Beste leerkracht
Wist je dat heel wat jongeren recent slachtoffer werd van
cyberpesten? Bovendien vindt cyberpesten vaak haar
oorsprong in de school en de gevolgen zijn daar ook
merkbaar. Het is daarom belangrijk om als school
daadkrachtig en efficiënt te reageren.
Deze Mediawegwijzer geeft inzicht in de problematiek
van cyberpesten en presenteert een aantal maatregelen
die je kan inzetten op school.
Veel leesplezier!
Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid

Social media can be hard/heart ... Think before you post !
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Wist je dat ...
dit niet de enige
Mediawegwijzer is?
Neem zeker een kijkje
in onze Mediawegwijzers
over gaming, sexting,
beeldgeletterdheid, privacy,
reclame en sociale media.
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Wist je dat ...

1 en 3

traditioneel pesten nog steeds vaker voorkomt
dan cyberpesten.
cyberpesten een sterkere negatieve impact
heeft op slachtoffers dan traditioneel pesten?
6% van de kinderen ooit al eens iemand gepest of
geplaagd heeft online. ? En dat 16% van de kinderen ooit al ruzie gemaakt heeft via de computer,
tablet of gsm. Ze vinden het wel moeilijk om een
onderscheid te maken tussen plagen en pesten.
meer dan de helft (54%) van de jongeren ooit al

Cyberpesten verschilt van traditioneel pesten
door de elektronische toepassingen die worden gebruikt. Dit maakt het pesten makkelijker, zoals de afwezigheid van een rechtstreekse
confrontatie (er is een scherm tussen de dader
en het slachtoffer) en afwezigheid van directe
controle van ouders/leerkrachten, en de mogelijkheid om op elk tijdstip te pesten en dit anoniem te doen. Ondanks de verschillen zijn er
ook gelijkenissen. Slachtoffers van cyberpesten
zijn vaak ook slachtoffer van traditioneel pesten
en daders pesten vaak zowel online als offline.

Cyberpesten in 4 vormen

Sara Erreygers, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen.
Er zijn verschillende categorieën, naargelang het enkel zichtbaar is voor
het slachtoffer of ook voor anderen, de technologie/applicatie die gebruikt
wordt of het soort gedrag. Gebaseerd op het gedrag, zijn er vier vormen.

eens een online pesterij zag? 14% van de jongeren
zelf al eens pestte en 22% was ooit al slachtoffer.
cyberpesten verschillende vormen aanneemt,
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zoals het doorsturen van gênante foto’s zonder
toestemming (31%), iemand online uitsluiten
(25%), versturen van ongewenste e-mails of
berichtjes (13%)?

Wie loopt het meeste risico?

2

Leerlingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs
en het 1e jaar secundair onderwijs
Meisjes. Let wel: meisjes zijn zelf ook vaker dader
tijdens de vroege en midden adolescentie, terwijl
jongens vaker dader zijn in de late adolescentie
BSO leerlingen
Jongeren met weinig zelfvertrouwen
Jongeren die zelf ‘klassiek’ gepest worden
Jongeren die zelf ook cyberpesten

Zo kunnen traditionele pesterijen tussen leerlingen op school online worden voortgezet door
het slachtoffer uit te sluiten op sociale media en
instant messaging of door een andere vorm van
cyberpesten zoals het plaatsen van negatieve commentaren en het verspreiden van foto’s
zonder toestemming. In sommige gevallen
blijven traditionele pesterijen zich enkel afspelen in de offline omgeving, bv. als het slachtoffer
geen contact heeft met de dader of deze ontwijkt
online (niet “bevriend “zijn op sociale media of
de dader blokkeren). Ook online pesterijen
beperken zich soms tot dezelfde omgeving. Daders
voelen zich online vaak minder geremd en durven,
in tegenstelling tot de offline wereld, het slachtoffer
harder aanpakken.
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1 woorden

2 beelden

3 uitsluiting

1 Onderzoek uitgevoerd in 2013 aan de hand van een schriftelijke enquête bij 2058 leerlingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs tot en
met het 5de jaar secundair onderwijs (Bron: Sara Pabian, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen)
2 Onderzoek uitgevoerd aan de hand van een schriftelijke enquête bij
2046 leerlingen (in 2012) en 692 leerlingen (in 2014) van het 5de
leerjaar basisonderwijs tot het 4de jaar secundair onderwijs. Interviews bij 40 leerlingen (in 2012 en 2013) (Bron: Sofie Vandoninck ,
Instituut voor Mediastudies, KU Leuven)
3 Apestaartjaren 7, kwantitatief onderzoek (2018): een tweejaarlijks
onderzoek bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar (Mediaraven,
Mediawijs, imec-MICT-UGent).

