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ABSTRACT 

 

Mijn onderzoek heeft betrekking op de preventie van cyberpesten bij jongeren tussen twaalf 

en achttien jaar. Door kwalitatieve analyse, door middel van focusgesprekken, blijkt een 

verschil tussen de opleidingsniveaus ASO en BSO en de leeftijd. Tijdens acht 

focusgesprekken bij achtenveertig studenten uit ASO en BSO uit het eerste en vijfde jaar 

middelbaar werd er gepeild naar hun mening over verschillende technieken die gebruikt 

worden bij de preventie van cyberpesten. Hieruit blijkt dat ASO studenten de focus leggen op 

het ervaringselement. Zij leren vooral van een spreker die ervaring heeft met het onderwerp. 

BSO studenten leggen meer de nadruk op het spelelement. Zij steken al spelenderwijs meer 

op over cyberpesten. Algemeen vinden beide groepen belangrijk dat ze leren hoe ze moeten 

reageren in situaties van cyberpesten.  

 

Sleutelwoorden: cyberpesten, preventie, jongeren 
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MOTIVERING & PROBLEEMSTELLING 

 

73% van de dertien – veertienjarigen bezit een profiel op een sociale netwerksite. Vanaf een 

leeftijd van vijftien of zestien jaar stijgt dit aantal al naar 82% (Vandoninck et al, 2012). Aan 

deze sociale netwerksites zijn voor- en nadelen verbonden. Voordelen zijn het opbouwen van 

een sociaal netwerk en relaties met anderen (Deepa, Chopade & Ranjith, 2012; Al-Lozi, Al-

Debei, Aloudat, 2014). Een risico dat verbonden is aan dit soort sites is cyberpesten. De 

cijfers van een onderzoek van verschillende Vlaamse universiteiten (2012) tonen aan dat in 

2012 11,1% van de jongeren het slachtoffer was van cyberpesten en 43,6% van deze jongeren 

werd toen gepest via een sociale netwerksite. Het is echter wel een foute conclusie om 

cyberpesten te linken aan een profiel op een of andere netwerksite (Sengupta & Chaudhuri, 

2011). Andere vormen van cyberpesten zijn bijvoorbeeld het pesten via mobiele telefoons. 

De gevolgen van cyberpesten worden vaak onderschat door jongeren. Door de non-verbale 

aard van een computer weten de jongeren vaak niet wat de commentaren doen met het 

slachtoffer. Dit gebeurt frequenter bij traditioneel, face-to-face pesten. 70% van de 

traditionele pesters heeft er spijt van terwijl dit bij cyberpesten maar 42 % is (Slonje, Smith & 

Frisén, 2013). 

De preventie bij jongeren tegen dergelijk gedrag is mede daarom belangrijk. Onderzoek wees 

uit dat het effectiever is om jongeren te informeren dan te bestraffen (Meredith, 2010). Bij het 

informeren van jongeren en het aanleren van de juiste attitudes en gedrag, speelt de 

schoolomgeving een belangrijke rol (Vanderhoven, Schellens & Valcke, 2013). Ook al vindt 

het online pesten vaak plaats buiten het schoolterrein.  

Dit onderzoek focust zich op de verwachtingen van jongeren tussen twaalf en zeventien jaar 

ten aanzien van de preventie van cyberpesten op school. Via kwalitatief onderzoek wordt 

nagegaan hoe zij willen dat de preventie van cyberpesten wordt aangepakt op middelbare 

scholen. Deze jongeren zullen een pakket met technieken voorstellen, welke volgens hen het 

meest geschikt zijn voor de preventie van cyberpesten.  
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THEORETISCH KADER  

CYBERPESTEN? 

Cyberpesten is maar één voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag op sociale netwerksites 

(SNS) maar tevens wel het meest gekende en het meest onderzochte probleem. Er zijn in 

voorbije onderzoeken naar cyberpesten vele definities en omschrijvingen gegeven aan het 

concept ‘Cyberpesten’: 

‘An aggressive act or behavior that is carried out using 

electronic means by a group or an individual repeatedly and 

over time against a victim who cannot easily defend him or 

herself’(Smith et al.,2008) 

‘An intentional, repeated and aggressive act or behaviour 

carried out by a group or individual employing information and 

communication technology (ICT) as an instrument’ (von Marées 

& Petermann, 2012) 

‘Cyberbullying involves the use of ICTs to carry out a series of 

acts as in the case of direct cyberbullying, or an act as in the 

case of indirect cyberbullying, intended to harm another (the 

victim) who cannot defend him or herself’ (Langos, 2012).  

Uit analyse van de verschillende onderzoeken blijkt dat een aantal criteria steeds terug komen 

in de concepten en definities van cyberpesten. Allereerst is er het element herhaling. 

Cyberpesten is vaak geen eenmalige gebeurtenis. Verder is de machtsongelijkheid een 

essentieel criterium voor de definitie van cyberpesten. Dit is analoog met het traditioneel 

pesten. De pester heeft de bovenhand in de situatie en de andere is het slachtoffer van zijn 

gedrag. Verder komen de elementen agressie en intentie meerdere keren voor (Langos, 2012). 

Andere criteria die nog toegevoegd zijn: het slachtoffer lokt het pestgedrag niet uit en het 

cyberpesten vindt frequent plaats in sociale groepen waarmee men bekend is. Een laatste 

belangrijk kenmerk voor een definitie van cyberpesten is anonimiteit: het slachtoffer kent 

vaak zijn of haar pester niet, maar heeft hiervan wel een vermoeden (Menesini, et al, 2012; 

Vandebosch & Van Cleemput, 2009). 
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Twee types van cyberpesten worden onderscheiden: een directe vorm van cyberpesten en een 

indirecte vorm. De directe vorm van cyberpesten gebeurt wanneer het slachtoffer direct 

geconfronteerd met het pesten zoals bijvoorbeeld het verzenden van haatberichten naar de 

persoon in kwestie. De indirecte vorm gebeurt wanneer het slachtoffer niet onmiddellijk 

geconfronteerd met het pesten. Het gebeurt zonder dat het slachtoffer er weet van heeft, 

‘behind the back’. Een voorbeeld hiervan is het verspreiden van een foutieve roddel (Van 

Cleemput et al, 2012; Vanden Abeele, & de Cock, 2013).  

CYBERPESTER? CYBERSLACHTOFFER? EEN PROFIEL. 

Volgens de DICA-studie zijn 11,1% van de Vlaamse jongeren tussen elf en zestien jaar al een 

keer het slachtoffer geweest van cyberpesten. 11,1% van diezelfde jongeren tussen elf en 

zestien jaar geeft aan dat ze al een keer iemand online hebben gepest. (Van Cleemput et al, 

2012)  

Wie is de cyberpester? 

Veel onderzoeken zijn het eens dat jongens vaak de dader zijn van cyberpesten. 12,4% van de 

jongens gaven aan dat ze al eens iemand gepest hadden via het internet terwijl 9,9% van de 

meisjes zich schuldig maken aan cyberpesten (Van Cleemput et al, 2012; Vandebosch et al., 

2006). Maar toch is er geen eensgezindheid. Het onderzoek van Walrave en Heirman (2010) 

toonde aan dat er geen grote verschillen zijn tussen geslacht. Zowel jongens als meisjes 

kunnen dader zijn van cyberpesten. Ze hanteren echter wel een andere methode van werken. 

Meisjes zijn veel indirecter en discreter, terwijl jongens veel directer zijn in hun methode 

(Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. 2009).  

Over de leeftijd van de pester bestaat ook geen eensgezindheid. Er zijn onderzoeken die 

stellen dat de pester een leeftijd heeft ouder dan vijftien (Walrave & Heirmann, 2010). Maar 

ander wetenschappelijk onderzoek (Vandebosch et al., 2006; Vandebosch & Van Cleemput, 

2009) stelt dat de mate van pesten en de leeftijd gelijk loopt tot een leeftijd van zestien jaar en 

daarna daalt. 

Pesters komen vooral uit de middelbare richtingen TSO (Technisch Secundair Onderwijs) en 

BSO (Beroeps Secundair Onderwijs). De leerlingen van ASO (Algemeen Secundair 

Onderwijs) komen minder in contact met cyberpesten (Vandebosch et al, 2006; Walrave & 

Heirman, 2010).  
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Wanneer we de invloed bekijken van ICT (informatie & communicatie technologie), dan 

kunnen we stellen dat daders van cyberpesten een goede kennis hebben van ICT en internet. 

(Vandebosch et al, 2006) Ze geven ook aan dat internet een belangrijke rol speelt in hun 

leven. Daders vertonen ook vaker meer risicovol gedrag op het internet. Dit gebeurt mede 

omdat de ouders van deze jongeren geen controle uitoefenen op het internetgebruik van hun 

kinderen (Vandebosch et al., 2006; Vandebosch & Van Cleemput, 2009).  

Wie is het cyberslachtoffer? 

Het merendeel van de slachtoffers van cyberpesten bestaat nog steeds uit meisjes (Walrave & 

Heirman, 2010, Vandebosch & Van Cleemput, 2009). 11, 4% van de meisjes geeft aan dat ze 

al eens online gepest werden terwijl dit bij jongens maar 8,1% bedraagt (Friendly Attac, 

2012). Verder zijn de slachtoffers meestal jonger dan de dader. De meeste slachtoffers vallen 

binnen de leeftijdscategorie elf tot dertien jaar (Van Cleemput et al, 2012). Al is er over de 

relatie slachtoffer – leeftijd geen eensgezindheid. Andere studies tonen dan weer aan dat 

naarmate men ouder wordt, men meer kans heeft om het slachtoffer te worden van 

cyberpesten (Vandebosch & Van Cleemput, 2009). Net zoals de pesters zitten de slachtoffers 

ook vaker in het technische of beroepsonderwijs.  

Slachtoffers zijn net als de pesters ‘heavy internet users’ en spenderen veel tijd op het 

internet. Onderzoek toont aan dat het online gedrag, de houding en de hoeveelheid informatie 

die jongeren vrijgeven, een rol speelt in het feit zij al dan niet slachtoffer zullen worden van 

online pesten of niet (Sengupta, & Chaudhuri, 2011). Onder risicovol gedrag verstaan we het 

doorgeven van persoonlijke informatie zoals paswoorden maar ook het chatten met personen 

die niet persoonlijk gekend zijn (Walrave & Heirman, 2010). Wanneer de jongeren 

afhankelijk van het internet zijn, verhoogt de kans dat ze het slachtoffer zullen worden van 

cyberpesten. Wanneer ouders geen controle hebben over het internetgebruik van hun zoon of 

dochter, stijgt de kans dat hun kinderen gepest worden (Sengupta & Chaudhuri, 2011). Ander 

onderzoek van Duerager en Livingstone (2012) toont dan weer aan dat strenge interventie van 

de ouders leidt tot meer risicovol gedrag op online. 

Cyberpesten kan het begin zijn van een kettingreactie. Vele slachtoffers starten met pesten 

omdat zij eerder al het slachtoffer zijn geweest van het online pesten. (Vandebosch & Van 

Cleemput, 2009; Walrave & Heirman, 2010).  
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PREVENTIE VAN CYBERPESTEN? 

Omdat cyberpesten de laatste jaren steeds meer frequent optreedt, is preventie belangrijk en 

nodig. Preventie of voorlichting is mensen motiveren tot, te trainen in en te helpen bij gezond 

gedrag. Het is altijd gebaseerd op vrijwillige gedragsverandering. Voorlichting is meer dan 

alleen informatieoverdracht (Brug, van Assema & Lechner, 2012). 

Hoe stel je een preventiecampagne op? 

Er zijn verschillende wetenschappelijke methoden om een preventiecampagne op te bouwen. 

Een voorbeeld ervan is Intervention Mapping (Brug, van Assema & Lechner, 2012). Bij deze 

methode vertrekt de onderzoeker van de huidige situatie van het probleem, in dit geval is dat 

cyberpesten. Vanuit deze situatie zullen dan einddoelen of veranderingsdoelen van het gedrag 

opgesteld worden die aan het einde van de preventiecampagne gehaald moeten worden. Deze 

einddoelen worden opgesteld aan de hand van determinanten: kennis, risicoperceptie, 

attitudes, sociale invloed en eigen-effectiviteit. Voor elk veranderingsdoel worden dan 

theoretische methodieken en praktische technieken ontworpen. Een methodiek is een aan de 

theorie ontleend proces van verandering. Voorbeelden hiervan zijn model-leren, 

vaardigheidstrainingen, actief leren,… Een techniek is de praktische vorm waarin de 

methodiek wordt gegoten. Voorbeelden hiervan zijn creatieve opdrachten voor het actief 

leren, rollenspelen voor vaardigheidstraining. Een methodiek kan in verschillende technieken 

vertaald worden. Een concreet voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn: de determinant van het 

programma is risicoperceptie. De methodiek is dan risico-informatie, angstaanjagende 

voorlichting. De techniek is dan ervaringsverhalen van personen die al gepest zijn via het 

internet (Brug, van Assema & Lechner, 2012).  

Een belangrijk element bij het opstellen van een preventiecampagne is de participatie en 

interactie met de doelgroep, in dit geval zijn dat scholieren uit het middelbaar. Verder is het 

belangrijk om bestaande programma’s en bestaand materiaal te evalueren. Het is onnodig om 

nieuw materiaal te ontwikkelen als het bestaande voldoet aan de eisen (Brug, van Assema & 

Lechner, 2012).  

Waarom spelen scholen een belangrijke rol? 

Verschillende niveaus in de samenleving hebben de mogelijkheid om initiatief te nemen voor 

deze preventie. De overheid kan sensibiliseringscampagnes lanceren (Sengupta & Chaudhuri, 

2011), ouders kunnen toekijken op het veilig internetgebruik van hun kinderen, de sociale 

netwerksites kunnen systemen installeren dat cyberpesten automatisch detecteert. Maar 
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algemeen wordt aangenomen dat scholen de meest belangrijke taak op zich nemen. 

Verschillende onderzoeken toonden aan dat de schoolomgeving de beste omgeving is voor de 

preventie van cyberpesten bij jongeren (Vanderhoven, Schellens & Valcke, 2013). De 

juridische wereld is het met deze stelling eens. Educatie is belangrijker dan het juridisch 

bestraffen van jongeren die zich bezondigen aan cyberpesten (Meredith, 2010).  

Dat scholen een belangrijke rol spelen in de preventie cyberpesten heeft verschillende 

redenen. Een school heeft de functie om de verschillende normen en waarden die in de 

samenleving heersen door te geven aan hun studenten. Ten tweede, door het pesten van een 

student, zal hij of zij sneller afgeleid zijn, waardoor de schoolresultaten zullen dalen. 

(Couvillon & Ilieva, 2011). De laatste reden is dat pester en slachtoffer elkaar kennen via 

school (Wölfer et al, 2013). Het is belangrijk om een omgeving te creëren waar de studenten 

zich veilig voelen en waar ze zich volledig kunnen ontplooien. Een goed schoolklimaat is een 

belangrijke stap in de preventie tegen cyberpesten. Dit maakt het voor studenten die gepest 

worden, gemakkelijker om gevallen te rapporteren of een leerkracht in vertrouwen te nemen 

over de situatie waarin ze zich in bevinden.  

Toch gaf onderzoek in België aan dat slechts 18,4% van de Vlaamse scholen actief bezig is 

met het sensibiliseren en informeren van hun leerlingen over cyberpesten (Van Cleemput et 

al, 2012). Nu wordt het onderwerp eerder toevallig en beperkt aangeraakt in een les maar is 

het niet vast opgenomen in het curriculum of een vak, waardoor meer aandacht nodig is. 

(Vanderhoven, Schellens & Valcke, 2013). 

Er zijn verschillende strategieën en methoden die scholen kunnen hanteren om hun studenten 

te informeren over cyberpesten en de gevolgen hiervan. Algemeen wordt aangenomen dat een 

schoolbrede aanpak de beste aanpak is om een probleem zoals pesten en in dit geval 

cyberpesten aan te pakken (Vreeman & Caroll, 2007; Paul, Smith, & Blumberg, 2012). Een 

schoolbrede aanpak wil zeggen dat initiatieven worden genomen op schoolniveau, op 

klasniveau maar ook op het niveau van de individuele student.  

Wat zijn de bestaande programma’s? 

Zoals al gezegd werd is het belangrijk om de bestaande programma’s en de verschillende 

methoden die zij gebruiken te kennen en te evalueren. 

De meeste programma’s ter preventie van cyberpesten zijn gebaseerd op campagnes tegen 

traditioneel pesten. Een voorbeeld hiervan is het Finse KiVa programma van Salmivalli, 
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Kärnä en Poskiparta. (Slonje, Smith& Frisén, 2013). Een programma dat speciaal ontworpen 

is voor de preventie van cyberpesten is het Duitse Medienhelden of Media Heroes. Dit 

programma is, volgens de onderzoekers het eerste programma dat volledig gebaseerd is op 

wetenschappelijk onderzoek (Wölfer, et al, 2013). ‘The Theory of Planned Behavior’, 

verschillende psychologische en ontwikkelingsconcepten en empirische data uit het 

onderzoek liggen aan de basis van het programma. Het eerste doel van het programma is het 

verhogen van de kennis en de competenties van de deelnemers. Op de tweede plaats focussen 

ze zich op het de gevolgen en de juridische risico’s van cyberpesten. Als laatste willen ze de 

studenten verschillende technieken en strategieën aanleren die hen kunnen helpen om veilig 

op het internet te navigeren. Kenmerkend voor dit programma is de verankering in het 

curriculum van de school, waardoor deelname van studenten verplicht is. .  

Wat zijn de belangrijke factoren in de preventie van cyberpesten? 

Volgens Green en Kreuter bestaat gezondheidsvoorlichting uit alle combinaties van 

leerervaringen die bedoeld zijn om op een vrijwillige basis gezond gedrag te stimuleren. 

Gezond gedrag is in het geval van cyberpesten het veilig surfen op het internet. Volgens de 

onderzoekers bestaat voorlichting dus niet alleen uit het verstrekken van informatie over het 

gezonde en ongezonde gedrag maar ook uit vaardigheidstrainingen, rollenspelen en dergelijke 

(Brug, van Assema & Lechner, 2012).  

In de bestaande literatuur vinden we verschillende grote lijnen in de preventie van 

cyberpesten. Een eerste grote focus bestaat uit het juist informeren van betrokken partijen, 

jongeren, ouders en schoolpersoneel. De jongeren kunnen op verschillende manieren 

geïnformeerd worden: infosessies door leerkrachten, door medestudenten of door 

onderzoekers. Een andere mogelijkheid is dat de studenten zichzelf verdiepen in de materie en 

zo een brochure of een website ontwikkelen. (Diamanduros, Downs & Jenkins, 2008). Verder 

zijn computerlessen over veilig internetgebruik een interessante techniek om betrokken 

partijen te informeren. Een laatste mogelijkheid vinden we terug in het KiVa-programma 

(Slonje, Smith& Frisén, 2013). Media Heroes heeft als eerste doel de kennis en de 

competenties te vergroten. Dit gebeurt door de doelgroep definities van cyberpesten, regels 

voor veilig internet gebruik, sociale vaardigheden op het internet aan te leren. (Wölfer, et al, 

2013). Naast het gebruik van infosessies om de kennis te vergroten, wordt er gebruik gemaakt 

van empathietraining. In deze lessen leren de leerlingen over de gevoelens die verband 

houden met cyberpesten. Deze worden later geïmpliceerd in verschillende rollenspelen. 

Hierin worden de studenten geconfronteerd met de verschillende rollen in een pestsituatie en 
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hoe ze hier het best mee kunnen omgaan. Een volgende techniek die gebruikt wordt, is het 

tonen van films. Thompson, Robinson en Smith gaven een positieve beoordeling aan twee 

films met als onderwerp cyberpesten. Ook de studenten gaven een positieve beoordeling over 

deze films (Slonje, Smith& Frisén, 2013). Naast de studenten, moeten ook de ouders en het 

schoolpersoneel adequaat geïnformeerd worden over cyberpesten en de gevolgen hiervan. 

Ouders kunnen eveneens op de hoogte gesteld worden door infosessies. Maar later hier meer 

over. Leerkrachten hebben dan weer baat bij cirkelgesprekken. Deze techniek was erg 

effectief bij traditioneel pesten maar bewees ook al zijn nut bij cyberpesten. Tijdens deze 

gesprekken is er interactie tussen de studenten en de leerkrachten, waardoor leerkrachten de 

studenten kunnen begeleiden. Omgekeerd kunnen de studenten de leerkracht op de hoogte 

houden van de recentste ontwikkelingen (Slonje, Smith& Frisén, 2013). 

Een tweede focus in de literatuur ligt op de betrokkenheid van al dan niet oudere 

medeleerlingen. In buddysystemen kunnen jongeren zich positief spiegelen aan oudere 

leerlingen of populaire klasgenoten, die ze in vertrouwen kunnen nemen, waar ze informatie 

verkrijgen over bijvoorbeeld veilig internetgebruik en de netetiquette (Paul, Smith, & 

Blumberg, 2012; Diamanduros, Downs & Jenkins, 2008; Wölfer, et al., 2013; Slonje, Smith & 

Frisén, 2013). Oudere en populaire studenten spelen een niet te onderschatten rol in de 

preventie van cyberpesten. Middelbare scholieren beginnen zich af te zetten tegen de 

autoriteit van leerkrachten en directie. Informatie die ze verkrijgen van medestudenten wordt 

beter opgenomen en aangenomen. Een goed voorbeeld hiervan is Beatbullying. Dit 

programma uit het Verenigd Koninkrijk leidt oudere studenten op tot cybermentors. Zij 

kunnen de jongeren hulp bieden om het internet veilig te gebruiken en indien nodig 

doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties (Slonje, Smith, & Frisén, 2013). Het KiVa 

programma maakt eveneens gebruik van de ondersteuning van populaire, oudere studenten 

(Slonje, Smith& Frisén, 2013), en is ook terug te vinden in Media Heroes onder de vorm van 

peer-to-peer tutoring. Hierbij informeren studenten uit eenzelfde klas elkaar over cyberpesten 

(Wölfer, et al, 2013). Ook in het Italiaanse programma ‘Noncadiamointrappola’ van 

Menesini, Nocentini en Palladino wordt de techniek van peer-education toegepast. In de 

eerste fase van dit programma werd een site ontwikkeld over cyberpesten. Elke week waren er 

2 studenten per klas verantwoordelijke voor de debatten die op de site plaatsvonden. In de 

tweede fase van het programma werden er een aantal elementen toegevoegd waaronder de 

focus op de rol van het slachtoffer en het geven van steun aan deze gepeste kinderen. Ook 

ouders en leerkrachten worden in deze fase meer betrokken (Van Cleemput et al., 2013).  
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Een derde focus ligt bij de ouders van de studenten. Zij moeten steeds betrokken worden in de 

preventie van cyberpesten. Preventie stopt niet aan de schoolpoort maar wordt vervolgd in de 

thuissituaties van de studenten. Ouders moeten ook een zekere controle uitoefenen op hun 

kinderen. Ouderlijke betrokkenheid is een belangrijk element in het slagen van een 

preventiecampagne op school. Daarom zijn infosessies voor hen ook noodzakelijk, deze 

infosessies kunnen gegeven worden door leerkrachten en professionals zoals bv. onderzoekers 

in uit het domein. Een andere mogelijkheid is peer-to-parent tutoring, hierbij informeren 

studenten zelf hun ouders informeren over cyberpesten en de gevolgen. Dit is een win-

winsituatie voor beide partijen. De ouders worden geïnformeerd en de studenten moeten 

zichzelf verdiepen in de materie. (Wölfer, et al, 2013). Deze laatste techniek wordt gebruikt in 

Media Heroes. 

Een laatste focus is de rol die weggelegd wordt voor het schoolpersoneel. Voor de leerkracht 

is het belangrijk om de studenten routinematig te wijzen op het veilig gebruik van internet 

(Couvillon, & Ilieva, 2011). De leerkrachten worden steeds betrokken bij de verschillende 

infosessies en kunnen hieruit veel leren. Zoals boven al vermeld worden de studenten in het 

KiVa programma geïnformeerd door middel van cirkelgesprekken. Maar deze 

cirkelgesprekken zijn ook informatief voor de leerkrachten, zij kunnen hierdoor op de hoogte 

blijven van de nieuwste trends en thema’s op het vlak van nieuwe media (Slonje, Smith& 

Frisén, 2013). Op de speelplaats is ook een belangrijke taak weggelegd voor de leerkrachten, 

zij moeten een goed overzicht bewaren. In Media Heroes worden de verschillende sessies en 

onderdelen van het programma gegeven door een opgeleide leerkracht van de school (Wölfer, 

et al, 2013). 
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 KIVA-programma Media Heroes Beatbullying 

Cirkelgesprekken x   

Infosessies voor 

studenten 

 x  

Empathietraining  x  

Buddysystemen   x 

Peer-to-peer tutoring  x x  

Infosessies voor ouders x   

Peer-to-parent tutoring  x  

Game x   

Tabel 1: technieken per programma 

 

Als we de verschillende preventieprogramma’s bekijken komen we tot een hele lijst met 

verschillende methoden en onderdelen die hulp bieden bij het informeren en sensibiliseren 

van de jongeren. Farrington en Ttofi (2010) deden al onderzoek naar de verschillende 

onderdelen en beoordeelden de effectiviteit van de ingrediënten van anti-pestcampagnes. Zij 

stelden dat het informeren en het betrekken van ouders belangrijk is. De nadruk werd gelegd 

bij de schoolaanpak van de preventie. Het is belangrijk dat elk niveau geïntegreerd wordt, 

belangrijk is ook dat op klassikaal niveau regels worden opgesteld tegen cyberpesten. Focus 

werd ook gelegd bij het interactief aspect, het tonen van video’s, het maken van groepswerken 

tussen leerkrachten en leerlingen.  
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ONDERZOEK 

 

Preventie op school is belangrijk en toch gaf onderzoek aan dat in België slechts 18,4% van de 

scholen actief bezig is met het sensibiliseren van studenten. In vele scholen wordt het 

onderwerp licht aangeraakt in een vak en daar houdt het bij op (Vandebosch, Poels, Van 

Cleemput, Deboutte & Bastiaensens, 2012). 

De Intervention Mapping (Brug, van Assema & Lechner, 2012) stelde dat het belangrijk is om 

de doelgroep te betrekken bij de ontwikkeling van een preventieprogramma. Bij cyberpesten 

zijn jongeren of middelbare scholieren de belangrijkste doelgroep. De literatuur gaf heel wat 

voorbeelden van technieken die gebruikt worden bij de preventie van cyberpesten. Wat 

vinden de jongeren zelf nu belangrijk wanneer we het hebben over de preventie van 

cyberpesten. Hieruit volgt de volgende onderzoeksvraag: 

Uit welke technieken bestaat het ideale preventieprogramma 

voor cyberpesten volgens jongeren?  

Als we weten uit welke technieken dit programma bestaat, kunnen we ook onderzoeken 

waarom ze juist deze elementen kiezen. Daaruit volgt de volgende onderzoeksvraag:  

Waarom willen ze dat deze technieken gebruikt worden in het 

preventieprogramma? 

Uit de antwoorden op de vorige vragen kunnen we een pakket van preventiemaatregelen 

samenstellen. Een pakket volledig samengesteld door de jongeren zelf, en dus bijgevolg op 

maat. Dit zou dan ook efficiënt moeten zijn in het informeren van deze jongeren. 
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METHODOLOGIE  

 

Uit voorgaande concluderen we dat preventie op school het belangrijkste onderdeel in de 

campagne tegen cyberpesten. Bijgevolg ligt de focus van mijn onderzoek dan ook bij de 

middelbare scholieren, jongeren tussen twaalf en achttien jaar oud. En dit door middel van 

kwalitatieve dataverzameling, en meer bepaald focusgroepen. Door deze gesprekken wil ik de 

meningen van de studenten te weten komen ten opzichte van verschillende technieken die we 

terugvinden in de literatuur.  

“The focus group method is a form of group interview in which: 

there are several participants; there is an emphasis in the 

questioning on a particular fairly thight defined topic; and the 

accent is upon interaction within the group and the joint 

construction of meaning.” (Bryman, 2012) 

Het grote voordeel van focusgroepen is dat de studenten elkaar kunnen aanvullen, meningen 

kunnen beargumenteren en discussiëren over het onderwerp. Het gaat dieper dan een klassiek 

interview met vraag en antwoord (Bryman, 2012). 

De verschillende focusgroepen vonden plaats tussen maart 2014 en mei 2014. Elk gesprek 

bestond uit zes deelnemers, drie jongens en drie meisjes. Uit onderzoek bleek dat niet alle 

opleidingsniveaus (ASO, TSO, BSO) evenveel in contact komen met cyberpesten. De 

studenten uit ASO komen minder in contact met het grensoverschrijdend gedrag dan 

studenten uit TSO en BSO. Daarom werd er gekozen om de meningen van studenten uit ASO 

en BSO met elkaar te vergelijken. Wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om elk jaar van 

het middelbaar te bevragen. Daarom werd gekozen om het eerste jaar te vergelijken met het 

vijfde jaar. Omdat het eerste jaar nog maar beperkt in contact kwam met de preventie rond 

cyberpesten en het vijfde jaar al wat meer ervaring heeft rond dit onderwerp. Voor deze 

focusgesprekken zal ik scholen aanschrijven uit de provincie Antwerpen.  

Concreet wou ik twee scholen aanschrijven die de drie verschillende richtingen aanbieden. 

Maar dit bleek een moeilijke zaak om twee redenen, in de eerste plaats zijn er niet veel 

scholen die nog de drie richtingen aanbieden en die een eerste en een vijfde jaar hebben. Ten 

tweede blijken niet veel scholen interesse te tonen om medewerking te verlenen aan dit 
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onderzoek. Daarom werden ook scholen aangeschreven die niet alle drie de verschillende 

niveaus aanbieden. De volgende scholen stemden toe om deel te nemen aan het onderzoek: 

Sint-Claracollege te Arendonk, Sint-Pietersinstituut te Turnhout en Scholengroep 

Rivierenland: Groenlaar te Rumst. In het Sint-Claracollege werden er vier focusgesprekken 

afgenomen, twee in ASO (eerste en vijfde jaar) en twee in BSO (eerste en vijfde jaar). In het 

Sint-Pieterinstituut en in Groenlaar werden er telkens twee gesprekken afgenomen 

respectievelijk in ASO (eerste en vijfde jaar) en in BSO (eerste en vijfde jaar). De studenten 

die uiteindelijk deelnamen aan de gesprekken werden geselecteerd door de directie van de 

scholen. De gesprekken duurden gemiddeld vijfendertig minuten en vonden steeds plaats in 

een lokaal op het schoolterrein tijdens een middagpauze of tijdens een vrij uur. Alle drie de 

scholen hebben geen uitgebreid anti-pestbeleid. Het probleem wordt maar sporadisch 

aangehaald in lessen. Alle scholen hebben wel een persoon waar de studenten terecht kunnen 

wanneer ze gepest worden. 

De focusgesprekken werden opgenomen via een dictafoon, welke later werden 

getranscribeerd. De gesprekken werden geanalyseerd door gebruik te maken van thematische 

analyse.  

“Thematic analysis is a method for identifying, analyzing, and 

reporting patterns (themes) within.” (Braun & Clarke, 2006) 

In de eerste stap van deze analyse werden de interviews opnieuw doorgelezen om een beter 

overzicht te krijgen van het algemene beeld. Daarna werden de interviews opgedeeld in de 

verschillende technieken die besproken werden tijdens de focusgesprekken: lessen, 

computerlessen, quiz, peer-to-peer tutoring, peer-to-parent tutoring, game, empathietraining, 

toneel, film, buddysystemen, cirkelgesprekken. Deze verschillende elementen werden in een 

matrix gegoten. Daarna werd een volgende onderverdeling gemaakt met de reden waarom ze 

die techniek zo goed vonden of waarom ze die techniek niet geschikt vonden.  

