? Je 

kwetst er iemand mee en dat is toch voor niets nodig! Ik kan wel begrijpen dat je 

iemand eens uitscheldt omdat je ruzie hebt, maar dat vind ik niet echt pesten. 

Stom. 

Domme mensen, want ze worden nadien door iedereen raar bekeken. 

Als je dat doet is het gewoon om stoer te doen, ik doe het niet, maar soms zoekt de 

persoon het ook gewoon zelf. 

Ik vind dit erg laf van deze kinderen omdat ze het ten eerste al niet in het gezicht 

durven zeggen en ook omdat men via internet of gsm niemand moet pesten. Daarvoor 

is dat niet uitgevonden. 

Onterecht, iedereen is uniek op zijn of haar manier en niemand heeft het recht om te 

pesten! 

Ik vind dat dat niet nodig is! 

Ik vind dat dit niet kan, je maakt enkel de gepeste ongelukkig. De pester is 

waarschijnlijk iemand die aandacht wil of zich verveelt! 

Stom. 

Heel flauw, als ze iets te zeggen hebben, moeten ze het maar in mijn gezicht zeggen! 

Ik vind het flauw, want als ze dan al pesten durven ze het niet recht in je gezicht, dus 

eigenlijk zijn die mensen zelf zielig! Pesten op zich vind ik ook belachelijk, want ik zie 

daar het nut echt niet van in. 

Ik vind het niet kunnen, pesten is in ieder geval al slecht! 

Als beide weten dat het plagen is, vind ik het niet erg. Maar als het pesten is en de ene 

persoon lijdt hieronder dan moet er meer hulp zijn. 

Dat ze laf zijn. 

Ik vind dat laag, want je kan die mensen die gepest worden hun reactie niet zien en je 

hoeft ze dan ook niet aan te kijken als je vervelende dingen zegt. Pesters pesten 

meestal om zelf niet gepest te worden of om stoer te doen! 

Ik vind dat ze gewoon dikke watjes zijn, want anders zouden ze u gewoon in u gezicht 

pesten (ik zeg niet dat pesten goed is als je het in iemand zijn gezicht zegt hé!). Maar 

ik ben ooit ook via de computer gepest en dat was echt een watje, want toen de 

ouders ingelicht werden, weende hij! 
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Ik vind die kinderen laf ook al hebben ze volgens hun een goede regen om andere te 

pesten! 

Ik vind dit heel laf en laag! Als er een ruzie is, moet je daar over praten van man tot 

man, niet via gsm of internet. 

Ik vind dat dat niet kan. 

Dat ze dat niet mogen doen, want als ze zelf gepest zullen worden, zouden ze dat ook 

niet graag hebben! 

Zwak, als je tegen iemand iets wilt zeggen doe je dat persoonlijk en ik vind dat pesten 

niet kan! Je mag een mening hebben over iemand, maar je moet daar iemand niet 

mee pijnigen, fysiek of mentaal. 

Dat zijn mensen die niet durven pesten face-to-face. Deze kinderen willen stoer 

overkomen, maar weten dat ze geslagen worden door andere kinderen. 

Dat vind ik niet gehoord en als je iemand iets wilt zeggen doe het dan frontaal. 

Ik vind dat die kinderen stoer doen of proberen cool te doen bij hun vrienden waardoor 

ze niet nadenken wat de ernstige gevolgen kunnen zijn. 

Ik vind dat niet kunnen. Iedereen is anders en het is niet omdat die persoon niet is 

zoals jij wilt dat je die dan moet pesten ofzo. Niemand is hetzelfde en dat moet je 

maar aanvaarden! 

Ik vind het laf dat ze de kinderen zo pesten! Je hebt een gsm voor je plezier en je zit 

ook op internet voor je plezier en niet op gepest te worden! 

Ik vind dat ze moeten stoppen, want ik denk dat de pesters het ook niet graag zouden 

hebben als het met hun zou gebeuren dus ze moeten zeker geen andere mensen 

pesten om het plezier! 

Ze zijn van de zieligste soort en ze durven het niet recht in de ogen te zeggen. 

Zwak en laf. 

Ik vind dat ze eigenlijk niet zouden moeten pesten aangezien ze niet durven om het in 

real live te zegen wat ze van je vinden. 

Ik vind pesten gewoon kei laf! Dat doe je gewoon niet, wanneer je iets doet dat 

anderen kan kwetsen dan is dat ongepast! Ik hoop dat veel mensen door deze enquête 

stoppen met pesten en dat iedereen die pesten opmerkt het dan ook gaat melden! 

Zielig, want ze moeten niet pesten, dit hoort niet! 

Ze zijn dom, ze moeten eerst naar zichzelf kijken, want niemand is perfect! 

Ze moeten naar de politie gaan! 

Dit vind ik niet kunnen. Er is meestal geen reden om te pesten, maar soms zijn er wel 

redenen voor. Soms gebeurt het wel eens dat het van een gesprek naar een pesterij 

gaat en van een pesterij wordt het langzaam aan nog wat erger! Wilt u weten waarom 
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de jeugd via gsm of computer pest? Dat zal ik u vertellen. De meeste jongeren durven 

het niet meer persoonlijk tegen de andere persoon zeggen en daarom doen ze het via 

de computer of de gsm. Dan kunnen ze schelden, maar wel cool en hip blijven! Dit 

wou ik even vertellen, omdat de meeste jongeren zeggen dat ze volwassen zijn, maar 

ze weten er helemaal niets van! 

Belachelijke mensen! 

Ik vind het dom en gemeen. Die mensen zijn gewoon fout. 

Stom, je moet voor niks mekaar pesten! 

Niet goed, ze misbruiken anders zeer nuttige communicatiemiddelen en dit soms met 

ernstige gevolgen. 

Ik vind het zielig, omdat zij tijd steken in andere mensen te kwetsen door zelf op de 

computer of de gsm berichten te sturen in plaats van even lekker buiten te gaan 

spelen. 

Ik vind persoonlijk dat dat heel laag is van die mensen. Het heeft helemaal geen nut! 

Laf. 

Ik snap gewoon al niet wat hun doel is. 

Ik vind dat niet kunnen, als ze het zelf waren, zouden ze het ook niet leuk vinden! 

Ik vind dat helemaal niet kunnen, de pester moet stoppen! 

Ik vind dat mar stom. Ik bedoel, iedereen is anders. Waarom ga je die dan pesten? 

Gewoon laag gevallen. Als je iemand wil pesten, doe dit dan recht in die persoon zijn 

gezicht, dan kan die persoon zich op zijn minste verdedigen. 

Ik vind het eigenlijk erg laf dat mensen andere pesten via pc of gsm. Als je iemand wil 

lastigvallen, heb dan op zijn minste het lef om dat recht in zijn gezicht te doen, vind 

ik! 

Stoer willen doen, maar zelf heel zielig zijn. Na een tijd gaan de vrienden van de 

pester her ook niet meer leuk vinden. Dat gaat de pester helemaal alleen staan. 

Ik vind dit heel kinderachtig. Als je iemand wil pesten, moet je het persoonlijk doen! 

Vind ik niet gaaf! 

Dat ze gewoon cooler willen zijn dan diegene die ze pesten… 

Zwak, als ze iets willen zeggen, moeten ze het in het gezicht van die persoon doen! 

Ik vind dat slecht en zeker als je het anoniem doet en jezelf een naam geeft van zijn 

of haar vrienden. Dat is zelfs een poging om ze van elkaar te scheiden, dus ook een 

teken van jaloezie. 

Die zijn niet goed wijs. Ze moeten eerst kijken of ze het zelf ook leuk zouden vinden 

als iemand dat bij hun zou doen. Dat vinden de meeste zelf ook niet leuk, dus moeten 

ze het zelf ook niet doen! 

Je moet niemand pesten, dat vind niemand leuk als er iemand gepest wordt. 

In vind het heel onbeschoft en heel onacceptabel, want het is voor niemand leuk. 
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Dat het heel erg laf is dat ze pesten en dat vind ik echt heel erg. 

Ik vind hen zwak, want ze durven het niet in hun gezicht te zeggen! 

Ik vind dat heel zielig dat de pester het gewoon niet in je gezicht durft te zeggen en je 

misschien zelfs niet eens weet wie je pest! En als iemand je haat en op het internet 

doet alsof hij/zij jou is en hij allemaal slechte dingen zegt! 

Dat het een stel irritante pestkoppen zijn! 

Het is heel slecht, de pester is een zielig kind dat geen leven heeft en dat andere het 

leven zuur wilt maken zonder er bij stil te staan hoe het zou zijn als hij zelf gepest 

werd. 

Zeer zwak, want ze moeten hun gevoelens niet op iemand uitwerken en zeker niet via 

internet of gsm. 

Ik vind dit heel zwak, want je kunt niet altijd weten wie dit doet en zo blijven ze 

anoniem. 

Dat ze dat niet moeten doen, want ze kunnen iemand serieus kwetsen! 

Ik vind dit zeer erg. Ik heb het nog niet meegemaakt dus ik weet niet hoe het voelt. 

Zielig! Pesten is zielig, dus moet je zo’n dingen gewoon niet doen. 

Ik vind dat deze kinderen niet goed bezig zijn en dat er iets aan gedaan moet worden! 

Ze moeten zich maar eens in de plaats stellen van de persoon die gepest wordt! Het is 

een rottig gevoel en de pester doet dit waarschijnlijk gewoon om aandacht te krijgen. 

Niet van toepassing. 

Ik vind dat laag, want ze durven het niet in het gezicht te zeggen, maar alleen via 

internet of gsm. 

Ik heb wel een ruzie gehad op facebook, maar dat stelde eigenlijk niets voor. Maar 

echt pesten vind ik niet kunnen. Dat wil zeggen dat ze het niet recht in iemand zijn 

gezicht durven zeggen! 

Zwak. 

Stom en heel erg laf! 

Ik vind dat heel gemeen. 

Slechte kinderen, ze geven anderen een slecht gevoel! 

Ik vind dat kinderen niet moeten pesten en zeker niet op het internet. Pesten is iets 

vreselijk. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat iemand iemand anders pest. Dat is 

toch niet leuk? Je beleeft er toch geen plezier aan? 

Zielig. 

Voos. 

Heb nog nooit geweten dat dit is voorgekomen is mijn volledige groep van kennissen. 

Ik vind dat heel raar en belachelijk dat je zoiets doet! 
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Ik vind het laf, omdat je achter een computer, en zeker anoniem, iemand enkel 

mentaal kan afbreken! Je kan geen lichamelijk geweld gebruiken via internet of gsm, 

daarom denken mensen dat cyberpesten ‘onschuldig’ is. Ze denken dat scheldwoorden 

enzo minder pijn doen, maar dat is helemaal niet zo. Ik vind het ook moeilijk te 

bepalen wat cyberpesten juist is. Ik denk dat de meesten (vooral meisjes) al wel eens 

lastig gevallen zijn door onbekenden die bijvoorbeeld naar naaktfoto’s vroegen. Maar 

echt pesten? Via mail of sms kan alles anders geïnterpreteerd worden dan in het echt. 

Daar komen vaak misverstanden van. Soms vat de andere het op als cyberpesten, 

terwijl het zo helemaal niet bedoeld was. 

Laag en zwak. 