4 misbruik

Uitschelden, bedreigen, beledigen,

Bv.: iemand belachelijk maken

belachelijk maken, beschimpen,

in een bericht op je Facebook-

kwetsen, uitlachen, …

pagina.

Kwetsende of vertrouwelijke

Bv.: iemands gezicht op het lelijke

beelden (foto’s, video’s, animaties)

lichaam van iemand anders

posten, publiek maken, verzenden,

photoshoppen en dit met al

verspreiden of delen.

je vrienden delen.

Iemand opzettelijk niet betrekken

Bv.: een Facebookgroep

in een online groep of groeps-

aanmaken voor heel de klas

gesprek of iemand opzettelijk

maar één klasgenoot niet in

negeren.

de groep laten.

Persoonlijke informatie stelen,

Bv.: het Facebook-account van

doorgeven of openbaar maken; de

iemand anders gebruiken en

naam en het account van iemand

gemene berichten plaatsen.

anders gebruiken; doen alsof je
iemand anders bent.

Wanneer is er sprake
van Cyberpesten?

* Trolling
vertoont gelijkenissen met cyberpesten. Allebei
draaien ze grotendeels rond macht in de groep.

Sara Bastiaensens, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen

Bij cyberpesten wil de dader macht hebben over
het slachtoffer en een machtige positie krijgen
in de groep. Een ‘troll’ wil discussie of ruzie uitlokken en kan een gevoel van macht hebben als
dit lukt. ‘Trolling’ gebeurt vaak in een omgeving
waarin mensen elkaar niet kennen. Voor een
‘troll’ staat de ruzie of het conflict centraal, niet
de personen die er het slachtoffer van zijn.
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Iemand willen kwetsen
Een eerste kenmerk van pesten is dat de dader
de intentie moet hebben om het slachtoffer te
kwetsen of schade toe te brengen. Dat kan zowel
moreel, als materieel.
Wat als de ontvanger van een bericht toch
gekwetst is, ook al was dit niet zo bedoeld?
Als de persoon die het beledigend bericht stuurde niet echt de bedoeling had om het slachtoffer
te kwetsen, dan spreken we eerder van een uit de
hand gelopen plagerij of grap, een misverstand
of een ruzie.
Meer dan een eenmalige handeling
Er is sprake van pesten op het moment dat iemand
meerdere keren kwetsende dingen doet of zegt
tegenover iemand offline of online.

Als iemand eenmalig een kwetsend bericht,
foto of filmpje op Facebook zet waarin iemand
belachelijk wordt gemaakt, is dat dan
cyberpesten of niet?
Er is enkel sprake van pesten als het herhaaldelijk
gebeurt. Op het internet kunnen berichten, foto’s
en filmpjes op grote schaal verspreid worden. Zo
kan een kwetsende foto die op Facebook geplaatst
werd, door heel veel mensen bekeken en doorgestuurd worden. Het slachtoffer wordt op die manier nog lange tijd geconfronteerd met de pijnlijke
ervaring.
Machtsonevenwicht
In een pestsituatie heeft de pester een sociale
relatie met het slachtoffer, waarbij er sprake
is van een machtsverschil (bv. groter, sterker of
populairder). Typisch aan cyberpesten is dat
het machtsonevenwicht kan voortvloeien uit het
feit dat de dader anoniem blijft of meer computertechnisch onderlegd is dan het slachtoffer.

Kan iemand die minder sterk of populair is
in het offline leven gaan cyberpesten?

Als een onbekende mij beledigende
berichten stuurt, word ik dan gecyberpest?

Het internet en een smartphone geven jongeren
de ruimte om dingen te doen en te zeggen die
ze offline niet durven. In de wetenschappelijke
literatuur wordt dit aangeduid als het ‘disinhibition
effect’ van digitale media. Zo kan iemand die in
het echte leven zwakker is, zich online machtiger
gaan voelen omwille van zijn/haar anonimiteit en
technische vaardigheden.

Als een onbekende online haatberichten verspreidt en daar plezier uithaalt, spreekt men over
‘trolling’*. In de meeste gevallen van cyberpesten
gaat het om iemand die je kent, maar die anoniem of onder een pseudoniem berichten stuurt.

Dat kan ervoor zorgen dat een offline minder
sterke persoon gaat cyberpesten. Toch is het
zo dat de rollen meestal behouden blijven: wie
offline slachtoffer is, heeft ook meer kans om dat
online te zijn. Offline daders zijn ook vaker online
daders. Voor de zogenaamde ‘revenge of the
nerds hypothese’ - waarbij de zwakke ‘klassieke’
slachtoffers, via de digitale weg wraak nemen, is
er weinig wetenschappelijk bewijs.