 Redenen positief Redenen negatief 

Lessen    

computerlessen   

quiz   

Tabel 2: voorbeeld matrix 

In de laatste stap werden verschillende technieken geclusterd. Lessen, computerlessen, peer-

to-peer tutoring en cirkelgesprekken werden geplaatst onder de noemer ‘Kenniscomponent 
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voor studenten’. De technieken quiz, game, toneel en film werden geplaatst onder 

‘Spelcomponent’. Informatiesessie voor ouders en peer-to-parent tutoring werden verzameld 

onder de naam ‘Kenniscompoment voor ouders’. Enkel buddysystemen werden geplaatst 

onder ‘Sociale invloed’ en als laatste werd empathietraining geplaatst onder 

‘Gedragscomponent’ 
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ANALYSE 

KENNISCOMPONENT VOOR STUDENTEN 

De studenten van alle verschillende jaren en de verschillende opleidingsniveaus hechten veel 

belang aan het verkrijgen van de juiste informatie over cyberpesten. Iedereen is het er over 

eens dat informatie een belangrijk onderdeel is in de preventie van cyberpesten. Deze 

informatie willen de studenten vooral verkrijgen via een les op school. Ze zijn van mening dat 

het probleem onderbelicht is op school. Het onderwerp wordt maar sporadisch aangehaald in 

lessen. “Het moet meer verteld worden. Het moet meer in het aanbod komen.” (jongen, 

1BSO). Cyberpesten is een veel voorkomend probleem dus ze vinden het wel belangrijk dat 

ze al de mogelijke informatie rond het onderwerp verkrijgen. Volgens de jongeren is het 

belangrijk dat ze te weten komen wat cyberpesten allemaal teweeg brengt. “De jongeren 

moeten allemaal beseffen wat het gevolg kan zijn.” (meisje, 5BSO). Aangezien het een 

hedendaags probleem is, zou het de lessen ook wel interessanter maken.  

Hoewel studenten aangeven dat ze een les over cyberpesten wel interessant vinden, hebben ze 

toch een aantal opmerkingen. Ze vrezen dat tijdens deze lessen veel dingen herhaald worden 

bijvoorbeeld het feit dat ze geen vreemde personen mogen toevoegen op hun sociale 

netwerkprofielen of dat ze niet te veel foto’s online mogen zetten. Verder zijn ze van mening 

dat er informatie zal gegeven worden, waarmee ze al vertrouwd zijn. Ze willen dus geen 

standaard les krijgen waar de vragen: “Wie?”, “Waar?”, “Waarom?”, “Hoe?” beantwoord 

worden.  

De studenten uit het eerste jaar BSO willen dat de lessen worden gegeven door een 

vakleerkracht of door hun klastitularis. De reden hiervoor is dat ze deze persoon meer 

vertrouwen waardoor ze zich ook meer comfortabel voelen en minder snel verlegen zijn.  

De studenten uit vijf BSO zijn meer te vinden voor een professional. Hiermee bedoelen ze 

iemand die onderzoek doet naar het onderwerp. De reden hiervoor is dat deze persoon meer 

op de hoogte is van het probleem dan hun eigen leerkrachten.  

De studenten van BSO zijn ook van mening dat deze lessen meermaals in hun curriculum 

moeten zitten. Ze zijn van mening dat het probleem niet jaarlijks moet aangekaart worden 

maar wel twee-of driejaarlijks.  
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De studenten van ASO, eerste en vijfde jaar, leggen de nadruk op het niveau van ervaring van 

de lector. Zij vinden het interessant, mocht een persoon die reeds online gepest werd of een 

ouder van een gepest kind hun verhaal zouden brengen. Ze willen harde verhalen horen die 

hen naar de keel grijpen waardoor men twee keer gaat nadenken. “Wat mij altijd stoorde is 

dat zeemzoete. “Je moet niet pesten, je moet vriendjes zijn”. Het mag wel wat choqueren. En 

hard zijn” (meisje, 5ASO), “Dat vergeet je niet zo snel” (jongen, 1ASO), “Ja, dat is de 

echtheid he. Het meeste echte.” (jongen, 5ASO). Dit zou hun ook doen beseffen dat 

cyberpesten een echt probleem is. “Dat blijft steken dan weet je dat het echt kan gebeuren. 

Als je niemand kent, denk je dat zal zo wel maar eens een keer gebeuren. Maar als het echt 

een voorbeeld is, dan weet men dat het echt kan gebeuren.” (jongen, 5BSO). Ze zijn zich wel 

bewust dat deze personen niet in iedere school kunnen langskomen om hun verhaal te doen. 

Ze stellen voor om getuigenissen op te nemen en deze te verwerken tot een film of een 

documentaire. Deze informatie willen ze niet van een leerkracht vernemen. Deze studenten 

zijn van mening dat deze niet voldoende op de hoogte zijn van het probleem. Mede ook omdat 

dit een recent fenomeen is dat nog niet bestond toen zij nog op de schoolbanken zaten.  

De studenten van het vijfde jaar ASO zijn ook van mening dat dergelijke getuigenissen het 

meest tot hun recht komen in de lagere jaren van het middelbaar onderwijs. Deze studenten 

zijn nog meer naïef wanneer het gaat over internetgebruik. Voor hen zou een confronterende 

getuigenis het meest helpen. Voor de studenten van vijf ASO is het niet nodig dat dergelijke 

lessen meerdere malen voorkomen in het curriculum. Wanneer een verhaal choquerend werkt, 

wordt het ook niet snel vergeten.  

In tegenstelling tot de ‘gewone’ lessen zijn niet alle studenten enthousiast over 

computerlessen. De eerstejaars studenten staan sceptischer tegenover ICT-lessen dan 

vijfdejaars studenten. Vijfdejaars vinden deze lessen erg nuttig omdat het bijvoorbeeld erg 

moeilijk is om de beveiliging van een profiel op een sociale netwerksite te optimaliseren. 

“Dat is gewoon super moeilijk als je er een foto opzet, dat alleen uw eigen vrienden die 

kunnen zien. Voor gewoon dat alleen al. Dat is praktisch onmogelijk.” (jongen, 5ASO). Een 

computerles vinden deze studenten ook een goed initiatief om het bewustzijn te verhogen 

rond internetveiligheid. Ze zijn er zich van bewust dat er veel informatie online staat over hen 

zonder dat ze dit weten. Studenten uit het eerste jaar zijn van mening dat als ze vragen hebben 

over veilig internetgebruik, ze deze zullen stellen aan hun ouders. Maar ze stellen wel voor 

dat deze lessen op een vrijblijvende basis gegeven worden dat diegenen die wel behoefte 

hebben aan deze informatie de lessen kunnen bijwonen. 
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Eerder werd als gesteld dat de studenten uit de verschillende jaren en verschillende 

opleidingsniveau hun informatie willen verkrijgen van ‘professionals’, hun eigen leerkracht of 

een persoon met ervaring in het onderwerp. Maar de eerstejaars uit de ASO en BSO vinden 

peer-to-peer tutoring ook wel een goed initiatief. Ze vinden het idee van elkaar informeren 

interessant omdat ze zaken die te maken hebben met cyberpesten sneller zullen geloven van 

medestudenten dan volwassenen. Doordat ze zelf ook informatie moeten opzoeken over het 

onderwerpen leren ze er ook wat uit. “…dan moeten we zelf al wat opzoeken dus dan kennen 

we daar ook wel wat van”. (Jongen, 1ASO) Oudere studenten, en vooral ASO, blijven 

hameren op het ervaringselement. “Ik denk dat het ook harder blijft hangen als er presentatie 

is van iemand met ervaring of een deskundige dan van uw leerlingen of medeleerlingen zelf.” 

(jongen, 5ASO). 

Initiatieven zoals cirkelgesprekken, naar het idee van de focusgesprekken waaraan ze hebben 

deelgenomen, vinden ze geschikt als onderdeel van de preventie voor cyberpesten. In kleinere 

groepjes discussiëren over het onderwerp vinden ze een goed idee. Zo kunnen ze hun 

ervaringen delen en opsteken van de ervaringen van anderen. “Zo kan iedereen nog wat bij 

leren, want niet iedereen kent alles.” (jongen, 1BSO). De nadruk wordt wel gelegd bij de 

kleinere groepen. Wanneer dit volledige klasgroepen van ongeveer 20 personen is het 

onmogelijk om een gesprek te voeren. “Maar ook als je met meer bent, ga dat ook niet 

lukken.” (jongen, 5ASO). Men zal dan ook sneller afwijken van het onderwerp. Vele 

studenten geven dit aan als het grootste struikelblok van cirkelgesprekken. Verder wordt 

aangegeven dat, wanneer er een aantal personen deze gesprekken niet serieus nemen, deze de 

sessie verpesten voor de rest van de groep. Daarom stellen ze voor dat de gesprekken geleid 

worden door een klastitularis. Deze leerkracht heeft vaker meer controle over de studenten. 

Daarnaast geven de studenten aan dat ze zich dan ook meer op hun gemak voelen.  

KENNISCOMPONENT VOOR OUDERS  

Alle studenten zijn het er over eens dat de ouders geïnformeerd moeten worden als preventie 

van cyberpesten. “Ik vind het echt heel belangrijk” (jongen, 1BSO). De inhoud van 

informatiesessies moet vooral gaan over hoe ze hun kinderen kunnen bijstaan en reageren 

wanneer ze gepest worden of kunnen opmerken dat hun kind gepest wordt. “Ze moeten ook 

geïnformeerd worden en ook hoe dat ze hun kind erin kunnen begeleiden. En dat ze hun kind 

in het oog moeten houden. In hun gsm moeten ze nu niet zitten neuzen maar de Facebook 

moeten ze kunnen checken. Maar niet dat ze in uw berichten zitten neuzen maar wel kijken 

welke pagina’s dat je leuk vind en in welk groepen dat je zit want er zijn ook van die groepen, 
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‘Ik haat …’ , en zo zijn er heel veel groepen. En als ze dat zien dan moeten ze er iets van 

zeggen. En dus ik vind dat ze wel geïnformeerd moeten worden.”(jongen 1ASO), “En hoe dat 

ge het kunt zien. Want ze gaan het niet uit zichzelf zeggen: ‘Hey ik word gecyberpest’. Maar 

dat je het kan zien aankomen aan hun gedrag ofzo.” (meisje, 5BSO). De studenten vinden 

niet dat de nadruk gelegd moet worden op wat ze kunnen doen ter preventie van cyberpesten. 

“Dan komen ze weer kei bang thuis, ik zie dat nu al gebeuren.” (jongen, 5ASO). Al vrezen 

een aantal studenten dat hun ouders de tips die gegeven worden in dergelijke sessies niet 

zullen volgen wanneer hun kind gepest worden. “Als dat toch gebeurt, dan draait die knop 

toch terug om.” (meisje, 1ASO), “Ze zijn te eigenwijs en wij zijn te veel hun kind.” (meisje, 

1ASO). Deze informatiesessies moeten ook vrijblijvend georganiseerd worden maar moeten 

wel gepromoot worden om bij te wonen. “Ja, maar zo’n avond als je daarvoor moet 

inschrijven en zo dan gaan dat niet zo veel ouders doen.” (meisje, 5ASO) “Het was zo dat als 

je niet kwam dan deed je het gewoon weg en als je wel kwam dat je het moest het invullen. Je 

moest het niet laten tekenen van “Ahja ik heb het gezien.” Dus als je dat gewoon in de vuilbak 

zwiert dan wisten uw ouders er niks van.” (jongen, 5ASO). Vijfdejaarsstudenten zijn van 

mening dat deze informatiesessies nuttiger zijn voor ouders van jongere studenten. “Het is 

meer is voor kleinere kinderen. Die zo juist Facebook beginnen te hebben.” (meisje, 5ASO) 

Alle studenten zijn van mening dat deze sessies geleid moeten worden door een professional, 

iemand die reeds onderzoek verrichtte naar het onderwerp. Dit komt volgens de studenten het 

meest geloofwaardig en overtuigend over. Enkelen waren van mening dat een ouder van een 

gepest kind ook wel een geschikte lector zou zijn. Zij zouden deze ouders tips kunnen geven 

in situaties van pesten.  

Peer-to-parent tutoring vond geen enkele student een goed initiatief. De ouders zullen wel 

geïnteresseerd zijn maar om de verkeerde redenen. “Dan denken ze “Ah, hier de W. gaat 

presenteren.” En dan weet ik niet of ze echt nog geïnteresseerd zullen zijn in het cyberpesten. 

Alleen maar in de persoon die het gaat voorbrengen.” (jongen, 1ASO), “Dan gaan ze alleen 

maar voor hun zoon of dochter gaan en niet voor wat ze gaan vertellen.” (meisje, 1ASO), “Ik 

denk dat ze dan gewoon komen luisteren om ons een plezier te doen. Dan er serieus naar te 

luisteren en er iets mee te doen.” (meisje, 5ASO). Verder zijn ze van mening dat ze de ouders 

hen niet serieus gaat nemen. “Maar ik denk dat ze het helemaal niet serieus zouden nemen. Ik 

denk dat ze een leerkracht of een professor serieuzer gaan nemen.” (meisje, 5ASO). 
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Uit gesprekken bleek ook dat niet veel studenten zich kandidaat zouden stellen om deze 

informatie sessie te leiden.  

SPELCOMPONENT  

Niet elke student verkiest een spelelement bij de preventie van cyberpesten, het zijn vooral de 

jongere studenten en de studenten van BSO, die vinden dat het spelelement het aangenaam 

maakt. Wat vooral meespeelt, is de persoonlijke voorkeur. Wanneer men een quiz, een game 

of een toneel leuk vindt, zal men ook sneller geneigd zijn om die elementen op te nemen in de 

preventie van cyberpesten. De vijfdejaars studenten gaven steeds aan dat ze spelenderwijs 

leren, een game of een quiz, eerder iets vinden voor jongere studenten.  

Een quiz werd enkel positief bevonden bij studenten van eerste BSO. Zij waren van mening 

dat ze er wel iets zouden van leren. Mede omdat men dit samen doet met vrienden. Diegene 

die het negatief vonden, waren dan weer van mening dat de informatie die ze vergaren door 

het quizzen niet zouden opslaan. “Ik zou alles beter onthouden met een powerpoint dan met 

een les.” (meisje, 1ASO), “Ik kijk liever naar een persoon vooraan in de klas dan vragen te 

beantwoorden waar je toch geen antwoord op weet.” (jongen, 1ASO). Vooral de studenten 

uit vijf ASO geven aan dat dit niet intellectueel uitdagend genoeg is. “Wij gaan daar eerder 

meelachen.” (jongen 5ASO). Alle studenten zijn het over eens dat er geen competitie mag 

gekoppeld worden aan de quiz. Wanneer er een prijs gekoppeld is aan de quiz zal men zich 

enkel focussen op het winnen van de prijs en niet op het vergaren van informatie. “Bij die 

quiz denk je toch alleen maar aan die prijs.” (meisje, 1ASO), ”Dan gaat iedereen voor de 

wedstrijd en niet meer voor te leren” (meisje, 1BSO).  

Een game wordt ook weer goed bevonden wanneer er een persoonlijke voorkeur is voor 

gamen. “Het is veel leuker om alles te leren via een game dan via een les.” (meisje, 1ASO) 

Een student geeft aan dat hij een game rond cyberpesten wel een goed element vindt omdat 

preventie mee moet gaan met zijn tijd. “Het is 2014, je moet met je tijd meegaan.” (jongen, 

5BSO). Eerste jaar ASO is positief over een game over cyberpesten. Zij denken dat ze uit een 

game iets kunnen leren omdat het interactief is en omdat je er iets bij kan voorstellen. Maar ze 

leggen erg de nadruk op de nabespreking van het spel. Vragen zoals “Wat kunnen we eruit 

afleiden?” en “Wat kunnen we eruit leren?” willen ze beantwoord zien. Maar er wordt in het 

eerste jaar vaak aangegeven, dat ze dit eerder iets vinden voor studenten van de lagere school 

dan van een middelbaar.  
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De studenten ASO zijn niet te vinden voor een toneel of voor een film over cyberpesten. Ze 

zien dit eerder als ontspanning en zullen er bijgevolg niet uit leren. Velen ervaren een toneel 

of een film op school als een vrij lesuur waardoor ze informatie die ze krijgen niet zullen 

onthouden. “Velen gaan ook denken: “Oh yes, geen les!”” (meisje, 5ASO). Enkel wanneer 

de film een compilatie is van getuigenissen van gepeste personen, zie supra, wordt dit als een 

goed initiatief aanzien. Studenten BSO staan echter wel positief tegenover een film of een 

toneel. Zij zijn van mening dat ze zich een beter beeld kunnen vormen van cyberpesten na het 

zien van een film of een toneel. 

SOCIALE INVLOED 

De eerstejaars zijn verdeeld over het ‘buddyschap’. Zij vinden ‘peter- of meterschap’ 

interessant omdat ze dan al de informatie verkrijgen via medestudenten en niet van 

leerkrachten. “Die zijn nog meer onze leeftijd. Dus die begrijpen dat beter.” (meisje, 1ASO), 

“Als ze me zouden geven dat zou ik wel tof vinden. Zij zijn ook al wel iets jonger he (dan de 

leerkrachten)” (jongen, 1ASO). Ze zouden het ook leuk vinden dat wanneer ze gepest 

worden, deze peters of meters hen ook kunnen helpen en bijstaan met advies. Deze hebben 

ook al wat meer ervaring met de wereld van het internet. “Je kan dan alles vertellen zonder 

dat een leerkracht erbij is.” (meisje, 1BSO), “Misschien hebben die dat dan zelf al eens 

meegemaakt en de leerkrachten niet. Die zijn al wat ouder en die hadden dat toen nog niet. 

Dus moeten dat allemaal lezen om les te kunnen geven. En dan lezen die dat eigenlijk gewoon 

voor. Ze snappen er zelf niks van.” (meisje, 1ASO). Maar bij deze eerstejaars heerst ook het 

gevoel dat het peter-en meterschap een verplichting is van school. Verder zeggen deze jonge 

studenten dat ze tijdens bijeenkomsten met peters en meters deze alleen maar spelletjes 

spelen. Bijgevolg komen deze oudere studenten niet meer geloofwaardig over en kunnen ze 

hen, wanneer het op dergelijke onderwerpen aankomt, niet meer serieus nemen. 

De studenten uit het vijfde jaar zijn bereid om jongere studenten tips en tricks te geven over 

veilig internetgebruik. “Ik zou het zeker zien zitten om de jongeren tips te geven over veilig 

internetgebruik. Als ze problemen hebben zou ik ze ook wel proberen te helpen en advies te 

geven.” (meisje, 5ASO), “Als ze zouden zeggen dan praat daar eens over dan zou ik dat wel 

graag een keertje doen. Want over examens hebben we al wel een keertje moeten praten.” 

(meisje, 5ASO). Een deel van de eerstejaars zullen het advies en de raad wel ter harte nemen 

omdat ze ook dichterbij de studenten staan dan leerkrachten, volgens de ASO studenten. 

“Maar ik denk dat je sowieso als je kleiner bent dat je dan wat de ouderen zeggen toch wel 

best interessant vindt en dan zou ik daar wel naar luisteren. … Rapper dan naar een 
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leerkracht.” (meisje, 5ASO), “Dat is als je in het eerste jaar zit dan kijk je toch best wel op 

naar diegene die in het zesde jaar zitten.” (meisje, 5ASO). Maar ze vrezen dat de jongeren 

deze tips niet ter harte zouden nemen. “De leerkrachten zeggen zelf ook dat die met de jaren 

brutaler en ongehoorzamer worden. Dus ik weet niet of wij daar nog veel effect op zullen 

hebben.” (meisje, 5BSO), “Ik denk niet dat die daar nog naar gaan luisteren. Ik denk dat die 

onderhand wel weten hoe ze hun Facebook moeten beveiligen. Of die hebben nog geen 

Facebook.” (meisje, 5BSO).  

GEDRAGSCOMPONENT 

Alle studenten van de verschillende opleidingsniveaus en leeftijden staan positief ten opzichte 

van empathietraining of rollenspelen. Dit om verschillende redenen. Ten eerste zijn ze van 

mening dat dit hen kan helpen bij het oplossen van conflicten. “Ja het is interessant om te 

weten hoe dat je moet reageren dan juist” (meisje, 5ASO),“Ik leer daar wel heel veel uit. Je 

begint die andere persoon te snappen enzo dus. Ik zou het dus wel zeker aanraden.” (meisje, 

5BSO). Ten tweede geven ze aan dat het ook interessant is omdat je dan het gevoel krijgt dat 

je gepest wordt. Dit gevoel is dan een motivatie om niet te pesten. “Dan je je inleven in je 

personage en dan kan je ook gemakkelijk die problemen oplossen” (jongen, 1ASO) “Het zou 

leuk en leerrijk zijn. Dan kan je je ook in de positie van het slachtoffer zetten en dan voelt ge 

ook hoe dat die zich voelt. En dan heb je ook dat besef van dat zou ik ook niet moeten doen 

want ik vind het zelf niet leuk.” (meisje, 5ASO). De studenten stellen wel voor om dit in 

kleine groepen te doen en niet in volledige klasgroepen. Deze rollenspelen moeten wel geleid 

worden door het schoolpersoneel. Deze persoon vertrouwen ze. Een professional, die voor 

hun onbekend is, wordt niet aangeraden. 

Volgens de vijfdejaarsstudenten moeten de technieken die hierboven besproken zijn, 

gecombineerd worden in een week of in een dag. Dat is leuk en je wordt ondergedompeld in 

het onderwerp. Deze dag of week moeten wel georganiseerd worden op een locatie buiten de 

schoolomgeving. De jongere jaren zijn dan weer van mening dat men het hele jaar door 

aandacht moet geven aan pesten. Want alles op één dag of één week is niet goed omdat je er 

dan minder aan herinnerd wordt. 
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CONCLUSIE  

 

Mijn onderzoeksgebied heeft betrekking op de preventie van cyberpesten bij jongeren tussen 

twaalf en achttien jaar. Door kwalitatieve analyse, door middel van focusgesprekken, blijkt 

een verschil tussen de opleidingsniveaus ASO en BSO en de leeftijd.  

PAKKET PREVENTIEMAATREGELEN VOLGENS 1ASO 

De leerlingen van het eerste ASO willen vooral geïnformeerd worden over cyberpesten en dit 

via een les op school, in ICT of een ander vak. Deze lessen moeten gegeven worden door een 

professional of medestudenten, geen leerkracht. De studenten zijn van mening dat het leuker 

is om iets te leren van oudere studenten, deze hebben al meer ervaring met de wereld van het 

internet, leerkrachten zijn meestal niet bekend met het onderwerp omdat het een recent 

fenomeen is. Een andere techniek waaruit deze studenten uit zouden leren, zijn rollenspelen of 

empathietraining. Hierbij kunnen ze zich inleven in hoe de anderen zich voelt en hoe ze 

zouden moeten reageren in situaties van cyberpesten. Studenten van het eerste jaar ASO 

vinden dat hun ouders geïnformeerd moeten worden over cyberpesten maar denken dat de 

raad die ze in dergelijke informatiesessies krijgen niet opgevolgd zal worden wanneer hun 

kind gepest wordt. Eerste jaar ASO studenten zien helemaal geen heil in het gebruik van 

games of quizzen. Het spelelement is, voor hen, een hindernis om iets op te steken. Ze vinden 

het wel leuk maar vrezen dat ze voor de verkeerde redenen deelnemen aan dergelijke 

activiteiten. 

PAKKET PREVENTIEMAATREGELEN VOLGENS 1BSO  

Het eerste jaar BSO is dan weer helemaal te vinden voor technieken met een spelelement, 

want deze zijn leuker dan een les. Een initiatief wat zij ook wel geschikt vinden voor de 

preventie van cyberpesten is de empathietraining. Zo kunnen ze zich inleven in de gevoelens 

van de andere persoon en kunnen ze leren hoe je dingen moet oplossen. Een les, in ICT of een 

ander vak is voor deze studenten als snel saai en overbodig. Al verklaart een grote 

meerderheid toch dat het wel interessant en handig is om dergelijke lessen te krijgen. De 

studenten uit het eerste jaar BSO leren graag van elkaar, en niet alleen van hun eigen 

klasgenoten, door middel van peer-to-peer tutoring of cirkelgesprekken, maar ook van oudere 

studenten, gebruikmakend van buddysystemen.  
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PAKKET PREVENTIEMAATREGELEN VOLGENS 5ASO 

Bij de studenten van vijf ASO staat alles in het teken van ervaring. Deze studenten willen 

geïnformeerd en gesensibiliseerd worden door personen met enige ervaring. Ervaring in dit 

geval wil niet zeggen de hoeveelheid onderzoek die men gedaan heeft. Zij willen sprekers die 

al praktische ervaring hebben met cyberpesten, een meisje of jongen die al eens gepest werd 

via het internet of een ouder van een gepest kind. Zij willen verhalen die choqueren en die ze 

nooit meer vergeten. Hierdoor krijgt het pesten ook een gezicht, want veel studenten staan er 

niet bij stil dat dit hen ook kan overkomen. Wanneer deze sprekers niet tot in elke school 

kunnen komen, stellen ze voor om deze getuigenissen op te nemen en te verwerken in een 

film of documentaire. Van hun leerkrachten of van klasgenoten gaan ze naar volgens hen niet 

veel opsteken, het is de ervaring die telt. Vaardigheden vinden zij eveneens belangrijk, 

rollenspelen zijn daar een goede activiteit voor. Zo leren ze hoe met situaties om te gaan en de 

daarmee gepaard emoties. Zelf zien ze het wel zitten om kennis en ervaringen te delen met 

jongeren en hen bij te staan in pestsituaties. Maar de studenten vrezen dat deze informatie bij 

de jongere studenten in dovemans oren zal vallen en niet geïnteresseerd zullen zijn in wat ze 

vertellen. Het spelelement in een quiz of in een game vinden ze niet intellectueel uitdagend 

genoeg, ze gaan ervan uit dat dit hen niet veel zal bijbrengen. Met een quiz gaan ze naar eigen 

zeggen meer lachen dan iets leren. Een game vinden ze wel leuk, maar eerder als een 

inleiding van een les. Hierin kunnen ze dan de verschillende situaties die ze zijn 

tegengekomen doorheen het game, bespreken. De studenten van vijf ASO zijn de grootste 

voorstanders van een dag in het teken van cyberpesten. Een game als inleiding. In het 

middenstuk zouden ze rollenspelen doen en verschillende sprekers uitnodigen of de film 

welke ze voorstelden. En als afsluiter een toneel waarin alles gecombineerd wordt. Deze dag 

zou georganiseerd worden buiten de school, in een jeugdhuis of een zaal die ter beschikking 

wordt gesteld door de gemeente. Ouders moeten geïnformeerd worden volgens de studenten 

uit het vijfde jaar ASO, maar best in een van de eerste jaren van het middelbaar, dan in deze 

jaren zijn de jongeren meer beïnvloedbaar en meer kwetsbaar voor cyberpesten. Wanneer de 

ouders pas geïnformeerd worden in het vijfde jaar dan is dit te laat.  
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PAKKET PREVENTIEMAATREGELEN VOLGENS 5BSO 

Het vijfde jaar BSO vindt dat de preventie van cyberpesten moet bestaan uit lessen op school, 

in ICT en in een ander vak. Het is niet leuk maar wel nodig, zeggen ze. Net als hun 

medestudenten uit het eerste jaar BSO vinden een spelelement in technieken wel leuk. Zo zijn 

ze helemaal gewonnen voor het idee van een game. Dit vinden ze interessanter omdat ze dan 

actief bezig zijn met het gegeven cyberpesten. Vaardigheden willen ze leren via rollenspelen. 

Zo leren ze hoe ze moeten reageren in situaties en weten ze het hoe het voelt om gepest te 

worden. Verder zijn de studenten van het vijfde jaar BSO bereid om hun jongere 

medestudenten te voorzien van tips en tricks voor veilig internetgebruik. Net als het de 

studenten ASO willen deze vijfdejaars een dag rond cyberpesten waar al deze elementen 

gecombineerd worden. Dit vinden ze meer geschikt dan alle informatie te spreiden over het 

schooljaar of een projectweek. Ouders moeten, net zoals de vijfdejaars studenten ASO 

voorstellen, geïnformeerd worden maar niet meer in het vijfde jaar. Dit moet gebeuren in de 

eerste graad van het middelbaar. Verder zijn ze van mening dat de ouders niet geïnformeerd 

moeten worden hoe hun in kinderen veilig op het internet kunnen surfen, maar eerder over 

hoe ze moeten reageren wanneer hun kinderen gepest worden en hoe ze kunnen opmerken dat 

hun kind gepest wordt. 
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AANBEVELINGEN  

 

Wanneer men in de toekomst een preventiepakket samenstelt voor cyberpesten raad ik aan om 

met de volgende zaken rekening te houden. Wanneer men werkt met studenten uit een ASO 

richting stel ik voor om zich vooral te focussen op het aspect van de ervaring. De studenten 

geven meermaals in verschillende technieken aan dat ze graag gesensibiliseerd willen worden 

door personen die in het verleden gepest zijn of door de ouders van een gepest kind. Verder, 

omdat cyberpesten een recent fenomeen is, willen de studenten informatie verkrijgen van 

medestudenten of van professionals die reeds onderzoek deden naar het onderwerp. Ze willen 

zo min mogelijk gesensibiliseerd worden door leerkrachten of schoolpersoneel. Verder is het 

belangrijk om rekening te houden met het feit dat studenten uit het ASO intellectueel 

uitgedaagd willen worden, technieken met een spelelement zoals een game of een quiz 

worden afgeraden.  

Wanneer men werkt met studenten uit BSO raad ik aan om zich vooral te focussen op het 

spelelement, zoals een quiz of een game. Hierdoor kunnen ze actiever bezig zijn met het 

onderwerp. Dit moet wel aangevuld worden met lessen over cyberpesten want studenten 

geven aan dat ze het toch belangrijk vinden om meer informatie te krijgen over het onderwerp 

ook al vinden ze dit minder leuk.  

In het algemeen is mijn voorstel om rollenspelen te organiseren zodat de studenten op een 

correcte manier leren reageren op situaties van cyberpesten. Verder is het zinvol om ook de 

ouders te betrekken, zij horen ook geïnformeerd te worden over wat hun rol kan is bij 

cyberpesten.  

Ik raad af om jongeren te sensibiliseren of te informeren via een toneel of een film. Uit het 

onderzoek bleek dat persoonlijke voorkeur hier een bepalende factor is. Ik maak hier wel uit 

een uitzondering voor een film met getuigenissen van gepeste kinderen of ouders van gepeste 

kinderen, dit zou wel een positief initiatief zijn.  

 

 



 
29 

BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

 

De grootste moeilijkheid van het onderzoek was het vinden van scholen die bereid waren tot 

medewerking aan de dataverzameling van dit onderzoek. Het oorspronkelijke idee was om 
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BIJLAGEN 

FOCUSGESPREK 1ASO 

T: Ik ben Tine Raeymaekers, student Communicatie aan de universiteit van Antwerpen en ik 

doe onderzoek naar cyberpesten en de preventie ervan. En om dit tot een goed einde te 

brengen heb ik jullie mening nodig over bepaalde technieken die gebruikt worden. Ik wil dus 

weten hoe jullie geïnformeerd willen rond cyberpesten, emoties, gevolgen, straffen die erop 

staan. Ik ben dus niet geïnteresseerd of dat jullie gepest worden of iemand pesten. Ik ben 

alleen geïnteresseerd in de preventie ervan. Het gesprek gaat opgenomen worden via de 

dictafoon en de camera. En ik zal de enige zijn die deze opnames opnieuw zal beluisteren. 

Dus directie, ouders, leerkrachten gaan het niet te horen krijgen. In het werk gaan ook fictieve 

namen gebruikt worden zodat jullie anoniem blijven. Mag ik vragen om niet te veel door 

elkaar te praten want ik moet dat nog uittypen en dat is dan heel moeilijk. Foute of juiste 

antwoorden zijn er niet, het is gewoon jullie mening. En discussie mag altijd. Dat heb ik 

graag, dat is plezant. Zijn er nog vragen?  

A: Nee 

T: Nee? Als er iemand toch niet meer mee wil doen. Ik kan jullie niet verplichten, dan mogen 

jullie nog altijd buiten gaan. Goed maar iedereen blijft zitten. Ik heb een lijst met technieken 

aan jullie gegeven. En op het einde van het gesprek zou ik daar graag een pakket van samen 

stellen. Er zullen misschien er tussen staan die jullie niet kennen. Maar die leg ik zo dadelijk 

wel even uit. Dus op het einde van het gesprek is het dus de bedoeling dat we een combinatie 

gaan maken van diegene die jullie leuk vinden. Daarom hebben jullie ook roze en groene 

post-its. Diegene die wat later waren, mogen er nog nemen. Jullie gaan moeten zeggen of 

jullie dat leuk vinden, dan steken jullie een groen op of als jullie het niet leuk vinden, een 

roze. Dus die lijst, staan er al dingen op die jullie dit jaar hier op school al gedaan hebben?  