Mensen die geen leven hebben en die denken dat ze stoer zijn als ze pesten. 

Losers, mensen zonder leven die belachelijk zijn. 

/ 

/ 

Zielig, het is alleen maar een bewijs dat ze zelf niet goed in hun vel zitten. 

Dat ze elkaar alleen moeten laten of een volwassenen raadplegen voor het probleem 

uit te praten. 

Ik vind het niet kunnen, want zo gaat diegene die ze aan het pesten zijn zich niet 

volledig meer durven te ontplooien en dat zal de ontwikkeling afremmen. 

Zeer laag. Verschrikkelijk dat ze niets beters te doen hebben of voelen ze zich daar 

beter door? 

Ik heb hier geen mening over. 

Het kan niet. Als de pester het zelf mee zou maken zou hij/zij het ook niet leuk vinden. 

Ik vind dat mensen anderen niet mogen pesten. Ook niet via internet of gsm. 

/ 

Ik vind dat pesten niet kan, maar soms kan je er ook niets aan doen. 

Ik vind dat ze zich eens moeten inleven in de andere persoon, want je moet eens 

bedenken dat ze jij het zelf zou zijn. Zou je het dan zo leuk vinden. Als je pest, moet 

je nadenken waarom je dat doet en of je er echt een goede reden voor hebt. Of doe je 

het alleen omdat je vrienden het ook doen? 

Laf en stom. Je mag en moet niet pesten, maar dat is bekend! Ik vind het ook laf om 

via internet of gsm te pesten als je een grote mond hebt op internet, dan ook voor 

diegene die je pest. 

Ze zijn dom. 

Slechte mensen. 

Slecht, maar het zal toch nooit opgelost kunnen worden dus het is vaak moeite doen 

voor niets. 

Ik vind het niet kunnen, want ze zijn te laf om het in het gezicht te zeggen en ze 
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denken dat ze stoer doen, maar dat is niet zo! Het zijn kinderen die het zelf verdienen 

om gepest te worden, want dan weten ze hoe het voelt en zullen ze waarschijnlijk 

stoppen. En ze denken dat ze vrienden hebben, maar dat is niet zo, want de 

‘meelopers’ doen alleen maar alsof uit schrik om ook gepest te worden. Niemand ziet 

pesters graag aankomen. 

Plagen en daarna sorry zeggen, dat kan ik nog begrijpen. Maar echt pesten vind ik 

erover en die mensen moeten maar eens een leven gaan zoeken, want ze hebben vaak 

niets te doen of ze zijn hopeloos. 

Ik vind dat ze heter een bezigheid gaan zoeken die nuttig is. 

Ik vind deze zwak omdat ze de andere niet face to face durven aan te spreken. 

Ik vind het niet kunnen dat er zoiets gebeurt. Ik vind het laf en zwak. 

Ik vind dit laf omdat je het dan zelfs nog niet rechtuit durft te zeggen. Je bent dan nog 

beschermd door je scherm en je durft niet onder ogen te zien hoe hard je iemand 

eigenlijk kwetst. 

Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen! Niet via internet en ook niet via gsm. 

Dat het niet fijn is voor deze kinderen om gepest te worden. 

 Zeer erg. 

Slecht 

 

13) Heb je 1 gouden tip voor andere kinderen wat ze het beste kunnen doen 

als ze op internet of via gsm worden gepest? 

Praten, maar niet met de eerste de beste persoon. 

Gewoon al je berichtjes die je krijgt van zo’n mensen bijhouden en later als er meer en 

meer gepest wordt, moet je in eerste instantie moet je ouders praten. Als dit niet 

helpt, schakel je een vertrouwenspersoon in. Als dit ook niet helpt en het pesten dringt 

door in je leven moet je naar de politie stappen. 

Negeren. 

Negeren. 

Negeren. 

Negeren. 

Negeren en tegen je ouders zeggen. 

Sla de berichten op, maar zeg of stuur niks terug. 

Negeren en aan ouders zeggen als het erger wordt moet je naar de politie gaan. 

Gewoon negeren. 
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Luister niet naar wat iemand zegt over jou, iedereen is uniek op zijn eigen manier! 

Het tegen je ouders of tegen je vrienden zeggen. 

Gewoon negeren en niet op antwoorden, dan weten ze zo dat je er niet op reageert en 

dan stoppen ze er automatisch mee. 

Negeren en blokkeren. 

Niet opreageren, niet naar luisteren of kijken. 

Negeren. 

Negeren. 

Negeren, verwijderen en blokkeren. 

Gewoon negeren of als je diegene kent die iemand pest, moet je daar iets tegen 

zeggen! 

Nummer of e-mail blokkeren. 

Naar de ouders gaan of als het echt noodzakelijk is naar de politie gaan. 

Ophouden met communiceren met die persoon. 

Het tegen je ouders zeggen of als het een klasgenoot is, moet je het tegen de 

leerkracht zeggen. 

Ga ermee naar je ouders en vertel hen wat er gebeurd is. Die kunnen u dan misschien 

verder helpen, maar als het echt erg wordt, moet je naar de politie gaan! 

/ 

Negeer het of neem contact op met bevoegden. 

Er met iemand over praten zodat het pesten opgelost kan worden. 

Erover praten. 

Negeren! Het is moeilijk, maar toch doen! Als ze iets vragen en je antwoord niet en ze 

doen grof, zeg hen dan dat je dit niet wenst. 

Tegen iemand gaan zeggen en de pester negeren. 

Laat het pestgedrag direct weten aan je ouders en politie. Bewaar sms en mail goed! 

Je er niets van aantrekken en als ze doordoen, dan ga je dit tegen je ouders zeggen. 

Ouders nemen dan contact op met de ouders van de pester en dan zullen zij hem wel 

straffen. 

Het tegen een vertrouwenspersoon zeggen. 

Het tegen iemand zeggen, dat moet niet perse tegen je ouders of leerkrachten zijn, 

maar dat kan ook tegen een vriendin, broer of zus, maar zeg het toch zeker tegen 

iemand zodat je niet alleen met je opgekropte geheim blijft zitten! 

Ga er zeker niet wakker van liggen! Want zoals ik in mijn vorige antwoord heb 

duidelijk gemaakt, is het niet altijd de dader die er iets aan kan doen! Daarom moet je 

het zeker melden zodat niet alleen jij maar ook de dader geholpen kan worden. 

Vraag of diegene die je pest er eigenlijk wel een reden voor heeft. 
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Best vertellen tegen een volwassenen of iemand die ouder is dan jou. 

Gewoon negeren en dan zullen ze er wel vanzelf mee stoppen, want dan vinden ze het 

niet meer plezant. 

Als het iemand is die je kent, zeggen tegen leerkrachten, ouders, vrienden, familie en 

als het iemand is die je niet kent ook zeggen, maar ook naar de politie gaan. 

Negeren en melden. 

Negeren. 

Dat melden tegen ouders of een vriend(in). 

Vertellen tegen een vertrouwenspersoon die je eventueel kan helpen. Als je via 

internet wordt gepest, indien mogelijk ook de persoon blokkeren anders een klacht 

indienen bij de beheerder van die site over die persoon. Als je via gsm gepest wordt 

indien mogelijk ook de nummer blokkeren. 

Hulp inschakelen van ervaren mensen. 

Het laten lezen aan je ouders en ermee naar de politie stappen. 

Het bericht niet verwijderen, naar je ouders gaan en het melden. Indien nodig naar de 

politie gaan. 

Eerst vragen om te stoppen, als hij/zij dat niet doen dan moet je hen negeren! Ik heb 

er zelf niet echt ervaring mee. 

Meld het aan iemand en vraag hulp. Blijf niet met alles zitten en vertel het gewoon aan 

iemand. 

Zoek hulp en zorg dat het stopt. 

Tegen ouders of leraar zeggen. 

Ze moeten die berichten op hun computer of gsm laten staan en misschien afdrukken, 

want als het dan echt erger en erger wordt moeten ze met hun computer en 

afgedrukte papieren naar de politie gaan en zeker de waarheid vertellen aan je ouders 

en de politie. 

Eerst niets van aantrekken, maar als het echt te erg wordt, moet je het tegen iemand 

vertellen. 

Negeren. 

Melden. 

Je moet dat gewoon negeren en hulp vragen aan vrienden. 

De berichten bijhouden en vraag aan je ouders, leerkrachten of politie om hulp. 

Gewoon negeren. 

Gewoon naar je ouders of de leerkracht gaan. Ga zeker niet terug pesten, want dan 

heeft de pester een reden om te pesten. 

De persoon blokkeren en verwijderen. Vertellen dat je gepest wordt tegen ouders en 
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op school. 

Negeren en naar de politie gaan. 

De mails en berichten opslagen zodat je bewijzen hebt. 

Zeggen aan iemand die je vertrouwt. Ze gaan je zeker helpen! 

Probeer het te negeren, maar als het echt erg wordt, zou ik er toch met iemand over 

gaan praten. Misschien best met een volwassene, die kunnen als het echt erg wordt de 

politie verwittigen. 

Negeren. 

Melden. 

Melden. 

Probeer dit te melden op school of aan je ouders. Je hoeft dit echt niet alleen op te 

lossen, er is zeker iemand die je wilt helpen. Je kan proberen het nummer van deze 

persoon te blokkeren. 

Ik denk dat als je gepest wordt dat je dat beter gewoon kan negeren, want als je iets 

terug doet, gaan ze je volgens mij nog harder pesten. 

Het niet verbergen. 

Negeren en ze stoppen wel. Geen zwakte tonen. 

Blokker gewoon de persoon of vertel het tegen je ouders. 

Je kan dat beter melden bij de politie en doe je mails, smsjes, … nooit weg zodat de 

politie die mensen kan vinden! 

Praten met een vertrouwenspersoon, leerkracht of ouder. 

Meteen ouders, leerkrachten, vrienden enzo op de hoogte brengen zodat ze je kunnen 

helpen. En begin nooit terug te pesten, want dan wordt het alleen maar erger. 

De pester negeren en dan zal het vanzelf wel stoppen. 

IP-adres blokkeren. 

Gewoon negeren en hulp vragen. 

Negeren. 

Ze zouden dit zeker moeten melden aan de ouders of iemand anders die ze kunnen 

vertrouwen. Als het dan echt heel erg is, zou ik suggereren om er met ander erover te 

praten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Desnoods op forums. 

Negeren en erover praten. 

Nee 

Negeren of hulp vragen aan anderen. Maar eerst proberen te zeggen tegen de pester 

dat je het niet leuk vindt. 

Negeer die sukkeltjes en ga met uw leven verder. Blijven ze pesten dan ga je gewoon 

van die site (netlog, facebook, twitter, …) af en maak je een nieuw account met een 

andere naam aan. 

De berichten die je krijgt bijhouden en naar hun ouders gaan. 
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Gewoon negeren en je er niets van aantrekken. Je moet je ook zeker niet tot het 

niveau van de pester verlagen. 

De persoon blokkeren en het misbruik melden. Vertel het aan je ouders of indien nodig 

aan de politie. 

Tegen leerkracht of ouders zeggen en die persoon wissen. 

Niet reageren, de enige met wie je moet sturen zijn je vrienden, ook op internet. 

Er met iemand over praten die je misschien helpt. Als hij/zij dat niet durft, zou ik zelf 

terug gaan pesten zodat de persoon weet dat je je niet laat doen. 

