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Een thema dat aandacht vraagt 

 Kinderen en jongeren vragen ‘om een tandje meer’ 

 Vertrouwenspersonen gewenst: ouders, vrienden, 

leraren komen eerst in beeld

 Hulp gevraagd… : waar, wie, wat, hoe, …? 

 Vroegere slachtoffers tonen zich steeds meer 

 Schrijnende verhalen vol hulpeloosheid: ‘Nog drie jaar te 

gaan…’ 



Wat komt aan bod? 

 Pesten – cyberpesten: definities, raakpunten en verschillen 

 Prevalentie 

 Pesten: een sociaal fenomeen 

 Oorzaken

 Gevolgen

 Annex 

 Conclusies 



Pesten – cyberpesten 
(NIET HELEMAAL) HETZELFDE 



Pesten is … 

 Negatief, pijnlijk, kwetsend gedrag 

 Intentioneel 

 Herhaaldelijk 

 Ongelijke machtsverhouding: slachtoffer trekt 

systematisch aan het kortste eind 



Cyberpesten is … 

 Identieke strategieën – andere wapens 

 Uitsluiten

 Vernederen

 Uitschelden

 Iemand materieel raken 

 Roddelen; onwaarheden verspreiden 

 … 



Waarin toch verschillend? 

 Internettechnologie voegt eigen elementen toe

 24/7 

 Breed bereik

 Supersnelle communicatie 

 Anonimiteit – moeilijke traceerbaarheid 

 Asynchrone communicatie

 Minder sociale cues  het loopt sneller fout 

 Een spel? 

 Zonder toezicht? 

Meer macht 

voor wie pest. 

Groter gevoel 

van 

controleverlies 

bij slachtoffers.



Waarin toch verschillend? 

 Internettechnologie voegt eigen elementen toe

 Eenmaal toeslaan = Meermaals toeslaan 

 Vervreemdend effect: technologie staat tussen 

mensen  en zorgt er voor dat de reële ander vervaagt 

 Des-inhibitie-effect: minder drempels 

 Media voeden elkaar  wat klein is wordt groot

 Grote druk om ‘erbij te horen’ en niets te missen (Fear

of Missing Out) 



Prevalentie 
PESTEN EN CYBERPESTEN



Prevalentie pesten (Vlaanderen)  

HBSC-studie 2016 (WHO – UGent) (>9000 kinderen 
en jongeren van 10j t.e.m. 18j.) 

 19,3% was laatste twee maanden minstens twee maal 
slachtoffer van pesten 

 5,4% was laatste twee maanden elke week minstens 
één keer slachtoffer van pesten 

 3% werd de laatste twee maanden meermaals per 
week gepest



Prevalentie cyberpesten 

(Vlaanderen)

 Erreygers & Vandebosch, 2016 (MIOS, UAntwerpen)



DICA-studie: slachtofferschap –

laatste 6 maanden 
(Pabian & Vandebosch, 2013)

Meetpunt: Mei 2013, totaal 2038 leerlingen

6de lj 1ste 2de 3de 4de 5de

15.6% 10.2% 5.9% 5.4% 6.1% 4%



DICA-studie: cyberpestend gedrag  –

laatste 6 maanden 
(Pabian & Vandebosch, 2013)

6de lj 1ste 2de 3de 4de 5de

6.9% 4.6% 4.3% 8% 4.9% 4.6%

Meetpunt: Mei 2013, totaal 2038 leerlingen



Hoe vaak wordt er gepest en 

gecyberpest? 

Wat valt onderzoekers op? 

 ‘Revenge of the nerds’ bestaat niet 

 Prevalentie klassiek pesten > Prevalentie cyberpesten  

 Cyberpesten koppelt zich in veel gevallen aan klassiek pesten 
(Wegge, 2013)  => dubbelop voor slachtoffer: nooit en 
nergens veilig en nergens thuis.   

 Wie buiten de groep(snorm) valt, loopt meer risico 
om gepest/gecyberpest te worden  



On- en offline vinden elkaar 



Wat valt op?

Wat leer je uit deze opname?  