M: Ja, lessen op school over cyberpesten, computerlessen.  

T: Peer-to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren dus studenten onder elkaar. Denk aan 

presentaties of brochures. Peer-to-parent is dat jullie jullie ouders gaan informeren, tijdens 

opendeurdagen of tijdens een avondsessie. Zijn er nog die jullie niet kennen?  

M: Ja dat vierde laatste.  

T: Dat vierde laatste, empathie, rollenspelen. Dat is dat jullie  

J: Doen alsof  

T: Ja doen alsof, Dat is bijvoorbeeld dat Eveline een gepeste speelt en dat jij haar gaat 

troosten en dat je leert hoe je daar mee moet omgaan. Of andersom. Maar dus de lessen, 

computerlessen heb je hier al gehad?  

M: Ja vrij veel.  
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T: Oke, dan beginnen we met die. In welke lessen hebben jullie die les gehad?  

M: ICT 

T: De computerles alleen 

M: Ja  

T: En wat hebben jullie in die les gezien?  

J: Hoe je iets met Word kan maken en nog meer van die dingen. En powerpoint.  

T: en cyberpestgerelateerd misschien?  

J: Ja in de laatste les hebben we het er even overgehad.  

T: En wat hebben jullie dan gekregen?  

J: Een presentatie over hoe Facebook en Twitter en zo in elkaar zit. En hoe je uw account 

moet bijhouden. 

T: Ja en vinden jullie dat interessant? 

J: Ja  

M: Ja, dat is wel handig. Maar de meeste dingen wist ik ook al wel.  

T: Hetzelfde voor u?  

M: Ja  

T: De lessen worden gegeven door jullie vakleerkracht zelf. 

M:Nee  

J: De lessen worden door een andere leerkracht gegeven  

T: Iemand van binnen het school zelf of iemand van daarbuiten?  

A: Van binnen het school zelf 

T: En wat als nu iemand van buiten het school komt? Bijvoorbeeld een professional, ik doe nu 

bijvoorbeeld onderzoek naar cyberpesten. Zouden jullie het dan leuk vinden dat ik dat dan 

bijvoorbeeld kom geven.  

M: Ja  

T: Dat zouden jullie dat leuker vinden dan jullie eigen leerkracht? Waarom?  

M: Ja die kennen daar volgens mij ook niet alles over. Die hebben daar ooit wel eens les 

overgekregen maar die zijn daar niet zo gespecialiseerd in dan jullie.  
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T: Dat is plezant om te horen. Jullie zitten nu in het eerste jaar, zouden jullie willen dat die les 

elk jaar opnieuw gegeven wordt?  

A:Nee.  

T: Een keer is genoeg?  

A: Ja  

T: En als er nu elk jaar een andere invalshoek gekozen wordt? Bv dit jaar over emoties of 

beveiliging?  

M: Ik zou dat een beetje stom vinden. 

J: saai  

M: nee saai nu niet maar het zou een beetje verloren tijd zijn. Ik denk dat de meeste wel een 

beetje weten wat ze moeten doen natuurlijk.  

T: Iedereen mee akkoord?  

A: Ja  

T: Jullie hebben nu die ICT les gehad, spreken jullie op de speelplaats erover? 

M: Ik heb daar over gesproken met een vriendin van mij.  

T: en waarover?  

M: hoe dat je dat moest doen toen ik dat had aangemaakt.  

T: nog voor je die les had gekregen?  

M: Ja 

T: We hebben die computerles nu besproken. Vinden jullie dat iedereen zo’n les moet krijgen. 

Als we straks zo een pakket gaan samenstellen. Moet die er in zitten?  

M: Ik vind wel dat iedereen wel eens zo’n les moet krijgen.  

M: Wel eens een keer 

M: Ja dat vind ik wel belangrijk 

J: Misschien een presentatie over facebook enzo. 

T: Dus het moet er in. Wie is er mee akkoord? Roos, groen? En dus alleen computerlessen of 

mag het ook in een ander vak?  

M: Ja misschien wel, in godsdienst 

M: Ik zou dat doen  
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T: Waarom?  

M: Bij godsdienst praat je al over verschillende dingen. Godsdienst is 

J: Saai 

M: ja, maar wiskunde heb je veel nodig, maar godsdienst gaat zo over vroeger en met Jezus 

en…  

T: Het zou de lessen leuker maken, interessanter, hedendaagser?  

M: ja.  

T: Dus in andere vakken dan ICT mag het ook wel gegeven worden.  

Ja  

T: Hebben jullie hier op school al een quiz gedaan?  

M: Nee dat denk ik niet  

T: Op sommige scholen wordt dat dus wel gedaan, wordt er een quiz opgesteld. Jullie leren 

dan via de quiz hoe je moet omgaan met situaties van cyberpesten, informatie.  

M: ik vind een quiz zelf niet zo leuk  

J: ik vind een quiz wel leuk. Quiz is leuker dan gewoon les.  

J: ja dan kan je zo competitie houden. Al je kennis naar boven halen en dan een wedstrijdje 

houden.  

T: Jij zou het niet zo leuk vinden 

M: Nee ik vind een quiz niet zo leuk.  

M: Ik zou een les gewoon handiger vinden.  

T: Een les zouden jullie toffer vinden. En de rest dan niet?  

A: Nee 

T: Wat als er een echte wedstrijd aangekoppeld word? Met een leuke prijs?  

M: ik zou al niet meer mee doen 

M: Iets voor heel de school. Bijvoorbeeld een uur minder les.  

M: ik zou toch alles beter onthouden dan met een powerpoint dan zo’n quiz.  

M: bij die quiz denk je toch alleen maar aan die prijs.  

M: Ja dat is waar  
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T: zonder prijs zouden jullie het wel beter onthouden.  

M: ja maar dan zou ik niet meedoen 

T: Jullie vonden die quiz wel leuk ook zonder prijs.  

M: ja 

M: ik zou het beter vinden mocht er geen prijs zijn.  

T: Gewoon omdat je het beter zou kunnen onthouden?  

M: Ja ik zou het beter kunnen onthouden want dan doe je het niet voor de prijs. Want de 

meeste gaan alleen voor de prijs.  

T: Zou je het in het pakket willen?  

M: nee toch niet 

T: jij was daarnet zo positief erover.  

J: Ja maar ja oke liever een quiz dan een les.  

J: Kunnen we nog uit andere dingen kiezen dan een quiz en een les?  

T: Ja uit heel de lijst, je mag verschillende dingen kiezen.  

M: Gamen! Wat bedoel je daarmee?  

M: Er staat niet gamen, er staat gewoon game.  

T: Er zijn momenteel verschillende games over cyberpesten.  

M: wow 

T: Ook aan universiteit van Antwerpen. En die zouden dan uitleggen hoe je moet reageren in 

situaties, hoe dat jullie kunnen troosten,…  zouden jullie dat zien zitten?  

Ja 

M: Is dat gewoon een spelleke?  

T: Ja een spel op de computer 

M: Oh dat zou ik wel tof vinden 

T: Jij knikte net van nee. Waarom zou jij het niet leuk vinden?  

M: Jawel  

T: Waarom zou je het dan toch leuk vinden?  

M: Ik zou het er meer van leren, denk ik.  
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T: Nog mensen…  

J: Ik heb liever een les dan een game. Een game dan een les bedoel ik. Meer interactief.  

T: Jij zou ook liever een game dan een les hebben?  

J: bij games zie je gewoon hoe het gaat. Anders moet je er iets bij voorstellen.  

M: ahja dat is wel.  

T: Je kan er je iets bij inbeelden.  

J: Ja  

J: rollenspellen zou ik ook wel tof vinden.  

T: Waarom?  

J: Omdat gewoon tof is.  

T: En waarom?  

J: Als je hetzelf mag doen, vind ik het wel leuker.  

M: Weet je ook het echt voelt.  

T: je kan je beter inleven.  

M: ja  

T: Jij bent van dezelfde mening? 

M: ja 

J: ik heb nog een vraag. Wat is het voorlaatste?  

M: Cirkelgesprekken.  

M: Nee dat is het laatste 

T: buddy systemen, peter en meterschap 

M: ja dat hebben wij hier op school maar dat vind ik niet zo goed.  

M: Wij doen alleen spelletjes. 

M: En dat is echt saai eigenlijk.  

M: Die van ons doen echt niks  

M: Die van ons ook niet . 

M: Ik was dus jarig 2 februari en ik kreeg dus een kaart 3 maart.  
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T: Maar als het school het moest verbeteren en…  

M: Ik zou dat niet van de peters en de meters willen horen. 

M: Volgens mij moeten die dat ook van het school.  

T: Maar als ze het nu vrijwillig doen, jullie helpen met tips en tricks, veilig internet surfen. Zij 

zouden jullie met raad en daad bijstaan. Ze zouden geen lessen geven  

J: ja dat zou ik wel iets toffer vinden. Die zijn ook nog iets jonger he. 

M: ja de leerkrachten zijn zo bla bla bla dag he.  

T: dus jullie zien liever iemand van jullie leeftijd.  

J: ja 

J: die zij nog meer, die zijn nog meer onze leeftijd. Dus die begrijpen dat beter. 

M: of die hebben dat zelf als een meegemaakt.  

M: meeste leerkrachten zeggen dan gaat dat melden aan de leerkrachten of aan uw ouders 

maar doen er verder niks aan. 

M: Misschien hebben die dat dan zelf al eens meegemaakt en de leerkrachten niet. Die zijn al 

wat ouder en die hadden dat toen nog niet. Dus moeten dat allemaal lezen om les te kunnen 

geven. En dan lezen die dat eigenlijk gewoon voor.  

M: Ze snappen er zelf niks van.  

T: Die rollenspellen die vonden jullie tof  

A: Ja  

T: en die buddysystemen vonden jullie ook wel tof  

M: ja als ze tips geven  

T: over die quiz waren jullie half half.  

M: ik vind van niet 

M: ik ook niet  

J: ik wel 

T: Dus 1 wel en de rest niet. Jullie ouders moeten die geïnformeerd worden? Zodat ze jullie 

kunnen helpen, dat ze kunnen oppikken dat jullie gepest worden.  

M: nee ons papa zou zeggen geef me dat adres en ik rij er naar toe. Ik zal er eens iets tegen 

gaan zeggen en dat is dan allemaal opgelost .Maar dat is dan niet waar. Maar dan voelt ge u 

nog slechter.  
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J: Die willen teveel doen 

J: wij hebben daarnet in de klas nog iets gezien over pesten.  

J: Ja tijdens het luisterproefwerk.  

T: En waar ging het over?  

J: Pesten  

M: ging over een meneer en die legde over die dingen uit dat er veel zelfmoorden werden 

gepleegd. En die gaf aan een klas uitleg daarover. En de mevrouw zei na de les dat als je 

wordt gepest dat je dat aan je ouders moet vertellen.  

M: Ik wil dat niet 

M: Ik denk dat wel maar ons mama zou helemaal flippen en die zou daar naartoe gaan en te 

ver gaan. En die meneer zou dat ook, als de ouders te ver gaan, verder dan het kind zelf dat 

wil het kind zwijgen.  

T: Maar als de ouders geïnformeerd worden over hoe wel goed te reageren in zo’n situatie?  

M: dat doen die toch niet.  

M: Ze zijn te eigenwijs en wij zijn te veel hun kind.  

M: Als dat toch gebeurt, dan draait die knop toch terug om  

T: Jullie zeiden van wel.  

J: ja het is beter dat ze het wel een keertje vertellen want meestal durf je dat alleen tegen je 

ouders te zeggen en zo weten ze toch hoe ze het een beetje moeten aanpakken. Vind ik.  

T: En als jullie het nu eens zouden zeggen tegen jullie ouders. Bijvoorbeeld tijdens een 

informatiesessie ’s avonds of tijdens de opendeurdag een presentatie voorbereiden.  

J: volgens mij geloven ze het dan nog minder.  

M: nee ik denk echt als het zover is oei mijn kind wordt gepest  

M: en dan zijn ze dat toch allemaal vergeten.  

B: Dat is ook waar  

J: mijn mening is extra informatie kan nooit echt kwaad. Vind ik. Mijn mama weet wel hoe ze 

er mee moet omgaan. Ik vind moest er een komen zou ik het niet erg vinden.  

T: En dan liefst door een professional of door jullie zelf?  

J: een professional 

M: mijn mama gelooft mij anders niet.  
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T: Iedereen professional. En iedereen kan zich dan vinden in een informatiesessie of alleen 

Joy?  

J: ik een beetje.  

T: En de rest niet dan.  

T: Wat als jullie elkaar informeren?  

M: Oh dat zou ik veel beter vinden 

M: Ik zou vrienden dan als het moest gebeuren via sms ofzo. Zou ik het altijd tegen hier, mijn 

vriendin zeggen. En die kan mij dan vertellen wat ik moet doen of wat moet gebeuren.  

T: En als dat nu in een klas is. Bv deze helft van de tafel bereidt een presentatie of een 

brochure of een spel voor of …  en die stellen dat dan voor aan de andere kant.  

M: Ik zou dat gewoon met twee doen. Niet iedereen moet dat weten. 

T: Nene wij zijn nog niet in de situatie dat iemand gepest wordt. Wij zijn nog ervoor, voor het 

pesten.  

A: ja 

T: hoe reageren op cyberpesten,  hoe dat cyberpesten in het schoolreglement staat,…  

J: Dan zou ik beter een expert laten komen. Die weten er meer van  

M: de meeste kinderen, of sommige kinderen hebben dat zelf nog niet meegemaakt dus die 

kunnen daar nog niet zoveel over vertellen.  

T: informatie moet dus altijd van experts komen of leerkrachten. En dan nog liever experten 

dan leerkrachten.  

Ja  

T: Toneel? Zijn jullie daar bekend mee?  

Nee 

T: In sommige scholen wordt er een toneel gebruikt om de leerlingen te informeren 

M: Ik vind dat stom die dan dat allemaal wel en dan is dat ineens, hop allemaal opgelost. En 

dan denk je dit klopt allemaal niet in real life. Zo gaat dat niet dan.  

J: Die kunnen ook helemaal hun script zelf schrijven, en in het echte leven kan je niet bepalen 

wat die andere tegen jou gaat zeggen. 

Dat is wel waar  

T: Maar er tips uithalen ofzo  
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Nee ook niet  

M:  Als ik naar een toneel zou moeten gaan, dan zou ik letten op de dingen die de mensen 

doen, ik zou niet opslaan wat die allemaal zeggen. Ik zou alleen kijken naar de dingen die ze 

doen. Als mama dan ’s avonds vraagt over wat ging het. Ja over pesten dan zou alles gezegd 

zijn. Ik zou het niet opslaan.  

T: En aan deze kant van de tafel.  

J: Een toneel is niet voor te leren. Meer als ontspanning. Misschien voor kleinere kinderen uit 

het lager is het wel leuk.  

T: Geen toneel dus. Dan hebben we nog cirkelgesprekken. Dat is het laatste. Dat zijn 

gesprekken zoals nu. Jullie gaan de leerkrachten gaan informeren.  

Nee 

T: Dat is direct. Nee oke. Waarom nee? 

M: Ja ik weet het niet echt. 

T: Omdat jullie zeiden dat de leerkracht er nog niet mee weg is.  

M: De leerkracht die moeten dat niet. Ik ga geen leerkracht pesten.  

T: Neenee maar door wat jullie aan hen vertellen, zo pakken wij dat aan, dit is nieuw,… zo 

kunnen zij ook anders reageren enzoverder.  

M: Zij zijn volwassen, zij gaan altijd anders reageren dan ons.  Zij zeggen ja je moet dat rustig 

aan doen en dat komt allemaal wel goed. Terwijl wij in ons binnenste denken zwijg gewoon, 

wij weten wel wat te doen. Als ik daar met maartje over zou praten dan zou dat allemaal veel 

gemakkelijker gaan.  

M: Als ik dat dan tegen mijn mama zou zeggen dan zegt ze praat dat eens uit. Terwijl dat als 

ik dat tegen evelien zou zeggen, zou zei helemaal anders reageren.  

T: Dus jullie lossen het liever zelf op.  

T: Dus jullie willen het allemaal heel interactief, rollenspellen en een game. Computerlessen 

ok maar daarbuiten niet. Ouders moeten niet echt geïnformeerd worden. Klopt dat?  

Ja  

T: Cirkelgesprekken ook niet.  

T: Gisteren heb ik ook nog iets gehoord over een film.  

Dat wil ik wel  

M: Ja dat is wel leuk. Want daar kijk je wel aandachtig naar.  
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T: Dat is dan anders dan een toneel.  

J: Je wil echt dat verhaal weten.  

T: Vorig jaar is er in het ‘onkrooid’ een dag geweest rond drugpreventie georganiseerd.  

J: was dat niet een megafuif 

T: ja die mega-fuif was aan die dag gekoppeld. Voor die fuif was er nog een hele dag.  

Ah ja  

T: Als ze nu zo’n dag organiseren rond pesten in het onkrooid. Dus als niet op het 

schoolterrein.  

M: Dat wil ik niet. 

M: Nee toch niet  

M: ik zou gewoon een film, een paar lessen en wat spelletjes, games. En er overpraten met 

vriendinnen  

T: Iedereen kan zich daar in vinden? Moet dat dan allemaal in een week moeten gebeuren 

zoals een project week  

M: Ik zou dat verspreiden over het jaar. Elke week een les van je kan dit doen, je kan dat 

doen.  Je zou dan een les krijgen en misschien tussendoor een film kijken.  

T: Dat je er constant mee bezig bent. 

J: als je zo 1 week, dan krijg je ineens heel veel informatie en dan ben je dat misschien sneller 

vergeten.  

M: Ja dat is wel,  

J: En misschien een test krijgen. 

M: Als je dat een week informatie krijgt ben je dat na een maand vergeten. Als je dat meer 

verspreid, kom je daar op vaker op terug 

T: en jij wou een test.  

M: ja misschien een test op het einde van het jaar  

Neeee 

J: Nee maar dan onthou je toch  

J: Maar dat onthouden we zo wel 

Ja inderdaad  
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Ja  

Geen test  

T: Zou school moeten voorzien in een website waar al de informatie opstaat? 

Nee  

Nope  

T: Dan zal het dat zijn dank u wel voor jullie aandacht.  
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FOCUSGESPREK 1ASO  

T: Dan hebben jullie nog een lijst gekregen. Dat zijn allemaal dingen die momenteel gebeuren 

rond cyberpesten die ik gevonden heb in de literatuur en in de praktijk.  Dat zijn allemaal 

verschillende manieren waarop jongeren geïnformeerd worden over cyberpesten. We zullen 

alles eens overlopen zodat het allemaal duidelijk is. Dus de les op school is gewoon een les in 

een bepaald vak. Zoals bijvoorbeeld godsdienst of een ander vak. Computerlessen is dus in 

ICT. Jullie leren dan hoe je een veilig wachtwoord moeten instellen, facebook goed 

beveiligen. Een quiz is gewoon, iedereen kent een quiz he. En dan via zo’n quiz leren jullie 

hoe dat jullie wat cyberpesten is, wat de gevolgen kunnen zijn, hoe jullie moeten reageren in 

situaties, welke emoties errond hangen. De peer-to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren in 

klas via een spel of via een presentatie of een brochure die jullie gemaakt hebben, eender wat 

kan dat zijn. Dus dat jullie drie bijvoorbeeld, jullie drie gaan informeren. Peer-to-parent is dat 

jullie jullie ouders gaan informeren. Bv op de opendeurdag dat jullie een lokaal inrichten, 

spelletjes spelen, posters ophangen. Kan ook zijn dat het gewoon een informatiesessie ‘s 

avonds. Informatiesessie voor ouders is dat de school de ouders gaat informeren of bv een 

professional die komt spreken die van de universiteit komt. Een game is een spelletje op de 

computer. Een tocht door het school waarbij je allemaal situaties tegenkomt waarop je moet 

reageren, hoe ga jij erop reageren en de leerkracht op reageren. Zo creëer je iets interactief. 

Rollenspellen zijn toneeltjes die je moet spelen onder elkaar. Bv Warre wordt gepest en hoe 

gaat Jens daarop reageren? En hoe zouden jullie het doen of hoe zou het eigenlijk moeten? 

Dus dat jullie weten hoe dat jullie moeten reageren. Een toneel is bv een toneel over 

cyberpesten en weer hoe de emoties naar voor komen, hoe reageren, informatie. 

Buddysystemen is peter- en meterschap. IK weet niet of jullie hier peter- en meterschap 

hebben op school?  

Ja 

T: Wel dan zouden zij jullie helpen als jullie gepest worden en ook informeren van te worden. 

Het komt altijd op hetzelfde neer, het zijn altijd verschillende methoden. En het laatste, 

cirkelgesprekken. Dat is zoals nu eigenlijk. Binnen jullie klas dan. Dat een leerkracht tegen 

jullie praat maar ook andersom dat jullie de leerkrachten op de hoogte houden van de 

nieuwste trends. Zo leren zij jullie iets maar ook andersom. We hebben er nu een paar gezien. 

Zijn er een paar die jullie hier op school gebeuren.  

J: Ja lessen op school. Ja nee niet echt een les. Maar wel er eens iets over zien. Bij 

Nederlands.  

J: Ik weet er niks van  

J: Nee niet echt veel. Alleen bij Nederlands. Die cirkelgesprekken hebben we dat ook niet 

eens gehad?  

J: Ja dat is nu  

J: Ho jaa. Maar zo in de polyvalente ruimte. Of wat dat daar niet over?  
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J: Nee dat was over pesten gewoon niet over cyberpesten.  

T: Dus alleen die les bij Nederlands? En wat hebben jullie daar toen gezien? 

J: Oops 

T: Of is dat al lang geleden?  

M: Dat was een instructie en daar moest je dan dingen uithalen. Was dat niet? Daar stond een 

hele tekst en daar moest je dan zinnen uitmaken.  

M: Imperatieve  

M: Ja imperatieve. Wees voorzichtig en zo. Maar dat was maar een heel kort lesje.  

J: Bv. zet geen foto’s van anderen die niet willen dat je die op het internet zet. Of zoiets en zo 

van die dingen. Ja.  

T: Het ging dus meer over hoe dat je zinnen moet bouwen.  

J: Ja niet specifiek over cyberpesten.  

T: Er wordt dus eigenlijk niet zo heel veel gedaan rond cyberpesten.  

A: Nee  

T: Zouden jullie dat wel willen? Zo’n les waar dat er echt een keer verteld wordt wat 

cyberpesten is, wat kan je er aan doen…  

J: Ja. Zou wel eens handig kunnen zijn.  

M: Maar ze zeggen toch altijd hetzelfde dan. Ge moogt geen foto’s erop zetten enzo. 

T: Dus voor u is het een beetje overbodig.  

M: Nee ik vind dat wel goed maar ze zeggen toch altijd hetzelfde, ge moogt geen foto’s erop 

zetten en ge moogt dat niet doen  

J: En als ge gepest wordt dan moet je het komen melden. En dit en dat. Zeg het tegen uw 

mama en papa en eventueel tegen mij.  

T: En Lore? Moet er zo’n les komen?  

M: Ja het is wel zoals ze zegt, er wordt dan veel herhaald denk ik. Maar ik vind het wel eens 

handig.  

T: Er mag wel eens … 

J: Ja er mag wel eens duidelijk opgedrukt mag worden.  

T: Ben jij daar mee akkoord?  
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M: Ja  

T: Het mag wel eens een keer. Jullie vinden dat het moet maar er zal toch altijd hetzelfde 

gezegd worden.  

A: Ja  

T: Dus jullie vinden dat het maar 1 keer moet gegeven worden hier in jullie schoolcarrière in 

het SPT.  

J: Nee dat niet. Een keer per jaar.  

J: Een keer per jaar 

T: Een keer per jaar. En gaan jullie dat dan niet saai vinden elk jaar. Of zeggen jullie 

misschien elk jaar een andere invalshoek.  

J: Of elk trimester… (lachen) ja lesje minder he 

T: En wat zouden jullie dan graag zien in die lessen?  

J: Een game  

J: Voorbeelden  

T: Het moet niet speciaal uit die lijst hier komen. Maar gewoon als ze zo’n lessen geven wil ik 

wel in het programma. Want jij zei net voorbeelden?  

J: Ja voorbeelden hoe je kunt gepest worden op cyber ja hoe dat je kan gepest worden op het 

internet.  

M: Ja of iemand laten komen spreken die het zelf al heeft meegemaakt.  

T: Dus iemand met ervaring. Vinden jullie dat iets?  

J: Ja heel goed  

A: Ja  

J: Dat vergeet je niet zo snel  

J: Dan ga je sneller denken oei dat moet ik niet doen want dat heeft die gevolgen.  

T: Moet die les gegeven worden door jullie eigen leerkracht of iemand van buiten het school.  

J: Misschien meneer Van Ballaer omdat we die meer vertrouwen  

M: Ik zou eerder iemand willen die er wat meer van kent.  

J: Ik zou iemand willen die het al heeft meegemaakt of iemand die daar meer onderzoek heeft 

gedaan.  
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T: En computerlessen die hebben jullie dus ook niet gehad.  

M: Jawel  

J: Jawel een keer bij meneer Vervoort. Heeft die al eens niet gedaan.  

J: Dat was niet echt over cyberpesten dat was hoe je je alles kan beveiligen en zo.  

T: Maar dat heeft er toch iets of wat mee te maken. Maar het is dus al wel eens aangeraakt hoe 

jullie jullie computer moet beveiligen en veilige paswoorden. Vinden jullie zo’n les moeten 

krijgen over het beveiligen van je computer.  

J: Ik denk dat mijn papa dat wel weet en dat gedaan heeft. Hoop ik  

T: Ik hoor twee nee en daar een ja. Maar dan toch een nee geworden omdat het hier ook een 

nee is?  

T: Nee er mag daar wel eens een les overgegeven worden. En dan een les omdat de tijd moet 

opgevuld of dat jullie het echt interessant vinden?  

Allebei 

T: Iemand een goeie reden waarom wel of waarom niet?  

M: Ik krijg thuis altijd te horen dat ik voorzichtig moet zijn. Dus ja.  Ik mag ook niet zoveel 

op de computer. Ik mag ook niet zomaar iets doen op de computer.  

J: Ik mag van thuis ook geen facebook. Ik wil het ook niet. 

T: Zo zijn er heel veel, dus je moet je ondergedaan voelen.  

T: Dus niet echt een computerles. Ik heb jullie roze en groene post-its gegeven. We gaan daar 

eigenlijk mee stemmen. We hebben net die les en die computerles besproken. Willen jullie dat 

die gegeven worden? We gaan een pakket samenstellen uit die verschillende technieken die 

op die lijst staan. Willen jullie zo’n les in het pakket? Snappen jullie het een beetje?  

J: Ah je moet het in de lucht steken.  

T: Groen is ja en roos is nee 

T: Dus allemaal groenen. Die computerles.  

T: 1 groene en 5 roze.  

J: Iedereen weet wel hoe dat ie zijn wachtwoord moet aanpassen. Of vrijblijvend, zeggen dan 

is er een les. De ene kent al wat meer van computers dan de andere en kan er al beter mee 

omgaan. Vrijblijvende lessen.  

T: Ja dat vind ik een goeie. Die heb ik nog niet gehoord. De quiz. De groenen. Waarom 

zeggen jullie ja.  
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J: Ja dat is tof en je leert er wel eens iets uit.  

M: Ja dat is gewoon iets anders dan een gewone les.  

M: Ja het is leuker maar toch leer je er van bij.  

T: Waarom niet?  

J: Omdat je er misschien niks van weet en dan moet je gaan gokken.  

Ja  

T: Maar je krijgt later wel de goeie antwoorden dus daar kan je dan van leren.  

J: Dan liever eerst een les en dan de quiz.  

T: volgende zeg het maar.  

J: Ah ja ik weet het eigenlijk niet. Ja hoe moet ik dat uitleggen. Nee  

T: Misschien Lies.  

M: Je moet er toch meer uitleg over krijgen dus dan kan je beter eerst het goede krijgen en 

informatie.  

T: En als er een wedstrijd aangekoppeld wordt? In heel de school wordt de quiz gedaan en de 

beste klas krijgt een prijs?  

J:  moet ik er eens over nadenken. 

T: Zijn de groene dan nog steeds positief of net niet?  

J: Ja dan gaat iedereen voor de wedstrijd en niet meer voor te leren.  

M: En meestal zijn de vragen dan ‘wat moet je doen als je gepest wordt?’ en je weet wat je 

moet antwoorden om het goed te doen 

J: En het is een mening en je kan niet echt een antwoord er op geven 

T: Dat is waar  

J: Maar je kan wel de beste geven he. En dat is meestal de goeie.  

J: Maar er is geen goed of fout bij een mening.  

J: Dat is ook waar.  

J: Alleen als het zo’n een heel domme opmerking is.  

T: Britt?  

M: Ja ik weet niet. Bij een wedstrijd gaan ze niet meer voor te leren. Dus.  
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T: Dus een quiz was 3 -3. Het volgende is die peer-to-peer. Dus dat jullie elkaar gaan 

informeren. Allemaal groenen. Waarom? 

J: Omdat je dan gemakkelijker kan praten omdat het vrienden zijn. 

J: En je hoort dan ook eens andere meningen en hoe dat andere daarmee om zouden gaan  

M: Ja die zijn ook van dezelfde leeftijd. En dat is ook anders dan dat je met volwassenen 

praat.  

J: Dat is het eigenlijk  

T: En hoe zouden jullie dat aanpakken.  

J: Ja zo ge hebt zo mensen die beter met elkaar kunnen opschieten en dan mensen met wie je 

minder goed kan opschieten zet je bij elkaar 

T: En wat ga je dan met die groepen doen?  

J: Praten  

J: Ja als je dan in een groep zit waarvan je de mensen niet zo goed kent, ga je daar niet echt 

mee spelen.  

J: Je moet net mensen praten die je minder goed kent.  

J: Nee dat vind ik niet  

J: Zo leer je ze toch kennen.  

T: Hoe zou je het nog aanpakken?  

T: Niemand? Jullie hebben daar nog geen idee over.  

J: Maar meestal heeft de leerkracht wel een opdracht.  

J: Dat is gemakkelijker 

T: En als het nu gewoon een presentatie is. Bv een groepje van jullie 6 die voor de klas 

moeten presenteren. Zouden jullie dat zien zitten?  

M: Ja dan moeten we zelf al wat opzoeken dus dan kennen we daar ook wel wat van.  

J: Ja als elk groepje dat doet, hoor je ook niet altijd hetzelfde. Soms wel maar dan heeft dat 

groepje die informatie en die andere die. En zo kom je dan ook wel wat te weten.  

J: Is dat dan zo met een powerpoint? 

J: Of met filmpjes?  

T: Oke jullie ouders moeten die geïnformeerd worden?  
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J: Ja groen 

T: Allemaal groenen. Waarom? Deze kant van de tafel? 

J: Omdat die… maar weten die dat niet? 

T: Was er al eens niet zo een avond?  

J: Leren leren  

J: Nee dat was iets anders, over het internet.  

J: Maar dat was denk ik over facebook.  

J: Maar op facebook wordt er ook wel veel gecyberpest.  

T: Dat is waar 

J: Dat is de grootste bron denk ik.  

T: Cyberpesten is ook via gsm enzo.  

T: Maar dus jullie ouders, waarom?  

J: Ja dat ze ook geïnformeerd moeten worden en ook hoe dat ze hun kind er in kunnen 

begeleiden. En dat ze hun kind in het oog moeten houden. In hun gsm moeten ze nu niet zitten 

neuzen maar de Facebook moeten ze kunnen checken. Maar niet dat ze in uw berichten zitten 

neuzen maar wel kijken welke pagina’s dat je leuk vind en in welk groepen dat je zit want er 

zijn ook van die groepen, ik haat … , en zo zijn er heel veel groepen. En als ze dat zien dan 

moeten ze er iets van zeggen. En dus ik vind dat ze wel geïnformeerd moeten worden.  