Het is geen pestsituatie wanneer er geen verschil
bestaat tussen de vrienden wat betreft sociale
macht en populariteit. Dan spreken we eerder
van een ruzie. Als de ene vriend machtiger of
populairder is dan de andere, dan kan er sprake
zijn van cyberpesten.

Als twee vrienden gemene dingen tegen
elkaar zeggen, is dat dan cyberpesten?
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Alle partijen rond tafel
Heidi Vandebosch & Sara Bastiaensens, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen

C Y B E R P E S T E N B O U W T VA A K V O O R T O P K L A S S I E K E

jongeren
ouders

school

P E S T E R I J E N B I N N E N D E S C H O O L . S C H O L E N M O ET E N
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# JONGEREN

weten
schappers
overheid

W E R K E N A A N E E N A D E Q UAT E A A N PA K .

Jongeren kunnen als slachtoffer, dader of omstaander betrokken raken bij cyberpesten. Elk van
die “rollen” vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Die kennis en vaardigheden kunnen
ze leren van leerkrachten, ouders, campagnes,
websites,… én van elkaar. Het actief betrekken
van jongeren bij het uitstippelen van een anticyberpestbeleid is trouwens een belangrijke
voorwaarde voor het slagen ervan.
# OUDERS

Ook ouders spelen een belangrijke rol. Cyberpesten vindt immers vaak plaats buiten de school(m)uren. Onderzoek toont aan dat jongeren
waarvan de ouders minder betrokken zijn bij de
online activiteiten van hun kind, een grotere kans
hebben om een cyberpestkop te zijn. Jongeren die
zelf het slachtoffer zijn van cyberpesten vertellen
hun ouders niet altijd wat ze meemaken (bv. uit

schaamte, om hen niet lastig te vallen, of omdat ze
bang zijn voor hun reacties). Jongeren die getuige zijn van cyberpesterijen, krijgen vaak van hun
ouders te horen dat ze zich “niet moeten moeien”.
Daarom is het belangrijk dat ouders: hun kinderen begeleiden in hun gebruik van online media
én zelf het goede voorbeeld geven; opletten voor
signalen die kunnen wijzen op slachtofferschap
bij hun kind en ook gepast reageren in dergelijke
omstandigheden; en hun kind aanmoedigen om
op een gepaste wijze te reageren als omstaander. Op www.medianest.be staan herkenbare
verhalen en nog meer concrete tips voor ouders.
# DE SCHOOL

Als jongeren op school gecyberpest worden, heeft
dat negatieve gevolgen voor de school, zoals een
negatief schoolklimaat, dalende schoolprestaties en dalende betrokkenheid van de leerlingen.
Scholen kunnen cyberpesten aanpakken aan de
hand van de integrale schoolaanpak. (zie p. 20)
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# DE POLITIE
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Contacteer je de politie, dan geef je de betrokken
tieners al snel de stempel van dader of slachtoffer
van crimineel gedrag. Dat is vaak niet nodig. In
sommige gevallen is hulp van de politie wel wenselijk. Zo is het niet makkelijk om cyberpesten aan
te pakken wanneer het gebeurt buiten de school.
In zo’n gevallen kan de lokale politie bemiddelaar
zijn tussen pester en slachtoffer (en hun familie).
Ook als het cyberpesten een bedreiging is voor
de fysieke of mentale gezondheid van de gepeste
tiener, of als bepaalde wetten overtreden worden,
kan de politie betrokken worden. Denk maar aan
fysieke bedreigingen via het internet, verspreide
naaktfoto’s of een vals profiel. In België zijn de
federale en lokale politie betrokken bij de preventie en bij het opsporen van cyberpestgevallen.
Zij kunnen contact opnemen met bedrijven zoals
Facebook of Twitter om anonieme pesters op te
sporen of cyberpestberichten of –pagina’s te verwijderen. Om officieel klacht in te dienen, moeten de slachtoffers van cyberpesterijen de lokale
politie contacteren. Die moet oordelen of het cyberpesten gezien kan worden als een misdrijf. Als
er een link is met bepaalde wetten (bv. schending
van het portretrecht, laster en eerroof, schending van de persoonlijke integriteit of afpersing)
dan is de kans groter dat het cyberpesten als een
misdrijf gezien wordt.4 Dan pas gaat de politie
verder actie ondernemen. In geval van belaging
(waaronder ook pesten valt) is het niet meer nodig
om als slachtoffer zelf klacht in te dienen. Als de
omgeving van het slachtoffer alarm slaat, kunnen
de pesters ook vervolgd worden.