Pesten is (ook) een sociaal 

fenomeen
DE ROL VAN DE GROEP IS ERG BEPALEND 



Pesten: een groepsgebeuren 

ASSISTENT                               
Pest actief mee                   

met de pester

PESTER                               
Neemt het initiatief 

om anderen te pesten

STILZWIJGENDE 

GOEDKEURDER                               
Weet van het pesten 

maar grijpt niet in

SLACHTOFFER                               
Degene die gepest 

wordt door anderen 

VERDEDIGER                               
Komt op voor het 

slachtoffer: probeert 

het pesten te stoppen

VERSTERKER                               
Moedigt het  pesten 

aan

Salmivalli, 2010 



(Cyber)pesten: 

ook een  groepsgebeuren

 Pesters bespelen via het pesten de groep want willen 

hun positie  en status versterken: indruk maken en macht 

uitoefenen hoort erbij 

 Groepsdruk en bystander-effect werken pestgedrag in 

de hand (zelfbescherming primeert) 

 Minder steun en bijval voor de pester aanzienlijk 

grotere kans dat het (cyber)pesten stopt (KiVa-principe) 



Oorzaken 
EEN VEELHEID AAN FACTOREN 



Niet één maar veel factoren 



Niet één maar veel factoren

 Breed maatschappelijke context:

 Pesten verbindt zich (meer en meer) met andere 

uitsluitingssystemen: seksisme, racisme, homofobie, 

antisemitisme, islamofobie, … . (Englander, E., 2018) 

 Sociale mediataal hanteert andere codes: Celebrity

bashing ‘normaliseert’ kwetsend taalgebruik t.a.v. 

anderen (Ouvrein, G. et al., 2018) 



Niet één maar veel factoren

 Nabije schoolomgeving – school: 

 School: positief school- en klasklimaat (welbevinden) 

en goede relaties tussen schoolbetrokkenen helpen 
pesten voorkomen en verhogen het leerrendement 

(Colpin, H., 2018) 

 Sterke scholen doen het beter (pestbeleid, 

stuurgroep, professionalisering leerkrachten, 

mediavorming op school, nabije meldpunten, 

sensibilisatie, curriculum based, speelplaatswerking, 

herstelgerichte aanpak incidenten, …) (Smith, 2008; 

Deboutte, 2017) 



Niet één maar veel factoren 

 Houding leerkrachten doet er toe (Stevens & Bors, 2018 (7de

druk)) 

 Positieve rolmodellen: nabij, betrouwbaar, evenwichtig, 
grensbewaker

 Honoreren van positief gedrag 

 Consequent reageren op gedrag dat niet oké of twijfelachtig is

 Hoge verwachtingen uitspreken en aanhouden 

 Bezield en gepassioneerd leraarschap 

 Betrokkenheid voor leef- en ervaringswereld kinderen en jongeren



Niet één maar veel factoren 

 Houding klasgenoten doet er toe (Salmivalli, 

2010: KiVa-aanpak) 

 Inzicht in pesten 

 Besef van eigen verantwoordelijkheid 

 Bekwaam om goed te reageren (samen met 

anderen) 

 Vertrouwen in leerkrachten en medeleerlingen 



Niet één maar veel factoren

 Strategisch pesten

 Agressie en macht: middel om populariteit en status te versterken

 Positie en aanzien: compensatie voor wat thuiscontext niet 

biedt/kon bieden (precaire relatie met primaire opvoeders) 

 Verstoord schuld- en schaamtegevoel: eigen kwetsbaarheid wordt 

miskend – kwetsbaarheid van de ander is rooie lap  

 Reactief pesten – directe zelfbescherming

 Eerder bij wie al slachtoffer was en die rol kwijt wil 

 Pesten is verweermiddel van wie zwak staat 



Risicogroepen (slachtofferschap)

 Kansarmen 

 ADHD/ADD en ASS-kinderen en jongeren

 Hoogsensitieve kinderen en jongeren 

 Obese jongeren 

 LHBTQ+ jongeren

 … 



Cyberpesters zien het anders

(DICA-studie, Pabian & Vandebosch, 2012)
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Wat opvalt bij cyberpesten 