J: En als uw kind het doet straf geven 

T: Ja denk je dat dat de beste oplossing is.  

J: Nee  

J: Of gewoon zeggen dat hij niet meer op het internet mag. Als ouder moet je wel 

geïnformeerd zijn vind ik.  

M: Bij mij kunnen ze alles controleren. Ook mijn berichten kunnen ze lezen via de computer. 

Dus als ik gepest wordt dan zien ze dat direct.  

T: Britt misschien 

M: Ja dat als je gepest wordt of als je het zelf doet dat ze dan weten wat ze moeten doen.  

T: Nog iemand misschien? Moeten die infosessies door het school gegeven worden of door 

professionals?  

A: Professional  
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J: Allebei, eerste inleiding door de directeur en dan…  

T: Er zijn hier ook leerkrachten die zich bijgeschoold hebben in cyberpesten. Dat zijn dan 

geen professional maar toch  

J: Ja die dan de inleiding en de professional de hoofdzaak. 

J: De echte informatie 

J: Iemand die daar veel over weet.  

T: Ben je het er mee eens?  

M: Ja  

M: Je kan ook de ouder van iemand die gepest is geweest laten komen om te weten hoe dat je 

er op moet reageren.  

T: Ja?  

J: Maar dan zou ik als die door de directeur en de professional ook de kinderen mee laten 

komen  

T: Ja?  

J: Ja bij ons was er eens iets over leren leren dat de kinderen naar buiten moesten en dat die 

een verder bleef vertellen.  

J: Ja dat was echt interessant 

J: Ja inderdaad.  

T: En als jullie nu de ouders gaan informeren? Zoals ik had gezegd bij een opendeurdag of ’s 

avonds. 

J: Ja dan zijn ze denk ik ook wel geïnteresseerd. 

T: Maar of ze dan geïnteresseerd zullen zijn om de juiste redenen dat weet ik niet 

J: Dan denken ze ah hier de Warre gaat presenteren. En dan weet ik niet of ze echt nog 

geïnteresseerd zullen zijn in het cyberpesten. Alleen maar in de persoon die het gaat 

voorbrengen.  

T: Jij zei ook strikt ja 

M: Ja dan gaan ze alleen maar voor hun zoon of dochter gaan en niet voor wat ze gaan 

vertellen.  

T: Ze gaan het niet geloven 

M: Dat misschien wel maar ik weet niet of ze er veel uit onthouden 
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T: De informatiesessie voor de ouders is een ja maar als het gegeven wordt door jullie zelf is 

het een nee. Dat zijn dan allemaal roze.  

T:Zouden jullie dat willen doen?  

J: Nee 

J: Ja ik denk dat ik dat wel plezant zou vinden.  

T: Het volgende, je hebt het al een paar keer gezegd, een game 

J: Ja op de Xbox 

T: nee niet op de xbox. Maar op de computer 

J: ja is er zoiets niet juist uitgevonden?  

J: Ja dat is op het nieuws geweest. En dan moesten kinderen spelen  

J: En dan moest je naar een website surfen  

M: En dan kon je dat gratis doen 

T: Zouden jullie dat graag spelen? 

 J: Ja maar ik weet het niet he maar volgens mij is het voor ons iets te kinderachtig 

T: Dus het is meer iets voor kinderen uit de lagere school volgens jullie.  

J: Ja dat denk ik wel  

T: Ja dus een spel uitvinden voor iets oudere kinderen.  

T: Dus de doelgroep moet aangepast worden 

J: Ik ken het spel niet goed he maar ik denk dat.  

M: Maar je begint toch niet te cyberpesten in het vijfde leerjaar ofzo.  

J: Jawel ze.  

T: Maar dus als het spel aangepast is aan de doelgroep en de leeftijd en niet kinderachtig dan 

zien jullie het wel zitten.  

Ja  

T: En waarom zien jullie dat dan zitten? Is het dat het toffer is dan een les of als inleiding van 

een les.  

Ja  

J: Zoals bij het bananenspel en  
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J: Bananenspel?  

M: ja dat je die bananenspel dat je die bananen moest verkopen.  

J: Ah ja bij de mondiale dag  

J: Misschien eerst dat spel en dan een toneel ofzo. 

J: Ja maar dat had er wel niks mee te maken he 

J: Jawel he heb je die nabespreking niet gehoord?  

J: Ja daar was ik bij  

J: Ja die nabespreking was dat diegene die de bananen moeten knippen en inkleuren hadden 

veel meer werk dan diegene die de bananen moesten verkopen. Dus dat een klein verband  

J: Maar dat heeft toch niks te maken met cyberpesten  

J: Ja nee nu niet maar toen wel  

T: hij gaf alleen maar het voorbeeld van het bananenspel.  

T: Maar dus allemaal groenen of … en kunnen jullie nog eens de redenen zeggen?  

J: Ja ik denk dat je er gemakkelijk van leert als je het in een spel vorm doet. Dat je er dan 

meer van onthoudt.  

T: Zijn er nog andere redenen?  

J: Ook omdat het leuker is  

J: Je kan er ook dingen van afleiden. Bv de meneer kan vragen wat was het doel van het spel?  

T: Dus zoals je daarnet zei bij het bananenspel een nabespreking doen van het spel.  

T: Eeuhm gaan jullie dat spel op school spelen of willen jullie de mogelijkheid om het ook 

thuis te spelen?  

A: Alleen op school  

J: Als je dat thuis gaat spelen, facebook staat dan open en dan nog youtube met goei liedjes 

dan heb je helemaal geen aandacht meer voor het spel.  

T: Volgende op de lijst. Die rollenspellen, toneeltjes spelen zoals ik daarnet heb gezegd Warre 

wordt gepest en Lies hoe ga jij daar op reageren? Wat zouden jullie ervan vinden als ze dat 

hier zouden doen op school?  

J: Ik weet niet  

M: Ik weet het eigenlijk niet  



 
52 

T: Jij bent aan het twijfelen? 2 en 4 

T: Dan beginnen we bij … voor de waarom?  

M: Ik weet het nog niet 

T: Dan kunnen we eerst nog naar iemand anders luisteren. Jullie zeiden ook nog van wel. 

Waarom?  

J: Dan je je inleven in je personage en dan kan je ook gemakkelijk die problemen oplossen. 

Denk ik.  

T: Ook qua .. dan weet je ook hoe het voelt. En dat het een stimulans is om het niet te doen.  

ja 

J: Dat denk ik nu net niet…  

M: Ja  

J: Hoe dat het voelt is nog helemaal iets anders dan nu je die tekst leren en moet je doen alsof 

je gepest wordt maar als je echt gepest wordt dan gaan uw gevoelens toch helemaal anders 

zijn.  

J: Ja dan ga je wenen en afschermen 

J: Ja dan ga je echt op je bed zitten en wenen. Dan zijn denk ik die emoties nog veel anders en 

ga je uw meer concentreren op het toneelspelen en laten zien dat ik het goed kan.  

T: Jij had ook nee gezegd.  

M: Ja ik denk hetzelfde. Je weet net wat het echt is 

T: Dus de empathietraining was een beetje half half. Het volgende toneel.  

J: Is dat niet hetzelfde?  

T: Toneel is dat andere mensen het gaan kijken. Een echt professioneel gezelschap dat een 

toneel gaat opvoeren. Je kan ook denken aan een film over cyberpesten 

J: Maar dan zijn de emoties ook nog niet echt. En als je dan iemand hebt gehad die dat 

ervaren heeft dan zijn de emoties wel echt.  

J: Ja of een toneel laten spelen en zeggen dat je het echt hebt meegemaakt. Dan kan je u denk 

ik wel veel beter inleven.  

T: Dus toneel laten spelen… 

J: Door mensen die het echt hebben meegemaakt. Dat je kan zien dat die daar ervaring 

meehebben. 

J: Ervaring 
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J: Ja hoe moet ik het anders uitleggen?  

J: En dan gaan die mensen wenen terwijl ze aan het spelen zijn 

J: Ja terwijl ze echt pijn hebben gaan ze toch voor ons spelen.  

J: Of een film ofzo.  

T: Dus een toneel of een film..  

Ja  

T: Zouden jullie daar dan echt iets uit leren of is dat dan gewoon kijken  

J: allebei een beetje 

M: ik zou wel denken van amai dat is erg maar ik zou er niks van opsteken. 

J: Ja ik zou niet beginnen te lachen. Misschien wel een beetje uit leren 

T: Is dat een ja of een nee? 

Ja  

M: Ik weet het niet  

T: Zal ik voor u een halfke opschrijven 

M: Ja doet da maar 

T: En de rest zegt nee. Het peter-en meterschap.  

J: Dan spelen wij eigenlijk alleen maar spellekes 

J: Dat is meer lachen  

J: Je moet wel eerst komen he 

T: Dus naast de spellekes, dat ze jullie dan gaan helpen wanneer jullie gepest worden 

J: Ik weet niet of dat echt helpen gaat zijn, ik denk dat het meer praten gaat zijn.  

J: Maar ik denk nu dat er tijdens een peter- en meteractiviteit er nog niks gezegd is over 

pesten. Dat er alleen maar banana of hoe noemt dat ding dat er alleen spellekes zijn gespeeld. 

En bij de examens zijn we eens in groepjes gaan zitten en hebben ze ons tips gegeven. Maar 

over cyberpesten of pesten.  

T: Zouden jullie dat wel willen?  

Nee  

Nee  
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J: Willen niet echt maar er is nog niet echt iets over gezegd.  

T: Maar jullie dat niet van hen horen.  

J: Langs de ene kant wel  

J: Die doen niet serieus genoeg.  

J: Maar die kunnen wel serieus zijn. Als ze  

T: Is dat voor iedereen dan een nee? 

J: Ik ga toch voor een halfke 

T: 1 halfke en de rest zegt nee 

T: Als je dan gepest wordt, is er dan iemand waar jullie naartoe kunnen gaan?  

J: Ja een mevrouw 

M: Is dat niet mevrouw melis? 

J: En die vangt u dan op  

J: De graadcoördinator 

J: Maar zouden veel kinderen naar toe gaan?  

J: Nee dat denk ik niet  

J: Als je daar les van hebt, is dat iets anders maar niet iedereen heeft daar les van. Je hebt er 

nog nooit echt contact meegehad wel als is gezien wanneer ge die voor studie had maar. Je 

zult die nog niet echt vertrouwen.  

T: We zullen nog even het laatste doen. Cirkelgesprekken. Dat jullie de leerkrachten iets leren 

en anders om. Zoals nu. Gezellig babbelen.  

J: Hey ja dat vind ik iets goed.  

T: Ene groene al nog iemand anders 

M: Ligt ook aan de leerkracht.  

J: Meneer van ballaer.  

J: Niet die van godsdienst ze 

J: Neje alstublieft 

M: Maar sommige leerkrachten kunnen wel eens afwijken van het onderwerp of zo. En dan 

begin je over iets anders te babbelen. En dan heb je ook niks aan dat lesuur.  

T: Iemand ja, halfkes , nee 
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J: Ik ben nog aan het nadenken.  

M: Dit vind ik wel leuk 

M: Maar ook als je met meer bent, ga dat ook niet lukken. Dit is gezelliger.  

J: Ja minder is beter. 

T: Dus niet met je volledige klas. In groepjes waarmee je omkan. 

Ja  

T: Moet de leerkracht dan nog steeds aanwezig zijn of een oudere leerling of .. 

J: Zo iemand als u. Ahja misschien niet perse u maar. Ja nee. Maar ook iemand dat je niet 

kent en die wat noteert en ook wat voorbeeldjes geeft en daar dan over praten.  

Ja  

T: Oke, dan zoals hij het zegt 

J: Ik een halfke  

T: Dus ene volledige groene en de rest halfkes.  

T: Eeuhm zo’n gesprek zouden jullie dat een keer per jaar willen doen. Of  

Ja  

T: Of een keer per graad.  

J: Ahja, een keer om de 2 jaar.  

J: Ja ik denk ook wel een keer per jaar. Elk jaar gebeurt toch wel iets anders.  

T: Volgend jaar zouden we het dan wel over iets anders hebben dan nu.  

T: We hebben er nu een paar gehad die ik heb gezegd. Maar hebben jullie zelf voorstellen?  

J: Daarom dat ik het goed vind dat iemand zoals u erbij zit. Omdat ik zelf geen voorbeelden 

zou hebben  

M: Ja ik ook  

T: We hebben er een paar die jullie echt goed vonden, bv die les, dat game, die 

cirkelgesprekken. Moet dat dan in een dag bv. je hebt daarnet die mondiale dag aangehaald. 

Moet er dan een cyberpest dag komen. Met in de voormiddag mogen jullie dat spel spelen en 

in de namiddag een informatiesessie en dan nog een toneel of film. Of moet het verspreid zijn 

over het jaar?  

J: Ik zou zo eens 2 dagen in het jaar 
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J: Of een cyberpest week.  

J: Dan hebben een week geen les.  

J: Ja bv op maandagvoormiddag of dinsdagnamiddag woensdag voormiddag. Zo.  

J: Vrijdag zingen we dan een liedje en gaan we naar huis  

T: Een week is misschien wat onrealistisch. Maar zo een dag 

Ja  

J: Dat is wel een beetje veel voor een dag  

T: Ouders moeten bv al niet aanwezig zijn tijdens die dag. 

T: Moet het school voorzien in een website waar alles qua informatie en tips en tricks opstaan 

waar jullie naartoe kunnen surfen als jullie gepest worden?  

J: Ik zou dat goed vinden  

M: Ik zou dat niet doen  

Ja  

J: Langs de ene kant wel en de andere kan niet he 

J: De kinder en jongere telefoon. 

J: Daar al helemaal niet.  

J: Dat is toch anoniem 

J: Ja maar ik wil wel iemand zien  

M: Langs de ene wel de andere kant niet. Want als ik gepest zou worden zou ik daar niet naar 

toe surfen maar bv andere wel.  

Ja ja  

J: Ik praat liever tegen mijn ouders dan tegen een onbekende aan de telefoon.  

T: Hebben jullie nog iets toe te voegen? Zelf nog vragen, opmerkingen?  

T: Dan wil ik jullie bedanken en dan mogen jullie terug naar de les. 
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FOCUSGESPREK 1 BSO  

T: Ik ben Tine Raeymaekers, student communicatie aan de universiteit van Antwerpen. En ik 

doe onderzoek naar de preventie van cyberpesten. En om dit tot een goed einde te brengen 

heb ik jullie mening nodig. Jullie hebben een lijst gekregen met een aantal technieken en ik 

wil weten hoe jullie geïnformeerd willen, we gaan die technieken allemaal overlopen en 

vragen wat jullie daarvan vinden. Of jullie dat leuk vinden, waarom wel of waarom niet. En 

op het einde van het gesprek zou ik graag een pakket samenstellen van die verschillen 

technieken om later misschien in werking te stellen maar dat is nog veel toekomstmuziek. Het 

gesprek zal opgenomen worden via de dictafoon en via de camera, als hij niet uitvalt. Ik zal 

het later dan uittypen en zal analyseren. Ik ben de enige die het zal lezen dus jullie ouders, 

leerkrachten en directie gaan dat allemaal niet te horen krijgen. Spreek zoveel als je wil, jullie 

mening, als je het niet eens bent mag je dat altijd laten horen. Zijn er nog vragen?  

T: Nee?  

T: Een lijst met technieken? Hebben jullie al elementen ervan gehad? Ik zal even zeggen peer-

to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren dus bijvoorbeeld deze kant van de tafel gaat deze 

kant van de tafel informeren. En peer-to-parent is dat jullie de ouders gaan informeren. Dus de 

studenten de ouders.  

T: Al iets gehad? je mag het zeggen je moet je hand niet opsteken.  

J: Moet je het gewoon aanduiden?  

T: Nee je mag het gewoon zeggen. Dus bijvoorbeeld als je als eens een les over cyberpesten 

hebt gehad  

A: Ja  

J: Ja bij godsdienst 

T: Alleen bij godsdienst? En wat hebben jullie toen gezien?  

J: Wij hebben toen op de computer, moest je zo een lijst invullen. Of dat je Facebook had en 

zo van die dingen. En of je als gepest bent of zo van die dingen.  

T: Dus een lijst bij godsdienst. En vond je dat leuk? 

J: Bwa  

T: Hugo?  

J:  Mij maakt dat niet uit 

T: Voor de rest? Was het leuk of niet? Jij vond het niet zo leuk  

J: Dat viel wel mee.  

T: En waarom was dat niet zo fijn?  
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J: Ja gewoon. Het was niet dat ze heel leuk was, maar ook niet dat het stom was.  

T: Dus jullie hebben vragen gekregen over wat jullie hebben qua Facebook en dergelijke. 

Moest er nog wat anders in zitten? Bijvoorbeeld hoe cyberpesten in het schoolreglement staat.  

T: Weten jullie wat er in het school reglement staat qua cyberpesten? 

A: Nee 

M: Is het niet zo dat je straffen krijgt ofzo?  

T: Vinden jullie dat het gezegd moet worden in de lessen?  

J: Niet in de lessen, maar na de lessen. 

T: Na de lessen?  

J: Als iedereen weg is. 

T: Iedereen weg is?  

J: Dat het zo privé blijft.   

T: Julie? Wat is uw mening erover 

M: Dat die dat mogen zeggen 

T: Wat er in het schoolreglement staat?  

M: Ja  

T: In de lessen? En dat was het enige? Dus geen computerlessen waarin ze zeggen hoe je uw 

paswoord moet aanpassen of hoe dat je uw privacy instellingen moet aanpassen.  

Nee 

T: Vind je dat er zo’n les moet komen? Julie knikt van wel  

M: Zo weet je hoe alles in elkaar zit als je wordt lastiggevallen door iemand.  

T: Dus het is wel handig? Jij knikte nee. Waarom?  

J: Eeuhm ik weet het niet goed.  

T: Hugo?  

J: Omdat je dat al aangeduid hebt. Op Facebook staat het zelf ook hoe je iemand moet 

blokkeren.  

T: Dus het is een beetje overbodig zeg je.  

Ja  
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J: En je kan het thuis ook altijd vragen aan iemand.  

T: Die lessen worden die gegeven door jullie vakleerkracht? Of iemand van op school?  

J: Toen door iemand anders van godsdienst. Of toch bij jullie toch?  

J: Wat  

J: Was dat niet mevrouw Van Someren?  

J: Voor godsdienst  

J: Jullie ook he  

J: Maar dat is niet onze klastitularis?  

T: Maar jullie hebben toch voor ieder vak een andere leerkracht toch?  

J: Ja, mevrouw van Someren. Maar toen was het mevrouw Wouters want die was ziek.  

T: Vinden jullie dat die dat goed gegeven? Of hebben jullie liever dat het door een 

professional gegeven wordt? Voorbeeld ik, die momenteel onderzoek doet naar cyberpesten. 

T: Of zeggen jullie: mijn leerkracht is goed?  

Ja  

T: Dus liever jullie eigen leerkracht? U heb ik nog niet gehoord? 

M: Ja eigen leerkracht 

T: Eigen leerkracht? En heb je daar een reden voor?  

M: Nee  

T: Misschien dat je je daar meer op uw gemak voelt dan bij iemand anders. Dan ben je minder 

verlegen.  

T: Willen jullie elk jaar een les krijgen over cyberpesten?  

J: Nee.  

T: 1 of 2 keer in jullie schoolcarrière?  

J: Ja ik denk dat dat wel genoeg is?  

T: Iemand een andere mening?  

T: Nee?  

T: We hebben nu die lessen gehad? Jullie mogen jullie groene of rode post-it opsteken. We 

gaan nu een programma samenstellen he dat gecreëerd word door studenten om cyberpesten 

aan te pakken. Moet een les erin of niet?  
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T: Snappen jullie het of niet?  

J: Nee 

T: Er zijn verschillende programma’s in de literatuur die bestaan uit verschillende onderdelen. 

En hier staan er een paar van in. Ja? Nu gaan we kijken welke jullie willen. Snap je het?  

J: Nee  

T: Je hebt hier een lijstje he. We gaan die overlopen. En jij moet zeggen of je het leuk vindt of 

niet? Als je zegt ik vind een les leuk dan steek je een groene op en wanneer je het niet leuk 

vind een roze.  

Ahja.  

T: Dus een gewone les in godsdienst? Vinden jullie dat er het in moet of niet? 

T: Allemaal groenen.  

T: En jullie vinden dat omdat het interessant is? Je moet het toch eens gezien hebben  

Ja  

T: En maar 1 keer in jullie schoolcarrière. Niet elk jaar 

Ja  

T: En die computerles waar ik het daarnet over had. Met tips en tricks over veilig internet.  

T: Nee. Drie en drie. De jongens roos en de meisjes groen. Jullie vonden het een beetje 

overbodig. Maar de meisjes vonden het blijkbaar toch goed. Waarom?  

M: De meesten worden toch gepest via internet. En ja op Facebook hoe dat je uw nummer 

moet verwijderen als die er toch bijstaat. Zo  

T: Dan zou het wel handig zijn. Akkoord?  

Ja 

 T: In sommige scholen wordt een quiz gehouden. Dat je via de quiz informatie krijgt en via 

de vragen ook tips krijgt om iemand te troosten. Iedereen zegt groen. Waarom?  

J: Dat het nodig is.  

T: Is het dan goed via een quiz. Of toch liever een les.  

J: Nee via een quiz. Dat is veel leuker om te doen 

T: Ga je er dan meer van leren denk je?  

J: Ja dan ga ik het beter onthouden denk ik.  
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T: Iedereen? Of iets anders? 

T: Moest er een wedstrijd aangekoppeld zijn. Bv per klas die quiz doen en wie de hoogste 

punten heeft krijgt een leuke prijs. Nee dan niet? Waarom?  

J: Omdat als je beloond wordt. Dan je moet het eigenlijk voor niks doen  

T: Je gaat het beter onthouden en er iets van leren als je er het voor niks moet doen. Iedereen 

akkoord of iets anders zeggen. Kobe, jij wil graag een prijs.  

J: Nee, ja zo wel iets maar niet echt iets groots. Iets kleins krijgen.  

T: Wil jij een prijs krijgen?  

J: Nee 

T: Waarom niet? 

J: Omdat zo iedereen zo zijn best doet. Anders doe je het voor iets anders.  

T: Die peer-to-peer. Dat heb ik daarnet al even uitgelegd. Dat is dat de studenten elkaar gaan 

informeren. Zien jullie dat zitten. Maarten jij was snel met uw groen, twee meisjes met roos. 

Waarom?  

M: Als je het als ziet bij de leerkracht moet dat niet.  

T: En als de leerkrachten het niet zien maar aan jullie overlaten?  

M: Dan wel  

T: En bij u  

M: De leerkrachten weten daar wel wat meer van. Alle ja. Omdat kinderen van onze leeftijd 

er toch niet zoveel van weten.  

T: En dan hadden we 4 groenen.  

J: Dan kom je misschien nog eens iets te weten. Misschien dat de leerlingen wel iets weten 

dat de leerkrachten niet weten.  

T: Ben je het daar mee eens?  

J: Ja  

T: Hoe zouden jullie dat dan aanpakken? Zouden jullie een presentatie maken of een spel 

ontwikkelen of een brochure maken?  

J: Ik denk een spel. Geen saaie presentatie.  

T: Vier vonden het goed. 2 niet. 
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T: ouders moeten zij geïnformeerd worden door de school. Hoe dat ze jullie kunnen bijstaan 

met raad en daad mochten jullie gepest worden, hoe ze kunnen reageren in zo’n situaties. Ik 

heb 1 groene en de rest roze. Ik begin met de groene.  

M: Als je dan gepest wordt na school dat je ouders ook kunnen goed reageren.  

T : En als het door de studenten gebeurd?  

Nee  

T: Alleen de school. En dus niet door de studenten.  

T: Een game op de computer?  

J: Alleen als het een hele coole game is, dan zou ik het wel leuk vinden.  

T: Het zien er wel hele coole uit.  

J: Ook met schieten?  

T: Nee, dat moet je er niet bij voorstellen. Je kan je eigen personage samenstellen. Zouden 

jullie dat leuk vinden?  

J: Nee 

T: Dat niet? Wie zegt wel en wie zegt niet?  

T: Waarom?  

J: Gewoon het is leuker als je er een spel over kan spelen.  

T: Waarom niet.  

J: Omdat je er dan niet actief in bent, en dat je niet kan schieten,  

T: Meisjes 

M: Dat is meer iets voor jongens.  

T: Empathietraining  is het volgende. Dat zijn rollenspellen. Spelletjes die gespeeld worden 

waardoor je leert hoe de andere zich voelt, en hoe je iemand kan troosten. Iedereen is goed.  

J: Omdat niet iedereen weet, hoe dat je iets moet oplossen 

T: Eden?  

M: Om die persoon te kunnen helpen en hoe je kan helpen?  

T: Julie?  
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M: We hebben dat vorig jaar op school gedaan en dat was wel plezant. Als iemand wordt 

gepest en je weet niet hoe het voelt maar je doet het zelf wel bij iemand pesten. Zo weet je 

hoe iemand zich voelt.  

T: Jij hebt ook voor groen gekozen  

J: Als je iemand pest en dan weet je ook hoe die een zich voelt.  

T: Oke  

J: Als je die pest, dan weet je wanneer je moet stoppen  

J: Maar je moet direct stoppen  

T: Het is wel niet de bedoeling dat je pest he. 

T: Dat mag er volgens jullie in. Het is plezant en je leert ervan. Het volgende is een toneel. 

T: Jullie moeten zelf niet spelen, je moet kijken en leren uit wat ze spelen, de situaties. 

T: Eentje nog altijd niet, de rest wel  

J: Omdat een toneel niet zo leuk is  

T: En de rest? Julie?  

J: Dat is wel plezant en ik kan er wel iets uit leren . 

T: Jullie hebben ook peter- en meterschappen hier op school.  

J: Wij niet meer. 

J: Die van ons waren een beetje dom en waren een beetje gek.  

T: Als zij jullie nu gaan informeren over cyberpesten. Dus niet alleen spelletjes spelen maar 

ook informatie geven over veilig internet. Allemaal groenen. Hugo?  

J: Ik weet het niet  

J: Zo heb je wel iemand om ermee over te praten.  

T: Moeten zij jullie ook helpen wanneer jullie gepest worden?  

M: Dat zou wel leuk zijn  

T: Het laatste, cirkelgesprekken. Zoals nu, en ik ben dan de leerkracht. Zo kunnen jullie de 

leerkrachten nog wat leren en de leerkrachten jullie. Op een interactieve manier. Iedereen zegt 

van wel  

J: Zo kan iedereen nog wat bij leren want niet iedereen kent alles.  

J: Hetzelfde als Hugo.  
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T: Het is leuker dat je van elkaar kan leren. Hebben jullie zelf nog iets?  

J: Nee niet echt  

T: Ik heb ook al wel eens film gehoord.  

J: Dat vind ik wel leuk 

T: Willen jullie het verspreid over het schooljaar?  

J: Ja liefst verspreid.  

J: Als je dat zo op een week krijgt dan wordt het saai.  

J: Dan gaat het in je oor en dan gaat het er weer uit.  

T: Moet het school voorzien in een website waar alle informatie op staat 

Nee  

T: Hebben jullie zelf nog iets?  

Nee  

T: Dan hartelijk bedankt.  
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FOCUSGESPREK 1BSO  

T: Het gaat dus over cyberpesten. Je hebt allemaal een lijst gekregen. We gaan die allemaal 

even overlopen wat dat alles inhoudt en dan gaan we straks even kijken of dat jullie dat leuk 

vinden, niet leuk vinden, of dat jullie dat al gedaan hebben hier op school of niet. En het 

belangrijkste is eigenlijk waarom dat jullie dat net vinden. Dat is de essentie van het 

onderzoek.  

Oke  

T: Lessen op school zijn lessen in algemene vakken. Zoals godsdienst, zoals PAV, in 

algemene vakken. En dan computerlessen is echt in een ict lessen. Ik weet niet of jullie 

computerlessen krijgen.  

A: Ja   

Oke. Een quiz, iedereen kent een quiz wel. Dat zijn zo vragen en antwoorden. En door die op 

te lossen krijgen jullie informatie over cyberpesten, hoe je moet reageren op situaties van 

cyberpesten, welke emoties ermee gepaard gaan. Snap je?  

A: Ja  

T: Peer-to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren in de klas. Dus bv met jullie met vier iets 

voorbereiden om deze 2 heren hier te informeren over cyberpesten. Dus via een presentatie, 

via een brochure, via een spel, of misschien hebben jullie zelf nog ideetjes straks. Peer-to-

parent is dat jullie jullie ouders gaan informeren. Op een opendeurdag of tijdens een 

informatiesessie ’s avonds. Informatiesessie voor ouders is dat als de school jullie ouders gaan 

informeren. Of een andere mogelijkheid is dat een onderzoeker die er onderzoek naar doet 

erover komt vertellen. Tot nu toe duidelijk. 

A: Ja 

T:  Een game dat is een spelletje op de computer. Dat gaat dan over cyberpesten. Jullie krijgen 

een manneke en jullie mogen dat volledig samenstellen en dan maken jullie een toer door een 

school en komen jullie verschillende situaties tegen waarop jullie moeten reageren en hoe dat 

jullie dan reageren wordt later besproken. Wat hebben jullie goed gedaan, waarop kunnen 

jullie verbeteren? Rollenspellen of empathietraining is dat jullie zelf toneeltjes gaan spelen of 

situaties gaan naspelen. Dus bv Bradley wordt gepest en hoe gaat Amber daarop reageren? 

Volgende is een toneel of een film. Dat is dan een film of een toneel dat gaat over 

cyberpesten. Jullie kunnen daar dan informatie uithalen, leren hoe je moet reageren op 

cyberpesten, wat de gevolgen zijn enzo. Volgende is buddysystemen of peter en meterschap. 

Ik weet niet of jullie dat hebben hier op school? 

Nee  

T: Dat is dat er een oudere leerling jullie gaat bijstaan wanneer jullie gepest zijn en die jullie 

tips en trips gaat geven over veilig internetten. Het laatste zijn cirkelgesprekken, dat zijn 
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kleinere groepjes zoals nu, er zit een leerkracht bij en zij gaan jullie informeren over 

cyberpesten en jullie gaan hem informeren over de laatste trends op het internet.  

T: We hebben de lijst nu besproken. Hebben jullie als iets over cyberpesten gezien?  

J: Over cyberpesten niet. Alleen over pesten zelf, zonder cyber erbij.  

T: Was dat in een les?  

J: Ja dat was in een les. We hebben daar een heel thema overgedaan. Een hele week.  

J: We hebben dan ook een move tegen pesten gedaan.  

J: We hebben ook een film gezien over een jongen dat gepest werd.  

T: jullie hebben dan een hele week rond pesten gewerkt in de klas. Was dat leuk? 

J: Ik weet niet. Dat was gewoon.  

T: Het was plezanter dan een gewone les.  

J: Ik vond dat eigenlijk een beetje zielig voor de jongens die gepest werden.  

T: Als je gepest word dan zijn zo’n lessen wel confronterend als je niet gepest word dan zijn 

zo’n lessen wel leuk zeg je?  

Ja  

T: Zijn er nog andere redenen waarom een les niet zo leuk kan zijn? Als je nu kunt kiezen 

tussen een les over cyberpesten of een gewone les. Wat zou je dan kiezen?  

J: Geen een van de twee. 

T: Je moet kiezen. OF vinden jullie lessen gewoon saai. Jullie willen misschien meer 

spelletjes. Meer actief.  

M: Jaa  

T: Iets interactiever. Michael?  

J: Jaa ik heb liever een les.  

T: Waarom?  

J: Omdat je van spelletjes spelen dom wordt 

M: Maar dan leer je iets tenminste.  

J: Ik vind het wel beter omdat je meer leert. Spellekes dat is tenmiste plezierig.  

J: Je kan wel eens spellekes spelen maar je moet er ook wel iets uit leren.  
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T: Het moet een combinatie zijn van de twee. Als die lessen nu gegeven worden op de 

computer? De leerkracht gaat jullie helpen om een veilig paswoord in te stellen, jullie profiel 

op facebook bv te beveiligen.  

Ja  

T: Waarom niet?  