4 Alle wetten volgens dewelke cyberpesten strafbaar is, staan op
www.tegencyberpesten.be in het artikel ‘Cyberpesten in de wet’.

# SOCIALE MEDIA

Sociale media, zoals Twitter en Facebook, zeggen in hun gebruikersvoorwaarden dat beledigende taal, cyberpesten, racisme en naaktfoto’s
verboden zijn. Ze hebben vaak een meldpunt op
hun website waar gebruikers cyberpesten kunnen melden. Ze scannen hun website ook zelf op
verboden inhoud, dat gebeurt automatisch (vb.
naaktfoto’s). Zo kunnen ze cyberpestberichten of
–pagina’s verwijderen, of in extreme gevallen de
profielpagina van de pester verwijderen.
# KINDER- EN JONGERENORGANISATIES

In België en Vlaanderen zijn er heel wat organisaties die zich inzetten tegen (cyber)pesten. Child
Focus, Tumult, het Vlaams netwerk Kies Kleur
Tegen Pesten, Pimento en de kinderen- en jongerentelefoon Awel.

# NIEUWSMEDIA

Ook nieuwsmedia spelen een belangrijke rol
in de bewustmaking rond cyberpesten bij het
grote publiek. Media rapporteren bijvoorbeeld
over nieuwe onderzoeksbevindingen en concrete
gevallen van cyberpesten. Dat heeft ervoor
gezorgd dat er op beleidsniveau meer aandacht
komt voor cyberpesten. Vaak komen enkel de
meest dramatische gevallen van cyberpesten
(vb. tieners die zelfmoord plegen) in het nieuws.
Zulke gevallen komen gelukkig zelden voor, maar
een grote aandacht hiervoor kan leiden tot over
bezorgdheid bij ouders. Bovendien is het belangrijk dat de nieuwsmedia voorzichtig rapporteren
over de link tussen cyberpesten en zelfmoord.
Zelfmoord is namelijk een complexe problematiek
met verschillende oorzaken.
# DE OVERHEID
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Het goede voorbeeld?
Jongeren worden blootgesteld aan het online

# WETENSCHAPPERS

Ten slotte spelen ook wetenschappers een belangrijke rol. Zij onderzoeken al sinds 2005 hoe
groot het cyberpestprobleem is in verschillende
landen, welke tieners betrokken zijn en wat de
gevolgen zijn van cyberpesten. Bovendien willen
deze wetenschappers te weten komen waarom
jongeren beginnen met cyberpesten of meedoen
met cyberpesten en hoe we dit gedrag kunnen
stoppen. Een van de onderzoeksgroepen die zich
in het bijzonder bezighoudt met cyberpesten, is
de onderzoeksgroep MIOS van de Universiteit
Antwerpen.

In Vlaanderen hebben diverse overheden al
initiatieven rond cyberpesten genomen. Zo vond
de eerste grootschalige studie naar cyberpesten
(gefinancierd door viWTA en uitgevoerd door
de Universiteit Antwerpen) plaats in 2005, in
opdracht van de Commissie voor Cultuur,
Jeugd, Media van het Vlaams Parlement.
Sindsdien zijn acties rond cyberpesten en
andere online risico’s een prioriteit geworden van
verschillende ministeries. De mentale gezondheid van jongeren werd dan weer een belangrijk aandachtspunt voor de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

gedrag van anderen, en leren zo wat “normaal”
is. Journalisten die beroemdheden online in hun
hemd zetten, politici die persoonlijke Twitteroorlogen uitvechten, online krantenlezers die
hun ongenoegen in grove bewoordingen uitdrukken, ….. het zijn maar een paar voorbeelden
van negatief online gedrag door volwassenen.
Onderzoek van Gaëlle Ouvrein (Onderzoeksgroep
MIOS, Universiteit Antwerpen) toont aan dat jongeren die meer blootgesteld zijn aan “celebrity
bashing” door journalisten en het online publiek,
dit zelf ook sneller zullen doen. Oppassen dus,
met wat u (als volwassene) online doet!

Stop cyberpesten
twee verhalen
Sofie Vandoninck, Instituut voor Mediastudies, KU Leuven
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Yana (12 jaar, eerste jaar B) vertelt hoe ze omgaat met vervelende commentaren op haar profiel:

Peter (leerkracht wiskunde) geeft aan dat cyberpesten niet meteen zichtbaar is voor leerkrachten:

“Hmmm, als dat bij mij zou gebeuren, zou ik
die commentaar verwijderen. Als dat gaat toch
[lacht] en anders die persoon blokkeren. Ja hoor,
dat is bij mij al gebeurd. Er was zo iemand die mij
niet echt moest, en die begon over mijn tweelingzus enzo, en ja ik kan daar niet goed tegen en toen
heeft die mij geblokkeerd. Ik heb toen ook nog
iemand geblokkeerd.”

