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Samenvatting 

 

Sinds de komst van het internet is pesten face-to-face voor een deel verplaatst naar het 

internet. Dit wordt ook wel cyberpesten genoemd. Doordat cyberpesten een vrij recent 

fenomeen is, is het nog niet duidelijk wat jongeren ertoe aanzet om te gaan cyberpesten. Dit 

onderzoek bekijkt of de persoonlijkheidskenmerken eigenwaarde en narcisme en ook 

internetgebruik factoren zijn die ervoor zorgen dat jongeren gaan pesten op het internet. Er is 

een vragenlijst uitgedeeld op een middelbare school onder jongeren van 11 tot en met 16 jaar 

om er achter te komen of er een verband is tussen cyberpesten, narcisme, eigenwaarde en 

internetgebruik. Dit is verder gespecificeerd naar verschillende manieren van cyberpesten, 

namelijk direct pesten, relationeel pesten en sociale uitsluiting. De resultaten laten zien dat 

jongeren met een lage eigenwaarde significant vaker aan cyberpesten doen dan jongeren met 

een hoge eigenwaarde. Het is mogelijk dat jongeren met een lage eigenwaarde juist gaan 

pesten om hun eigenwaarde te vergroten. Tegen de verwachtingen in bleek dat narcistische 

jongeren minder vaak cyberpesten dan niet narcistische jongeren. Als laatste werden 

eigenwaarde, narcisme en internetgebruik vergeleken met direct pesten en relationeel pesten. 

Er bleek geen relatie te zijn tussen eigenwaarde en direct pesten en er werd een negatief 

verband gevonden tussen narcisme en relationeel pesten. Narcistische jongeren doen minder 

aan relationeel cyberpesten dan niet narcistische jongeren. Jongeren die veel gebruik van het 

internet maken doen het meeste aan direct pesten.  

 

Theorie 

 

Traditioneel pesten is al een oud probleem, voornamelijk onder jongeren (Campbell, 2005). 

Sinds de opkomst van het internet komt pesten echter niet alleen face-to-face voor, maar ook 

via het internet. Jongeren werden voorheen voornamelijk gepest op school en op publieke 

plekken, maar door het ontwikkelen van moderne technologieën heeft dit pesten zich voor een 

deel verplaatst naar het internet (Patchin & Hinduja, 2006). Dit pesten op het internet wordt 

ook wel cyberpesten genoemd. Cyberpesten is “het gebruik van informatie- en 

communicatietechnologieën, zoals email, telefoon, chat en websites voor het uitvoeren van 

bewust, herhaaldelijk vijandig gedrag door individuen of een groep met de intentie om 

anderen te benadelen of te schaden” (Li, 2007, p.1779). Dus cyberpesten met gebruik van 

mobiele telefoon is alleen cyberpesten als er daadwerkelijk van het internet gebruikt wordt 

gemaakt.  
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Cyberpesten verschilt van traditioneel pesten op een paar belangrijke gebieden. Traditioneel 

pesten wordt ook wel het fysiek, verbaal en psychologisch aanvallen genoemd (Strom & 

Strom, 2005). Als het gaat om cyberpesten valt het fysieke deel weg en zal het pesten zich 

alleen richten op de verbale en psychologische aanvallen. Een belangrijk aspect bij 

traditioneel pesten is dat de jongeren die pesten vaak bedreigend zijn, omdat ze bijvoorbeeld 

fysiek groter of mentaal sterker zijn dan de jongeren die ze pesten (Strom & Strom, 2005). Bij 

cyberpesten kan men bijvoorbeeld veel zwakker zijn dan degene die gepest wordt, omdat de 

jongeren die pesten zich achter de  veiligheid van hun computer kunnen verschuilen. 

Anonimiteit is daarom een belangrijke factor bij het cyberpesten (Strom & Strom, 2005). 

Door deze anonimiteit kunnen jongeren niet alleen gemakkelijker anderen pesten, maar zijn 

ze ook moeilijker te traceren. De drempel om te gaan pesten is minder hoog, omdat de 

jongeren die pesten denken dat ze toch geen last zullen hebben van de consequenties (Strom 

& Strom, 2005).  

 

Traditioneel pesten kan ook wel gedefinieerd worden als een vorm van agressie (Daly, 2006). 