Niets terugsturen en alles negeren. Dan denkt die misschien dat dat nummer verkeerd 

is. 

Meld het meteen aan je ouders of iemand die je vertrouwt. Zij kunnen je vast helpen! 

Gewoon tegen iemand zeggen die je vertrouwt! 

Het proberen te negeren. 

Gewoon negeren en na loop van tijd stoppen ze, want dan worden ze het beu. 

Aan een leerkracht, ouders, voogd, … zeggen. 

Nee. 

Melden! Wanneer je iets meldt, kan er wat aan gedaan worden, want anders blijf je 

ermee zitten! 

Negeren. 

Niet terug pesten of zelf uitschelden! Alles opslaan (printscreen, internetpagina’s 

opslaan, berichten bewaren en chatsessies opslaan) en melden. 

Melden aan iemand die je vertrouwt als het ernstig is en anders zelf zeggen tegen de 

pester dat je je niet goed voelt bij de situatie. 

Naar de politie gaan, maar de pest berichten bijhouden. 

Ik zou hulp gaan raadplegen bij familie, vrienden, leerkrachten, … of ga gewoon rustig 

met de pester praten (dat helpt meestal ook wel). 

Nummer blokkeren en aan je ouders vertellen. 

Niet reageren en berichten opslaan. 

Negeren en niet over praten. 

Moderator contacteren en als dat niet helpt, gewoon negeren tot ze ophouden. 

Negeren denk ik, ik denk dat de pesters reacties net leuk vinden. 

Er met iemand over praten en het zeker niet geheim houden. 

Deze persoon blokkeren. 

Het aan iemand vertellen. 

De persoon verwijderen of neren. Of hulp vragen aan de ouders. 

Negeren en zeker niet terug pesten en aan iemand vertellen (mama, papa, politie, …) 
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Erover praten met iemand. 

Je kan het best de berichten bijhouden en er gewoon mee naar je ouders stappen. 

Deze weten hier dan wel raad mee. 

Het tegen iemand vertellen die je vertrouwt en erover platen om zo een oplossing te 

zoeken. 

Niet te rap zeggen dat je gepest wordt. Er zijn ergere dingen. Gewoon negeren. 

Ik weet het niet. 

Aangeven? 

Negeren of gewoon tegen je ouders/leerkracht zeggen en dan zorgen die wel voor een 

oplossing. 

Negeren. 

Blokkeer die persoon op je gsm of internet direct en accepteer niemand die je kent! 

Ga naar de politie en meld het daar en dan gaan zij wel op onderzoek wie dat gedaan 

heeft. 

Een bericht sturen naar de beheerder van de website en zeggen dat je het niet meer 

leuk vindt. 

Negeren. 

Deleten en negeren, maar als ze dat blijven doen dan moet je het vertellen aan je 

ouders en hopelijk vinden zij dan een oplossing. Desnoods ga je naar de politie. 

Ouders. 

Negeer het gewoon en als het te erg wordt moet je de gesprekken en berichten 

bijhouden en ga je naar de politie. 

Ik zou het proberen te negeren. 

Neen, eigenlijk niet. 

Ik zou mensen die je vertrouwt vragen wat je nu kunt doen. 

Hulp vragen bij ouders of op school. 

Hulp vragen aan ouders, leerkrachten, politie, … 

Melden aan iemand en er niet mee blijven zitten! 

Het nummer van de pester blokkeren en als het niet stopt, moet je het melden aan 

vrienden, ouders, school, … De persoon moet zich er niets van aantrekken voor de rest 

en als het uit de hand loopt, moet er iets ondernomen worden. 

Negeren. 

Blokkeren en dat tegen iemand zeggen en vragen om hulp. 

Melden aan de ouders of als het heel erg is aan de politie. 

Negeren. 

Negeren en melden! 

Negeren en tegen je ouders of iemand die je goed kent vertellen. 
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Naar de politie gaan. 

Het gewoon negeren en het tegen hun ouders of leerkracht zeggen. 

Iemand aanspreken van wie je zeker weet dat je er goed mee kunt babbelen en 

eventueel stappen ondernemen naar de persoon die pest. 

Nee. 

Negeren, gsm nummer blokkeren, verwijderen van facebook of hotmail. Pesten op het 

internet kan makkelijk voorkomen worden door privacy-instellingen. 

Tegen iemand die je kan vertrouwen alles vertellen. 

Negeren, dan stopt het waarschijnlijk na een tijd wel. Als het niet ophoudt: 

verwijderen/blokkeren. Vooral niet terugschelden! Dan denkt de pester dat je ruzie 

zoekt en zo blijft het pesten maar verder gaan! Zeg ook nooit dat je iemand op hem 

zal afsturen (niet dreigen dus). Als je lastiggevallen wordt, moet je beleefd blijven. 

Reageert hij/zij kwaad of opdringerig: blokkeren/verwijderen. 

Hulp inroepen van iemand die hier verstand van heeft of de jongerenlijn bellen. 

Neen. 

Negeren en vertellen aan de ouders. 

Negeren. 

/ 

Gewoon negeren. 

Het negeren of gewoon zorgen dat hij je niet kan pesten (geen gegevens uitwisselen) 

of een volwassenen erbij halen voor op te lossen. 

Schakel gewoon de blokkerfunctie in of meld dit aan en vertrouwenspersoon. 

Het beste wat je volgens mij kunt doen is het gewoon negeren. Het zal niet 

gemakkelijk zijn, maar ze zullen hopelijk na een tijd wel stoppen. 

Terugpesten, dan is de fun eraf voor de pester. 

/ 

Vertel het je leraar of ouders. 

/ 

Het tegen andere mensen zeggen die je vertrouwt. 

Als het niet zo erg is, gewoon negeren! Maar als het erg of vervelend wordt gewoon 

melden of tegen een leerkracht zeggen. 

Geen gouden regel, maar als je jezelf kunt verdedigen doe dit dan zonder je naar hun 

niveau te verlagen! 

Tegen iemand zeggen. 

Nee 

Negeren. 
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Wis de berichten of mails nooit zodat je kunt aantonen dat je ze wel degelijk hebt 

aangekregen en vertel het tegen een vertrouwenspersoon, die zal jou zeker en vast 

willen helpen. 

Negeren. 

Negeren en zorgen dat het voor de pesters niet leuk is. 

Ik zou het gewoon negeren en of hulp vragen van een vriend(in). 

Gewoon negeren en steun zoeken bij je vrienden. 

Negeer het en anders vraag raad aan een leerkracht of vertrouwenspersoon. 

Die persoon of personen verwijderen en negeren. 

Ze moeten het tegen iemand vertellen en ze moeten hem/haar helpen. 

Ze uw computer af en doe iets anders. 

Nee. 

 

14) Heb je 1 gouden tip voor ouders en/of leerkrachten? 

Laat je kind praten. Probeer niet te opdringerig te doen. 

Het kind dat gepest wordt heel goed helpen! Meer kan je niet doen! 

Doe er iets aan! 

Ze moeten naar de politie gaan. 

Negeren. 

Negeren. 

Als er iemand er iets over komt zeggen er direct op ingaan! 

Nee. 

Nee. 

Neen. 

Luister goed naar de kinderen en sluit niks uit. 

Als iemand je pest, gewoon negeren. 

Ne, ik heb geen gouden tips meer. 

Een harde aanpak is altijd nodig. 

Nee, ik weet het niet. 

Niet op reageren. 

Praten met de persoon die pest en diegene die gepest wordt. 

Neen. 

Nee spijtig genoeg niet. 

Zeker nagaan of er iemand thuis of binnen de klas gepest wordt. 

Het kind helpen of ervoor zorgen dat er strikte maatregelen worden genomen. 

Nee. 
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Met de persoon praten. 

Zorg dat de leerlingen/kinderen zich goed voelen in hun vel. 

/ 

Probeer het te zien voor ze het zeggen. 

/ 

Geen leerlingen kwetsen, maar rustig praten. 

Ermee praten. 

Sommige leerkrachten zijn niet slim, ze gaan dan praten in de klas in een cirkel, maar 

dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dan hoor je op de speelplaats of in de wc’s 

dat er klikspanen zijn. De kinderen het zelf laten oplossen is nog steeds het beste. 

Maak je niet teveel zorgen, de politie lost dit probleem snel op. 

Als je merkt dat iemand zich niet goed voelt, dan moet je ermee gaan praten of tegen 

zijn vrienden zeggen dat hij er betreurd uitziet en dan troosten zij hem wel. 

Dat je het moet aanpakken. 

Als ze het tegen je zeggen, da dan niet direct naar de directeur. Maar praat me de 

pester en kijk hoe het de dagen erna verloopt. 

Ja, als je merkt dat een kind gepest wordt, ga dan ook zeker op zoek naar de dader. 

En voor ouders van de pester: denk even na waarom je kind dit doet! Opvoeding? 

Trauma? 

Laat ze bedaren, maar grijp in als het te erg wordt. 

Als er een leerling of kind gepest wordt, dan moeten ze praten met pester en gepeste 

en een oplossing zoeken. 

De leerlingen en de pester met elkaar laten praten onder toezicht. 

Meteen ingrijpen, de pester aanspreken, niet meteen straffen maar er wel een ernstig 

gesprek mee voeren. Als het dan nog gebeurt, straffen geven. 

Direct de pester aanspreken en aanpakken. 

Nee. 

Help de mensen die gepest worden. Niet gewoon zeggen: ‘Negeer dat maar.’, want dat 

is veel te moeilijk. Geloof mij, ik heb het zelf meegemaakt! 

Als je weet dat een kind gepest wordt, moet je die helpen, ondersteunen en tips 

geven. 

Als je het zelf niet goed weet, schakel hulp in van ervaren mensen. 

Vraag geregeld aan je kind of leerlingen of ze gecyberpest worden. 

De ouders informeren en tips geven over hoe ze moeten handelen in zo een situatie. 

Help gewoon en zoek samen naar een oplossing. 

Zo oud ben ik niet hoor, maar als je weet wie het doet, kan je hem hierop aanspreken. 
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Als het een echte cyberpester is, durft hij vast niet in je ogen te kijken. 

Probeer nog meer manieren te vinden om pesten te stoppen. 

Neen. 

Praat over dit onderwerp vaak in de klas of thuis zodat je leerlingen en kinderen weten 

dat ze bij jou altijd terecht kunnen. 

/ 

Kinderen beter in de gaten houden en het wachtwoord van de kinderen vragen en 

soms eens kijken wat ze allemaal op internet plaatsen. 

Naar de politie stappen, die kunnen cyberpesten aanpakken. 

Je moet ermee praten en een oplossing zoeken. 

Ga naar mensen die veel van computers kennen om het IP adres te achterhalen en ga 

daarmee naar de politie. 

Nee. 

Niet echt. 

Niet speciaal. 

Ik weet niks. 

Nee. 

Geen idee, dat is anders dan bij leerlingen of kinderen. Ze weten toch ongeveer wat ze 

moeten doen… 

Kinderen durven het soms niet te vertellen en daar kan je misschien iets aan doen. 

Laat het kind zelf vertellen wat hij/zij ervan vindt. Je kan dan samen een oplossing 

zoeken, maar ik zou uiteindelijk toch het kind zelf laten beslissen wat het er aan wilt 

doen. 