T: Waarom niet? Waarom wel?  

M: Als je gepest bent is het misschien wel handig.  

T: We gaan zodadelijk werken met die post-its. We gaan zodadelijk stemmen over die 

verschillende technieken die we gaan bespreken. Het is de bedoeling dat we op het einde een 

pakket hebben met verschillende technieken die jullie leuk vinden. Als je het leuk vind mag je 

dan een groen naar boven steken en als je het niet zo leuk vind mag je een rood omhoog 

steken. Zo’n les? Groen of roos? Iedereen zegt groen. En zo’n computerles? Allemaal 

groenen. Kan je nog eens even zeggen waarom dat je dat zo leuk zou vinden? 

J: Met de computer?  

M: Omdat je dan met zo’n toetsenbord bezig bent en niet altijd uwe bic moet vast houden  

J: En het is ook leuker he, het is anders  

T: En dan gewone lessen?  

J: Ja dan moet altijd op een bord kijken? En op je eigen blad werken.  

M: En dan zaagt die tenmiste niet altijd?  

T: Oke, de volgende, dat is een quiz. Je kent dat wel. En dan zou je via de vragen en de 

antwoorden te weten komen wat cyberpesten is en hoe dat je daar op moet reageren en de 

emoties die er rond hangen?  

Ja  

T: Accacia?  

M: Allemaal groenen? En waarom? Jullie hadden daarnet al gezegd dat jullie spellekes toffer 

vinden dan een les. Jij vond spellekes dom, maar je steekt wel een groene op. Waarom?  

M: J: Het is leuk om dat dan met andere kinderen te spelen.  

M: Omdat je dan met je vrienden bezig bent.  

M: Een beetje lollen, een beetje lachen.  

T: zouden jullie daar dan ook iets uitleren?  

J: Ja misschien wel he  



 
68 

M: Omdat je met vrienden bezig zijt.  

T: Jullie? Geen mening. Jullie zeggen dus dat jullie iets eruit gaan leren omdat jullie met 

vrienden bezig bent.  

Ja  

T: Moet er een competitie aangekoppeld worden?  

Nee  

J: Dat moet eigenlijk niet. Als jij daar een beetje content van bent dan is het goed.  

J: Anders zijn de andere jaloers.  

T: Quiz was voor iedereen goed?  

Ja  

T: Die peer-to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren over cyberpesten dus via een 

presentatie of via een brochure of via een spel? Zouden jullie dat zien zitten omdat te doen? 

Iedereen groenen? Waarom?  

M: Bij mij is dat alle twee eigenlijk.  

T: Waarom? 

M: Als je dan ruzie hebt met iemand en je moet er dan mee samenwerken. Dan is dat wat 

minder.  

T: Waarom wel? Waarom niet ? 

J: Ja dat ruzie maken  

T: Maar jullie drie gaan iets voorbereiden om deze drie te informeren? Zouden jullie dat 

willen doen? 

Ja  

J: Waarom niet? Daar heb je plezier aan he.  

M: Je kan wat lachen 

J: Het is eens iets anders he  

M: Ja het is eens iets anders dan saai in de klas zitten te luisteren. En in uw kaft te werken he  

T: Zijn jullie het daar mee eens?  

Ja  

T: Moeten jullie ouders geïnformeerd worden? 
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Nee   

J: Nee ik zou het liever voor mezelf houden.  

T: Maar het gaat niet over het feit dat jullie al gepest zijn he. Maar bv hoe dat ze jullie kunnen 

helpen als jullie gepest worden of hoe dat ze kunnen opmerken dat jullie gepest worden.  

M: Oh dat is wel iets anders he  

J: Ja dat is wel beter  

J: Ik stem voor groen 

T: Iedereen die stemt voor groen?   

Ja  

T: Waarom?  

M/ Ja dan kunnen ze u thuis helpen he  

J: Ik vind dat echt heel belangrijk.  

Ja   

J: Dat is het belangrijkste van allemaal.  

M: Want als je dan thuis komt en die weten niet wat er gebeurd is dan zitten die daar mee 

T: En door wie moeten de ouders geïnformeerd worden?  Door het school zelf of door een 

professional zoals ik. Of willen jullie dat zelf doen?  

J: Voor mij mag de school dat doen  

J: Voor mij mag jij dat wel doen.  

M: Ja zoals jullie  

J: Ik wil dat jullie dat doen. 

T: En waarom willen jullie dat ik dat doen  

M: Omdat ik jullie meer kan vertrouwen 

T: Omdat ik daar meer over weet misschien?  

Ja  

M: En het school misschien niet.  

T: Jij zei dat het school het mag doen?  

T: Maar jullie zelf willen het niet doen? 
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Ja nee  

M: Niet echt 

T: het computerspelleke? 

J:Ik speel dat wel soms  

M: Ik speel dat alleen op pc 

T: Als het spelleke over cyberpesten gaat? 

M: Nee dan speel ik het zeker niet 

J: Nee dat gaat echt niet leuk zijn denk ik  

M: Ik speel dat dan niet  

J: Ik speel liever zoiets als GTA 

T: Ja maar dat mag je het er zeker niet bij voorstellen. 

T: Het is educatief, het is weer eerder spelen dan gewoon les. Maar dus via een gewoon 

spelleke willen jullie niet geïnformeerd worden. Waarom? 

J: Ik denk toch dat het saai gaat worden. 

J: Ik denk dat het een belachelijk spelleke gaat zijn.  

T: Het volgende zijn die rollenspellen. Dat is dat jullie zelf toneeltjes gaat spelen. 

J: Gaan we dat nu doen?  

T: Nee helaas niet. Zoals ik daarnet had gezegd, Bradley wordt gepest en Amber moet daarop 

gaan reageren. Dus jullie gaat reageren op pestsituaties.  

J: Wat was dat?  

T: Er is een pestsituatie en daar moeten jullie op reageren. Ik ga nu niet vragen hoe jullie dat 

gaan doen. Maar zouden jullie dat leuk vinden om dat zelf eens te doen?  

J: Jaa 

T: Zelf toneeltjes spelen  

J: Jaa  

T: Iedereen groen. En waarom?  

J: Dan kan je zien waarom dat pesten niet zo leuk is.  

J: Zo weet je het hoe voelt om gepest te worden 
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J: Dat is ook een soort spelleke eerlijk gezegd 

T: Ja dat is waar. Het volgende toneel of een film.  

M: Dat is tof  

J: Ja dat vind ik wel leuk  

T: Waarom?  

M: Omdat het tof is.  

J: Je geniet daarvan 

T: Ga je er iets uitleren?  

J: Ja uit sommige films wel denk ik  

T: Dus het moet een goeie zijn  

M: En als het saai is dan stap ik het af.  

T: Het volgende zijn die buddysystemen. Dat is dan een oudere leerling die jullie gaat 

informeren over cyberpesten en hoe jullie moeten reageren en hij kan jullie dan ook helpen als 

jullie gepest worden.  Snappen jullie?  

Nee 

T: Stel u voor ik ben hier student op school. En als jullie een vraag hebben over cyberpesten 

dan kunnen jullie die komen vragen aan mij. Als jullie gepest worden kunnen jullie naar mij 

komen. Hij is geen leerkracht dus hij staat nog wat dichter bij jullie. Zouden jullie dat leuk 

vinden?  

Ja  

J: Heel leuk  

T: Waarom?  

J: Omdat je dan alles kan vertellen zonder dat een leerkracht erbij is.  

M: Ja je kan alles vertellen.  

J: Dat is dan ook iets speciaals he  

T: Jullie nog iets?  

Nee  

T: Het cirkelgesprek. Dat is zoals nu, een kleiner groepje en ik zou dan de leerkracht zijn. Wij 

zouden praten over cyberpesten. Jullie zouden dingen aan mij kunnen vertellen en ik kan 

jullie wat dingen bijbrengen.  
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M: Ja dat is wel leuk.  

M: Dat valt wel mee  

T: Waarom?  

M: Dan kan je er gewoon over praten.  

J: Dan kan je al eens iets zeggen  

T: Ik heb nog een vraag? Moet dat allemaal verspreid worden?  

A: Nee  

T: Op een dag? Op een week?  

J: Nee een week is goed.  

T: Hebben jullie zelf nog iets?  

J: Nee niet echt  
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FOCUSGESPREK 5ASO  

T: Ik ben Tine Raeymaekers, student communicatie aan de universiteit Antwerpen en ik doe 

momenteel onderzoek naar de preventie van cyberpesten. En dit tot een goed einde te brengen 

heb ik jullie mening nodig over een paar technieken die daar op de lijst staan. Om zo jongeren 

te leren omgaan met cyberpesten. Ik wil dus weten hoe jullie geïnformeerd willen worden 

rond alle aspecten van cyberpesten, emoties, gevolgen. Ik ben dus niet geïnteresseerd of jullie 

al iemand gepest hebben of al eens gepest zijn. Het gesprek zal worden opgenomen via de 

dictafoon. Dat is gewoon louter dat ik het later nog zou kunnen uittypen en analyseren. Aan 

het einde van het onderzoek zal het ook verwijderd worden. Jullie ouders, leerkrachten en 

directie zullen het niet te horen krijgen. Alleen ik zal het te horen krijgen. In het eindwerk 

zullen jullie ook anoniem blijven, er zullen fictieve namen gebruikt worden. Mag ik vragen 

om niet door elkaar te praten dat is heel moeilijk om dat uit te typen. Er zijn geen juiste of 

foute antwoorden, het is jullie mening. En discussie is toegestaan. Hebben jullie nog vragen?  

T: Jullie mogen dan dat het strookje invullen zo kan ik later bewijzen dat ik echte personen 

heb gebruikt.  

T: Jullie hebben een lijst gekregen met verschillende technieken die gebruikt worden. We 

gaan die overlopen en kijken wat jullie ervan vinden, jullie meningen erover. Op het einde 

van de rit gaan we een programma samenstellen uit verschillende elementen. Jullie hebben 

roze en groene post-its gekregen. Roze is niet zo leuk, groene is wel leuk. En dan ga ik ook 

vragen waarom.  

T: Dan ga ik ermee beginnen. Staan er dingen op die hier op school al eens gedaan zijn? Als 

dingen niet zijn duidelijk zijn mogen jullie dat steeds vragen.  

M: ze hebben hier wel peer-mediation maar ik weet niet of dat hetzelfde is.  

T: Wat is peer-mediation hier? Wat houdt dat in? 

M: Zij is peer-mediator dus dat moet je aan haar vragen.  

T: Wat houdt dat in?  

M: Dat is gewoon dat als twee mensen uit het eerste jaar of eerste graad of tweede een 

conflict hebben met elkaar dat ze we dat gaan oplossen. Ma niet zelf een oplossing zoeken.  

T: dat is dan eerder het buddysysteem.  

M: Ah oke  

T: Peer-to-peer is dat je elkaar gaat informeren. Dus dat bv de jongens een presentatie 

voorbereiden of een spel in elkaar steken, een brochure maken en dat dan uitleggen aan dit 

deel van de tafel. Dus dat jullie elkaar gaan informeren. Peer-to-parent is dat jullie jullie 

ouders gaan informeren. ’s Avonds of op de opendeurdag. Maar staan er dingen op buiten dan 

die buddy-systemen?  
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J: Hebben ze al eens niet zo’n informatiesessies voor ouders gedaan?  

A: Ik weet niet 

M: Ons papa doet niet mee aan zo’n dingen.  

M: Ik weet ook niet of het dan specifiek over cyberpesten ging.  

T: Maar in het algemeen denk ik  

J: Specifiek over cyberpesten denk ik nog niet.  

M: Nee over cyberpesten nog niet.  

M: Over … al wel maar over cyberpesten nog niet 

J: En voor de rest denk ik nog niet.  

T: Dan gaan we gewoon beginnen van boven. Lessen op school. Jullie hebben dus geen lessen 

gehad over cyberpesten.  

J: Nee  

T: In geen enkel vak. Geen godsdienst, geen PAV; ik weet niet of jullie pav hebben.  

A: Nee  

J: Mss wel eens kort aangereikt maar meer ook niet. niet een hele les aan een stuk.  

T: Zouden jullie willen dat er zo’n les gegeven wordt. In een gewoon les of in een 

computerles.  

J: Da mag wel  

M: Als dat niet te saai, want anders ga ik toch niet opletten.  

T: Wat moeten ze dan geven, omdat je zegt dat het niet saai mag zijn.  

M: Ik zou dat met voorbeelden doen echte voorbeelden  

J: Iemand uit de klas bv met facebook ofzo. Dat de leerkracht zegt zeg wat ik van u te weten 

moet komen en dat die dan probeert om dat te weten te komen. Om te laten zien hoe slecht uw 

profiel beveiligd is. Of hoe pesten nog verder kan gaan  

T: Dus eerder in computerlessen, niet in een godsdienst les.  

J: Ja, dus kijken of je beveiliging kan omzeilen. Nog iets anders?  

M: Ja gewoon voorbeelden aanhalen, of sprekers.  

T: Dat was mijn volgende vraag. Zouden jullie willen dat jullie eigen vakleerkracht het geeft 

of mensen zoals ik die daar onderzoek naar doen die daarover komen spreken.  
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M: Als dat interessant is.  

M: Of mensen met ervaring daarin hebben gehad.  

T: Wat bedoel je met ervaring?  

M: Maar die gaan dan daar misschien niet over willen spreken. 

T: kan altijd zijn dat er mensen erover willen spreken.  

J: of ouders van mensen, van kinderen bijvoorbeeld 

T: Zo’n dingen wel  

M: met foto’s en zo. Sorry die kon ik niet laten liggen.  

M: Leerkrachten weten daar volgens mij ook niet alles over. Dus dan is het beter een 

onderzoeker ofzo.  

T: jij bent het daar mee eens.  

J: ja  

T: Helemaal?  

J: Ja helemaal 

T: Dus die les, die computerles moet die volgens jullie elk jaar terug komen?  

M: Ik zou dat aanpassen op leeftijd 

T: Ja  

M: Ene keer per graad. Elk jaar gaat wat saai worden.  

T: En als ze elke keer een andere invalshoek nemen en dan kijken leeftijdsgebonden, 

graadgebonden.  

J: Ja  

T: Praten jullie na over die lessen. Of denken jullie dat daarover wordt gesproken.  

J: als dat interessante voorbeelden zijn dan wel denk ik  

J: of zo ingrijpende dingen dan denk ik dat er over nagepraat wordt.  

T: dus zo’n computerles met echte voorbeelden, sprekers die komen spreken over hun eigen 

ervaring. Dan niet perse onderzoekers maar met ervaring. Zo’n lessen moeten die erin of niet? 

Groen of roos.  

T: Groen. En dan eerder pc lessen.  
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T: een quiz. Ik heb van mevrouw Verheyen gehoord dat het wel eens gebeurd is maar daar 

weten jullie dus niets van.  

A: Nee 

M: Misschien in een andere klas dan  

M: Wat gebeurd?  

T: Een quiz, 

M: Rond cyberpesten?  

T: dat je via de antwoorden en vragen vaardigheden verkrijgen of informatie krijgen.  

M: Ik denk dat wij dat niet hebben gehad maar misschien in de eerste graad.  

T: Wat vinden jullie daar van? Is dat iets zoals je zegt iets voor de eerste graad of is dat iets 

waar heel de school wel iets mee kan?  

J: Volgens mij blijft het niet echt steken dan denk, zo’n spel 

M: Dat we meer mee gaan lachen  

J: Tis dat 

T: Als er nu geen wedstrijd aan gekoppeld is, maar gewoon in de klas 

J: Bv zo’n spel dan wel, dat je bv twee dingen moet omdraaien en dat het dan hetzelfde is en 

dat daar dan meer over vertelt word. Maar niet echt puur spel.  

T: Jullie denken het eerder iets negatief is als er een spelelement aangebonden is.  

M: Ik denk dat het ook afhangt van leeftijd en richting.  

T: Voor ASO al iets te  

M: Een spreker kan voor ons, niet dat ik nu discrimineer, maar voor ons interessanter zijn dan 

voor 

T: BSO  

J: Die zijn meer geneigd om niet te luisteren.  

T: Jij bent het daar mee eens? 

M: ja  

T: Ik wil gewoon iedereen zijn mening even horen. Een quiz vinden jullie voor ASO niet 

geschikt 

J: Ja  
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T: Eerder iets intellectueel uitdagender. Een quiz is voor jullie dus een no-go.  

J: ja volgens mij blijft dat gewoon niet goed steken 

M: Maar ik denk voor niemand niet. Ook niet bij BSO, ik denk dat een quiz gewoon geen 

goed idee is 

M: Ik denk dat BSO da wel leuker gaat vinden dan een spreker die daar gaat staan. Voor bso 

zou ik dat wel doen. Wij kunnen daar eigenlijk niet over oordelen.  

T: Maar inderdaad BSO was wel meer te vinden voor een spel dan voor een les.  

T: Dus een quiz is half half, ligt aan welke leeftijd. De peer-to-peer, ik heb het daarnet even 

kort uitgelegd. Studenten gaan elkaar informeren, hoe dat moeten ze zelf beslissen. Wat 

vinden jullie daar van? 

J: Ik denk dat het gewoon heel erg blijft steken bij die mensen die dan zelf een presentatie 

hebben gegeven, dan bij de mensen die een presentatie hebben gekregen. 

J: ik denk dat het ook harder blijft hangen als er presentatie is van iemand met ervaring of een 

deskundige dan van uw leerlingen of medeleerlingen zelf.  

T: Jullie denken niet dat ze van elkaar gaan leren 

J: Jawel een beetje maar 

M: Ik denk wel meer dan van volwassenen. Ik denk wel als je dat gemeend tegen elkaar zegt.  

M: Of ik weet niet of jongeren die daar meer ervaring meehebben, dat is ook peer-to-peer dan 

maar dan niet binnen deze school. 

T: Het ervaringselement is voor jullie wel iets belangrijk.  

J: Ja dat blijft steken dan wet je dat het echt kan gebeuren. Niet precies. Als je niemand kent, 

denk je dat zal zo wel maar eens een keer gebeuren. Maar als je echt een voorbeeld is, dan 

weet dat het echt kan gebeuren.  

T: Dus peer-to-peer als het met ervaring is dan is het goed. Maar binnen het klasverband niet 

zo.  

J: Dan blijft het denk ik nog wel harder steken dan wanneer alleen een leerkracht erover praat. 

Dat is dan nog wel iets anders.  

T: Als jullie dat nu zouden moeten doen, hoe zouden jullie dat dan aanpakken? Ik heb daarnet 

spel gezegd, brochure, presentatie?  

M: als wij dan een bepaald bundeltje met bepaald situaties krijgen.  

T: Ja ja  

M: Ik zou gewoon een verhaal vertellen. Dat is altijd leuker 
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J: Ik ben het ermee eens.  

T: De ouders moeten die geïnformeerd worden?  

A: Nee.  

M: Ik krijg nu al geen webcam.  

T: Wat is in sommige opzichten wel te verstaan is. Ik heb zelf mijne webcam afgeplakt.  

J: ik denk eerder dat die geïnformeerd moeten worden beter in jongere jaren. Wij weten 

misschien al beter wat we doen. Iemand van het eerste jaar is beter beïnvloedbaar dan wij 

T: Moeten jullie ouders niet geïnformeerd worden hoe ze jullie kunnen helpen, raad geven 

advies geven, mochten jullie gepest worden?  

J: Ik denk dat wel, vooral het ook kunnen zien. Want een kind vertelt dat niet altijd direct. 

T: Zoiets dan en tips en tricks voor veilig internet?  

J: Zoiets ja.  

T: En dan vooral de jongere jaren.  

M: Ja want mijn mama moet niet meer komen zeggen hoe ik mijne Facebook moet 

beveiligen.  

M: Ik zou ook niet weten of de ouders daar ook direct naar toe gaan. Als dat zo’n ouderavond 

is dan denken mijn ouders vaak seg ik blijf wel thuis  

Ja  

M: Mijn papa zou daar echt niet naar toegaan.  

M:Ik denk dat het ook te maken heeft met het karakter van uw eigen kinderen.  

T: Hoe bedoel je?  

M: Ja als je bv ziet dat uw kinderen naïef zijn of beïnvloedbaar dan denk ik dat ze er eerder 

naar toe zullen gaan. Of als je denkt…  

T: Of als je nu een professor laat komen dan  is dat weer iets anders dan iemand van het 

school het geeft.  

J: Ik denk het wel.  

T: Het volgende is peer-to-parent. Als jullie het zouden geven gaan ze daar dan iets van 

opgeven.  

J: Dan gaan ze dat langs de ene kant  niet serieus nemen denk ik.  

M: Wij kunnen daar wel opzoekwerk over doen maar we hebben daar zelf geen ervaring mee.  
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J: Ik denk dat ze dan gewoon komen luisteren om ons een plezier te doen. Dan er serieus naar 

te luisteren en er iets mee te doen 

M: Ik weet ook niet of de leerlingen dat willen doen.  

Ja  

M: Voor ouders dan is dat zo ‘hallo jullie zijn de ouders’.  

M: Wat is dat eigenlijk peer-to-parent?  

T: Dat is dat de studenten de ouders gaan informeren. Dus dat jullie ’s avonds een infosessie 

geven of dat jullie tijdens de opendeurdag een lokaal inrichten over cyberpesten.  

M: Dat zouden we eventueel wel kunnen doen. Zo’n lokaaltje inrichten.  

Ja  

T: Ben, uw mening over peer-to-parent?  

J: Mijn mening? Dat het weinig effect zal hebben. Ik denk zoals daarnet gezegd dat de ouders 

het niet serieus gaan nemen.  

T: Maar zo’n lokaal zoals Marlies zegt.  

M: Maar dan geven ze daar ook geen aandacht aan, dat is zo binnenkomen en buitengaan. Als 

daar een tekst hangt gaan ze dat ook niet lezen.  

M: Ik denk wel als je daar zo zit en je kan de ouders overtuigen om eens binnen te komen dat 

ze het dan wel interessant vinden. Want ook met de leerlingenraad hebben wij ook zo’n 

lokaaltje en dan zijn ze wel van wat is dat? En wat houdt dat in. Dus ik denk wel ouders dan 

wel geïnteresseerd zullen zijn. Maar als ze verplicht worden om zo’n avond naar school te 

komen.  

M: Ja maar zo’n avond als je daar voor moet inschrijven en zo dan gaan dat niet zo veel 

ouders doen. En die moeten dan ook werken en zo. En dan gaan ze dat denk ik niet serieus 

nemen.  

T: Oke, nog iemand die iets wil toevoegen.  

Nee  

T: Oke het volgende dan, een game. Er worden momenteel verschillende games ontwikkeld 

over cyberpesten, ook aan de universiteit van Antwerpen. Dat is dan 3D geanimeerd. Dan kan 

je bv een reis door het school maken en dan kom je verschillende situaties tegen, hoe moet je 

reageren op iemand die gepest word, emoties die ermee gepaard gaan, informatie krijg je. Dat 

is een interactief, educatief spel. 

 J: Volgens mij is het leuk om dat zo eens te doen tijdens de lessen informatica ofzo. Maar 

niet meegeven met de leerlingen naar huis want dan gaan ze dat toch niet doen.  
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T: Dus echt  

J: via school. Ja echt lessen inlassen om dat te spelen.  

M: Klassen gewoon dat eens laten spelen. En in een vak dan 

T: Dus voor jullie is het de ervaring echt belangrijk en intellectueel uitdagend en niet het 

spelelement  

Ja  

M: Iets dat blijft hangen in uw hoofd. Van die zware situaties, dan ga je daar later ook nog 

wel spreken als dat echt een hard verhaal is.  

Ja  

J: Zo’n game is dan eventjes een spelleke spelen en dan is dat gedaan. Je denkt daar dan ook 

niet meer over na.  

T: Ahja. En hebben jullie het dan vooral over 5 ASO. Of denken jullie dat zoals bij het vorige, 

BSO er beter mee kan omgaan.  

J: Het is misschien wel leuker maar het heeft minder effect volgens mij 

M: Ook op bso, daar zit weinig verschil denk ik. Oke die zullen een spreker minder 

interessant vinden maar een hard verhaal gaat bij die even hard blijven hangen. Denk ik  

T: Iedereen daarmee akkoord? Empathietraining?  

M: Ik heb misschien nog wel iets over dat game. Je kan dat misschien wel doen als inleiding 

van een les ofzo.  

Ja  

M: Ja dan kan je later ook kijken en bespreken in de les ofzo. En dan wat situaties en dit dat.  

T: Als inleiding en dan voor alle leeftijden en niveau’s.  

T: Nog iemand die iets wil toevoegen?  

Nee  

T: Het volgende, empathietraining of rollenspellen.  

J: Zo van die situaties uitwerken?  

T: Ja zo van die situaties naspelen, uitwerken 

M: Oh dat kan wel leuk zijn.  
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T: Bijvoorbeeld jij wordt gepest en Marlies gaat u troosten hoe gaat zij dat doen? En 

andersom hoe gaat gij daar op reageren? Vooral de emoties errond worden hier besproken en 

uitgebeeld.  

M: Dat is ook wel belangrijk dat aspect ervan 

Ja  

J: Ja het is interessant om te weten hoe dat je moet reageren dan juist  

M: Ik zou dat ook wel leuk vinden, wij hebben dat ook gedaan met peer-mediation.  

T: Ook rond cyberpesten?  

M: Nee zo hoe dat jij zou reageren als iemand een conflict start en hoe je dat zou oplossen.  

T: Ja dat zou leuk zijn. En zou dat alleen leuk zijn of ook leerrijk?  

J: Ook leerrijk. Omdat dan kan je je ook in de positie van het slachtoffer zetten en dan voelt 

ge ook hoe dat die zich voelt. En dan heb je ook dat besef van dat zou ik ook niet moeten 

doen want ik vind het zelf niet leuk. 

M: Je kan ook eerst mensen laten doen hoe dat ze zouden reageren later zeggen hoe ze 

eigenlijk moeten reageren.  

T: Uw mening over rollenspellen?  

M: Ik vind ook wel dat ge dan u beter kunt inleven. Ik zou vooral willen leren hoe dat je zou 

moeten reageren als ge van iemand te weten komt dat die gepest wordt. Ik zou zeggen ah oei. 

Maar ik zou niet weten wat ik moet zeggen.  

T: Dus daarvoor zou het wel handig zijn.  

Ja  

T: Buddysystemen. Ja peer-mediation is daar dus een voorbeeld van. Peter-en meterschap 

ook.  

Ah ja  

T: Jij bent peer-mediation, zou jij aan jongeren jaren advies willen geven van zo kan je veilig 

internetten?  

M: Dat doen we nu ook niet echt, tis meer als er een conflict hebben dan kunnen die tijdens de 

middag naar dat lokaaltje gaan en daar zitten er dan. En die helpen dan. Het is ook niet 

verplicht.  

T: Maar zou je het zien zitten om advies te geven aan jongeren jaren?  

M: Ik zou daar nu niet echt erg vinden. Maar misschien anderen wel.  
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M: Ik denk niet dat de eerstejaars daar nog gaan naar luisteren. Want met de jaren worden die 

brutaler en rebelser 

J: Toen ik in het eerste jaar zat, keek je toch echt op naar de hogere jaren.  

M: Dat is niet meer  

J: Ja dat weet ik niet, als die dan advies zouden geven zou ik dat wel opvolgen  

M: Ja normaal gezien wij ook wel maar dat is aan het veranderen.  

M: Ik denk het niet ze 

M: Nee ik denk dat niet. wij merken dat niet he.  

M: Sommige die komen voorbij en die zijn echt brutaal.  

M: Dat hadden wij ook he  

J: Volgens mij kan dat wel handig zijn. Oudere jaren die advies gaan geven.   

M:Ja als peter en meter, ik ben ook meter van een klasje. Ik denk niet dat die daar nog naar 

gaan luisteren. Ik denk dat die onderhand wel weten hoe ze hun Facebook moeten beveiligen. 

Of die hebben nog geen Facebook.  

T: Dus cyberpesten, de tips en tricks errond via peter- en meterschap. Dat is verdeeld.  

J: Ja volgens mij  

T: Jij zegt heel goed, want ze kijken op naar ouderen, jij zegt die zijn brutaler  

M: Ja de leerkrachten zeggen zelf ook dat die met de jaren brutaler en ongehoorzamer 

worden. Dus ik weet niet of wij daar nog veel effect op zullen hebben.  

J: Vooral op deel wel  

M: Volgens mij op een deel wel  

J: Maar het uitschot niet  

M: Ja op die jongens met hun joggingbroeken en hun pelsenkappen, sorry he  

T: oke jullie zijn dus verdeeld. De joggingsbroeken niet. Ik zag net dat ik er eentje 

overgeslagen ben, Toneel.  

M: Ja ik wou het net zeggen.  

T: Toneel, ja een toneel gespeeld door professionals of door leerlingen waarin weer situaties 

worden aangekaart. Hoe dat je kan reageren 

M: Dat was wel leuk.  
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J: Ja  

M: Wij hebben dat vorig jaar over drugspreventie gehad en dat was wel eens leuk  

J: Maar niet om te zeggen van  

M: Nee maar er is wel niks van blijven hangen.  

J: Ik wou juist zeggen  

J: Dat als afsluiter ofzo 

M: Misschien zo een cyberpestdag.  

M: Ja ik was ook zo aan het denken,  

M: Misschien zo als inleiding die spellekes en dan die groepen per jaar ofzo. maar wete dat 

gaat hier hoogstwaarschijnlijk toch niet mogen want hier hebben ze tijd te kort.  

M: Maar als je over elk onderwerp zo een dag moet maken.  

Ja das waar  

T: Maar dan kan je bv elk jaar een ander onderwerp doen he.  

J: Ja je kan per graad een ander onderwerp doen he.  

T: En dan is het maar 1 keer om de twee jaar  

J: En als je dat in de eerste graad doet dan blijft dat wel hangen.  

M: Het is maar een idee he 

T: Die dag heb ik al een keer horen vallen. Dus ik vind het interessant dat jullie dat zelf 

opbrengen. Dat was toen in het onkrooid. Vond je het goed dat dat buitenhuis was of 

buitenschools?  

J: Ja volgens mij wel 

M: Ja dat was toen met politieagenten enzo  

M: Ja dat was wel interessant  

M: En dat was wel leuk dat die kwamen spreken en iedereen moest zeggen hebt ge dat al 

gedaan ofzo. 

M: Die vertelde ook van die ervaringen van mensen die ze al van straat zijn gaan halen die te 

veel drugs gepakt hadden en dat was wel interessant. Dan denk ik echt wel zo van oei dat is 

echt niet goed. Maar als een leerkracht zegt ‘ge moogt geen drugs nemen’ dan ja..  

T: Dus als ik het zo bekijk. Ervaring, mensen met ervaring komt altijd terug. Dus gewoon een 

leerkracht zegt ge moogt geen drugs nemen of cyberpesten is verkeerd dan is het hier in daar 
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uit. Maar er iemand van voor staat met een zwaar verhaal, hard verhaal, ingrijpend dan blijft 

het bij jullie hangen.  

ja 

T: Dus toneel dat is bij jullie weer als afsluiting maar je gaat er niet echt uit leren. Het is 

plezant om naar te kijken maar voor de rest niet.  

M: Die cirkelgesprekken kan je dan in die dag of in die halve dag steken.  

J: Ge loopt wat voor  

T: Nene doe maar. Cirkelgesprekken ook tijdens dieje dag. 

M: Dat is toch dat je zo wij erover zouden praten? 

T: Dat is zoals wij nu. Er zit ook een leerkracht bij die ook van jullie kan leren dat zijn nieuwe 

trends op internet. Zo reageren jongeren daarop zodat zij dat ook weten. Jongeren zouden dan 

hun eigen ervaringen kunnen delen.  

M: Als wij, als dit een groep zou zijn zou, ik weet niet of er iets nuttig zou vallen in dat 

cirkelgesprek. 

J: Het zou wel handig de nieuwste trends te weten te komen. Want als ge alleen over facebook 

blijft babbelen, schiet ge ook niet op want er zijn nog andere sites waarop gepest kan worden.  

T: Maar jij dat het snel zou kunnen afleiden. Dat de eerste zin er wel over zou kunnen gaan 

maar dat maar in de volgende minuut al over het weekend zou bezig zijn.  

Ja  

J: Ja dat kan misschien ook wel.  