 Kinderen en jongeren die in minder goed contact staan 

met hun ouders/opvoeders: vaker dader en slachtoffer 

van cyberpesten 

 Bovenmatig mediagebruik  idem 

 Slachtoffers: groter sociaal netwerk; minder echte 

vrienden; naïever en meer risicogedrag bij sociale 

contacten op internet 

 Klassieke pestkoppen vaker dader van cyberpesten 

 Rollen wisselen makkelijker dan bij klassiek pesten 



Gevolgen 



MIOS-onderzoek: jongeren over cyberpesten 
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Pesten via internet of

gsm is gemakkelijker

dan pesten in het echt

Via internet of gsm

mag je zeggen wat je

wil

Pesten via internet of

gsm is minder erg dan

gewoon pesten

Je kan niet zo

gemakkelijk gestraft

worden voor iets wat

je op het internet

deed

Het is normaal dat er

gepest wordt via

internet en gsm

Wie pest via internet

en gsm moet dezelfde

straf krijgen als wie

gewoon pest

Je kan je erg gekwetst

voelen door pesten via

internet en gsm

Pesten via internet en

gsm is laf

Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens



Onderschat cyberpesten niet 

 Jongeren beschouwen cyberpesten als een zwaarwichtig 
probleem 

 Onderzoek bevestigt deze stelling: meer kans op ernstige 
impact want 

 Het stopt nooit – angst en stress blijven 

 Groter gevoel van controleverlies 

 Aantal mensen die ‘mee doen’ of laten gebeuren is groter 
(sneeuwbaleffect) 

 Schaamtegevoel is groot 

 Intieme, persoonlijke info wordt te grabbel gegooid en wordt 
wapen in de hand van de pester(s) 



Pestpijn werkt levenslang na

KNACK 

De Standaard



The Lancet Psychiatry, 28 april 2015 



In kaart gebrachte gevolgen 

 Problematischer schoolloopbaan: minder aandacht -
leren en studeren – omgang – spijbelen – agressie  -
faalangst – schoolangst 

 Gezondheid (fysiek en geestelijk) onder druk 

 Psychosomatische klachten 

 Motorische uitval 

 Slechte slaap – bedwateren 

 Gedragsproblemen – dwangmatig gedrag – zelfkwetsing - … 

 Depressie en angst  - sociale angst  

 Posttraumatische stressstoornis (PTSS) (Portzky, 2015) 



In kaart gebrachte gevolgen

 Bij daders en slachtoffers van pesten

 Grotere kans op suïcidaal gedrag 

 Grotere kans op delinquent handelen

 Grotere kans op middelengebruik (drugs, alcolhol) en –misbruik



Effect varieert

 Waar staat de jongere op dat ogenblik: zelfvertrouwen –

zelfredzaamheid – zelfbeeld; verworven mediawijsheid –
eerder slachtofferschap - …  andere kijk en duiding 

 Steun van omgeving of niet? Vrienden, ouders, leerkrachten, 

trainer(s), … 

 Onmiddellijk of kort na feiten: troost, steun, bescherming, … van 

getuigen

 Als basiszekerheid 

 Aard van cyberpesterijen: foto’s en video’s wegen zwaarder 

door (Smith, 2008); aard van platform (vb. sayat.me; aks.fm) 

 Controleverlies  Stress 



Pesten via foto’s, video’s...: minder, evenveel of 

meer kwetsend dan traditioneel pesten? 

(Smith, 2008)

Meer ‘Omdat ze kunnen doorgestuurd worden naar mensen die je 
niet kent, die je dan ook nog eens gaan beledigen’

‘Omdat het meer vernederend is. De video’s worden aan
anderen getoond.’

‘Omdat massa’s mensen ze kunnen zien.’

Zelfde ‘Omdat de persoon nog altijd gepest wordt en zich nog 
altijd gekwetst voelt.’

Minder ‘Ze doen je niet fysiek pijn.’



Pesten in chatrooms: minder, evenveel of meer

kwetsend dan traditioneel pesten? (Smith, 2008)

Meer ‘Je bent nooit zeker wie er echt achter zat.’