“Vroeger kon je dat ook wel een beetje zien aan
de personen, wie dat zo’n beetje de pesters
waren. Nu kunnen dat ook van die hele stille types
zijn, die in de klas of op de speelplaats geen grote
mond hebben. Eén keer de speelplaats op, en met
hun gsm, dan beginnen die van die heel gekke
berichten te sturen.”

#TIP Zorg dat je leerlingen weten wat privacyinstellingen zijn en hoe ze deze kunnen aanpassen.
Toon je leerlingen hoe ze iemand kunnen blokkeren of wat ze kunnen doen om geen berichten meer
van een bepaalde persoon te ontvangen. www.
mediawijs.be/dossiers/dossier-online-privacy

#TIP De hypes lijken elkaar snel op te volgen,
maar ga toch regelmatig in gesprek met jongeren over wat ze doen op hun smartphones en
tablets. Zo blijf je voeling hebben met hun online leefwereld en zullen ze je ook sneller aanspreken als er zich ooit een probleem voordoet.

Lees meer getuigenissen op www.medianest.be.

De namen van de personen die hier vermeld worden zijn fictief, n.v.d.r.

meer info : tegencyberpesten.be

Toon betrokkenheid
Ga in dialoog. Verlies de gevoelens van de jongeren niet uit het oog.
Zeker als het fout loopt, kunnen jongeren advies en steun gebruiken.

Besteed in de lessen aandacht aan mediawijsheid
Bespreek de risico’s en de mogelijkheden van digitale media.
Zorg dat je leerlingen weten wat privacyinstellingen zijn.

Toon interesse in het mediagebruik van jongeren
Creëer gespreksmomenten en nodig hen uit tot reflectie en debat.
Zo blijf je voeling hebben met hun leefwereld.

Cyberpesten is een complex probleem met veel partijen
Informeer en betrek leerkrachten, leerlingen en ouders bij het
schoolbeleidsplan inzake cyberpesten. Integreer alle afspraken
in een positief sociale media- en antipestprotocol.

Kies voor een duurzame, integrale schoolaanpak
Zet in op een Whole School Approach waarbij er aandacht is
vooreen mix aan initiatieven die zich richten tot alle schoolactoren
en alle dimensies van het schoolgebeuren.

Wist je dat heel wat jongeren recent slachtoffer
werd van cyberpesten? Bovendien vindt cyberpesten
vaak haar oorsprong op school. Reageer
daadkrachtig en efficiënt reageren! Enkele tips.

hang deze affiche op
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“
Blijf op de hoogte van
wat kinderen en jongeren online doen.
Zo blijf je voeling hebben met hun leefwereld
en zullen ze je ook sneller aanspreken als
er zich ooit een probleem voordoet.
”
Sofie Vandoninck, Instituut voor Mediastudies, KU Leuven
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De grote schoolaanpak
Wat kan er op niveau van de school gebeuren?

Gie Deboutte, Pestdeskundige
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Een brede, duurzame mix van initiatieven, voor alle
schoolactoren (leerlingen, leerkrachten, ouders,
nabije schoolomgeving) en alle dimensies van het
schoolgebeuren.
Een sterk en ingrijpend beleid combineert acties
en initiatieven die (a) het positief team-, klas- en
schoolklimaat bevorderen, (b) de brede doelgroep
van leerlingen, leerkrachten en ouders preventief
versterken, (c) de risicofactoren van cyberpesten
beperken of neutraliseren en (d) de incident
aanpak en -afhandeling zo doeltreffend en kwaliteitsvol mogelijk helpen maken.
Scholen die breed inzetten en de cyberpest
thematiek ook in de diepte uitwerken, zetten
de beste resultaten neer. In deze scholen zijn er
minder cyberpestslachtoffers, wordt er minder
gecyberpest en verbeteren de contacten tussen
de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en
de leerkrachten.

Mediawijs ontwikkelde in samenwerking met
de onderzoeksgroep MIOS, Gie Deboutte en De
Aanstokerij Cyber-Scan, een toolkit voor scholen
om hun bestaande schoolaanpak rond cyberpesten tegen het daglicht te houden en te versterken.
tegencyberpesten.be

#1

Kies voor een duurzame, langetermijnaanpak als onderdeel van de
hele schoolwerking.

#2

Stel een werkgroep samen die de steun
krijgt van de schooldirectie en die de
hele anticyberpestwerking coördineert,
bewaakt en aanstuurt.

#3

Maak een visietekst en schoolwerkplan
over cyberpesten. Integreer dit in het bestaande antipest- en pestpreventiebeleid.