Diegene die gepest wordt, moet je helpen. 

Luister naar de gepeste, maar ook naar de pester! 

Heb er geen. 

Nee. 

Nee. 

Het zo niet laten. 

Als je ziet dat een leerling, zoon, voogd, dochter, … anders doet dan normaal, vraag 

dan waarom! 

Praten, praten, praten en luisteren! 

Ouders: vraag vaak genoeg naar de contacten van je kinderen. 

Niet meteen geloven wat mensen zeggen, maar da eerst alle details na en trek niet 

zomaar conclusies. 

Nee. 

Niet dat ik weet. 
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Nee, sorry. 

Als leerkracht de pestkop echt straffen zodat hij er spijt van krijgt. 

Meer over cyberpesten praten. 

Nee. 

Luisteren. 

Zorg ervoor dat dit probleem met de pestkop en de gepeste uitgepraat wordt. 

Controleer of dat echt zo is en praat dan met die pester waarom hij dat doet. 

Nee, eigenlijk niet. 

Veel infolessen en praatmomenten houden over pesten en meteen ingrijpen als er iets 

voorvalt. 

Nee. 

Help kinderen direct en wacht niet tot morgen. 

Soms is het vervelend voor kinderen als ouders of leerkrachten ertussen komen, maar 

dit helpt meestal wel. 

Nee, sorry! 

/ 

Zorgen dat de pesters hun verdiende straf krijgen, als het kind ernstig gepest wordt 

natuurlijk. 

Doe er iets aan! 

Ook niet! 

Als je ziet dat je kind zich niet goed voelt, doe er dan iets aan! 

Het in het oog houden en als het erger wordt, meteen ingrijpen. 

Nee. 

Praten met iedereen. 

Nee. 

Nee. 

Neen. 

Je niet teveel bemoeien. 

Niet echt. 

Leer met deze dingen te werken. 

De pester sanctioneren. 

Praten. 

Praten. 

Probeer het op te lossen. 

Probeer de kinderen te helpen. 

Luister goed naar je zoon/dochter of leerling. 
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Je moet je zoon of dochter begrijpen. 

Gewoon doen, als wij behoefte hebben om te praten zullen we wel afkomen. 

Verschilt van de ernst van het pestgedrag. 

Neem het serieus en praat erover. 

Nee. 

Nee. 

Ik weet het niet. 

Negeren. 

Proberen uit te zoeken wie het is en niet direct iemand beschuldigen. Daarna gaan 

praten met die persoon. 

Neen. 

Zorg dat leerlingen of kinderen steeds terecht kunnen bij ouders of leerkrachten. 

Nee, niet echt. Controleer het gewoon goed. 

Probeer alles te weten te komen. 

Vraag aan je kind of hij of zij gepest wordt. 

Nee.  

Steunen en contact opnemen met de pester. 

Als het te erg wordt, ga je naar de politie. 

Neen. 

Het kind goed helpen en zeker niet zeggen dat het zijn eigen schuld is. 

Dat ze dat niet moeten negeren. 

Probeer het kind het zelf te laten oplossen, als dat niet lukt, ga dan pas helpen. 

Het kind helpen en niet negeren. 

/ 

Nee. 

Hulp bieden als ze die komen vragen. 

Nee. 

Neen. 

Zoveel mogelijk helpen of proberen te helpen. 

Naar de persoon die cyberpest bellen. 

Vragen wat er werd gestuurd en door wie en dan met de pester gaan praten. 

Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet te snel de pester niet gewoon straffen, want dan 

kan dit alleen maar erger worden. 

Goed praten met beide personen en eventueel stappen ondernemen. 

Zich niet te hard moeien, alleen als het te erg wordt. 

/ 

Neen. 



110  Sanne Brys 

Igna Dergent 

 

Niet moeien. 

Goed rondkijken op de speelplaats. 

Neen. 

Doe de vraag of er problemen zijn. 

Niks doen. 

/ 

Neen. 

Pas helpen wanneer iemand het vraagt. 

Vat de gepeste kinderen niet op als 5-jarigen. 

Praten en de situatie goed inschatten. 

Melden aan directie en ouders. 

/ 

Zorg dat je altijd klaar staat om gepeste te steunen. 

/ 

Op tijd ingrijpen en op de hoogte blijven van de situatie. 

Oplossing zoeken. 

Nee, ik weet er geen. 

Nee. 

Nee. 

Jullie kunnen er niets aan doen. 

Help de gepeste door raad te geven en ga met de pester praten, misschien vinden 

jullie wel een mooie oplossing voor de pester en de gepeste. 

Nee. 

Probeer discreet te zijn en hou een oogje in het zeil. 

Luister naar het verhaal van de persoon in kwestie en vel niet direct een oordeel. 

Nee. 

Toon meer interesse in je kind of leerling. 

Niet echt. 

Laat het niet wachten, doe er iets aan! 

Nee, sorry. 

/ 

5.2 Analyse van de gegevens van het SVT 

De enquête werd ingevuld door 177 leerlingen van het Sint-Victor te Turnhout. De 

verdeling jongens en meisjes is ongeveer dezelfde. Aangezien er 97 jongens de 
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enquête ingevuld hebben en 80 meisjes. Wat me wel sterk opvalt, is dat de jongste 

leerlingen het talrijkst hebben deelgenomen aan deze bevraging. Er zijn maar liefst 71 

leerlingen uit het eerste jaar en dit aantal neemt af naarmate het jaar stijgt. Wel zijn 

alle jaren vertegenwoordigd in deze enquête, maar dus niet in verhouding met elkaar. 

De leerlingen zijn ervan overtuigd dat er niet zo heel veel mensen uit hun klas gepest 

worden. Hoogstens 1 of 2 personen. Dus ofwel wordt er niet veel gepest in het SVT 

ofwel zijn de leerlingen hier niet van op de hoogte. Maar we houden dit aantal 

natuurlijk liefst zo laag mogelijk! 

Meer dan de helft van de leerlingen werd het afgelopen jaar niet gepest en hier ben ik 

blij om! Jongeren moeten zich hier niet mee bezig houden, maar uiteraard zijn er 

enkele leerlingen die wel gepest werden via internet of gsm en dit is spijtig. 

Er zijn 150 leerlingen die het afgelopen jaar niemand gepest hebben en ook met dit 

aantal ben ik zeer tevreden! Dit wil zeggen dat er 22 leerlingen zijn die wel gepest 

hebben en dit aantal is in verhouding zeer weinig! Het liefst van al zou ik willen dat er 

geen leerlingen zijn die pesten, maar dit is heel moeilijk. Want waar mensen bij elkaar 

leven is er altijd wel enige wrevel. 

De antwoorden waar ik het meeste informatie uit kan halen zijn de open vragen 12, 23 

en 14. Hier geven leerlingen hun eigen mening en tips en die komen ook in grote lijnen 

overeen met elkaar. 

De leerlingen vinden pesten via de computer en de gsm heel laf. Aangezien je zo 

anoniem kunt blijven en je het niet in het gezicht van het slachtoffer moet zeggen. Ze 

vinden dit niet mooi en tijdsverlies.  

Als tips voor de slachtoffers geven ze mee dat je dit pestgedrag best kan negeren. Het 

is ook belangrijk, volgens de leerlingen, dat je hierover praat met een 

vertrouwenspersoon, je ouders, leerkrachten, … iemand waar je bij terecht kan! Ik 

moet wel zeggen dat de leerlingen er vanuit gaan dat je met je probleem omtrent 

cyberpesten steeds bij de politie terecht kunt. Dit is ook zo, maar alleen ernstig 

pestgedrag wordt daar behandeld. Je kan niet zomaar voor elke futiliteit naar de politie 

stappen. Maar het merendeel van de leerlingen zegt er wel bij dat je de politie pas 

moet inschakelen als het te ernstig wordt. 

Als tip voor de leerkrachten en de ouders geven de leerlingen mee dat het belangrijk is 

om interesse te tonen. Het is ook belangrijk om te praten met je kinderen en 

leerlingen, maar vooral om te luisteren naar hen. Je moet tonen dat je er bent om hen 
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te helpen. De geënquêteerde zijn ervan overtuigd dat hulp van leerkrachten, ouders en 

volwassenen het probleem volledig of grotendeels kan oplossen. 

Uit deze enquête kan ik afleiden dat de leerlingen van het SVT zeker en vast op de 

hoogte zijn van de gevaren van het internet en cyberpesten. Ze weten wat dit is en zijn 

zich er ook bewust van dat dit voorkomt. Er komen soms enkele hele goede en sterke 

meningen en tips uit de bevraging voort, waaruit ik kan afleiden dat ze ook weten hoe 

ze dit probleem moeten aanpakken.  
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6 CONCLUSIES 

Na ons onderzoek hebben wij toch al vele antwoorden verkregen op de vragen die wij 

helemaal in het begin hadden. Gelukkig is cyberpesten bekend in Suriname, want 

anders had ons onderzoek een geheel andere wending kunnen aannemen. 

Onze vergelijkende studie heeft ons de antwoorden gegeven die wij verwacht hadden 

te krijgen. In België, een sterk ontwikkeld industrieland, waar de internet en gsm een 

dagelijkse gebruik kennen is cyberpesten een bekend fenomeen voor jong en oud. Ook 

in het Sint-Victor kennen zowel de leerkrachten als de leerlingen deze nieuwe vorm van 

pesten. In het SVT zijn er reeds voorvallen gesignaleerd van dit pestgedrag. De school 

heeft hierover dan ook beleid, want op die manier kan je cyberpesten op een correcte 

manier aanpakken, maar vooral op een consequente manier. Pesten in het algemeen 

en cyberpesten wordt absoluut niet goedgekeurd in deze school en wordt daarom ook 

steeds kort opgevolgd. Indien zich een voorval voordoet, wordt dit door middel van een 

gesprek met beide partijen aangepakt. De leden van de werkgroep Pesticide en de 

adjunct-directeur zijn heel goed op de hoogte van dit beleid en de uitvoering hiervan. 

Andere leerkrachten of leden van de school zijn hier soms minder goed van op de 

hoogte, wat we toch wel zeer spijtig vinden! In een school zou iedereen eigenlijk op 

dezelfde golflengte moeten zitten en toch zeker een kleine school zoals het SVT. 

In Suriname, een ontwikkelingsland, waar de computertechnologie, het internet en de 

gsm nog in zijn kinderschoenen staat is het begrip cyberpesten al veel minder gekend. 

Sommige leden van de St. Louiseschool hebben er al van gehoord en kennen ook wel 

personen die hier reeds in aanraking mee zijn gekomen. Een beleid is er echter niet op 

de school aangezien de frequentie van cyberpesten nog zeer laag is. Maar dit fenomeen 

doet wel zijn intrede en de leerkrachten staan open om hierover een beleid op te 

stellen. Wij vinden dat ze dit beter vroeg dan laat kunnen doen, aangezien er zo al vele 

problemen opgelost kunnen worden.  
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7 VOORUITBLIK 

Uit ons onderzoek is gebleken dat de gevaren van internet en meerbepaald cyberpesten 

in België een bekend thema is bij zowel jong als oud. 