M: Ik weet niet. Wat zouden jullie daarover kunnen zeggen?  

M: Als daar een leerkracht bij zit is dat al direct wat professioneler. Dan kan je niet afwijken 

of over het weekend kunnen praten.  

M: Maar ik denk ook niet dat ze zo open gaan zijn als er een leerkracht bij zit.  

T: Maar dan bijvoorbeeld iemand zoals van peer-mediation die erbij blijft.  

J: Die toch wat controle heeft.  

J: Zoiets wel. Over elkaar helpen met beveiligen.  

T: Ja zo’n dingen Iedereen akkoord?  

Ja  

T: Hebben jullie zelf misschien nog voorstellen? We hebben er nu een paar gehad. 
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J: Ja dieje dag 

M: Misschien dan al niet een hele dag maar 2 of 3 uurtjes. Ik weet niet hoor ik weet niet of de 

school dat ziet zitten.  

T: Nog iets buiten die dag? Ik heb ook al eens film gehoord.  

J: Ja als dat weer met ervaring is dan wel. Dat is misschien handig dat telkens zo’n spreker te 

laten komen. Dan ene film maken, een compilatie ofzo van die allemaal  

T: Nog iets anders dan die dag of dieje film ofzo.  

M: Even denken  

M: Ik weet niet direct.  

T: Even kijken: de lessen dat zijn vooral computerlessen. De quiz is te hard spelen. De ouders 

mogen geïnformeerd worden maar jullie denken dat het niet echt veel gaat uithalen 

M: Ja ik denk toch wel de jongere jaren hoor. Want die ouders gaan dat nog wel interessant 

vinden want mijn tante vroeg laatst nog aan mij ”Ons Fien wil Snapchat, wat is dat, is dat 

verkeerd? Dus ik denk dat die daar wel geïnteresseerd in zijn. Maar ons ouders al niet meer.  

M: De eerste graad of zo. Die zijn nog veel beschermender.  

T: Dat game is ook te veel spelen.  

J: Ligt eraan wat het precies is. Als dat zo is met hoe dat je moet reageren is en dat je een 

score moet halen. Maar ik weet niet precies wat ik me er bij moet voorstellen. 

M: Je kan dat zo met workshops doen he. Een uurtje dat en een uurtje een spreker en een 

uurtje game, een uurtje dat. Of een halfuurtje als het niet te veel tijd mag inpakken.  

T: Het is dus vooral als inleiding of afsluiting dat jullie dat zien zitten. Niet echt als kern. De 

rollenspellen dat zagen jullie wel zitten. Buddysystemen was ook half half als ik mij goed kan 

herinneren  

Ja  

T: Het toneel was ook niet intellectueel uitdagend en de cirkelgesprekken geïntegreerd in zo’n 

dag.  

J: Met controle 

T: Ja met controle  

T: We hebben het nu over dieje dag gehad wat als dat nu in een project week valt? Dat er een 

hele week anti-cyberpest week is of dergelijke.  

J: Dat wordt dan een beetje te veel denk ik, als je daar een hele week mee bezig bent.  
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M: Is dat dan met heel de school of… 

T: Dat vraag ik dan weer aan jullie? 

J: Te veel herhaling denk ik dit mag niet dit mag niet. 

T: Dus verspreid over een schooljaar. Bv dus in het eerste semester die computerles. En in het 

tweede semester zo’n dag.  

M: Op een week daar gaan ze dan op den duur mee lachen  

M: En ook te langdradig. Van amai dat heb ik al lang gehoord.  

J: Ook niet heel de tijd van dat mag niet, dat mag niet maar ook eens zeggen dat het goed is. 

Dat blijft ook niet steken.  

T: Als het school nu alle informatie die ze geven aan jullie verzamelen op een website die 

jullie thuis kunnen consulteren. Is dat iets?  

M: Voor mij persoonlijk niet echt  

J: Het is misschien wel handig voor mensen die gepest worden dat ze kunnen kijken aan wie 

ze kunnen vertellen.  

M: Maar zo zijn er denk ik wel sites.  

T: Maar echt van school uit. Dus dat het persoonlijker is. En dat er op staat dat als je gepest 

dat je naar daar kunt gaan.  

J: Dat is ook wel handiger dan die hulplijnen want dat is denk ik moeilijker om naar te bellen. 

Dan is er ook direct iemand aan het meeluisteren en dat is zo precies niet  

M: Ik denk dat als ik gepest wordt ook eerst naar zo’n kernleerkracht gaan dan gaan bellen. 

Als ge zo naar de kinder-en jongeren telefoon belt dan bent ge precies zo’n probleemkind  

J: Ja naar sites zoeken, anonieme forums waar je een berichtje kan naar sturen en een 

antwoord kan terug krijgen.  

T: De bel is gegaan dus jullie moeten denk ik naar de les. Dan wens ik jullie te bedanken. 
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FOCUSGESPREK 5ASO  

T: We zullen die lijst even overlopen. Een les op school is dat is gewoon in godsdienst of in 

Nederlands of in een ander vak al iets hebben opgepikt over cyberpesten. Computerlessen is 

dan in ICT lessen. Hoe dat jullie een goed wachtwoord kunnen instellen of hoe dat jullie de 

veiligheid van Facebook kunnen optimaliseren of dergelijke. Een quiz, iedereen kent een quiz 

maar dat gaat dan over de emoties die rond cyberpesten hangen, dat je door de vragen en de 

antwoorden weet hoe dat je moet reageren, hoe dat je ermee kan omgaan, wat cyberpesten net 

is. Peer-to-peer is dat jullie elkaar gaan informeren in de klas. Die drie gaan via een 

presentatie of een brochure of … cyberpesten uitleggen aan de andere helft van de klas. Peer-

to-parent is dat jullie jullie ouders gaan informeren dus op een opendeurdag of op een 

informatiesessie ’s avonds. Informatiesessie voor de ouders is door het school zelf of door een 

professional. Dat is het verschil met het vorige. Een game is een spelleke op de computer. Er 

zijn momenteel verschillende spelletjes over cyberpesten in ontwikkeling. Empathietraining, 

dat zijn rollenspellen, toneeltjes. Jullie zijn daar misschien wel bekend mee. Dat zijn 

toneeltjes die gespeeld worden bv Stef wordt gepest en hoe ga jij daar op reageren? Zodat je 

weet welke emoties dat er rond hangen beter leert kennen. Een toneel of een film kan ook. Dat 

is een echt gezelschap dat een toneel opvoert dat jullie gaan kijken en waar jullie iets uit 

kunnen leren. Buddysystemen zijn peter- en meterschap. Jullie hebben dat hier op school ook. 

Zijn er hier peter of meters? Ja eentje. Cirkelgesprekken zijn zoals nu. Jullie informeren jullie 

leerkracht over de nieuwe trends en de leerkracht kan dan ook informatie geven. Zijn hier nog 

vragen over? We gaan nu alles rustig overlopen en kijken wat jullie van alles vinden en 

waarom. De waarom is heel belangrijk. Staan er op de lijst dingen op die jullie tijdens jullie 

spt-carrière hebben gehad?  

J: Ja dat eerste denk ik, bij godsdienst. Maar ik weet het niet zeker. 

Hmm  

J: Jaa maar echt diep op ingegaan hebben we dat niet echt he  

M:Ja eerder oppervlakkig 

M: Ik heb vroeger op het Heilig graf gezeten en doen ze ook wel iets over pesten maar over 

cyberpesten echt specifiek niet.  

T: Dus jullie hebben het in godsdienst al wel eens gezien maar oppervlakkig. Wat hebben 

jullie toen gezien? 

J: Geen idee. 

T: Het is misschien ook al heel lang geleden. 

J: Eigenlijk wel  

M: Ja gewoon het bestaat denk ik. Dat je moet oppassen maar voor de rest.  

T: Weten jullie misschien nog in het hoeveelste jaar dat dat was?  
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J: Misschien dat ze elk jaar er zo eens een klein beetje van zeggen ofzo maar  

M: Maar je kan denk ik wel met je ouders zo eens naar een avondvoorstelling gaan  

J: Ahja dat is juist  

J: Ahja zo’n avond  

M:Hebben wij daar vorig jaar niet eens zo’n papier van gekregen? 

J: Ah ja  

J: Dat kan wel dat is juist 

M: Maar dat wordt ook niet echt aangemoedigd om te doen.  

J: Ja ja zo’n infoavond  

M: Maar dat wordt ook helemaal niet gepromoot. 

T: Was dat dan hier op school?  

J: Ja ja  

T: En dat was ook voor studenten?  

J: Nee dat was gewoon  

J: Jawel ik denk ouders met studenten  

J: Ik denk dat je samen met je ouders mocht komen. 

T: Jullie hebben niet echt een les gehad. Maar zouden jullie wel willen dat er eens zo’n les 

gegeven wordt?  

J: Hangt er van af welke leerkracht. Als je gijsen daarvoor hebt dan kan je daar niet echt diep 

op in gaan.  

M: Onze leerkracht godsdienst ik denk niet dat zij zich kan verplaatsen in die wereld  

T: Misschien dan niet door een leerkracht maar door iemand die zelf ooit gepest is geweest.  

M: Ja dat lijkt me wel beter 

M: Ik denk ook dat je vooral bij de jongere jaren daar op moet letten. Ik denk naarmate dat je 

ouder wordt dat je daar minder mee te maken hebt.  

M: Ja het eerste en het tweede jaar ik denk dat het dat het belangrijkste is.  

T: Jullie denken dat het in de oudere jaren niet meer zoveel gebeurd.  

M: Niet zoveel meer denk ik  
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M: Nee ik denk dat je dan u beter kan verdedigen als je al iets ouder bent.  

M: Je hebt ook al wat meer inlevingsvermogen om zoiets niet te doen.  

T: Computerlessen? Zouden jullie dat wel zitten zitten  

Pff  

J: Ja dat vind ik dan nog nuttiger. Dat je echt terplekke uw facebook account open zet en dat 

je uw privacy direct aanpast. Dat op alleen ik, dat staat op te openbaar.  

J: Ja dat is waar 

J: Dat is gewoon super moeilijk als ge er ne foto opzet dat alleen uw eigen vrienden die 

kunnen zien. Voor gewoon dat alleen al. Dat is praktisch onmogelijk.  

J: Dat is toch niet zo moeilijk  

J: Ja misschien voor u niet. Maar er zijn inderdaad wel mensen die dat niet weten.  

M: Dat is gewoon ook als je nu zelf naar een facebook gaat van iemand die je totaal niet kent 

M: Dan je zoveel van zien.  

M: Hoeveel je daarvan te weten komt.  

J: Ik denk dat je zelf ook wel moet beseffen dat je niet alles op facebook moet zetten.  

M: Jaa 

M: Maar als je jonger bent sta je daar niet bij stil.  

M: Daarom denk ik dat lessen daarover wel goed zijn.  

J: Dan gewoon over de informatie die je er opzet of  

J: Maar dat zijn dan wel geen computerlessen meer he dat is dan gewoon een les over wat ge 

erop moogt zetten 

J: Ja neenee over wie dat kan zien wat je het erop zet.  

T: Dus zo’n les waarbij ze u stap voor stap bijhelpen. En is dat is alleen voor de jongere jaren 

of ook voor jullie?  

J: Ook voor ons.  

M: Want ook bij die Ask.com.  

J: Wat is dat zelfs?  

J: Ahjaa.  

J: Dat is ook gemaakt om elkaar te pesten enzo.  
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T: Die lessen die worden nu gegeven door jullie vakleerkracht. Zouden jullie willen dat het 

gegeven wordt door iemand anders van binnen de school of iemand anders die daar bv 

onderzoek naar doet.  

J: Ja dat is beter.  

M: Dat komt ook geloofwaardiger over. Serieuzer ook 

M: Bij hun is dat precies dat moet gewoon, ze moeten dat doen.  

M: Vroeger luisterde ik zelfs niet naar de lessen over pesten. Dat was zo ja dit jaar weer 

opnieuw. En er werd ook nooit iets nuttig gezegd.  

J: En ook als je dat in super grote groepen doen dat heeft dat ook gene impact.  

M: Dan kan je zoals dees er ook niet gewoon over praten. 

J: Ja dat is waar  

M: En dan ook ja diegene die gepest worden durven dan ook niks te zeggen.  

J: Ja dat is waar.  

M: Dat helpt ook niks  

T: wat dan voor de leerkrachten ook weer een indicatie kan zijn van oei daar is iets mis.  

M: Ja maar dan doen ze daar ook niks mee.  

Ja  

M: Echt reageren op pesten heb ik eigenlijk nog nooit gezien  

J: Ja dat is wel.  

J: Maar hoe moet je ook reageren op pesten? Dat is gewoon kei moeilijk.  

T: Daarvoor zijn die dingen hier belangrijk. We komen er nog een paar tegen die echt 

inspelen op hoe te reageren op cyberpesten.  

M: Maar het is ook zo cyberpesten gebeurt ook vaak thuis, in uw eigen leefomgeving.  

J: Ja das waar 

M: Mocht ik gepest worden via de computer zou ik het wel lastig hebben om er mee naar een 

leerkracht te gaan.  

T: Dat is waar maar de school heeft een belangrijke functie 

J: In de opvoeding. 
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T: Die hebben een opvoedkundige functie. En hoe je moet reageren begint op school. Thuis 

gaan ze misschien totaal iets anders zeggen dan hier op school.  

T: Maar dus best iemand extern en in kleinere groepen.  

Ja  

T: Moet dat jaarlijks terugkomen?  

Bwa. 

J: In een bepaald jaar wel maar niet in elk jaar.  

T: Misschien elk jaar een andere invalshoek?  

J: Ja misschien wel.  

M: Maar ik denk dat als je een keer een goed gesprek hebt gehad dat het dan wel bijblijft.  

M: Ja dat is dan wel goed maar als dat een saaie uitleg is dan blijft het niet hangen.  

M: Ik denk gewoon dat het meer nodig is bij de jongere jaren. Als die een keer bij stil staan en 

dat blijft bij dan is dat wel voor een aantal jaren  

J: Ja dat is waar. 

M: Ik kan me nu ook niet inbeelden dat er zoveel gepest wordt.  

J: Cyberpesten op facebook is ook gewoon nonsense. Je kan die toch gewoon blokkeren. Er 

zijn zoveel dingen die je gewoon kan blokkeren. Tis toch?  

T: Ja maar diegene die gepest worden denken dan ook niet meer logisch na.  

Jaa  

T: Maar dat is een andere discussie.  

T: Die post-its heb ik gegeven om te kijken of jullie deze lijst in een pakket willen. De 

bedoeling van dit is dat is een pakket, een programma samenstel dat later mogelijk aan de 

scholen worden gegeven en te zeggen van kijk dit is samengesteld door de jongeren. De eerste 

was lessen. Zouden jullie willen dat een les in het pakket komen te zitten 

M: Lessen maar dan niet door leerkrachten 

J; Lessen dan in een volledige klasgroep of in kleinere groepjes? 

T: Wat jullie dan willen he.  

 J: In kleinere groepjes dan  

J: Een volledige klasgroep is te groot.  
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T: Ik ben hier volledig om naar jullie te luisteren he  

M: Ik zou het allebei doen. Eerst in kleine groepjes en dan een besluit in de klasgroep 

Ja zoiets 

M: Maar niet een gesprek met allemaal  

M: Dat gaat ook gewoon niet  

M: Dan zeggen ook niet alle mensen iets. Diegene die geen mening hebben  

T: Computerlessen. Daar was jij erge voorstander van  

J: Ja 

J: Maar dat moet ook maar ene keer he. Zo zo zo  

M: Vooral voor kleine kindjes  

J: Ja zo bij informatica. 

J: Ja bij informatica zo een les.  

T: En vooral dan weer bij de jongere jaren. 

M: Ja  

M: En van elke site zo de gevaren uitleggen  

T: Iedereen daar mee akkoord?  

A: Ja  

T: Het volgende, een quiz. Uit de vragen en antwoorden leer je ermee omgaan en leer je wat 

cyberpesten is.  

J: Een les is dan beter volgens mij. Een quiz is ook eerder speels enzo. Tis weer cyberpesten.  

M: Dat is zo aah even geen les. En dan is het gedaan  

Ja  

J: En daar komt gewoon bij dat je wil winnen he dan ben je daar vooral op gefocust.  

T: Dus jullie gaan daar niet zoveel uit opsteken. De peer-to-peer dat jullie elkaar gaat 

informeren in de klas 

Nee  

J: Ik denk dat je dan gemakkelijk afwijkt van het onderwerp 

M: Ik denk dat ik dan in de groep niet alles zou durven zeggen. Als ik dan bv gepest wordt  



 
93 

T: Maar het gaat niet over het feit dat er al gepest word. Maar alleen over wat cyberpesten is 

en hoe dat je moet reageren.  

J: Ik vind het niet zo’n goed idee. Ik denk echt dat het dan niet serieus wordt genomen.  

J: Ik denk ook niet dat je daar dan over gaat praten 

T: Jullie zijn er allemaal een beetje tegen. Moeten jullie ouders geïnformeerd worden?  

M Een infoavond kan wel goed zijn.  

J: Dt is ook alleen maar om bang te maken.  

J: Ja dat is ook weer waar. 

J: Dan komen ze weer kei bang thuis, ik zie dat nu al gebeuren.  

J: Of dat je iets op facebook zit en achter uw rug zitten te kijken.  

M: Dat is wel waar maar ik vind wel dat ze er een beetje van moeten weten. Niet bv ieder 

jaar.  

M: Allee ik vind wel dat als je gepest wordt dat je ouders dat moeten weten en dat er ook iets 

is.  

T: En misschien ook informeren over hoe ze kunnen reageren en hoe ze kunnen oppikken dat 

hun kind gepest wordt. Want niet ieder kind gaat direct naar hun ouders toe.  

J: Maar misschien heeft niet iedere ouder daar nood aan om dat te weten.  

M: Dat kan je kiezen he 

T: Maar je wordt ook nooit verplicht om naar infosessies te komen he  

J: Daarmee dat ik dat zo goed vind van die infoavonden. Dat het net.. 

T: Jullie hadden het in het begin nog over die infosessie waar de studenten ook mee naartoe 

mochten komen 

M: Ik denk wel dat als ze zo iets doen dat ze dat meer moeten promoten.  Want ge krijgt 

gewoon een brief mee  

J: Het was gewoon een brief geen uitleg zelf niet. 

M: En ge moet gewoon laten tekenen dat u ouders niet komen. Maar ja  

M: Het werd ook niet opgehaald. Je moest het wegbrengen als je kwam 

J: Het was zo dat als je niet kwam dan deed je het gewoon weg en als je wel kwam dat je het 

moest het invullen. Je moest het niet laten tekenen van ahja ik heb het gezien. Dus als je dat 

gewoon in de vuilbak zwiert dan wisten uw ouders er niks van.  
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T: Jij had gezegd dat het voor ouders en studenten samen was?  

J: Ja ik denk het wel  

M: Het gaat wel telkens over iets anders. Wel?  

T: Ja  maar vinden jullie het goed dat voor ouders en studenten samen is, of liever apart? 

J: Ik vind het beter dat ze apart geïnformeerd worden. Uw ouders hebben daar een andere kijk 

op dan 

J: Ge moet ook andere dingen vertellen he bij de ouders en de studenten.  

T: Moet dat ook weer gegeven worden door iemand van binnen het school, iemand die zich 

bijgeschoold heeft of een professor die daar onderzoek heeft naar gedaan? 

J: Nee voor ouders kan het misschien wel zijn van iemand binnen het school. Want zij kennen 

die niet. Wij kennen die leerkrachten en dan is dat niet meer nieuw he.  

T: Bart?  

J: Ja ik denk het ook. Ik denk dat het niet uitmaakt. Als het maar iemand is die daar veel over 

weet dat is het belangrijkste.  

M: Iemand die dat serieus het neemt. 

J: Of iemand die dat het heeft meegemaakt.  

M: Dat is misschien wel moeilijk. 

T: Dat hoor ik wel vaker. Een ouder of een gepest kind.  

J: Ja dat is de echtheid he. De meeste echte.  

M: Ik denk dat het in het derde jaar was en toen ging het over alcohol. Dat heeft wel veel 

geholpen  

J: Iemand kwam vertellen over zijn verslaving met alcohol en wat hij allemaal had 

meegemaakt. 

M: Ik zou precies als er een ervaringsdeskundige komt dat voor de leerlingen doen maar niet 

voor de ouders?  

M: Dat is zo precies dat je ze de les gaat spellen. 

J: En zeker als je wat bange ouders hebt dan is het direct gedaan met alles.  

T: Als jullie dat nu gaan vertellen aan jullie ouders. Via een lokaal op de opendeurdag dat 

volledig is ingericht rond cyberpesten of een infosessie dat niet gegeven wordt door een 

leerkracht of een externe maar door jullie?  

J: Hmm dus zelf tegen uw eigen ouders.  
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M: Dat is weer zo opgelegd. Ik geef niet met plezier een voordracht. Dat doe ik niet uit 

mezelf.  

M: En je weet ook niet welke leerlingen het gegeven wordt. Wie dat het gaat presenteren? 

Kan zijn dat die daar totaal niet voor geschikt zijn of dat ze bv zelf gepest worden…  

M: Ik denk niet dat je veel kinderen gaat vinden die dat willen doen.  

T: Maar als ze toch iemand vinden? De directrice die iemand kent die het wel zou doen  

J: Maar ik denk dat ze het helemaal niet serieus zouden nemen. Ik denk dat ze een leerkracht 

of een professor serieuzer gaan nemen.  

M: Maar ik vind het raar om het daar over te hebben tijdens de opendeurdag 

T: Er zijn er die zo’n lokaal inrichten met posters en voorbeelden. Het gebeurt, niet op elke 

school maar het gebeurt. Het volgende is een game? Een spel op de computer. Er zijn er 

momenteel verschillende in ontwikkeling. Ook de universiteit van Antwerpen is momenteel 

bezig met de ontwikkeling van zo’n spel rond cyberpesten.  

J: Ja dat heb ik gezien. Maar dat moet niet perse een spel zijn. Dat kan in het echt ook. Dat 

was zo dat je van best veel mensen best veel kan zien.  

J: Is dat dat? 

J: Maar als je gewoon een nieuw account aanmaakt op Facebook en je kijkt de hele klas rond 

van wat je kan zien. Dan verschiet je ze want das veel ze.  

M: Dat hebben wij al eens moeten doen. 

M: Op de klasse tweedaagse kregen we zo een naam van iemand anders en dan moesten we 

zoeken wat we allemaal over die persoon vonden.  

M: Dat was echt veel  

J: Dat was echt maf.  

T: Een game?  

Ja nee 

J: Ik denk dat ze het niet serieus gaan nemen.  

M: Wat houdt het exact in?  

T: Dat een manneke dat door heel de school een tocht maakt en dan situaties tegenkomt 

waardat ze op moeten reageren. Na het spel is er een nabespreking over hoe je gereageerd 

hebt in situaties,…  

J: Nee ik denk niet.  
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M: Ik denk dat het meer iets is voor kleinere kindjes. 

Jaa  

J: Maar ik bedoel ik denk niet dat het serieus genomen gaat worden.  

M: Ik denk dat het gaat zijn zoals de cpr van biologie gaat zijn.  

J: Ah jaa 

 M: Ja wij hebben toch bij godsdienst toch nog eens zo’n spel gespeeld en dat ging toen over 

armoede. En achteraf bleek dat het gewoon een spel was.  

T: Jullie gaan het niet serieus nemen.  

J: Nee en ik denk dat het spel ook nooit goed genoeg gaat zijn. Er gaat te veel geld in 

gestoken zijn wat het gaat betekenen voor ons.  

T: Ja die rollenspellen?  

J: Wat is het verschil tussen die rollenspellen en dat toneel?  

T: Toneel wordt gespeeld door een echt gezelschap, bij rollenspellen zouden jullie spelen? 

Situaties naspelen.  

J:Dat is denk ik wel moeilijk denk  

J: Hoe bedoel je situaties naspelen? 

T: Zoals ik daarstraks had gezegd, Stef wordt gepest en hoe gaan jullie daar op reageren? Dan 

gaat de begeleider, van het school of extern, zeggen van kijk je hebt er zo op gereageerd maar  

als je het zo of zo had gedaan dan… Aangezien hij de gepeste speelt, heeft hij ook een gevoel 

van hoe het voelt   

M:Maar dan moet je wel een groep hebben da allemaal meedoet. Want als er dan een paar zijn 

die niet mee doet. Dan is dat ook niet leuk  

M: Als je in een klas zit heb je altijd wel een paar populaire kinderen en een paar stillekes. En 

ik zie al gebeuren dat de populaire groep daar iets grappig van proberen te maken en die 

stillekes niks durven zeggen.  

T: Het is in kleine groepjes he. Dan moeten ze er wel iets van maken he  

J: Ja maar die gaan dat niet serieus nemen.  

T: Ook niet als je er een begeleider er bij zet?  

J: Nee ik kan zo al drie mensen uit mijn klas opnoemen die dat totaal niet serieus gaan nemen. 

Als die 3 man elks in een apart groepje zal zitten is er geen probleem. Maar als die alle drie 

samenzitten dan is het voor de andere drie die hier zitten niks waard.  
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M: Maar ik denk dat het voor de leerkracht of begeleider ook wel moeilijk is om dan groepjes 

te maken. Die splitsen,… 

M: Ja dan zou je al een leerkracht moeten hebben die weet van die moet bij die zitten . 

M: Ja dan heb je al een leerkracht nodig die wat inzicht heeft in de klas he.  

J: Ik denk dat dat geen probleem is ze. Ik denk dat de Jansens dat wel kan 

M: Hij weet ook wie hij bij elkaar moet zetten  

J: Niet gelijk De Backer ofzo. 

T: Maar dus die empathietraining, in kleinere groepen met de populaire kinderen gesplitst, 

zou dat dan een ja zijn of toch een nee?  

J: Als dat serieus wordt genomen dan denk ik dat het wel goed is 

Ja  

M: Maar ik denk dat dat voor sommige klassen heel goed is. Klassen die al hecht aan elkaar 

hangen.  

J: Er zijn er altijd die dat niet serieus gaan nemen.  

M: Als ge zo denkt van ja, zo wat we gezien hebben bij Nederlands over racisme. Dat zou 

echt…  

J: Zoiets zelf doen  

M: Da zou kei goed werken  

T: En wat was dat  

M: Dat was dan een groep en de mensen met blauwe ogen werden gemixt met de mensen met 

bruine ogen.  

J: Dan gaan ze die behandelen zoals zwarten  

J: Er zijn twee groepen zwarten en blanken  

J: Nee nee blauwe ogen en bruine ogen  

M: De niet-zwarten worden voorgesteld met geen blauwe ogen. En de zwarten worden 

voorgesteld door blauwe ogen. En dan worden ze door een vrouw behandeld als een zwarte.  

M: Ik denk dat het bij kindjes wel meer impact heeft dan bij volwassen. Niet dat het bij 

volwassenen geen impact zou hebben he.  

T: Die rollenspellen moeten die geleid worden door een leerkracht of door iemand anders?  

M: Sowieso door iemand.  
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M:  Ik denk dat het als het iemand vreemd is, je meer je best gaat doen 

J: Minder terughoudend zijn  

Ja  

M: Maar dat ligt dan ook weer aan  

M: Omdat je het dan serieuzer neemt 

J: Als je het met een leerkracht gaat doen dan denk je ooh het is maar voor dat vak.  

T: Of jullie klastitularis?  

J: Jaa dat is dan  

M: Maar je hebt ook andere klastitularis  

M: Daarmee dat ik het vind dat het moeilijk is om het met studenten te doen. Dat experiment 

van daarstraks was ook een vrouw die kwam praten.  

M: Dan zou zo iemand met komen  

T: Jij zei binnen het school of nee buiten het school  

A: Ja buiten school  

T: Oke toneel  

J: Toneel vind ik dan wel een betere optie dan da  

J: Maar dan moet het ook wel weer een goed toneel zijn he  

Jaa  

Ja  

M: Ja ik ben daar ook niet zo voor  

J: De gezelschappen die die tonelen spelen zijn waarschijnlijk ook niet 

T: En als het gespeeld word door mensen die ervaring hebben met cyberpesten.  

J: Jaa  

M: Ja maar je moet het ook wel kunnen overbrengen.  

J: Ja inderdaad 

J: Als je nu een toneel gaat bekijken dan moet het ook wel, en het moet ook serieus gedaan 

worden. En het moet ook wel leuk zijn om naar te kijken. Niet zo saai maar een beetje  
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M: En het moet ook wel een goed toneel zijn want anders gaan ze weer denken we moeten 

weer verplicht naar het toneel  

M: En de meeste gaan ook denken oh geen les.  

Ja  

M: Maar ik denk veel van die  

M: Maar dan het moet al een goed toneel zijn vooraleer het een impact gaat hebben  

J: Maar dan moet het echt al een heel goed toneel zijn.  

J: Maar bv die film ben x als dat nu een toneel zou zijn dan zou dat toch…  

M: Maar dan moet dat weer goed. Dat zou ik dan wel weer goed vinden.  

M: Maar hoe kan je nu een toneel maken over cyberpesten.  

T: Daar moet jij je geen zorgen overmaken he. Toneel is een beetje dubbel. Als het goed is 

dan wel anders niet. Peter-en meterschap dat zijn die buddysystemen . Jij bent meter van een 

klasje. Jullie doen vooral spelletjes.  

M: Jaa we hebben nog niet echt iets gedaan over cyberpesten. Maar dat hebben ze ook niet 

gevraagd omdat te doen.  

J: Het is zo een beetje taboe. 

M: Maar nu pas merkte ik dat ook wel in een klas. Dat ze een meisje een opmerking gaven en 

dan heb ik er wel iets van gezegd. Maar op zich… als ze zouden zeggen dan praat daar is over 

dan zou ik dat wel graag een keertje doen. Want over examens hebben we al wel een keertje 

moeten praten.  

T: Maar je zou het dus niet erg vinden.  

M: Nee ik zou dat graag doen 

T: Als jullie nu meter of peter wel zijn  

J: Ik kan me dat niet voorstellen 

M: Maar dan moet je al meter of peter willen zijn 

T: Ik zal het anders vragen, als jullie nu jonger waren zou je het dan interessant gevonden 

hebben 

J: Hangt er ook van af of je er mee te maken had ofzo. Als je gepest wordt of niet. Als je 

gepest word dan denk ik dat je daar sneller in geïnteresseerd zijt dan wanneer niet 

M: Maar ik denk dat je sowieso als je kleiner bent dat je dan wat de ouderen zeggen toch wel 

best interessant en dan zou ik daar wel naar luisteren 
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M: Rapper dan naar een leerkracht.  

J: Dat is als je in het eerste jaar zit dan kijk je toch best wel op naar diegene die in het zesde 

jaar zitten. Vond ik toch.  

T: Nog even het laatste. Die cirkelgesprekken in de klas.  

J: Komt weer op hetzelfde neer met die populaire en minder populaire. 

M: Ik denk dat je dat vooral moet doen bij oudere  

T: En ook in kleinere groepen 

J: Groter dan dit moet het zeker niet worden  

J: In een klas ga je dat nooit kunnen doen. 

T: Hebben jullie zelf nog dingen?  

Hmm  

T: Jij hebt op het graf gezeten, misschien dat jij nog iets weet.  

M: Wij kregen leefsleutels en dat ging ook een keer over cyberpesten. Maar dat kregen wij 

van een leerkracht die je echt niet serieus kon nemen. Dat was eigenlijk echt een uurtje vrij. Ik 

was toen ik klein was echt niet geïnteresseerd in dat pest gedoe. Nu besef je wel dat het 

belangrijk is maar als kleine kan je u daar echt niet voor motiveren.  

Ja  

T: Dus denken jullie zelf nog aan iets?  

Ah nee  

T: Nee. Willen jullie dat een dag samen? Bv beginnen met informatiesessies, en in de 

namiddag cirkelgesprekken en als afsluiter bv een toneel. Of zeggen jullie liever gespreid?  

j: Nee ik denk dat het te veel is voor ene dag 

J: Nee ik denk dat het juist goed is op ene dag.  

J: Een dag hebben net zoals… ik denk dat dat wel veel effect zou hebben.  

J: Maar dan moet je wel starten met iets dat ineens iedereen mee is. Echt iets goed. Iets waar 

je van zou verschieten. 