#4

Informeer ouders over de schoolaanpak
en verduidelijk de wederzijdse verwachtingen en afspraken.

#5

Zorg voor een heldere, goed afgebakende zorgstructuur waarin alle betrokkenen
hun plaats vinden en verduidelijk wie
welke verantwoordelijkheid draagt.

#6

Informeer en betrek leerkrachten,
leerlingen en ouders bij het uittekenen,
uitvoeren en evalueren van het schoolbeleidsplan inzake cyberpesten.
Integreer alle afspraken in een positief
sociale media- en antipestprotocol.

#7

Maak werk van het positief omgaan
tussen en met de leerlingen.

#8

Organiseer op regelmatige tijdstippen
één of meer schoolbevragingen (zoals
focusgroepen of vragenlijsten) om de
omvang van cyberpesten na te gaan.
Analyseer ook welke vorderingen er
worden gemaakt.

#9

Installeer meerdere, laagdrempelige
meldpunten die zich richten tot alle
betrokkenen en evalueer hun werking.
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Aanpakken en voorkomen

E E N G R O O T D E E L VA N D E C Y B E R P E S T E R I J E N V I N D T H A A R
OORSPRONG IN DE SCHOOL. ZELFS ALS PESTERIJEN BUITEN
D E S C H O O L P L A AT S V I N D E N, D A N W E G E N Z E O P D E L E E R K A N S E N

Gie Deboutte, Pestdeskundige

E N D E T O E KO M S T VA N W I E P E S T O F G E P E S T W O R D T
E N V E R K I L L E N Z E D E K L A S - E N S C H O O L S F E E R.

#1

#2

#3

#4

#5

Toon interesse in het mediagebruik van je
leerlingen. Creëer gespreksmomenten en
nodig hen uit tot reflectie en debat.

#6

Schep mogelijkheden om de kansen en
risico’s van digitale media te bespreken
en ga samen met hen op zoek naar de
wenselijke nettiquette (gedragsregels voor
het gebruik van internet).

#7

Besteed in jouw lessen aandacht aan online
veiligheid en preventieve bescherming tegen cyberpesterijen via privacyinstellingen.

#8

Laat leerlingen creatief meewerken aan
de uitvoering van het schoolactieplan en
betrek hen bij het ontwerpen van affiches,
slogans, videoboodschappenen en bevragingen van andere leerlingen.

#9

Stel samen met de leerlingen een protocol
voor positief mediagebruik op en communiceer dit naar ouders.

Maak jongeren bewust van risico’s die buiten hun gezichtsveld blijven of die door hen
voorlopig geminimaliseerd worden. Expliciteer om welke risico’s het gaat en wijs op
de mogelijke gevolgen en de impact van
risicogedrag.
Bespreek zeker ook de kwalijke gevolgen
van cyberpestgedrag op de slachtoffers
en hun omgeving. Verduidelijk dat ook
omstaanders verantwoordelijk zijn wanneer zij niet ingrijpen.
Ga met de leerlingen op zoek naar gepaste,
veilige en effectieve strategieën om afstand
te nemen van cyberpestgedrag.

Betrek de leerlingen actief bij het nadenken
over en evalueren van preventieve en remediërende acties binnen de school.

#10 Luister naar de behoeften van jouw leer-

lingen en speel die info door aan de
werkgroep pesten binnen jullie school.
Vraag hun feedback op het bestaande
ondersteuningsaanbod binnen en buiten
de school.
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Eén van mijn leerlingen wordt gecyberpest. Wat nu?

#1

#2
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Zoek het geschikte moment en de geschikte plaats om met het slachtoffer in gesprek te gaan. Maak duidelijk
dat de school er alles aan zal doen om
te zorgen dat de veiligheid en het vertrouwen van de leerling wordt hersteld.
Neem het verhaal van de leerling ernstig.
Luister wat er juist speelt en ga samen op
zoek naar patronen. Informeer naar wat
het slachtoffer al ondernam en pols naar
wat hij/zij voelt, denkt en wilt dat er nu
(niet) gebeurt.

• de cyberpester op een assertieve manier
duidelijk maken dat hij/zij moet stoppen en
dat zijn/haar manier van doen ongehoord is.
• het eigen wachtwoord wijzigen en in geen
geval doorspelen aan anderen.
• degene die het pestgedrag stelt ontvrienden
op sociale media, blokkeren en dus geen
toegang meer geven.
• gebruik maken van een nickname, zeker in
contact met onbekenden.
• in geen geval wraak nemen omdat dit tot een
verdere escalatie kan leiden.
• bewijsmateriaal verzamelen en opslaan. (bv.
schermafdrukken maken van de berichten)
• steun zoeken bij betrouwbare personen, zoals
ouders, de vertrouwensleerkracht of vrienden.
• bij ernstige incidenten en bedreigingen: klacht
neerleggen bij de school of bij de lokale politie.
• melding maken van wat zich voordoet bij het
sociale medium in kwestie.