Tijdens het bestuderen van de leerplannen van het VVKSO, kwamen we tot de 

conclusie dat dit thema in zowel de eerste graad (ASO, BSO) besproken wordt tijdens 

het vak ICT onder het puntje ‘online veiligheid en netiquette’ als in de tweede graad 

(ASO, TSO, BSO, KSO) tijdens het vak informatica onder het puntje ‘ICT kunnen en 

willen hanteren op een veilige, weerbare en ethisch correcte wijze’. 

Het is dus goed dat dit thema tijdens de lessen ter spraken komt, maar meestal is dit 

maar een klein stukje uit een groter geheel en wordt er niet echt veel aandacht aan 

besteed. Het zou niet slecht zijn indien dit onderwerp uitgebreider aan bod zou komen, 

want op deze manier leren kinderen omgaan met dit fenomeen. Er zijn hiervoor 

speciale lespakketten ontwikkeld die erg leuk en toegankelijk zijn voor zowel de 

leerkrachten als de leerlingen.  

Het Sint-Victor in België heeft een beleid omtrent cyberpesten. Toch is het als 

slachtoffer niet altijd evident om je probleem bloot te leggen. Het nog toegankelijker 

maken van dit beleid of een vertrouwenspersoon zou mooi zijn. 

Het zou goed zijn indien er een breder onderzoek gedaan zou worden naar de gevaren 

van het internet en cyberpesten in scholen over heel België. Op die manier is het 

mogelijk om te kijken of de scholen binnen één land op dezelfde golflengte zitten qua 

omgang en beleid van dit fenomeen. Het is dan ook mogelijk om door de overheid een 

soort van doelstelling of eindterm te laten opstellen over dit probleem en op die manier 

kunnen alle scholen op dezelfde wijze werken rond dit thema. 

In Suriname daarentegen staat de technologie nog helemaal niet zo ver en is het 

fenomeen cyberpesten geen hoofdnieuws. Toch is het een thema dat de laatste jaren 

een sterke opmars kent. 

Uit de enquêtes en interviews is gebleken dat dit onderwerp weinig, om niet te zeggen 

nooit, tijdens de les wordt behandeld. Het zou mooi zijn mochten de Surinaamse 

leerkrachten zich wat beter informeren over dit onderwerp zodat ze hun kennis kunnen 

overdragen op hun leerlingen.  
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Over een beleid omtrent cyberpesten is ook geen sprake in Suriname. Gepeste 

leerlingen en slachtoffers kunnen hun probleem wel bespreken met de directie of 

klassenvoogd5, maar er is geen leerkracht gespecialiseerd in dit onderwerp waarbij ze 

terecht kunnen. Het opstellen van een beleid omtrent dit thema zou een goed idee zijn.  

Infosessies of projectdagen omtrent cyberpesten worden in Suriname niet gehouden. 

De reden hiervoor is dat het onderwerp nog niet bekend genoeg is en het aanbod aan 

personen met kennis van zaken erg beperkt is. Toch zou het organiseren van zo’n 

infosessies of projectdagen geen slecht idee zijn, want op deze manier leren zowel de 

leerkrachten als leerlingen kennis maken cyberpesten en de gevolgen ervan.  

                                           

5 Een klassenvoogd van Suriname kan je vergelijken met een klastitularis van hier in 

België. 
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8 PROCESBESCHRIJVING 

8.1 Individuele ontwikkeling 

Sanne Brys 

Toen we tijdens het schooljaar 2010 – 2011 een onderwerp voor ons onderzoeksproject 

moesten kiezen, heb ik heel wat onderwerpen bekeken en overwogen. Uiteindelijk heb 

ik besloten om aan te sluiten bij het onderwerp van Igna, de gevaren van het internet 

en cyberpesten.  

Aangezien we beide informatica studeren, sloot dit thema perfect aan bij onze 

studierichting. Tijdens de stage van het tweede jaar heb ik ook lesgegeven over de 

gevaren van het internet en cyberpesten. Ik had dus al een lichte voorkennis over het 

onderwerp, maar wou er beslist meer over te weten komen.  

In het begin van dit schooljaar hebben we afgesproken met Jean-Pierre Pluymers, onze 

promotor en vervolgens de koppen bij mekaar gestoken en een rolverdeling opgesteld 

voor wie welk deeltje van het theoretisch kader zou behandelen. Ik heb hiervoor heel 

wat bronnen geraadpleegd en vergeleken. Zo vond je me tijdens het maken van dit 

onderdeel zowel achter mijn laptop thuis als tussen de boekenrekken van de 

bibliotheek. Door het opstellen van het theoretisch kader, ben ik meer te weten 

gekomen over de gevaren van het internet en cyberpesten. Op deze manier had ik wat 

meer kennis van zaken en had ik me deftig voorbereid voor het opstellen van het 

praktisch gedeelte of het onderzoek.  

Het opstellen van de enquêtes en interviews die we in zowel België als Suriname 

hebben afgenomen, heb ik samen met Igna gedaan. De samenwerking verliep vlot en 

het resultaat werd nagekeken en bijgestuurd door onze promotor.  

In Suriname heb ik gemerkt dat het afnemen van enquêtes en interviews niet altijd 

even evident was. De leerkrachten waren niet altijd bereid deel te nemen aan het 

onderzoek of zeiden dat ze morgen misschien wel tijd hadden. Naar mijn mening waren 

ze gewoon lui en niet vertrouwd met deze manier van bevragen. Ze vroegen hiervoor 

regelmatig hulp aan mij of ze gingen ten rade bij elkaar. Uiteindelijk heb ik toch alle 

enquêtes en interviews die ik voor ogen had, kunnen afnemen. Daarna heb ik de 
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resultaten geanalyseerd, verwerkt en via mail bezorgd aan Igna, wat allemaal vrij vlot 

verliep.  

Terug in België hebben we de laatste zaken van het eindwerk bekeken en aangevuld. 

Ook hadden we nog een afspraak met Jean-Pierre Pluymers die ons voor een laatste 

keer bijstuurde.  

Igna Dergent 

Toen we vorig jaar, op het einde van het academiejaar, een beslissing moesten maken 

omtrent het onderwerp voor het onderzoeksproject van het laatste jaar van de 

opleiding Bachelor in het Secundair onderwijs van de KHK te Vorselaar wist ik niet goed 

waarover ik een onderzoeksproject wou maken. Ik heb de lijst met beschikbare 

onderwerpen eens bekeken, maar ook daar werd ik niet echt wijzer uit. Om een idee te 

krijgen van andere onderwerpen heb ik de website van de eindwerken van de KHK een 

bekeken en daartussen zag ik iets staan over de gevaren van het internet en 

cyberpesten. Dit leek mij zeer interessant en mijn keuze was snel gemaakt alsook het 

voorstel van mijn promotor. Ik koos voor Jean-Pierre Pluymers, aangezien hij mijn 

docent Informatica is. 

Sanne sloot zich aan bij mijn onderwerp en al snel kwam ons idee om een vergelijking 

te maken tussen een sterk ontwikkeld industrieland zoals België en een 

ontwikkelingsland zoals Suriname. Ons plan was om te gaan kijken hoe de gevaren van 

het internet en cyberpesten zich in beide landen profileren. 

Allereerst hebben we hiervoor een theoretisch kader opgesteld, waardoor ik toch wel 

veel over het onderwerp bijgeleerd heb. Ik wist er uiteraard al wel iets van, maar ook 

door cijfergegevens te bekijken krijg je een correcter beeld over bepaalde onderdelen. 

We zijn altijd goed blijven doorwerken aan ons eindwerk door geen werk op de lange 

baan te schuiven, maar de problemen concreet aan te pakken. Bij vragen stapten we 

ook meteen naar onze promotor die ons altijd goed geholpen heeft. 

Het opstellen van de enquête en het interview is ook goed verlopen. Ik ondervond 

weinig moeilijkheden bij de delen dit we tot dan toe al gemaakt hadden, maar dit is te 

wijten aan mijn studies van het middelbaar. Ik heb Humane Wetenschappen gevolgd en 

hier moesten wij in het vijfde middelbaar al een kleinschalig onderzoek maken en in het 

zesde middelbaar moesten we ook echt een eindwerk maken. Ook in de opleiding 

Bachelor in het Secundair onderwijs aan de KHK hebben wij elk jaar stapsgewijs leren 

onderzoeken. Ik had dus al enige voorkennis over eindwerken, onderzoeksprojecten, 

afstudeerprojecten, … 



118  Sanne Brys 

Igna Dergent 

 

Toen Sanne naar Suriname vertrok, moesten we elk ons eigen onderzoek voeren. Ik 

heb mijn onderzoek uitgevoerd in het Sint-Victor te Turnhout en ik moet eerlijk zeggen 

dat het moeilijk is om leerkrachten te vinden die willen meewerken aan bevragingen. Er 

waren enkele leerkrachten die spontaan meewerkten en steeds hulp bieden waar nodig, 

maar het merendeel van mijn bevraagde personeelsleden heb ik meermaals moeten 

aanmanen om even te kijken naar de enquête op Smartschool of naar de e-mail in 

verband met het interview. Uiteindelijk heb ik niet het gewenste resultaat behaald qua 

aantal enquêtes en interviews, maar ik heb er wel voldoende om een correct beeld te 

krijgen over de school. 

Ik heb van de werkgroep Pesticide, waar ik een halve dag in het tweede middelbaar 

mee gewerkt heb rond cyberpesten, ook nog cijfergegevens gekregen van een 

onderzoek dat zij begin dit schooljaar hebben afgenomen bij de leerlingen omtrent 

cyberpesten. Met ons onderzoek trachten wij na te gaan hoe de school en zijn leden 

omgaan met cyberpesten. Het onderzoek van de school is echter afgenomen bij de 

leerlingen, waardoor ik ook een klein beetje kan kijken naar het verschil tussen 

leerkrachten en leerlingen binnen één zelfde school. 

Om ons onderzoek tot een goed einde te brengen hebben wij alle gegevens 

geanalyseerd, bekeken en naast elkaar gelegd en hieruit hebben wij onze conclusies 

getrokken. 

De samenwerking tussen Sanne en mij is altijd vlot verlopen en het was een 

aangename samenwerking. Ook de begeleiding van onze promotor Jean-Pierre 

Pluymers vond ik zeer goed en zorgde voor een vlot verloop.  

8.2 Collectieve ontwikkeling 

In het academiejaar 2010-2011 kregen wij de melding dat het onderzoeksproject voor 

het laatste jaar van onze opleiding per twee gemaakt mocht worden. Igna had als 

onderwerp ‘cyberpesten’ in gedachten en Sanne leek zich hier ook wel in te 

interesseren. We hadden meteen een idee om cyberpesten te gaan vergelijken tussen 

twee landen aangezien Igna haar langdurige stage in België ging uitvoeren en Sanne 

ging drie maanden naar Suriname voor een Noord-Zuidproject. 

We hebben dit voorgesteld aan onze promotor, Jean-Pierre Pluymers, en ook hij was 

meteen enthousiast over deze suggestie. 
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In het eerste semester hebben wij ons theoretisch kader gezamenlijk gemaakt en 

besproken met onze promotor. De samenwerking verliep heel vlot en zonder 

problemen. Door het feit dat wij met twee konden werken aan dit gedeelte hebben wij 

ondervonden dat je hierdoor nauwkeuriger te werk kunt gaan. Je kunt het werk 

opsplitsen en elkaar controleren. Ook kan je elkaar tips en raad geven wat de 

samenwerking en het resultaat van het onderzoeksproject alleen maar ten goede komt. 