M: Ik denk dat je het niet moet verzachten.  

J: Ik denk dat zelf elkaar te googlen het al genoeg impact heeft.  
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M: Ja ik heb ooit zo een film gezien en die hadden het ook over pesten. En dan begon dan, dat 

was ook een hele dag. En dan moesten ze vragen beantwoorden en als het van toepassing was 

moest je een stap vooruit zetten.  

M: Dat is ook wel een goed idee 

M: En uiteindelijk stonden kei veel mensen aan de over kant en het eindigde met een meisje 

dat gepest werd door een jongen. En ze vroegen of iemand nog iets wou zeggen tegen iemand 

en die jongen stond op om sorry te zeggen.  En dat was dan op het einde van de dag.  

M: Zo zien die leerlingen ook dat ze misschien niet de enige zijn die met die problemen.  

M: Wat mij altijd stoorde aan die infodagen is dat zeemzoete. Je moet niet pesten je moet 

vriendjes zijn.  

T: Het mag wel wat choqueren. En hard zijn  

T: Dan mogen jullie naar de les gaan en wil ik jullie hard bedanken 
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FOCUSGESPREK 5BSO  

T: Dus dan gaan wij beginnen. Ik ben dus Tine Raeymaekers, ik ben student aan de 

universiteit van Antwerpen. En ik doe momenteel dus onderzoek naar preventie van 

cyberpesten. En om dit onderzoek tot een goed einde te brengen heb ik dus jullie mening 

nodig over een paar technieken en methoden die gebruikt worden om jongeren te leren 

omgaan met cyberpesten. Ik wil weten hoe jullie geïnformeerd willen worden rond alle 

aspecten van die te maken met cyberpesten dus emoties, gevolgen, de straffen,…  Ik ben niet 

geïnteresseerd in het feit of jullie al iemand gepest hebben of jullie al eens het slachtoffer 

waren van cyberpesten. Het gesprek zal opgenomen worden door de dictafoon en de camera. 

En ik zal de enige zijn die deze opnames opnieuw zal beluisteren, uittypen en later zal 

analyseren. En aan het einde van het onderzoek zal het ook verwijderd worden. Dus Ouders, 

leerkrachten, schoolpersoneel, directie zal het niet te horen krijgen. Dus alles gezegd wordt, 

blijft binnen deze vier muren. En ook in het eindwerk zullen jullie anoniem blijven, dus als er 

namen gebruikt zullen worden, zullen dit fictieve namen zijn. Of persoon 1, persoon 2, dus 

geen echte namen. Mag ik vragen om niet te veel door elkaar te praten, want ik moet dat nog 

uittypen en dat is dan heel moeilijk als verschillende mensen door elkaar praten. En juiste of 

foute antwoorden zijn er niet. Dus wat jullie vinden is jullie mening en als dat een andere 

mening is dan een andere dan mag dat gerust. Discussie is ook toegestaan. Dat is ook altijd 

plezant. Hebben jullie daar nog vragen over, over wat ik gezegd heb?  

M: Nee. 

T: Nee? Als er toch iemand niet meer mee wil doen, dan hij nog steeds verlaten. Ik kan jullie 

niet verplichten om hier te zitten. En anders jullie hebben het strookje al ingevuld, dus jullie 

moeten blijven zitten. Jullie hebben allemaal een lijst met technieken. En op het einde van het 

gesprek zou ik graag een combinatie maken van de dingen die jullie het leukste vinden. Of die 

jullie het best vinden passen bij het cyberpestprogramma. Ik heb hier ook roze en groene post-

its gegeven. Ik  ga vragen bij elke techniek of het in het pakket moet of niet. Dus dan is het 

roos of groen en dan tel ik op het einde van de rit welke erbij zitten en dan ga ik jullie mening 

vragen of jullie daar tevreden over zijn of niet. En dan gaan we beginnen.  Staan er op de lijst 

dingen die er op school gebeuren? Waarover jullie geïnformeerd over worden?  

M: Het eerste 

T: Het eerste? Alleen het eerste?  

M: ja  

M: tweede? 

M: Computerlessen, vroeger toch 

T: Wel al eens gehad. Het moet niet alleen over dit jaar gaan he. Het mag over jullie hele 

middelbare school carrière gaan. Dus alleen de tweede eerste.  

M: Wat bedoelen ze met peer-to-peer?  
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T: Peer-to-peer is dat studenten elkaar gaan informeren. Dus bijvoorbeeld dat die kant van de 

tafel de andere kant gaat informeren. Bv via brochures, of via presentatie, 

powerpointpresentaties of iets anders. En de peer-to-parent is dat jullie jullie ouders gaan 

informeren in een informatiesessie ’s avonds of op de opendeurdag of…  Dus alleen de twee 

eerste. Zijn er misschien bij die er niet opstaan maar die jullie kunnen herinneren, die hebben 

we gedaan maar die staan er niet op?  

M: nee. 

T: Nee? Dan gaan we binnen met die lessen. In welke les was dat? Was dat in godsdienst 

bijvoorbeeld of was dat in…  

M: godsdienst ook wel is denk ik  

M: in PAV 

M: ICT ook, toen met meneer Desmet nog. 

M: ahja 

M: toen hebben we dat wel eens gehad.  

T: dus in wat was dat…  

M: PAV denk ik 

M: met Geerts toen  

M: Ahja 

M: Project algemene vakken 

T: Dat ken ik. Vonden jullie dat interessante lessen? Of… 

M: Ik weet daar niks meer van.  

M: Je wete, ergens weet ge dat al wat dat is.  

M: Ja  

M: Maar ik vind het wel belangrijk dat ge dat mee krijgt ook wel. 

T: Ja, en wat hebt ge eigenlijk gezien in die lessen? Was dat gewoon de definitie van of was 

dat ook de emoties die er rond hingen. Of was dat…  

M: ja Goh ook veel emoties…  

M: ook voorbeeldjes, zo via SMS enzo. En er was ook zo’n filmpje.  

M: ha ja. En eigenlijk ook hulp da ge kreeg.  

J: Da ze lieten zien hoe da… 
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M Ja  

M: Maar voor de rest 

M Ik weet het niet 

J: Dat was in het derde zeker  

M: Derde   

J: Toen was ik er nog niet eens  

J: Ah ikke wel maar niet bij jullie  

T: moet er ook besproken worden in die lessen welke straffen er op staan en hoe het in het 

regelement, schoolreglement staat.  

M Nee dat denk ik niet  

M Nee  

T: Maar zou het in moeten? Waar je terecht moet als er iemand gepest moet.  

M: Wij hebben zo’n brievenbusje 

J: Wij hebben zo’n anti-pestmanifest ofzoiets op school. En dan kan je als je pest wordt zo’n 

briefje in zo’n brievenbusje doen. En dan willen ze zo’n gesprek met u.  

T: Vinden jullie dat goed dat jullie anoniem…  

J: Ja dat wel. 

M: Ja  

T: Denkte dat daar veel gebruikt van gemaakt wordt?  

J: Ja door de jongere jaren wel. Maar bij ons niet meer echt  

M: Maar als het niet echt pesten is gaan ze ook naar de peermediation toe. Dat is zo wanneer 

er gewoon een conflict is tussen twee. Dat is meestal in de eerste graad. En dan lossen die dat 

op.  

T: Dan hebben jullie ook computerlessen gehad . ICT. Wat hebben jullie daar dan in gezien? 

Senne?  

M: Toen zat gij niet eens bij ons. Op de rozenberg  

T: Hebt ge daar iets?  

J: Niet dat ik weet. Ze zullen wel eens iets gedaan hebben maar.  

T: Maar ge waart er niet bewust van dat het daar over ging.  
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J: Niet bewust nee. Ja se.  

T: Maar iemand die dan hier nog weet waarover dat die ICT lessen dan gingen? Was dat dan 

bv dat jullie een veilig paswoord moesten instellen of de privacyinstellingen… 

J: Nee nooit gehad  

M: Ja, ze hebben wel gezegd dat je niet moet pakken wat iedereen weet, hoofdletters en 

cijfers. Iets moeilijk. Dat het niet 

M: En ze hebben ook eens op facebook geweest da ge dan uw privacyinstellingen moest 

aanpassen  

M: Ahja  

M: Met trukjes zo 

T: Nog zo’n dingen?  

A: Hmm nee  

M: Voor de rest zaten we op Word te werken of Excel. 

T: Die lessen worden die gegeven door klastitularis of de vakleerkracht is dat dan denk ik 

A: Vakleerkracht, ja  

T: Vinden jullie dat die dat goed geeft? Of vinden jullie dat dat eerder moet gedaan worden 

door een professional? Dus bijvoorbeeld ik die nu onderzoek doe naar cyberpesten moet die 

daar dan over komen spreken? Of is een vakleerkracht beter?  

J: Ik weet het niet, ik denk dat alle twee wel goed doen 

M: Sowieso dat een professional weet meer 

M: Ja  

J: ik denk dat het wel iets beter zal zijn, maar niet dat het slecht is door een leerkracht.  

T: Ik zeg dat het niet slecht is door een leerkracht he. Maar als je nu moest kiezen?  

M: Dat is minder diep. Dat is oppervlakkig wat je leert. 

T: Nu? Bij de vakleerkracht 

M: Ja 

J: We hebben het er trouwens wel is overgehad volgens mij. Toen hadden wij een stagiaire 

van PAV.  

M: kan ik me precies niet meer herinneren.  
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M: jaja dieje man 

J: Nee 

M: Nee dat was een vrouw 

M: Ahja juist. Lore Thijs.  

M: Vorig jaar 

J: Juist daar hebben wij toen met een bundel rond gewerkt 

M: Amai dat ge dat nog weet.  

Maar die was stom 

T: Goed zo! Maar dus of dat een professional is of een vakleerkracht dat maakt voor jullie niet 

uit.  

M: Nee, daar bent ge aan gewend he.  

M: Ja 

T: Daar durf je al wat meer zeggen dan, of meer zeggen, daar ga je al wat minder snel 

dichtklappen ofzo.  

M: Ja, als het een vriendelijke is.   

T: Jullie kunnen nu weinig van die lessen herinneren. Wil dat dan zeggen dat jullie er maar 

een paar in jullie schoolcarrière er een krijgen of is dat elk jaar dat jullie erover spreken?  

J: Een paar keer denk ik 

M: Een paar keer ja  

J: Altijd maar heel kort  

M: Zeker niet elk jaar 

T: En elke keer maar een klein lesje daarover 

M: Een themake  

J: hooguit een projectweek daarrond. 

M: Ja  

J: Maar dat is niet echt lang  

T: Vind je dat het elk jaar moet terug komen, vind je  

J: Ik vind van eigenlijk van wel  
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M: ja  

M: Al is het kort herhalen 

T: Ja, alle nieuwe trends. En elk jaar vanuit een nieuwe invalshoek bv dit jaar gewoon 

cyberpesten, volgend jaar de emoties rond cyberpesten, het jaar daarna… of allemaal in een 

jaar 

M: Zeker afwisseling. Als je altijd hetzelfde te horen krijgt, is ook niet leuk 

T: En met afwisseling bedoel je?  

M: echt verschillende thema’s in cyberpesten.  

T: oke. Is dat dan bv jullie klas klas alleen, of 5 verzorging of 5BSO alleen. Of ineens heel de 

school van 1ASO tot 6 BSO? Ineens alles. Dat jullie daarover kunnen spreken op de 

speelplaats. Of is dat niet zo belangrijk?  

M: Nee, dat is niet zo belangrijk. Voor mij dan toch 

J: Dat denk ik niet 

M: dat is zoals dat broederlijk delen, daar praat ook niemand over. Dat doen we ook allemaal 

samen.  

T: Nu hebben we die lessen besproken. Nu gaan we kijken of dat die in het programma moet. 

Op het einde van het gesprek zou ik graag een programma zien dat jullie hebben 

samengesteld. Dus we hebben nu gewoon lessen, PAV of godsdienst. Willen jullie dat in het 

pakket? Ja of nee? Groen of rood? En elk jaar terug komend?  

M: Ja.  

T: Dus zes groene. Computerlessen met tips en tricks over veilig internetten? Ook allemaal. 

Tis toch niet omdat jullie druk voelen van elkaar he. Senne?  

M: Ah nee. Maar wij hebben geen computeren niet meer he 

T: Maar dat kunnen ze dan wel een keer inplannen ofzo he. Kan altijd he. Oke. Een quiz. Ik 

heb toch van mevrouw Verheyen gehoord dat jullie toch eens een quiz gedaan hebben rond 

cyberpesten. Nu weet ik niet of dat bij alle klassen was, of dat alleen bij een paar klassen.  

M: Dat was in het derde jaar. Toen was er veel ruzie bij ons in de klas. Toen was er wel een 

quiz maar dat was over gewoon pesten, niet over cyberpesten.  

J: Toen zat ik in Mol dus daar weet ik niks van. 

M: Toen moesten wij zo’n spel spelen. Maar dat ging over pesten, daar kwam misschien iets 

over cyberpesten in voor maar niet  

M: Maar over cyberpesten was dat nu ook niet he.  
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T: Ja er zijn wel een paar scholen die zo’n quiz organiseren waar ge door het spel te spelen en 

de vragen te beantwoorden vaardigheden en informatie krijgt. Zouden jullie dat leuk vinden. 

Of eerder kinderachtig?  

T: 2 roze en … 

J: ik heb niet goed…  

T: Een quiz. Geen mening? Dat je via de vragen vaardigheden en informatie verkrijgt.  

J: Voor mij is dat wel goed.  

T: Dat je zo spelenderwijs leren. Maar twee waren daar niet mee akkoord.  

M: ik vind quizzen niet leuk.  

T: Alleen daarom?  

M: Ja  

M: ik vind quizzen ook niet leuk maar dat is tenminste dan heel de tijd…  

M: ik kijk liever heel de tijd naar een persoon van voor dan vragen te beantwoorden die je niet 

weet.  

J: Ik vind het een beetje stom eigenlijk  

T: Een beetje stom eigenlijk? Waarom?  

J: Ik weet het niet 

T: Gij kijkt ook liever naar die persoon vanvoor in de klas?  

J: ja  

T: gij krijgt liever een papier, invullen en klaar  

J: knikt  

T: ieder zijn menig he. Dat mag altijd.  En wat als ze er een wedstrijd aan zouden koppelen. 

De klas met de meeste goeie antwoorden of de beste punten. Zouden jullie dat zien zitten 

M: Dat ligt er aan wat ge krijgt. 

T: Een echte coole prijs. Ik kan nu niet direct iets bedenken.  

M: Een dag op café.  

T: Nee. Dat gaan ze niet geven denk ik. Maar stel dat het toch een coole prijs is, zouden jullie 

dan mee doen? Bv toch die dag op café.  

J: ja dan wel.  
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T: Maar dan zal het toch iets binnen schoolverband zijn.  

M: Dan brengen ze het bier naar hier.  

T: ik heb net die peer-to-peer al eens uitgelegd. Dat is dat studenten elkaar gaan informeren. 

Dat wordt hier ook niet gedaan. Dat is altijd van de leerkracht naar de student toe.  

T: zouden jullie dat wel zien zitten?  

T: niet? Dat ze meer van elkaar leren dan van…  

T: Nee. Absoluut niet. Door zes mensen afgekeurd. En waarom dan echt niet?  

M: ik haat dat 

m: elke keer als ze iets komen zeggen van de oudere jaren ofzo, dat bent ge vergeten na 10 

minuten.  

T: En als het nu niet van oudere jaren is, maar echt binnen klasverband. Iets tof. Een spel 

creëren of een brochure.  

M: Ik haat dat voorstellen 

T: Ge moet niet van voor in de klas gaan staan.  

m: dan nog niet.  

T: dan nog niet 

M: ik kruip liever in een hoekje  

T: En jullie? Waarom niet?  

M: Ah tegen mij 

T: Of Pieter? Lance? Waarom niet? 

M: Ik voel me dan altijd ongemakkelijk als iemand van mijn klas mij de les ga leren.  

J: ja Ik ook wel.  

T: dus het is een no-go. Van elkaar leren is niet aan jullie besteed.  

M: Nee ik vind dat niet 

J: Ik denk dat vele het er ook wel lastig mee hebben. Om zo te moeten aanhoren van iemand 

van uw eigen leeftijd wat je moet doen en wat niet.  

M: ja zo van dat doe je verkeerd en dat ook en dat ook  

T: Het zou niet zijn van ‘Dat doe je verkeerd’. Maar echt over het onderwerp. Het onderwerp 

uitleggen, vaardigheden vertellen: je kan dat zo doen . Maar het is een no-go. Oke dat gaat 
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niet in het pakket. Daar zijn we over uit. Lessen al, computerlessen al. De quiz is ook wel 

door de meerderheid. Maar dit niet. Ouders, moeten die geïnformeerd worden volgens jullie? 

Door de school. Een lezing door een leerkracht of door een professional. Over hoe ze jullie 

met raad en daad kunnen bijstaan mocht het gebeuren. De helft. Waarom 

J: Het is meer is voor kleinere kinderen. Zo juist Facebook beginnen te hebben.  

T: Beginnen 

J: Die ouders wel  

T: Voor jullie is dat al een beetje te laat. Jullie doen toch jullie goesting al.  

J: Ja  

T: Ouders moeten helemaal niet geïnformeerd worden. Voor u wel. Waarom voor u wel? 

M: Gewoon hoe ze er moeten omgaan als hun kind worden gepest. 

T: Als hun kind wordt gepest. Niet over preventief.  

M: Misschien een beetje. Maar het ander is belangrijker.  

T: Het ander is belangrijker dat ze weten hoe ze er mee moeten omgaan als ge gepest wordt.  

M: En hoe dat ge het kunt zien. Want ze gaan het niet uit zichzelf zeggen: ‘Hey ik word 

gecyberpest’. Maar dat je het kan zien aankomen aan hun gedrag ofzo.  

T: Ja. Gij had ook rood?  

J: Ja eigenlijk zoals Senne zei, niet meer echt voor onze leeftijd maar voor de jongere jaren 

zou ik zeggen ja want die gaan daar meestal wel onverstandig mee om.  

T:Dus voor de eerst jaar ja en Facebook in de lagere school.  

J: Ja  

T: Vooral lagere school 

J: Hebben die dat ook?   

T: Jaja ze zitten voortaan al heel vroeg op Facebook. 

M: Amai 

J: Ik weet dat niet 

J: Mijn nichtje heeft dat ook  

J: Vooral toch eerder de beginners 

T: Vooral beginnende, dus niet meer voor ouderen 
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J: Nee  

T: Dus helemaal niet informeren dus dan moet ik ook niet vragen of jullie peer-to-parent: dat 

de studenten de ouders gaan informeren. Is dat dan ook voor allemaal een nee? Is dat dan voor 

u wel? 

M: Nee voor mij wel 

T: Voor u wel. Nog iemand die dan wel een groene zou opsteken? Nee. Een spel, een game. 

Momenteel zijn er verschillende games in ontwikkeling ook aan de universiteit van 

Antwerpen zijn we daar mee bezig. En dat is dan door het spel te spelen dat jullie ook weer 

vaardigheden en informatie krijgen daarover, hoe dat jullie daar mee omgaan, de emoties die 

daarrond hangen, hoe dat jullie daar op moeten reageren. Uw manneke kan je dan 

samenstellen. Zou dat voor jullie… Voor  jullie allemaal? En waarom voor jullie allemaal? 

J: Kassen 

T: Je moet nu niet World of Warcraft of zo bij voorstellen he.  

J: Neenee 

T: Wat zouden jullie daar zo fijn aan vinden? Waarom?  

M: Goh ja  

M: Ik denk iedereen doet dat bijna dan toch. Ik doe dan dan niet. Maar ik vind het wel een 

goed idee.  

T: Je vind het wel een goed idee. Nog iemand?  

M: Ik denk een game spreekt iedereen wel aan in plaats van die informatiesessies. Games 

spreekt gewoon meer aan.  

T: Iedereen is het daarmee eens? En zouden jullie het dan op school willen spelen of eerder 

ook de gelegenheid hebben om het thuis te spelen.  

A: op school  

T: Tijdens een computerles of tijdens de middag? 

M: Tijdens een les 

J: Tijdens de saaiste lessen.  

T: oke dan gaat dat in het pakket. Volgende is empathietraining of rollenspellen. Zodat je 

weet hoe dat je moet reageren op bepaalde situaties. Drie wel, drie niet. Oke, diegene die wel 

zeggen. Waarom wel?  
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M: ja. Wij, Ik en Nadine doen ook al mee met een project en wij doen ook heel veel rolspelen. 

En ik leer daar wel heel veel uit. Ge begint die andere persoon te snappen enzo dus. Ik zou het 

dus wel zeker aanraden.  

T: Zeker aanraden, ja waarom zeggen de roze dan van niet?  

J: Veel slapen er dan wel is, als ze zo naar die rollenspelen moeten kijken eigenlijk. Het kan te 

lang duren. Er zijn wel veel voorbeelden die worden gedaan. 

T: Maar is toch positief dat, zoals Emelie het zegt, elkaars gevoelens kunt zien en kan zien 

hoe die reageert en dat je weet hoe dat je voelt wanneer iemand gepest wordt. Senne, jij had 

ook rood.  

J: Ik vind dat gewoon niet plezant.  

T: ja, volgende dan. Ohja dat wil ik nog wel even weten. Die rollenspelen moeten die geleid 

worden door schoolpersoneel, door vakleerkrachten of iemand van buitenaf. Die niet kan 

oordelen.  

M: ik denk toch een vakleerkracht. Als je bij iemand vreemd een toneel moet gaan doen, voel 

je u meteen ongemakkelijk.  

M: Vakleerkracht 

M: vakleerkracht 

T: oke dan. Een toneel over de manier waarop emoties aanbod komen.  

M: door ons uitgevoerd?  

T: nee. Door iemand anders. Of slechts door enkele leerlingen die dat wel zien zitten.  

M: Echt naar toneel gaan kijken.  

T: Kijken naar toneel terwijl je te weten komt, hoe en wat.  

J: Ah kei goed. 

T: ge moet kijken, als je wil mag je meespelen, maar een toneel over hoe je kan reageren op 

de verschillende manieren waarop je kan reageren over de verschillende situaties van 

cyberpesten en de emoties die daar mee gepaard gaan. Ene roze en de rest groene? Waarom  

niet?  

J: ja ik vind toneel totaal niet interessant. 

T: En dat is de enige reden?  

J: Ik weet het eigenlijk niet 

T: En de groene? Senne gaat zeggen dan kan ik slapen?  
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J: Nee als dat goed gespeeld is dan vind ik van wel. Er zijn veel tonelen waar ik niks van moet 

hebben bij wijze van spreken maar ik ben eens naar 1 goei gaan zien en dat is dan wel plezant.  

T: Als het dus goed gebracht is dan is het voor u een ja. En de rest? Waarom zeggen jullie ja 

J voor mij is hetzelfde als de Senne.  

M: voor mij ook 

M: je kan daar een grappig toneel van maken, of op een grappige manier iets bijbrengen. Dan 

vind ik dat oke.  

T: Dus humor is belangrijk? 

M: Ik vind van wel.  

T: Als ze dat toneel nu opsplitsen in verschillende stukken. Elke maand een deel brengen.  

J: Nee  

T: Of gewoon alles ineens.  

M: alles in een keer.  

T: Hebben jullie hier op school peter- en meterschap?  

M: Ja  

T: Zijn jullie dan per klas verantwoordelijk voor een klas?  

M: nee, per twee 

M: wij zijn samen met iemand anders meter. 

T: per drie dus.  

M: ja twee à drie per klas 

T: per klas dan. Wat als jullie nu betrokken worden bij het cyberpesten? Als jullie nu die 

jongeren met raad en daad gaan bij staan 

M: goh  

T: Als ze nu vragen hebben, die van de eerste graad. Zouden die dan naar jullie mogen komen 

voor …  

M: naar mij persoonlijk misschien iets minder. Want ik weet ook heel weinig over computers.  

Als ze komen vragen dit is mijn situatie dit is mijn probleem.  Zou je dan… ik heb het gevoel 

dat ik gepest wordt. Zouden jullie dan…  
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M: ik heb dat gehad. Ik ben toen. Omdat het zo erg was, ik kon daar zelf niks aandoen, ben ik 

daarmee naar de leerkracht gestapt met hare gsm.  

M: je mag dat dan niet zelf doen. Als dat echt pesten is, moet je dat doorsturen naar die, hoe 

noemt dat, begeleidingsleerkrachten.  

M: ja dat heb ik gedaan.  

M: vertrouwensleerkrachten of zoiets 

T: En tips over  zouden jullie dat geven aan die leerlingen. 

M: Tips? Tips zou ik zeker geven.  

M: zo advies proberen zeker 

T: En als jullie nu peter of meter zouden zijn, zouden dat dan zien zitten op zich te nemen?  

J: ik zit er wel bij 

T: Wel?  

J: Ik zit ook bij de peters 

T: Ah jij bent ook een peter.  

J: Ja maar met een ander groepje.  

T: Zou jij dat dan zien zitten?  

J: Ja  dan wel zeker en eventueel melden bij de leerkrachten. Dan is het nog aan die leerling 

om het te beslissen ga ik daarmee verder of niet. Maar ik zou het wel melden 

M: Die durven dat vaak niet. Die hebben dat duwtje in de rug nodig daarvoor.  

T: Dus dat is iets wat jullie wel zien zitten om te doen. Gaat dat in het programma zo’n 

buddysystemen, peter- en meterschap? Dat is wel een groot punt in de literatuur, oudere 

studenten die gaan helpen.  

T: Senne als jij nu peter zou zijn, zou jij hetzelfde doen 

J: Moest ik dat doen, zou ik daar wel mijn best voor doen. Maar, nu geef ik er zoveel niet 

om…  

T: Omdat je het niet bent.  

J: ja 

T: cirkelgesprekken, dat is eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn en dan zou ik de leerkracht 

zijn en de studenten geven tips aan de leerkracht. Wat de nieuwe trends zijn op internetgebied. 

Dat zijn ook maar mensen die weten ook niet alles. Die zijn ook wat ouder, die weten ook niet 

wat alles is. Vijf en ene niet. Jij vindt het niet leuk? 
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M: Dat komt omdat als wij in het derde zaten, toen moesten wij veel cirkelgesprekken doen 

omdat er  gepest werd in onze klas. En dan is dat precies zo als gij dan diegene waart die 

gepest had, pesten was dat niet echt, als jij diegene was die het gedaan had, krijg je nog meer 

schuld op u door die kringgesprekken want dan krijg je heel de klas tegen u.  

T: maar als preventie. Dus niet als er al niet al gepest ofzo. Maar gewoon als preventie. Dat de 

studenten de leerkrachten informeren over wat er reilt en zeilt op het internet, de nieuwe 

trends, de studenten kunnen elkaar ook tips geven; ik heb op gisteren op Facebook gezien dat 

er een nieuwe instelling is waardoor je het beter kan beveiligen. Zo iets.  

J: ja dat vind ik wel  

M: zo wel  

T: Zo wel?  

M: dan vind ik dat beter dan dat er van de klasgenoten van voor in de klas staan en tegen ons 

komen zeggen 

T: dat is dan beter dan die peer-to-peer.  

M: ja  

M: hier wordt je niet zenuwachtig van. 

T: daar wordt je niet zenuwachtig van. Oke. Jij blijft bij uw roze? 

M: ja als je zo niet de schuld gaat krijgen. Dan wel 

T: neenee het is echt preventie, het is nog niet te laat, het is van te voren.  

M: ja dan wel.  

T: dan is het groen. Ja dan gaat dat ook in het pakket. We hebben nu over verschillende 

dingen gebabbeld. Hebben jullie zelf nog iets dat je zegt van als dat hier nu wordt gedaan op 

school dan dat zou mij nu echt iets bijleren over cyberpesten 

M: Een film, een echte goeie film 

M: een dag zoals vorig jaar die drugspreventiedag hadden in het ’t Onkrooid hier 

J:  dat vind ik ook wel  

M: dat zou nog wel iets leuk zijn 

J: maar ook omdat dat in het jeugdhuis is.  

M: Er zijn ook films over de gevaren van het internet. En als je dan kijkt, ja dat is nu niet over 

cyberpesten maar zo die oudere venten noemt dat.  

M: ja die pedofielen zo.  
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M: Ja. Dat is nu niet pesten maar. 

T: Dus een film zou ook nog.   

Ja  

T: En iedereen is daar mee akkoord. Die film ken ik nu niet persoonlijk.  

M: Ja oke niet erg maar het was wel een goeie, vond ik. Het was dat je niet, eerst zei die dat 

hij 16 was maar uiteindelijk was hij dan 43. Hij had steeds zijn leeftijd aangepast.  

T: Maar dus een film over cyberpesten zouden jullie dat  

A: Ja  

T: Allemaal ja. En ik heb dan ook nog zo een dag gehoord. Een dag volledig in het teken van 

cyberpesten.  

M: Ja  

T: Jullie zeiden dat?  

M: ja  

T: In ’t Onkrooid dat het niet op school is maar ergens buiten. En gaan jullie daar van leren of 

is dat gewoon plezant? 

M: Dat is plezant en leerzaam. 

M: Dat is plezant en je leert daarvan. Ik heb vorig jaar veel geleerd van dat drugsding  

T: Ja?  

M: Ja, dat was heel plezant.   

T: oke, goed. Dan hebben we alles besproken en hebben we een pakket samengesteld. Lessen, 

een quiz, informatie voor de ouders is niet voor iedereen nodig dus dat dan niet. Jullie zelf de 

ouders informeren, jullie dat was niet. Ik heb hier nu vijf gezet.  

M: ik was de enige van wel.  

T: Dat heb ik dan verkeerd gezet. Iedereen vond een game goed, de rollenspellen waren ook 

een beetje verdeeld. Een toneel, als het goed gespeeld is dan is het goed. Die buddysystemen 

ook goed, de film ook goed, cirkelgesprekken ook. En zo’n dag ook  

J: ahja 

T: Moet dat allemaal in één week gebeuren of verspreid?  

A: verspreid!  

T: dus geen projectweek tegen cyberpesten 
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M: Dat is te druk.  

J: Dat is te lang hetzelfde.  

J: Vooral te druk. Wij hadden dat nu pas na stage met project ‘Diversiteit’. Dat moest 

allemaal kei rap gaan en dan is dat te veel voor die tijd. 

M: ja das waar 

J: En we hebben nu ook projecten en das niet… 

M: Te lang hetzelfde  

T: Als ze nu informatie al de informatie op een website verzamelen? Ja of nee Dat je thuis 

alles op uw gemak consulteren 

J: ja da vind ik van wel  

M: ja maar dat zijn vaak ook van die ingewikkelde websites.  

T: Maar bv een website van het school, bv een tabblad op de schoolwebsite 

M: Maar dat hebben we. Blijkbaar. 

M: Is dat?  

M: ja zo’n anti-pest 

M: ja anti-pest manifest. 

M: Ah ja ja  

M: Als je onze website van het school, dan staat dat er tussen en dan leggen ze dat uit wat dat 

is. En hoe dat je daar mee terecht kunt denk ik. 

M: dat weet ik niet, ik heb het nooit gelezen.  

T: Dus een website met alle informatie en tips en tricks 

M: Ja  

T: Hoe dat je daar mee moet omgaan  

J: Ja 

T: Goed dan. Hebben jullie nog vragen voor mij?  

J: Nee 

M: Veel succes!  

J: Veel succes 
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T: Dank u wel. Dank u wel.  

J: Dat is niet echt een vraag he Nadine.  

M: Hmm? 

J: Dat is niet echt een vraag he.  

T: ik heb hier ook opmerkingen staan dus een opmerking ‘veel succes’ mag wel. Dan wens ik 

jullie heel hard te bedanken voor jullie medewerking en dan nog een hele fijne dag. 

J: Hetzelfde 
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FOCUSGESPREK 5BSO  

T: We hebben net alles overlopen. Dan ga ik beginnen met te vragen of jullie een van deze 

dingen al gedaan hebben op school.  

M:Ja in het eerste jaar. 

J: Ja toen was ik er nog niet. 

M: Hebben wij dat in het eerste jaar gehad?  

M: Ja toen zijn wij daar toch allemaal moeten gaan eten?  

T: dus wat hebben jullie in het eerste jaar gehad?  