‘Je zou per ongeluk privégegevens kunnen vrijgeven’

Zelfde ‘Ze zijn nog altijd gemeen en zeggen nog steeds vreselijke
dingen’

Minder ‘Omdat je gewoon niet meer naar die chatroom kan gaan’

‘Omdat het alleen maar bedreigingen kunnen zijn’

‘Omdat ze niet weten waar je echt woont.’



MANIEREN VAN REAGEREN 

DOOR SLACHTOFFERS CYBERPESTEN (DICA-STUDIE;  N=253)

KEUZE-

FREQUENTIE

Vragen aan de pestkop om te stoppen 57,3%

Blokkeren pestkop(pen) 57 %

Praten met vriend(in) 56,6 % 

Praten met ouders 42,9 %

…

Tegen jezelf zeggen dat het niet belangrijk is 65,2 %

Ik dacht na over ‘waarom word ik gepest?’ 64,1 %

Ik weigerde er aan te denken 60,4 %

Ik deed alsof er niets gebeurd was 54,6 % 

Ik deed niets 44,1 % 
… 



Cyberpesten, stress en emoties: 

recente bevindingen uit onderzoek in 

Vlaamse scholen

Sara Erreygers

I.s.m. prof. Heidi Vandebosch, 

prof. Hans De Witte, prof. 

Elfi Baillien & Ivana Vranjes



Onderzoeksopzet 

Ervaringen Emoties Cybergedrag

Emotie-
regulatie



Wat mee in rekening 

werd genomen

 Ervaringen met cyber- & traditioneel 

pesten
 Als slachtoffer

 Als dader

 Stress

 Slaap

 Emotieregulatie

 Psychosociaal functioneren

 Zelfbeeld



Vaststelling 1  

 Negatieve ervaringen (thuis, op school, in de groep van 

leeftijdsgenoten en vrienden, …) kunnen negatieve emoties

losmaken. 

 Negatieve emoties kunnen drempel naar slachtofferschap of 

daderschap (cyberpesten) verlagen. 



Vaststelling 2

 Meer emoties  hoger gebruik van digitale media 

(vnl. audiovisuele en sociale media)

 Entertainment

 Mogelijkheid tot communicatie met leeftijdsgenoten (social sharing)
 “Mood management”  stoom aflaten; opluchting; plezier maken  

 [Emoties niet gerelateerd aan gaming]



Vaststelling 3

 Positieve communicatie voedt processen van positief online 
omgaan  gunstig lange termijn effect (zet zich door). 

 Negatieve communicatie voedt processen van negatief online 

omgaan (vnl. op het moment zelf). 



Vaststelling 4

 Slechte slaaphygiëne geeft aanleiding tot grotere 
prikkelbaarheid en sneller overgaan tot agressief 

handelen. 

 Die conditie werkt cyberagressie en cyberpesten in de 

hand.  



Concluderend 
AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK



Mee te nemen

 Pesten en cyberpesten bestrijden: iedereen doet mee! (school, thuis, 

club, …).  

 Goede afspraken en sterke voorbeelden gidsen jongeren naar gewenst 

gedrag. 

 Zet (mee) in op warme relaties en een fijne klas- en schoolsfeer; neem  

stressoren zo veel mogelijk weg.

 Stimuleer communicatie en een goed contact tussen jongeren en hun 

ouders/opvoeders (tijd voor elkaar; samen eten; samen dingen doen)

 Blijf als ouder en opvoeder betrokken op/geïnteresseerd in hoe jongeren 

online bezig zijn. 



Mee te nemen

 Versterk hun zelfvertrouwen en autonomiebeleving: doe beroep 
op wat ze kunnen; versterk hun oplossingsvaardigheden. 

 Reik jongeren middelen aan om over hun ervaringen en emoties te 
praten.  Zoek mee naar aanspreekpunten. 

 Leer jongeren omgaan met hun emoties (emotieregulatie). 

 Zet jongeren aan tot pro-sociaal handelen en communiceren, ook 
online. 

 Leer jongeren mediawijs handelen, incl. codes en rechten/plichten 
bij mediagebruik.  



Dank voor jullie aandacht. 
GIE.DEBOUTTE@UCLL.BE
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