#3

Deel de bezorgdheid van de leerling en
zijn/haar ouders en verduidelijk de doelgerichtheid van de schoolaanpak en de
concrete manier waarop de school haar
verantwoordelijkheid opneemt (procedure/
aanpak/methoden/timing).

#4

Informeer welke acties de leerling al ondernomen heeft en welke hiervan door de
leerling als succesvol werden ervaren.

#7

Rond het gesprek met de leerling af en
overloop alle gemaakte afspraken. Wie zal
wat doen, tegen wanneer?

#5

Prijs de leerling om het aankaarten van het
probleem. Maak duidelijk dat het belangrijk
is om op te komen voor zichzelf. Beschuldig
het slachtoffer niet, maar wijs op de verantwoordelijkheid van de pesters en de omstaanders.

#8

Maak meteen ook afspraken voor gesprekken met de belangrijkste betrokkenen en feliciteer hen voor alle geboekte vooruitgang.

#9

Zoek samen met de betrokken leerling naar
steunfiguren uit zijn/haar omgeving die
hem/haar kunnen helpen bij de opvolging
van de gemaakte afspraken.

#6

Bekijk wat de betrokken leerling zelf kan
ondernemen om het risico op nieuwe cyberpesterijen te verminderen:

Eén van mijn leerlingen is een cyberpester. Wat nu?

#1

Kies het geschikte moment en de geschikte
plaats om met de pester in gesprek te gaan.

#7

Bekijk of het nodig is een gesprek te hebben
met de ouders van de pester.

#2

Bekijk op voorhand of je kiest voor een
confronterende of niet-confronterende (en
dus zuiver probleemoplossende) aanpak en
houd je aan de gemaakte keuze. Verduidelijk de gespreksopzet bij aanvang van het
gesprek.

#8

#3

Indien gekozen wordt voor een confronterende aanpak: confronteer de pester
met wat hij/zij gedaan heeft. Verwijs naar
bewijsmateriaal of een getuigenis van een
leerkracht en maak de link met het schoolreglement en de wetgeving, indien nodig.
Expliciteer waarom het gedrag niet door de
beugel kan en wijs op de noodzaak om hier
meteen een einde aan te maken.

Maak duidelijk dat de cyberpester zijn
verantwoordelijkheid moet opnemen. Hij/
zij krijgt de opdracht om stappen te zetten die de veiligheid van het slachtoffer
opnieuw garanderen en te zorgen dat de
schade en het geschonden vertrouwen opnieuw worden hersteld. Ouders en andere
steunfiguren mogen geraadpleegd worden
bij het zoeken naar deze herstelgerichte
maatregelen.

#4

#5

Geef de pestende leerling de kans om zijn/
haar betrokkenheid toe te lichten. Vraag
door naar zijn/haar gedachten, gevoelens
en wensen bij wat gebeurd is.
Expliciteer met toestemming van het slachtoffer de impact van de cyberpesterijen
op het slachtoffer en de groep. Wijs op de
nadelige gevolgen voor de pester.

#9

Stel een herstelovereenkomst op waarin
het engagement van de pester wordt weer
gegeven, samen met de namen van de
steunfiguren en de periode waarbinnen de
gemaakte voorstellen gerealiseerd moeten
worden.

#10 Wijs de pester op de mogelijkheid om ge-

coacht of begeleid te worden bij het uitvoeren
van zijn verbintenis en bij wie hij/zij hiervoor
terecht kan.

#11

Maak een afspraak op korte termijn voor
een vervolggesprek gericht op het evalueren van de gemaakte afspraken.
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# Stop Cyberpesten

#
#
#

Een lespakket ontwikkeld door Child Focus
Focus: Cyberpesten
Doelgroep: 12 tot 16 jaar

# KiVa

#

#

#

# VlinderNET

#

#
#

Een informatief spel gerealiseerd
door de vzw Zinloos Geweld
Focus: Cyberpesten en veilig internet
Doelgroep: 9 tot 15 jaar

Een wetenschappelijk onderbouwd
antipestprogramma van Finse oorsprong,
maar nu ook beschikbaar in België
Focus: Positieve groepsvorming en het
versterken van de sociale veiligheid op school
Doelgroep: 6 tot 12 jaar

# Connected

#
#

#

Een lespakket ontwikkeld door Sensoa
Focus: veilig relationeel en seksueel gedrag
online, inclusief cyberpesten
Doelgroep: 12 tot 18 jaar