De vragen voor de enquête en het interview hebben wij nog gezamenlijk opgesteld hier 

in België, maar op 7 februari 2012 is Sanne naar Suriname vertrokken. Igna heeft de 

vragen voor de enquête en het interview nog besproken met Jean-Pierre Pluymers en 

vanaf toen kregen wij groen licht voor ons onderzoek. 

Aan het praktisch gedeelte van dit onderzoeksproject gingen enkele spannende dagen 

vooraf, want was er de mogelijkheid om contact te houden met elkaar? Igna was hier in 

België, maar Sanne was in het verre Suriname. Na enkele dagen kreeg Igna echter een 

e-mail van Sanne met de boodschap dat ze goed was aangekomen en dat er de 

mogelijkheid was om af en toe met elkaar te mailen. 

We hebben dan elk ons onderzoek uitgevoerd, maar we hielden geregeld contact over 

de stand van zaken. Aangezien Sanne haar stage voor de paasvakantie reeds afgerond 

was, had ze al snel de gegevens en de verwerking hiervan naar Igna doorgemaild. Igna 

heeft de enquêtes voor de paasvakantie willen afnemen, maar door omstandigheden 

heeft ze de einddatum verlengd tot 20 april 2012 om op die manier meer personen de 

enquête te doen invullen. De resultaten heeft ze kort bekeken om dan vanaf eind april 

de interviews af te nemen met enkele personeelsleden van de school. Wel spijtig dat 

deze interviews via mail zijn afgenomen door de drukke agenda van de school. 

Op 4 mei 2012 was Sanne terug thuis. Igna had toen nog enkele dagen stage dus 

hadden we reeds een mailtje gestuurd naar onze promotor om nog een laatste maal af 

te spreken vooraleer we de definitieve kladversie moesten indienen. 

In tussentijd hebben we de gegevens geanalyseerd en besproken. We hebben onze 

conclusies hieruit getrokken en hebben dit onderzoek met een goed gevoel kunnen 

afronden. 

We concluderen toch wel dat het moeilijk is om mensen aan te sporen tot deelname 

van een onderzoek. Leerkrachten, directieleden of andere medewerkers van de school 

zijn niet allemaal spontaan bereid om mee te werken. De personeelsleden van het SVT 

hier in België hebben allemaal een zeer drukke agenda en de vraag om dan een 

enquête te willen invullen of vragen te willen beantwoorden voor een interview wordt 

dan niet door iedereen geapprecieerd. Maar met enige aanmoediging en vriendelijkheid 
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is het dan toch gelukt voor Igna om enkele gegevens te verzamelen. In Suriname 

hebben de leerkrachten echter wel de tijd, maar is de interesse en medewerking ver 

zoek. De personeelsleden van daar zijn soms liever lui dan moe. Maar ook hier heeft 

Sanne toch enkele gegevens kunnen verzamelen door vriendelijk te vragen voor enige 

medewerking en door zeer geduldig te zijn. 

In België zijn enquêtes en interviews bijna dagelijkse kost geworden voor volwassen 

mensen en meer bepaald leerkrachten. Wij begrijpen dan ook zeer goed dat het niet 

altijd even aangenaam is om deze formulieren steeds opnieuw weer in te vullen. 

Vandaar dat wij de terughoudende houding ook wel ergens begrijpen. In Suriname 

komt de vraag om enquêtes in te vullen of deel te nemen aan interviews in beperkte 

mate voor. Hierdoor zijn de leerkrachten van de St. Louiseschool echter niet vertrouwd 

met zulke bevragingen. Ook hier verstaan wij dan de terughoudende houding wel van 

deze mensen. 

Na dit onderzoek kunnen we concluderen dat de samenwerking tussen ons zeer vlot 

verlopen is, maar ook tussen ons en onze promotor. Bij het maken van het theoretisch 

kader en bij het opstellen van de enquête en het interview, toen we beiden nog in 

België waren, was er geen enkel probleem. De mogelijkheid om te kunnen 

communiceren met elkaar is groot de dag van vandaag aangezien we kunnen 

beschikking over telefoon, internet, … Toen Sanne echter in Suriname verbleef, verliep 

de communicatie iets minder vlot. Het internet was ginder niet overal beschikbaar en 

het uploaden van bestanden of openen van mails duurde bijzonder lang. Maar met een 

goede portie geduld zijn wij toch wel geslaagd in onze opzet en kunnen wij met een 

goed gevoel terugkijken op dit onderzoek. 

Samenwerken aan een onderzoeksproject heeft zowel voor- en nadelen.  Voor ons zijn 

er toch wel meer voor- dan nadelen, aangezien wij terugblikken op een mooie 

samenwerking. Door met twee aan een onderzoeksproject te werken kan je het 

onderzoek groter maken zoals wij nu ook gedaan hebben. Moesten wij alleen werken 

dan had Igna haar onderzoeksproject waarschijnlijk over cyberpesten in het SVT 

gegaan en Sanne had een onderzoeksproject in Suriname uitgevoerd, maar door de 

samenwerking kunnen wij nu een vergelijkende studie voorschotelen. Het 

onderzoeksveld wordt onmiddellijk veel groter en de resultaten komen dan ook totaal 

anders uit de hoek. Door samenwerking leer je ook werken in een team wat later nog 

zeer belangrijk zal zijn voor ons aangezien je als leerkracht ook steeds in een team 

werkt. Je moet kunnen samenwerken met andere mensen en het is belangrijk dat je 

kunt luisteren naar elkaar. Je moet raad geven aan elkaar, maar je moet ook raad 
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kunnen verdragen van anderen. Je moet initiatief nemen, maar je moet ook al eens 

volgen en het werk gewoon aannemen. Tijdens een samenwerking moet je 

verschillende rollen aannemen zoals die van leider, opvolger, medewerker, … en dit 

hebben wij nu ook in kleine maten geleerd. We hebben geleerd om te luisteren naar 

elkaar en om elkaars ideeën te bekijken. We hebben het werk verdeeld en ook steeds 

elkaar geholpen waar nodig. Samen geraak je verder dan alleen, dit merken we ook wel 

na deze samenwerking! Samen kan je vaak mooie dingen realiseren en wanneer de ene 

even geen inspiratie meer heeft, loopt de andere over van ideeën. Zo kan je elkaar 

aanvullen waar nodig. Als mensen samen werken dan moeten er uiteraard al wel eens 

ideeën aan de kant geschoven worden, dit is soms wel spijtig voor de inspiratie en het 

denkwerk dat erachter schuilt, maar zoals we al zeiden zijn er bij samenwerken 

voordelen en nadelen. Gelukkig kunnen wij terugblikken op een mooie samenwerking, 

waarin we hebben leren werken als een team! 
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BESLUIT 

Na het maken van ons theoretisch kader en het voeren van ons onderzoek 

kunnen wij stellen dat de gevaren van het internet en cyberpesten aan een 

opmars bezig zijn. Zelfs in een ontwikkelingsland zoals Suriname doet het zijn 

intrede. Niet iedereen beschikt daar over een computer en internetaansluiting, 

maar zij hebben wel bijna allemaal een gsm (Blackberry) waarmee ze dus kunnen 

surfen op het net. 

Na ons onderzoek hier in België en in Suriname kunnen wij concluderen dat er in 

het Sint-Victor te Turnhout wel degelijk een beleid is omtrent cyberpesten. 

Cyberpesten wordt daar ondergeschikt aan pesten, waarover duidelijke regels en 

afspraken terug te vinden zijn in het schoolreglement. De leden van het SVT 

vinden het absoluut niet kunnen dat er gepest wordt en dat cyberpesten 

plaatsvindt. Als er een voorval gesignaleerd wordt, gaan ze dit aanpakken volgens 

de NO-blame methode. Er zal dan een gesprek plaatsvinden tussen de pester en 

het slachtoffer en eventueel de groep er rond. Bij ernstig pestgedrag worden ook 

de ouders ingelicht, maar dit komt niet zo heel veel voor. Het Sint-Victor staat 

streng tegenover pesten en pakt dit steeds aan op een consequente manier. Dit is 

te danken aan het beleid, want op die manier zijn er voor iedereen duidelijke 

regels en afspraken en weet iedereen waaraan hij of zij zich te houden heeft. Ook 

worden er vanuit de werkgroep Pesticide regelmatig projecten georganiseerd voor 

de eerste graad om de leerlingen alert te houden voor pesten. 

In de St. Louiseschool van Suriname is er echter nog geen beleid, het fenomeen 

cyberpesten is hier nog niet algemeen bekend, maar het doet wel reeds zijn 

intrede! De leerkrachten van de school staan ook negatief ten opzichte van dit 

nieuwe fenomeen. Wij hopen dat door middel van dit onderzoek de leden van de 

school beseffen dat het belangrijk is om hierover te werken en te praten met de 

leerlingen. Want alleen op die manier houd je het bespreekbaar en dat is zeer 

belangrijk. 

Dit onderzoek was heel leerrijk voor ons en heeft ons toch wel doen inzien dat 

regels, afspraken en een beleid belangrijk zijn om problemen op een consequente 

manier aan te pakken. Het Sint-Victor te Turnhout zou er nog voor moeten zorgen 

dat alle leden van de school op dezelfde golflengte zitten en dat ze allemaal op de 

hoogte zijn van de het beleid omtrent cyberpesten en de werking hiervan. De St. 

Louiseschool in Suriname zal nog veel moeten aanpassen en bijleren, maar 

hopelijk hebben we ze door dit onderzoek wakker geschud. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Formulier enquête 

Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

Wat is uw leeftijd? 

 15 – 20 jaar 

 20 – 25 jaar 

 25 – 30 jaar 

 30 – 40 jaar 

 40 – 50 jaar 

 50 + 

Wat is uw functie? 

 Directeur / directrice 

 Secretariaat 

 Leerkracht 

o Vak 1: ………………………… 

o Vak 2: ………………………… 

o Vak 3: ………………………… 

o Vak 4: ………………………… 

 Andere:  

…………………………………………………… 

Hoeveel jaar werkt u al in het onderwijs? 

 0 – 5 jaar 

 5 – 10 jaar 

 10 – 15 jaar 

 15 – 20 jaar 

 > 20 jaar 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



 

 

Wat is, volgens u, de frequentie van cyberpesten bij jongeren? 

 10% 

 20% 

 30% 

 40% 

 > 50% 

Wordt cyberpesten besproken op uw school? 

Nooit Zelden Af en toe Geregeld Vaak Geen idee 

      

Is er een beleid omtrent cyberpesten op uw school? 

 Ja 

 Neen 

Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

 Ja 

Welke lessen: 

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

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

 Neen 

Werden er al gevallen van cyberpesten gesignaleerd op uw school? 

 Ja 

 Neen 

Wat is, volgens u, de frequentie van het voorkomen van cyberpesten op 

uw school? 