M: Ja die move tegen pesten.  

M: Was dat met eten?  

M: Ja die week tegen pesten  

M: Maar was dat cyberpesten?  

J: Ja komaaan he hebt ge het gehad of hebt ge het niet gehad? Zo moeilijk is dat nu niet he.  

T: nee, Het was dus een move tegen pesten.  

M: Ja want ze hebben toen mijne t-shirt nog uitgekozen.  

M: We zijn hier niet bezig over t-shirten he 

M: Alles wat met pesten te maken heeft is toch pesten he, seg hee. Ik ga sebiet terug naar 

buiten he.  

T: Eeuhm. Hebben jullie hier ooit een les gekregen over cyberpesten?  

M: Nee dat nog nooit  

T: Zouden jullie willen dat er zo eens een les gegeven wordt?  

J: Voor ons maakt dat niet uit. Binnen een paar maand zijn wij hier toch weg.  

T: En misschien voor de jongeren.?  

J: Jaa voor de generatie.  

T: En waarom voor hun wel?  

M: Omdat het vaak gebeurt he.  

J: Ja overal  

J: Overal gebeurt dat wel eens  
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T: Hoe meer dat je zegt hoe beter.  

T: Christophe?  

J: Ja omdat het veel gebeurt en omdat de jongeren het allemaal beseffen wat het gevolg kan 

zijn. Er zijn mensen bij die het dan niet meer zien zitten en dan zelfmoord plegen ofzo. Ik 

weet het niet.  

T: Dus het moet wel eens verteld worden vind je?  

J: Ja  

T: Is iedereen daarmee akkoord?  

A: Ja  

T: Zijn er nog andere redenen volgens jullie 

J: Het moet meer verteld worden. Het moet meer in het aanbod komen.  

T: Moet er een computerles van gemaakt worden? De leerkracht zegt zet uw facebook eens 

open. We gaan uw profiel is optimaliseren.  

M: Dat hebben we vorig jaar als eens gedaan denk. Om te kijken hoe dat onze facebook 

beveiligd is.  

T: Jullie hebben dat dus als eens gehad.  

A: Ja  

J: Wij niet.  

T: Vonden jullie dat goed of niet. 

M: Ja 

T: Waarom?  

M: Gij zei dat we dat al eens gehad hebben.  

T: Jullie hebben het nog niet gehad.  

Nee  

T: Zouden jullie het willen krijgen?  

J: Ja het kan niet kwaad he. Je wordt er altijd mee geconfronteerd.  

T: Willen jullie dat er elk jaar een les eens gegeven wordt? Of maar een keer in jullie 

schoolcarrière of om de twee jaar?  

M: Om de twee jaar  
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J: Dat zou ideaal zijn.  

T: Ik heb roze en groene post-its. Dat is om te stemmen. We gaan van al de technieken die we 

daarnet hebben overlopen een pakket samenstellen met diegene die jullie het leukste vinden. 

En als jullie dan een les willen krijgen, mogen jullie een groene naar boven steken en niet is 

roos. Dan mogen jullie nu stemmen. Iedereen zegt groen. En die computerles? Iedereen zegt 

groen buiten Finlay. Waarom?  

M: Omdat ik niet veel ken van computers.  

M: Ja maar dan is dat toch juist plezant dat je dat dan krijgt. Dan leer je er wat van.  

M: Maar het interesseert me niet.  

T: Die quiz. Via de antwoorden en de vragen krijgen jullie informatie over cyberpesten.  

J: Ja maar die zou ik dan doen voor de eerstejaars. Die… op een speelse manier leren.  

T: Voor de eerste jaar is dat dan beter dan voor jullie oudere studenten 

 J: Ja dan denk ik dat computer wel beter is voor ons.  

T: Iedereen daarmee akkoord?  

A: Ja  

T: Het volgende peer-to-peer.  

M: Wat was dat nu weer?  

T: Dat is dat jullie elkaar gaan informeren. Dat jullie vier deze twee heren hier gaat 

informeren. Dat jullie daar dingen over moet opzoeken en dat jullie daar een spel over moeten 

maken of een presentatie over geven. Zouden jullie dat leuk vinden of niet.  

T: Iedereen zegt groen. Daar zag ik daarnet wel een roze. Heeft ze veranderd omdat iedereen 

groen zei.  

J: Ja Finlay legt het nu maar uit he.  

M: Ja anders vraag je weer waarom 

T: Ja nu ook hoor. Waarom?  

J: Dat is toch plezant. Ge leert er wat uit.  

J: Je komt ook in confrontatie.  

T: Het is ook weer speelser dan een les. Iedereen zegt ja.  

T: Moeten jullie ouders geïnformeerd  worden? Over hoe ze kunnen reageren als jullie gepest 

worden of hoe dat ze moeten opmerken dat jullie gecyberpest worden?  
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J: Ja vroeg of laat komen ze het toch te weten.  

T: Ja. Is het dan handig dat ze weten hoe ze moeten reageren?  

A: Ja 

 T: Waarom?  

M: Ik wist het.  

J: Eeuhm om misverstanden te vermijden. Ja die moeten het ook weten he  

J: Je moet ook weten hoe de andere zich voelt he. Misschien willen ze dan niet meer naar 

school gaan.  

T: Ja  

J: Vaak afwezig misschien 

T: Door wie moet die informatie gegeven worden? Door iemand van school? Of door mij 

bijvoorbeeld? Ik doe daar toch veel onderzoek naar en ik weet er toch al wel wat over.  Of 

willen jullie zelf jullie ouders gaan informeren?  

M: Ik denk niet dat de kinderen dat gaan zeggen. Die gaan dat eerder opkroppen  

J: Ik denk dat het beter is via de leerkrachten. 

J: Of ze zouden dat via een vertrouwenspersoon moeten doen  

J: Clb ofzo  

J: Maar in hoeverre kan je CLB vertrouwen? 

T: Dus jullie ouders moeten geïnformeerd worden door iemand van de school. Jullie zelf 

willen dat niet doen.  

A: Ja  

T: Het volgende een game 

M: Ik speel dat niet  

M: Dat is zowat in het midden. Want niet iedereen speelt dat.  

T: Maar Jullie zouden dat wel zien zitten om te spelen en zo informatie te krijgen over 

cyberpesten. Finlay knikt nee.  

J: Nee dat is eerder iets voor eerstejaars.  

T: Meer voor jongere jaren.  

J: En waarom?  
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M: Omdat dat gamen niks voor mij is.  

M: Candycrush.  

M: Ja als ze zo’n spel uitvinden met pesten dan zoude het nog wel spelen he 

T: Maar dus ik zie 5 roze en 1 groene 

M: Alle Christophe, waarom?  

J: Ja ge moet mee gaan met uwe tijd he, 2014 is gamen he 

M: Neee 

M: Dat is niet waar 

T: En waarom niet? Ik heb er hier 5 van niet 

J: Ja dat is meer voor het eerste jaar vind ik. Die komen net van het lager, nog een beetje op 

die speelse manier. Niet meer zo voor ons.  

T: Jullie zijn daar te oud voor geworden zeggen jullie?  

T: Volgende, die rollenspellen? Jullie moeten zelf op situaties reageren, bv Patrick wordt 

gepest en hoe gaat Christophe daarop reageren? Zouden jullie dat fijn vinden?  

J: Pff. Ja ik weet het niet  

T: Waarom? Waarom zouden jullie dat leuk vinden? Wie zegt roos of groen? Natacha?  

M: Ik weet niet  

J: Ikke gewoon om de rest groen heeft 

T: Is dat weer omdat het weer iets speelser is dan een gewoon les? 

M: Ja  

T: Misschien ook omdat je voelt om gepest te worden?  

M: Ja dat het niet direct geslagen moet worden. 

T: Slagen is nooit een oplossing.  

J: Hoe zeggen ze dat, een opvoedkundige tik.  

T: Maar dus het is leuker omdat het speelser is. Is dat dan weer iets voor jongere jaren? 

J: Ja misschien wel 

M: Pas op voor ons zou dat ook wel eens plezant zijn. 

M: Ja en je kan er ook wel uit leren. 
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J: Dat wel 

T: Is daar iedereen mee akkoord?  

T: Toneel of een film? Over cyberpesten? 

M: Ja een film 

J: Er bestaan toch van die films over cyberpesten.  

M: Wij zijn vorig jaar toch naar zo’n toneel gaan zien. Ben X toen  

A: Ahjaa 

J: Juist ben X 

T: En dat was plezant of niet. 

J: Ja dat was wel plezant. 

T: En leren jullie daar dan iets uit?  

J: Ja toch wel. Leren accepteren als die ene iets mankeert dan moete ja  

T: Meisjes misschien. Finlay? Toneel of een film 

M: Ja een film 

T: En waarom?  

M: Ja dat kan je blijven zien  

T: Waarom? Denk je dat je daar iets zou leren uit zo’n film zoals ben X? heb je dan een beter 

beeld van hoe pesten in elkaar zit? En wat de mogelijke effecten ervan zijn? 

M: In de film is dan niet alles duidelijk en in een toneel wel 

T: Maar als je nu naar een film of een toneel kijkt, vind je dat luchtig om er naar te kijken? Of 

een verplichting.  

M: Ja dat weet ik niet  

J: Ja ge ziet er gewoon naar e. Om andere mensen te begrijpen 

J: Je krijgt er ook een beter beeld van he. Hoe dat het voelt om gepest te worden?  

T: Denk je dat je nadien dan een ander beeld hebt over de situatie?  

J: Ja dat denk ik wel. 

J: Want die film met die booster zo. Daar wordt er ook zo in gepest?  

T: Willen jullie nog eens post-its opsteken?  Iedereen groen 
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T: Buddysysteem, peter- en meterschap, dat hebben jullie hier op school niet he. 

M: Nee  

T: Dat is bv, ik ben hier een oudere student. Stel u dat voor. En als jullie vragen hebben over 

cyberpesten of als jullie gepest worden mogen jullie dat komen zeggen. Eigenlijk een soort 

vertrouwenspersoon. 

M: Ja dat hebben we wel, CLB 

M: Nee 

T: Nee dat is van de school zelf, ik ben een student. 

M: Ahzo 

M: Jaa 

T: Als je nu mag kiezen, een buddy of iemand op het school. Wie zou je kiezen?  

M: Een buddy 

T: En waarom?  

J: Ik denk dat een leerkracht minder informatie heeft.  

M: Misschien die persoon als eens gepest geweest en dan kan je daar meer uit leren  

T: Dus omdat het leeftijdsverschil kleiner is dat beter.  

Ja 

T: Het laatste zijn cirkelgesprekken. Dat is zoals nu, we zitten in kleinere groepjes, er zit een 

leerkracht bij en zij gaan jullie informeren over hoe jullie moeten reageren en hoe je het kan 

aanpakken. En jullie gaan de leerkrachten dan informeren over de laatste trends.  

Ja  

J: Ja dat kan  

T: Zoals nu eigenlijk, je praat  er wat over in een groep en je hoort wat de andere meningen 

zijn  

J: Je moet dan ook wel al alles in de groep durven gooien. Dat is wel niet gemakkelijk is voor 

iemand die gesloten is of iemand die gepest wordt 

J: Je zit in een klas en je hebt met iemand ruzie. Dan kan je het beter oplossen in groep dan in 

de klas.  

T: Denk je dat het iets goed is dat je elk jaar of elk halfjaar zo’n cirkelgesprek doet in de 

klassen? Dat je daar uit kan leren.  
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M: Ja ik denk wel dat het een goed ding is  

T: Waarom?  

J: Misschien dat in een periode dat er gepest wordt dat gedaan moet worden.  

Ja 

J: Dan heb ik nog een vraag. Moet dat gespreid worden over een heel jaar, een hele week, een 

dag  

M: verspreid 

J: Niet op een dag  

J: Eerder een week…  

T: Dus alles compact bij elkaar. 
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CODEMATRIX 1ASO  

 Redenen positief Redenen negatief  

Lessen  Ik zou het wel eens 

handig vinden maar ik 

vrees dat ze steeds 

hetzelfde gaan zeggen. 

Ze zouden het graag 

elk jaar behandeld 

zien. (moet niet veel 

zijn maar toch er aan 

herinnerd worden) 

Ze zouden het ook wel 

interessant vinden 

mocht er iemand 

komen spreken die 

ervaring heeft met het 

onderwerp. “Dat 

vergeet je niet zo snel” 

Ze schipperen een 

beetje tussen een 

leerkracht die ze 

vertrouwen of een 

persoon met veel 

ervaring. (die kennen 

er ook wel meer van 

dan hun eigen 

leerkracht zelf) 

Het zou bepaalde 

lessen net iets 

hedendaagser maken 

en interessanter. 

Ze vrezen dat er veel 

herhaald zal worden.  

Toch niet elk jaar want 

dat zou saai worden. 

Op den duur weten ze 

er ook al wel veel over 

als het elk jaar terug 

komt.  

 

 

x 

Computerlessen De leerlingen stellen 

voor om dergelijke 

lessen vrijblijvend te 

maken. Studenten die 

willen kunnen gaan, 

studenten die het 

overbodig vinden niet.  

Veel dingen die er 

worden gegeven, zoals 

het instellen van een 

paswoord of zo kennen 

ze al of kunnen ze ook 

aan hun ouders vragen 

ofzo. 

x 

Quiz Quiz is leuker dan een 

les 

Niet iedereen is te 

vinden voor een quiz. 

Het spelelement en de 

0 
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competitie die erachter 

zit zou kunnen leiden 

dat kinderen er minder 

uit gaan leren omdat ze 

zich meer concentreren 

om de competitie dan 

op het informatie die 

ze verkrijgen “ik zou 

alles beter onthouden 

met een powerpoint 

dan met een les.” “bij 

een quiz denk je alleen 

maar aan de prijs” 

Om goed te kunnen 

antwoorden op de 

vragen heb je eerst 

uitleg nodig in de vorm 

van een les anders ga je 

gokken. Quiz is een 

beetje overbodig. 

Peer-to-peer “Omdat je dan 

gemakkelijker kan 

praten omdat het 

vrienden zijn.” 

“En je hoort dan ook 

eens andere meningen 

en hoe dat andere 

daarmee om zouden 

gaan” 

“Ja die zijn ook van 

dezelfde leeftijd. En 

dat is ook anders dan 

dat je met volwassenen 

praat.” 

Studenten zouden 

kleine groepen maken 

waarin ze dan het 

onderwerp 

“cyberpesten” in 

bespreken. 

Een presentatie zelf 

maken zien ze ook nog 

wel zitten, ze moeten 

“Ik zou het overlaten 

aan experten” 

 

 

x 
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dan zelf informatie 

opzoeken  “dan moeten 

we zelf al wat 

opzoeken dus dan 

kennen we daar ook 

wel wat van” 

Informatiesessie ouders “ze ook geïnformeerd 

moeten worden en ook 

hoe dat ze hun kind er 

in kunnen begeleiden. 

En dat ze hun kind in 

het oog moeten 

houden. In hun gsm 

moeten ze nu niet 

zitten neuzen maar de 

facebook moeten ze 

kunnen checken. Maar 

niet dat ze in uw 

berichten zitten neuzen 

maar wel kijken welke 

pagina’s dat je leuk 

vind en in welk 

groepen dat je zit want 

er zijn ook van die 

groepen, ik haat … , en 

zo zijn er heel veel 

groepen. En als ze dat 

zien dan moeten ze er 

iets van zeggen. En dus 

ik vind dat ze wel 

geïnformeerd moeten 

worden.” 

Infosessie zou moeten 

gegeven worden door 

een professional. “ 

Iemand die daar veel 

over weet” 

“Je kan ook de ouder 

van iemand die gepest 

is geweest laten komen 

om te weten hoe dat je 

er op moet reageren.” 

Denken dat het niet 

veel uit zal maken, 

wanneer hun kind 

gepest wordt zullen ze 

toch in eerste instantie 

hun kind willen 

beschermen. 

x 

Peer-to-parent  Ze zullen het dan nog 

minder geloven. 

Hoeveel werk we er 

0 
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ook insteken.  

Ze zullen 

geïnteresseerd zijn om 

de verkeerde redenen. 

Zoon of dochter 

presenteert en luisteren 

niet meer naar wat 

gezegd wordt.  

Game  Een game is meer 

interactiever dan een 

les. Zo kan je je er ook 

iets bij inbeelden. 

“ ik denk dat je er 

gemakkelijk van leert 

als je het in een spel 

vorm doet. Dat je er 

dan meer van 

onthoudt.” 

De nabespreking van 

het spel vinden ze heel 

erg belangrijk. Wat 

kunnen ze er uit 

afleiden,  wat kunnen 

ze eruit leren.  

Ik vind het net iets te 

kinderachtig. Zoiets is 

meer voor kinderen uit 

het lager onderwijs. 

x 

Empathietraining Je mag het zelf doen, 

Zo weet je ook hoe het 

echt voelt. Je kan je 

beter inleven. 

“Dan je je inleven in je 

personage en dan kan 

je ook gemakkelijk die 

problemen oplossen” 

“ dan weet je ook hoe 

het voelt. En dat het 

een stimulans is om het 

niet te doen.” 

Het gevoel dat daar 

gecreëerd word is niet 

echt. Je doet maar 

alsof, het is niet echt. “ 

als je echt gepest wordt 

dan gaan uw gevoelens 

toch helemaal anders 

zijn.” 

 

Toneel/film  Het zou meer ter 

ontspanning zijn dan 

om te leren.  

“dan zijn de emoties 

ook nog niet echt. En 

0 
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als je dan iemand hebt 

gehad die dat ervaren 

heeft dan zijn de 

emoties wel echt.” 

“ik zou er wel niks uit 

opsteken” 

buddysystemen Ze vinden het wel 

toffer omdat ze het dan 

van leeftijdsgenoten 

krijgen en niet van 

leerkrachten. “ die zijn 

nog meer onze leeftijd. 

Dus die begrijpen dat 

beter” 

Zij zijn niet 

geïnteresseerd om het 

te horen van peters en 

meters. Ze krijgen het 

verplicht opgelegd van 

de school en zo komt 

het ongeloofwaardig 

over. 

Wij spelen toch alleen 

maar spelletjes daarbij, 

we kunnen ze voor 

dergelijke onderwerpen 

niet serieus genoeg 

nemen.  

0 

cirkelgesprekken Vinden het wel leuk 

dat het in kleine 

groepjes is waar ze 

kunnen praten over 

cyberpesten en hun 

ervaringen.  

De leerkracht moet wel 

iemand zijn die ze 

vertrouwen. En ze 

moeten ook bij het 

onderwerp kunnen 

blijven en niet 

uitwijken.  

Gesprek zou elk jaar 

wel mogen gehouden 

worden maar elk jaar 

wel een ander 

subthema. 

 x 

Dag   Je zou er constant door 

het jaar mee bezig 

moeten zijn. Een dag 

heeft niet genoeg 

0 
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impact.  

Als je dat meer 

verspreid, kom je daar 

vaker op terug en 

vergeet je dat minder 

snel “Het is een beetje 

veel voor een dag” 
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CODEMATRIX 1BSO 

 Redenen positief  Redenen negatief  

Lessen  Het is wel eens 

interessant om er 

informatie over te 

verkrijgen. 

De lessen moeten 

gegeven worden door 

een vakleerkracht of 

een klastitularis. 

Hierbij voelen ze zich 

meer op hun gemak en 

dan ben je ook minder 

verlegen. 

De lessen worden 

meestal aanzien als 

saai. Ze willen meer 

actie, meer spelletjes. 

“Maar dan leer je iets 

tenminste.  

Ik vind het wel beter 

omdat je meer leert. 

Spellekes dat is 

tenmiste plezierig.” 

X 

Computerlessen Het zou wel handig 

zijn als je bepaalde 

dingen weet. 

Het is leuker omdat het 

een andere setting is 

dan een gewone les. 

Hier mag je bezig zijn 

met de computer 

terwijl je in een les 

maar gewoon om 

opletten en luisteren.  

Het is een beetje 

overbodig. Veel dingen 

wijzen zichzelf uit. En 

als je het niet weet kan 

je het thuis ook nog 

altijd vragen. 

X 

Quiz Dit is veel leuker dan 

een les. Ik ga er ook 

wel meer uit 

onthouden.  

Het is leuker omdat je 

met je vrienden bezig 

bent.  

Er mag wel geen 

competitie zijn want 

dan gaan ze het doen 

voor de verkeerde 

redenen.  

X 

Peer-to-peer Misschien weten de 

leerlingen wel iets dat 

de leerkrachten niet 

weten. 

“Ja het is eens iets 

anders dan saai in de 

klas zitten te luisteren.” 

Wij weten er niet 

zoveel van.  

X 

Informatiesessie voor Ouders moeten wel 

geïnformeerd worden 

 X 
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ouders over hoe dat ze kunnen 

reageren op situaties 

van pesten.  

“ik vind het echt heel 

belangrijk” Ze kunnen 

u dan helpen wanneer 

je het moeilijk hebt  

Deze infosessies 

moeten gehouden 

worden door iemand 

van het school zelf 

maar liefst door een 

professional. Deze 

vertrouwen ze meer. 

Peer-to-parent   0 

Game  Het is veel leuker om 

alles te leren via een 

game dan via een les. 

De studenten denken 

dat ze het spel niet leuk 

zullen vinden. 

 

Empathietraining Zo kan je leren hoe dat 

je dingen moet 

oplossen en hoe dat je 

er mee moet omgaan.  

“We hebben dat vorig 

jaar op school gedaan 

en dat was wel plezant. 

Als iemand wordt 

gepest en je weet niet 

hoe het voelt maar je 

doet het zelf wel bij 

iemand pesten. Zo 

weet je hoe iemand 

zich voelt.” 

Dan kan je zien 

waarom dat pesten niet 

zo leuk is. 

Zo weet je het hoe 

voelt om gepest te 

worden 

 X 

Toneel “Dat is wel plezant en 

ik kan er wel iets uit 

leren .” 

Het moeten wel goeie 

films of tonelen zijn. 

Geen saaie 
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buddysysteem Het zou leuk zijn als ze 

ons zouden helpen 

wanneer we gepest 

worden 

“Omdat je dan alles 

kan vertellen zonder 

dat een leerkracht erbij 

is. “ 

 X 

cirkelgesprekken “Zo kan iedereen nog 

wat bij leren, want niet 

iedereen kent alles.” 

Dan kan je er gewoon 

over praten.  

Dan kan je al eens iets 

zeggen  

 X 

dag  Het moet verspreid 

worden over het hele 

jaar. Als je het op een 

dag of op een week ziet 

is het veel te veel 

 

 

 

 

CODEMATRIX 5ASO 

 Redenen positief Redenen negatief  

Lessen  Als het gegeven wordt 

door iemand met 

ervaring op het gebied. 

Dit komt serieuzer en 

geloofwaardiger over. 

“Dat komt ook 

geloofwaardiger over. 

Serieuzer ook 

Bij hun is dat precies 

dat moet gewoon, ze 

moeten dat doen.” 

Als mensen komen 

Het zou beter zijn dat 

het meer gegeven 

wordt in de jongere 

jaren. Zij zijn nog iets 

naiever dan de oudere 

jaren en kunnen zich 

ook minder weren. 

 

 

x 
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spreken over hun 

ervaringen met pesten 

zoals bv een kind dat 

gepest werd of een 

ouder van een gepest 

kind. “Ja dat blijft 

steken dan wet je dat 

het echt kan gebeuren. 

Niet precies. Als je 

niemand kent, denk je 

dat zal zo wel maar 

eens een keer 

gebeuren. Maar als je 

echt  een voorbeeld is, 

dan weet dat het echt 

kan gebeuren.” 

Dergelijke lessen 

zouden ook in kleinere 

groepen gegeven 

moeten worden. Dan 

kan je er ook 

gemakkelijker over 

praten.  

Het mag choqueren.  

Computerlessen Dit vinden ze nuttiger 

dan een gewone les. 

Op dat moment zelf je 

beveiliging aanpassen.  

Ze vinden het nuttiger 

als ze in een les kunnen 

bekijken wat ze op het 

internet zoal over 

zichzelf vinden en dat 

ze hun beveiliging van 

hun online profielen 

kunnen optimaliseren.  

Deze lessen zouden 

gegeven moeten 

worden in jongere 

jaren maar ook in 

oudere jaren. Vele 

beseffen niet wat er 

allemaal te vinden is 

over hen op het 

 x 
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internet.  

Les moet ook maar een 

keer gebeuren.  

quiz  Een gewone les is 

beter. “Een quiz is 

eerder speels” 

“Volgens mij blijft dat 

niet steken.” “wij gaan 

daar eerder meelachen” 

Ze willen liever iets 

intellectueel 

uitdagender. 

0 

Peer-to-peer  Ze denken dat ze het 

niet serieus gaan 

nemen wanneer 

iemand van de klas er 

over verteld.  

Het zal bij de mensen 

die alles voorbereiden 

meer blijven steken 

dan bij de rest 

“ik denk dat het ook 

harder blijft hangen als 

er presentatie is van 

iemand met ervaring of 

een deskundige dan 

van uw leerlingen of 

medeleerlingen zelf.” 

0 

Informatiesessie voor 

ouders 

Ouders moeten vooral 

geïnformeerd worden 

over hoe ze moeten 

reageren in situaties 

van pesten en hoe ze 

kunnen oppikken dat 

hun kind gepest wordt. 

En dat vooral in de 

jongeren jaren. 

Dergelijke infoavonden 

moeten niet verplicht 

zijn voor ouders maar 

moeten wel meer 

Dat is alleen maar een 

middel om ouders bang 

te maken 

X 
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promoot worden. 

Ze vinden ook weer dat 

de ouders 

geïnformeerd willen 

worden door personen 

met ervaring. Dus een 

professor.  

Peer-to-parent  Dat is zo opgelegd. De 

ouders zullen het ook 

niet serieus nemen 

“Maar ik denk dat ze 

het helemaal niet 

serieus zouden nemen. 

Ik denk dat ze een 

leerkracht of een 

professor serieuzer 

gaan nemen.”  “het 

weinig effect zal 

hebben. Ik denk zoals 

daarnet gezegd dat de 

ouders het niet serieus 

gaan nemen.” 

0 

game Het zou op school 

gespeeld moeten 

worden tijdens een les 

informatica ofzo. Maar 

niet meegeven naar 

huis.  

Je zou het wel kunnen 

spelen als een inleiding 

voor een les 

“Maar dan blijft het 

denk ik dan ook weer 

minder steken dan zo’n 

spreker.”  

“Zo’n game is dan 

eventjes een spelleke 

spelen en dan is dat 

gedaan. Je denkt daar 

dan ook niet meer over 

na” 

0 

empathietraining “Ja het is interessant 

om te weten hoe dat je 

moet reageren dan 

juist”  

“Het zou leuk en 

leerrijk zijn. Omdat 

dan kan je je ook in de 

positie van het 

slachtoffer zetten en 

dan voelt ge ook hoe 

dat die zich voelt. En 

Je moet wel een  groep 

hebben waarvan 

iedereen meedoet. 

X 
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dan heb je ook dat 

besef van dat zou ik 

ook niet moeten doen 

want ik vind het zelf 

niet leuk. 

Best in kleine groepjes 

De rollenspellen 

moeten geleid worden 

door iemand dat ze 

vertrouwen. Geen 

vreemde 

Toneel/film  Toneel wordt pas 

onthouden als het een 

heel goed toneel is. 

Dus het is gebonden 

aan persoonlijke 

smaak. 

Vele gaan ook denken 

oh yes geen les 

Het is wel leuk om te 

zien maar er blijft niks 

van hangen 

0 

buddysystemen Ze zien het wel zitten 

maar vrezen dat het 

geen impact heeft. 

Jongeren gaan daar niet 

meer naar luisteren. Ze 

worden steeds brutaler 

met de jaren.  

0 

cirkelgesprekken In kleine groepjes, 

vooral bij de oudere 

studenten 

Je moet wel zien dat de 

leerlingen niet van het 

onderwerp afwijken. 

 

dag Buiten de 

schoolomgeving. Als 

inleiding spel, afsluiter 

een toneel, workshops 

.met 

ervaringsdeskundigen.   

Het zou meer effect 

hebben als je het op 

een dag doet. Maar dan 

moet je wel beginnen 

met een iets waar 

iedereen direct mee 

 x 
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weg is.  

 

CODEMATRIX 5BSO 

 Redenen positief Redenen negatief  

Lessen Het is belangrijk dat je 

het meekrijgt, maar 

ergens weet je dat al. 

Het maakt eigenlijk 

niet uit of het gegeven 

wordt door een 

professional of door 

een leerkracht. De 

professional zal er wel 

meer van weten maar 

de leerkrachten doen 

dat ook niet zo slecht. 

Bij een leerkracht ga je 

ook wel iets minder 

snel dichtklappen 

“het veel gebeurt en 

omdat de jongeren het 

allemaal beseffen wat 

het gevolg kan zijn.” 

 X 

Computerlessen Het kan eens geen 

kwaad dat we dat 

krijgen. Baadt het niet 

dan schaadt het niet.  

 X 

Quiz  “Ik kijk liever naar een 

persoon vooraan in de 

klas dan vragen te 

beantwoorden waar je 

toch geen antwoord op 

weet. “ 

Zo’n quiz is eerder iets 

voor jongeren uit het 

eerste jaar. Op een 

speelse manier iets 

leren  

0 

Peer-to-peer Het is wel iets speelser 

dan een gewone les 

“Ik voel me dan altijd 

ongemakkelijk als 

0 
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van de leerkracht.  

“Het is plezant en je 

leert er wat uit”.  

iemand van mijn klas 

mij de les ga leren.” 

“Ik denk dat vele het er 

ook wel lastig mee 

hebben. Om zo te 

moeten aanhoren van 

iemand van uw eigen 

leeftijd wat je moet 

doen en wat niet.” 

Informatiesessies voor 

ouders 

Gewoon hoe ze er 

moeten omgaan als hun 

kind worden gepest. 

En hoe dat ge het kunt 

zien. Want ze gaan het 

niet uit zichzelf 

zeggen: ‘Hey ik word 

gecyberpest’. Maar dat 

je het kan zien 

aankomen aan hun 

gedrag ofzo. 

Dergelijke infosessies 

moeten gegeven 

worden door iemand 

van de school zelf of 

een professional.  

“Het is meer is voor 

kleinere kinderen. Zo 

juist Facebook 

beginnen te hebben.” 

X 

Peer-to-parent   0 

Game Ik denk een game 

spreekt iedereen wel 

aan in plaats van die 

informatiesessies. 

Games spreekt gewoon 

meer aan.  

Het is 2014, je moet 

met je tijd meegaan.  

Het is ook weer iets 

voor jongeren jaren.  

Niet iedereen is een fan 

van gamen.  

 

 

X 

Empathietraining En ik leer daar wel heel 

veel uit. Ge begint die 

andere persoon te 

snappen enzo dus. Ik 

zou het dus wel zeker 

aanraden.  

Deze moeten geleid 

Het is weer iets voor 

jongere jaren.  

 

X 
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worden door een 

vakleerkracht. Bij een 

vreemde voel je je 

direct ongemakkelijk 

“het is misschien voor 

jongere jaren maar 

voor ons kan dat ook 

wel eens handig zijn. 

Wij kunnen er ook uit 

leren.  

Toneel /film Als dat een goed toneel 

is dan zou ik dat niet 

erg vinden. Als dat 

maar een saai toneel is 

dan ga ik dat niet zo 

leuk vinden.  

Na zo’n film of toneel 

zou ik wel een ander 

beeld kunnen hebben 

van cyberpesten.  

 X 

buddysystemen Ik zou het zeker zien 

zitten om de jongeren 

tips te geven over 

veilig internetgebruik. 

Als ze problemen 

hebben zou ik ze ook 

wel proberen te helpen 

en advies te geven.  

Het is ook iemand die 

mogelijk ooit gepest is 

dus hij of zij kent ook 

al wel de klappen van 

de zweep.  

Die persoon staat 

dichter bij de 

studenten.  

 X 

cirkelgesprekken Dit is beter dan die 

peer-to-peer. Hier 

wordt je minder 

zenuwachtig van.  

Het is wel eens iets 

 X 
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goed.  

dag Dat is plezant en je 

leert ervan.  

Niet op een dag, dat is 

te compact op elkaar. 

Eerder een week.  

X 
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