# Cyber-Scan

#

#

#

Een toolkit ontwikkeld door De Aanstokerij,
in opdracht van Mediawijs en gebaseerd
op input van de Universiteit Antwerpen
Focus: Evalueren van het huidige anticyberpestbeleid + anticyberpestbeleid ontwikkelen
Doelgroep: Schoolteams

# iRespect

#

#

#

Een gezamenlijk initiatief van o.a.
Child Focus, B-CCENTRE en EMSOC
Focus: Veilig en constructief gebruik van internet en sociale media, inclusief cyberpesten
Doelgroep: 10 tot 14 jaar

Lespakket van Pimento bestaande uit 11 lessen
en een reeks filmpjes rond veilig en weerbaar
online en cyberpesten
Focus: veilig online en cyberpesten
Doelgroep: 10 tot 12 jaar

# Re:Pest

#

#
#

Een lespakket en educatief game ontwikkeld
door de Hogeschool West-Vlaanderen met
steun van het Departement Onderwijs
Focus: (Cyber)pesten
Doelgroep: 12 tot 18 jaar

# No Hate

#

#

#

De No Hate toolbox werd ontwikkeld
door Pimento i.s.m. Tumult, Mediaraven
en GroepIntro
Focus: Cyberhaat, cyberpesten, netiquette
en weerbaarheid
Doelgroep: 12 tot 80 jaar
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Interessante websites

www.kieskleurtegenpesten.be

www.uantwerpen.be/mios

Kies Kleur Tegen Pesten is een
Vlaams netwerk dat informatie
aanbiedt over pesten en cyber
pesten. Het organiseert ook
jaarlijks de ‘Week tegen Pesten’.

De onderzoeksgroep MIOS van
de Universiteit Antwerpen verricht
onderzoek over cyberpesten en
andere online risico’s. MIOS voert
daarnaast ook ander onderzoek
uit over het gebruik van digitale
media door jongeren.

www.pimento.be
28
28

De website Pimento bundelt
educatief materiaal over (cyber)
pesten, relaties en seksualiteit.
www.childfocus.be
Onder de rubriek preventie vind
je vormingen en educatieve tools
over veilig internetten.
www.seksuelevorming.be
Op deze website van Sensoa
vind je een leermiddelenbank
voor leerkrachten met materiaal
over pesten.
www.tumult.be
Tumult geeft vormingen over pesten, bundelt educatief materiaal
en trekt de campagne van de
‘Week tegen Pesten’.

www.awel.be

Wie zijn wij

Vind ons online

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en
imec vzw. Mediawijs inspireert,
informeert en stimuleert bewust,
actief en creatief mediagebruik.

Bezoek onze site mediawijs.be!
Maak je persoonlijk profiel aan
om tools te downloaden, schrijf
je in op onze nieuwsbrief en volg
ons op Twitter (@MediaWijsBe)
en Facebook (Mediawijs).
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De kinder- en jongerentelefoon
biedt kinderen en tieners de
mogelijkheid te bellen, mailen
of chatten met vrijwilligers. Awel
heeft ook een forum over pesten.
www.jac.be

MediaNest

Mediacoach

Op het online platform van het
Jongeren Advies Centrum kunnen
jongeren terecht met hun vragen.
Je vindt er ook centra in de buurt.

MediaNest is een online platform voor ouders over mediaopvoeding. Ouders kunnen er
terecht met vragen over het
mediagebruik van hun kinderen
van 0 tot en met 18 jaar. MediaNest vertrekt van een positieve
invalshoek op media en opvoeding, met de nodige aandacht
voor de risico’s.
www.medianest.be

Mediacoach is een opleiding
voor professionelen die mediawijsheid willen integreren in hun
organisatie. De focus ligt op theorie, inspirerende voorbeelden
en uitwisseling rond mediawijsheid. De deelnemers realiseren
een concreet project in hun
organisatie en ontvangen een
competentiedocument na afloop.
www.mediacoach.be

www.tegencyberpesten.be
De inhoud van deze Mediawegwijzer (en meer!) vind je terug
op onze website over cyberpesten.
Een online platform waar leerkrachten terecht kunnen voor tips
om cyberpesten te voorkomen
een aan te pakken.

Colofon

Gaëlle Ouvrein, Michel Walrave (Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen)
Sofie Vandoninck (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven)
Gie Deboutte (Pestdeskundige)
Eindredactie
Andy Demeulenaere en Bert Pieters (Mediawijs)

Meer info over Cyberpesten?

Sara Pabian, Sara Bastiaensens, Sara Erreygers, Heidi Vandebosch

www.tegencyberpesten.be

Werkten mee aan dit magazine
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