Nooit Zelden Af en toe Geregeld Vaak Geen idee 

      

Rangschik onderstaande vormen van cyberpesten van 1 tot 5. (1 staat 

voor het meest voorkomende) 

 Beledigingen of bedreigingen via internet of MSN 

 Iemand misleiden door zich als iemand anders voor te doen en bijvoorbeeld 

bestellingen te doen op diens naam 

 Opzettelijk een virus doorsturen 

 Roddels verspreiden via internet of gsm 

 In iemands inbox inbreken of het wachtwoord veranderen 

  



 

 

Ben je zelf ooit slachtoffer of pester geweest van cyberpesten? 

 Ja 

 Neen 

Ken je iemand die al eens slachtoffer of pester geweest is van 

cyberpesten? 

 0 personen 

 1 persoon 

 2 personen 

 3 personen 

 > 3 personen 

 

 

  



 

 

Bijlage 2: Formulier interview 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de leerlingen met 

dit fenomeen kennis te laten maken? 

  



 

 

Bijlage 3: Formulier interview Igna 

Naam 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Leeftijd 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Aantal jaren in het onderwijs 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Studies 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Functie 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Indien mogelijk: vakken 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

1. Wat verstaat u onder cyberpesten? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

2. Hoe staat u tegenover cyberpesten?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

3. Zijn er op uw school al voorvallen van cyberpesten gesignaleerd?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

4. Hoe hebt u, de directie of andere leerkrachten hierop gereageerd? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

5. Welke gevolgen heeft het slachtoffer van dit voorval ondervonden? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

6. Werden er maatregelen getroffen voor de pester?  

a. Indien ja, welke?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

7. Werden ouders ingelicht over het voorval?  

a. Indien ja, hoe reageerde zij?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

8. Is er op uw school een beleid betreffende cyberpesten?  

a. Indien ja, hoe gaat dit in zijn werk? 



 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

9. Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan cyberpesten? 

a. Indien ja, op welke manier? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

10. Worden er speciale lessen of projectdagen ingelast om de 

leerlingen met dit fenomeen kennis te laten maken? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

 

  



 

 

Bijlage 4: E-mail voor de enquête van Igna 

Mail verstuurd naar alle leden/medewerkers van de school. 

Verstuurd op: 15 maart 2012 

Beste, 

Mijn naam is Igna Dergent en ik ben een stagiaire in het Sint-Victor. Ik zit in het 

laatste jaar van mijn opleiding en ik maak een eindwerk over de gevaren van het 

internet en cyberpesten. 

Hiervoor moet ik enkele enquêtes en interviews afnemen. Ik heb een online 

enquête opgesteld via Smartschool en ik mail jullie even met de vraag of jullie 

deze zouden willen invullen. Het duurt maar enkele minuutjes, maar je helpt mij 

er enorm hard mee. 

Deze enquête is niet alleen bedoeld voor leerkrachten, maar ik zou graag alle 

leden van de school (buiten de leerlingen) ondervragen en hierbij betrekken. 

De enquête staat open vanaf vandaag tot en met 5 april 2012, 12 u 's middags. 

Mag ik jullie vragen om deze tegen dan in te vullen zodat ik zeker voldoende 

gegevens heb voor mij onderzoek. 

Jullie vinden de enquête in de map van de werkgroep Pesticide. Als je deze opent 

zie je links enkele knoppen. Je klikt op de knop enquêtes en daar vind je dan de 

enquête over cyberpesten voor mijn eindwerk. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten, 

I. Dergent 

Katholieke Hogeschool Kempen 

  



 

 

Bijlage 5: Herinnering e-mail voor de enquête van Igna 

Mail verstuurd naar alle leden/medewerkers van de school. 

Verstuurd op: 27 maart 2012 

Beste, 

Een tweetal weken geleden, heb ik een mailtje rondgestuurd in verband met een 

enquête. 

Ik heb hier spijtig genoeg nog niet heel veel reactie op gekregen, vandaar dat ik 

jullie er even aan herinner. Jullie zouden mij enorm helpen door deze enquête in 

te vullen, anders zal ik maar weinig gegevens kunnen verzamelen. 

Hierbij nog even de verzonden mail: 

Mijn naam is Igna Dergent en ik ben een stagiaire in het Sint-Victor. Ik zit in het 

laatste jaar van mijn opleiding en ik maak een eindwerk over de gevaren van het 

internet en cyberpesten. 

Hiervoor moet ik enkele enquêtes en interviews afnemen. Ik heb een online 

enquête opgesteld via Smartschool en ik mail jullie even met de vraag of jullie 

deze zouden willen invullen. Het duurt maar enkele minuutjes, maar je helpt mij 

er enorm hard mee. 

Deze enquête is niet alleen bedoeld voor leerkrachten, maar ik zou graag alle 

leden van de school (buiten de leerlingen) ondervragen en hierbij betrekken. 

De enquête staat open vanaf vandaag tot en met 5 april 2012, 12 u 's middags. 

Mag ik jullie vragen om deze tegen dan in te vullen zodat ik zeker voldoende 

gegevens heb voor mij onderzoek. 

Jullie vinden de enquête in de map van de werkgroep Pesticide. Als je deze opent 

zie je links enkele knoppen. Je klikt op de knop enquêtes en daar vind je dan de 

enquête over cyberpesten voor mijn eindwerk. 

Nogmaals bedankt,  

Met vriendelijke groeten, 

Igna Dergent  



 

 

Bijlage 6: Herinnering e-mail voor de enquête van Igna 

Mail verstuurd naar alle leden/medewerkers van de school. 

Verstuurd op 12 april 2012 

Beste, 

Enkele weken geleden mailde ik u in verband met een enquête over cyberpesten 

voor mijn eindwerk. Ik heb ondertussen 23 ingevulde enquêtes en daarvoor wil ik 

de bereidwillige medewerkers al hartelijk bedanken! Graag zou ik dat aantal nog 

een beetje laten stijgen, dus vandaar heb ik de invultijd van de enquête tot 20 

april verlengd. 

Hierbij dus nog een laatste oproep om de enquête in te vullen, op die manier 

hoop ik met veel gegevens een goed onderzoek te kunnen doen naar cyberpesten 

op het Sint-Victor. 

Hierbij nog even de verzonden mail: 

Mijn naam is Igna Dergent en ik ben een stagiaire in het Sint-Victor. Ik zit in het 

laatste jaar van mijn opleiding en ik maak een eindwerk over de gevaren van het 

internet en cyberpesten. 

Hiervoor moet ik enkele enquêtes en interviews afnemen. Ik heb een online 

enquête opgesteld via Smartschool en ik mail jullie even met de vraag of jullie 

deze zouden willen invullen. Het duurt maar enkele minuutjes, maar je helpt mij 

er enorm hard mee. 

Deze enquête is niet alleen bedoeld voor leerkrachten, maar ik zou graag alle 

leden van de school (buiten de leerlingen) ondervragen en hierbij betrekken. 

De enquête staat open vanaf vandaag tot en met 5 april 2012 (vanaf vandaag 20 

april), 12 u 's middags. Mag ik jullie vragen om deze tegen dan in te vullen zodat 

ik zeker voldoende gegevens heb voor mij onderzoek. 

Jullie vinden de enquête in de map van de werkgroep Pesticide. Als je deze opent 

zie je links enkele knoppen. Je klikt op de knop enquêtes en daar vind je dan de 

enquête over cyberpesten voor mijn eindwerk. 

Nogmaals bedankt, 

Met vriendelijke groeten, 

Igna Dergent 

  



 

 

Bijlage 7: E-mail voor het interview van Igna 

Verstuurd naar 12 personeelsleden (leerkrachten, adjunct-directeur, stagementor 

en secretariaatsmedewerker). 

Verstuurd op 25 april 2012 

Beste,  

Ik ben een derdejaarsstudent aan de Katholieke Hogeschool Kempen van 

Vorselaar. Ik doe mijn langdurige stage in het Sint-Victor en ik maak dit jaar een 

eindwerk omtrent de gevaren van het internet en cyberpesten. 

Ik heb reeds een enquête afgenomen, maar ik moet nu ook nog enkele interviews 

doen. Ik heb een formulier gemaakt in Word waar de vragen in staan, aangezien 

het zeer moeilijk is om mondelinge afspraken te maken voor dit interview door 

ieders drukke agenda. 

Zouden u zo vriendelijk willen zijn om deze vragen even te beantwoorden? 

Het formulier bevindt zich in de bijlage. U kan het gewoon openen en uw 

antwoorden typen in de invulvelden. Als u klaar bent kan u het formulier gewoon 

terug opslaan en doormailen. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten, 

Igna Dergent 

  



 

 

Bijlage 8: Herinnering e-mail voor het interview van Igna 

Mail verstuurd naar de overige personeelsleden die nog niet gereageerd hadden. 

Verstuurd op 11 mei 2012 

Beste, 

Een tweetal weken geleden stuurde ik u een mail met de vraag of u een aantal 

vragen zou willen beantwoorden voor mijn eindwerk omtrent cyberpesten. 

Ik heb tien ingevulde exemplaren nodig voor mijn eindwerk en vandaar dat ik nog 

even een mailtje stuur om te vragen of jullie even de tijd hebben om deze vragen 

te beantwoorden. 

Het formulier met de vragen bevindt zich in de vorige mail (bijlage). Moest u deze 

niet meer hebben, laat dan even iets weten dan stuur ik deze terug door. 

U zou er mij een groot plezier mee doen. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groeten, 

Igna Dergent 

 

  



 

 

Bijlage 9: Mail Greet De Backer 

Aangekregen op 19 april 2012 

Igna, 

Volgende week vrijdag namiddag staat er voor de 2de jaars een project rond 

cyberpesten op het programma. Omdat er dan ook excursies gepland staan in het 

3de en 4de jaar, zitten we een beetje in de problemen met begeleiding. Zie jij dat 

eventueel zitten om een klas mee te begeleiden bij dit project. 

Het project zelf is reeds uitgewerkt, dus daar heb je zelf geen extra werk mee. 

Mvg, 

Greet De Backer 

  



 

 

Bijlage 10: lespakket ‘Stop Cyberpesten’ 

Lespakket ‘Stop cyberpesten’ pagina 30 en volgende. 

Thema 2: Wat kan en wat niet? 

1) Het slechtst van twee werelden 

Doelstelling 

 Leerlingen zien de link tussen cyberpesten en ‘klassiek pesten’. 

 Leerlingen leren de ernst inschatten van pestsituaties. 

 Leerlingen leren de ernst inschatten van cybperpestsituaties. 

Werkwijze 

 Print de onderstaande werkbladen met pestsituaties uit. 

 Leg aan de leerlingen uit dat ze de situaties straks zullen moeten 

positioneren op een denkbeeldige lijn die gaat van situaties die helemaal 

niet erg zijn, naar heel erge situaties. 

 Geef een situatie aan een eerste leerling en vraag hem of haar om zich 

met zijn of haar situatie te positioneren in de ruimte. 

 Geef een tweede leerling een andere situatie en vraag om zijn of haar 

situatie te positioneren ten opzichte van de eerste. Is deze erger (dan ga 

je links van de andere situatie staan) of minder erg (dan ga je rechts 

staan)? 

 Bevraag de andere leerlingen: gaan zij hiermee akkoord of zouden zij 

situatie 2 anders inschatten? 

 Vraag aan een derde leerling om zijn of haar situatie te positioneren ten 

opzichte van de eerste twee. Wat denken de anderen ervan? 

 Ga zo verder tot alle situaties op het continuüm gepositioneerd zijn. 

Het is belangrijk dat in deze oefening veel aandacht besteed wordt aan de 

argumenten die de leerlingen zelf naar voren schuiven. Bij deze oefening is er 

geen goed of juist antwoord. Alles hangt af van hoe ernstig de leerlingen een 

situatie vinden. 

Situaties 

1) Beledigingen posten in iemands gastenboek op Netlog 



 

 

2) Geld of spullen afnemen/afpersen 

3) Een gênant filmpje van iemand rondsturen naar alle klasgenoten 

4) Iemand uitschelden op de speelplaats 

5) De naaktfoto van je vriendin doorsturen naar één vriend 

6) Dreigbrieven schrijven 

7) Iemands foto photoshoppen tot een heel lelijk exemplaar en deze posten 

op je profiel 

8) Roddelen 

9) Anonieme pest e-mails verzenden 

10) Iemand uitschelden op MSN 

11) Dreigtelefoontjes plegen 

12) Iemands gsm-nummer doorgeven aan anderen zonder eerst toestemming 

te vragen 

13) Een hele groep die beslist om allemaal samen één iemand te blokken op 

MSN 

14) ’s Nachts pest sms’en versturen 

15) Fysiek geweld 

 

  



 

 

Bijlage 11: Lespakket ‘Think before you post’ 

Lespakket ‘Think before you post’ pagina 38 en volgende. 

Thema 3: het kan ook fout gaan 

2) Hoe hou ik het veilig? 

Doelstelling 

 Leerlingen ontwikkelen copingstrategieën om met probleemsituaties om te 

gaan. 

 Leerlingen denken na over wanneer de grens van het toelaatbare 

overschreden wordt. 

 Leerlingen linken het ongevraagd publiceren van iemands persoonlijke 

gegevens aan cyberpesten. 

Werkwijze 

 Deel de klas in vier groepjes. Elk groepje krijgt een getuigenis (zie 

werkblad) 

 In kleine groep zoeken ze een antwoord op de volgende vragen: 

o Wat is hier precies fout gegaan? 

o Welke raad zou je aan het slachtoffer geven om dergelijke 

problemen te vermijden? 

 Duid voor elk groepje een woordvoerder aan. De woordvoerder schetst de 

situatie waarrond zij gewerkt hebben en stelt hun oplossingsstrategieën 

voor. 

 Bevraag de andere leerlingen van de klas: zijn zij akkoord met deze 

oplossing? Vinden ze deze haalbaar / doenbaar? Waarom (niet)? 

Materiaal 

Op de volgende pagina’s worden de werkbladen met de getuigenissen 

weergegeven. 

  



 

 

Getuigenis van Niels 

Ik ben Niels en ben veertien jaar. Een goed jaar geleden maakte ik kennis met 

een meisje van 15 jaar op zo’n chatkanaal van tv: Eva. Voor de eerste keer 

voelde ik mezelf volledig op mijn gemak bij een meisje. In mijn klas zitten alleen 

maar van die trutten die vooral willen opvallen en die alleen maar vallen voor de 

populaire jongens. Het geeft echt een supergoed gevoel om iemand te ontmoeten 

die je begrijpt en aanvaardt om wie je bent. 

Tijdens het chatten via MSN leerde ik Eva steeds beter kennen. We wisselden 

foto’s uit en deelden elkaars geheimen. Het verlangen om elkaar in levenden lijve 

te zien werd groter en groter, dus hebben we afgesproken op de Grote Markt. Ik 

keek daar echt superhard naar uit! 

Maar dat hadden we dus beter niet gedaan. Eva bleek helemaal niet zo lief en 

begrijpend te zijn. Integendeel. Ze had echt een dikke nek en kon enkel over 

zichzelf praten. 

Plotseling interesseerden mijn verhalen haar niet meer. En ze was dan ook nog 

eens lelijk! Ik ben er dan ook snel onderuit gemuisd met het excuus dat ik niet 

lang mocht blijven van mijn ouders. Ik heb daarna geprobeerd om niet meer met 

haar te chatten, maar die Eva blijft volhouden. Ze wil perse nog eens afspreken, 

ze wil mij blijven zien, want ze vond mij toch zo fantastisch omdat ik zo goed kon 

luisteren!! Ze blijft maar mailen, sms’en en bellen. Gisteren stond ze hier zelfs 

voor de deur! 

Wat is hier fout gegaan? 

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

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

Had Niels het anders moeten aanpakken? 

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

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

  



 

 

Getuigenis van Tom 

Seppe en ik speelden vaak samen Runescape en we waren echt beste vrienden. 

Seppe heeft mijn avatar zelfs al eens gered. Ik was in het midden van een 

keihard gevecht toen mijn moeder riep dat ik onmiddellijk moest komen eten of 

dat ze anders de computer ging komen uitzetten. Ik heb dan gauw mijn paswoord 

aan Seppe gegeven, zodat hij met mijn avatar kon verder spelen. 

Supersympathiek van hem! 

Later zijn Seppe en ik een beetje uit elkaar gegroeid. Runescape interesseerde 

mij niet meer zo erg, dus speelde ik ook niet zo vaak meer. Seppe kon daar niet 

mee lachen. Hij vond dat ik hem in de steek liet. Vorige week moest ik op school 

bij de directeur komen. 

Ik werd echt aan een kruisverhoor onderworpen. Waarom had ik een mailtje naar 

de hele klas gestuurd waarin ik zowat iedereen beledigde en uitlachte? Ik had 

echt geen idee waar het over ging, maar niemand geloofde mij. Ook mijn ouders 

waren heel erg kwaad. Als straf mocht ik niet meer op de computer. Het gekke 

was dat er plotseling weer een mailtje naar de hele klas gestuurd werd. En ik kon 

het niet geweest zijn, want ik mocht niet op de computer! Gelukkig geloofden 

mijn ouders mij toen wel en hebben ze mij verdedigd. Mijn vader heeft zelfs 

klacht ingediend bij de politie. Het duurde niet lang vóór bleek dat Seppe 

hierachter zat. En ik dacht nog wel dat we vrienden waren… 

Wat is hier fout gegaan? 

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

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

Wie heeft hier iets fout gedaan? 

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

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

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

Hoe had deze situatie vermeden kunnen worden? 

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

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

  



 

 

Getuigenis van Janne 

Mijn beste vriendin Emma en ik zijn allebei 13 en we dromen ervan om model te 

worden. Onlangs hebben we samen een fotosessie gehouden. We hebben met de 

digitale camera keiveel foto’s van elkaar getrokken in verschillende outfits: 

zomerkledij, winterjas, broeken, rokjes, en natuurlijk ook in lingerie. Ik heb zelfs 

een foto met enkel mijn onderbroek aan. Don’t worry, ik hou mijn handen wel 

voor mijn borsten hè, net als die echte modellen dat ook doen. We lagen echt 

dubbel van het lachen en het werden echt superleuke foto’s. Ik heb de foto’s op 

mijn Facebookprofiel gezet. Dat is toch enkel zichtbaar voor mijn vrienden. 

Plots kreeg ik een mailtje met mijn blote-borsten-foto en als onderschrift ‘hete 

meid!’. De mail is verstuurd van op een anoniem adres en ik heb echt geen idee 

van wie de afzender kan zijn. Maar dat was nog niet het ergste. De dag nadien 

kreeg ik de schok van mijn leven. Dezelfde foto met hetzelfde onderschrift hangt 

in de gang op school! Ik schaam mij echt dood! Ik heb de foto onmiddellijk van de 

muur getrokken. Maar het is te laat. Iedereen heeft hem al zien hangen… 

Wat is hier fout gegaan? 

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

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

Is het Janne’s schuld dat de foto’s rondgestuurd worden? 

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

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

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

Hoe kan de situatie opgelost worden? 

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

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

Wat zou je aan Janne aanraden? 

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

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

  



 

 

Getuigenis van Eline 

Ik was echt gek op Thomas toen hij mijn lief nog was. Na schooltijd chatten we 

altijd uren aan een stuk. Da’s cool, zeker nu we alle twee een webcam gekregen 

hebben. Chatten en mekaar zien via de pc: als dat niet fijn is! 

Op een dag stelt Thomas voor om een spelletje te spelen. Telkens één van de 

twee verliest, moet die een kledingstuk uitdoen. Ik was er eerst niet helemaal 

gerust in, maar ik ging nu ook niet flauw doen hè. « Oké, stel je eerste vraag 

maar! », heb ik heel stoer gezegd. Thomas was echt veel te sterk. Hij wist 

gewoon alles! Ik niet, dus ik moest laag na laag uittrekken. Na verloop van tijd 

zat ik echt helemaal naakt voor de camera. Maar ja, het was een spel en Thomas 

was mijn lief, dus dat kan eigenlijk geen kwaad. Maar na een paar weken leerde 

ik een andere jongen kennen. Ik was toch al niet meer zo verliefd op Thomas, dus 

ik heb het toen uitgemaakt. Een paar dagen later begon ik sms’jes te krijgen van 

mannen die ik helemaal niet kende, maar die vroegen of ik seks met hen wou 

hebben. Ik wist niet wat er gebeurde! Mijn moeder is toen op zoek gegaan en ze 

heeft ontdekt dat mijn telefoonnummer op een escorte-website stond! En er 

stonden foto’s bij van mezelf, helemaal naakt voor de webcam… 

Wat is hier fout gegaan? Wie heeft hier iets fout gedaan? 

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

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

Hoe kan de situatie opgelost worden? 

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

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

Wat zou je aan Eline aanraden? 

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

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

  



 

 

Bijlage 10: Afspraken promotor 

Afspraak 1: juni 2011 

Op het einde van het vorige academiejaar hebben wij kort samen gezeten met 

onze promotor, Jean-Pierre Pluymers, om even kort te bespreken wat ons idee 

voor ons eindwerk nu concreet inhoudt. 

Afspraak 2: september 2011 

In het begin van dit academiejaar hebben wij kort samen gezeten met onze 

promotor om het idee en het doel van ons onderzoeksproject nog even kort toe te 

lichten. Het idee voor de vergelijkende studie werd kort geschetst en we maakten 

ook afspraken wat er nu juist gemaakt moest worden. We moeten eerst 

onderzoeksvragen opstellen en daarna beginnen aan het theoretisch kader. 

Afspraak 3: januari 2012 

In januari hebben wij de onderzoeksvragen en het theoretisch kader ingeleverd. 

We hebben dit samen kort bekeken en besproken en kregen groen licht voor het 

opstellen van ons onderzoek. Nu moeten we nog de enquêtes en de interviews 

maken. 

Afspraak 4: februari 2012 

In februari heeft Igna (Sanne was al vertrokken naar Suriname) nog een keer 

samen gezeten met Jean-Pierre om de vragen van de enquête en het interview te 

bekijken. Hier en daar zijn er nog enkele kleine aanpassingen gebeurd, maar 

vanaf dan konden wij eindelijk beginnen met ons onderzoek! 

Afspraak 5: 23/5/2012 

Op woensdag 23 mei 2012 hebben wij voor een laatste keer samen gezeten met 

onze promotor. Er waren nog enkele onduidelijkheden omtrent het sjabloon dat 

wij moesten gebruiken. Nadat alle vragen beantwoord waren, konden wij de 

laatste loodjes leggen aan ons onderzoeksproject. 
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