Agressie is  “een actie die wordt uitgevoerd met de intentie om schade aan te brengen aan een 

ander persoon, zichzelf of een object” (Daly, 2006, p.4; Björkqvist & Niemelä, 1992). Dit kan 

ook gezegd worden over het pesten van anderen. Als je er vanuit gaat dat traditioneel pesten 

en cyberpesten met elkaar overeenkomen, dan kan gezegd worden dat cyberpesten ook een 

vorm van agressief gedrag is.  De jongeren die aan cyberpesten doen vertonen dus een 

bepaalde mate van agressie als ze andere jongeren verbaal pesten op het internet. De jongeren 

die cyberpesten kunnen ook wel gedefinieerd worden als agressieve daders die zich vermaken 

door anderen te slecht te behandelen (Patchin & Hinduja, 2006). 

  

Afbeelding 1. Agressie en pesten (Olweus,1996) 
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De daders hebben een bepaalde mate van macht over degenen die ze pesten op het internet. 

Het maakt hierbij niet uit of de macht echt is of dat deze alleen ingebeeld wordt (Patchin & 

Hinduja, 2006). Bij traditioneel pesten hebben de daders bijvoorbeeld macht over de 

slachtoffers op een fysieke manier, bij cyberpesten ligt dit anders. Bij cyberpesten hebben 

daders ook macht doordat ze de bedrevenheid hebben om internet op zo‟n manier te 

gebruiken dat het invloed heeft op de levens van de jongeren die zij pesten (Patchin & 

Hinduja, 2006). In dit onderzoek zal er alleen gekeken worden  naar de daders van het 

cyberpesten, omdat zij degenen zijn die een bepaalde mate van macht hebben over hun 

slachtoffers.  

 

Op het internet voelen jongeren zich -zoals eerder aangeven- vrij anoniem en daardoor gaan 

jongeren die niet face-to-face willen pesten mogelijk wel pesten op het internet (Campbell, 

2005). Cyberpesten is een groot probleem, omdat het voor zowel jongeren die pesten als 

jongeren die gepest worden kan zorgen voor ontwikkelingsproblemen (Patchin & Hinduja, 

2006). Deze problemen kunnen ook tot uiting komen als de jongeren volwassen zijn. Jongeren 

die pesten hebben als volwassenen vaker onstabiele relaties, worden vaker ontslagen en zijn 

meer betrokken bij criminele activiteiten (Strom & Strom, 2005). Daarom is het van 

maatschappelijk belang dat onderzocht worden welke factoren  mogelijk er toe leiden dat 

jongeren gaan pesten.  

 

Doordat cyberpesten een vrij recent probleem is, is er nog niet veel onderzoek naar gedaan. 

Eerdere onderzoeken zijn over het algemeen beschrijvend, om er achter te komen hoe groot 

het probleem nu eigenlijk is (Li, 2005; Patchin & Hinduja, 2006: Hinduja & Patchin, 2008). 

Deze onderzoeken hebben zich ook veel gericht op de verschillen tussen face-to-face pesten 

en cyberpesten (Sjonje & Smith, 2008). Het is nog niet duidelijk wat er nu voor zorgt dat 

jongeren gaan pesten op het internet. Dit onderzoek gaat daarom dieper in op mogelijke 

factoren die ertoe leiden dat jongeren gaan pesten. Het doel van dit onderzoek is er achter te 

komen of eigenwaarde, narcisme en internetgebruik gerelateerd zijn aan cyberpesten. Er 

wordt gekeken naar persoonlijkheidseigenschappen eigenwaarde en narcisme omdat uit 

onderzoek is gebleken dat eigenwaarde en narcisme van belang zijn bij adolescenten die doen 

aan traditioneel pesten (Rigby & Cox, 1996). Mogelijk zijn deze factoren ook van belang bij 

cyberpesten. Internetgebruik wordt onderzocht door de vele zorg die er heerst over de 

gevolgen van veel internetgebruik op bijvoorbeeld, schoolprestaties (Jackson, von Eye, 

Biocca, Barbatsis, Zhao & Fitzgerald, 2006), sociale isolatie en depressie (Gross, 2004) en 
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spelverslavingen (Grusser, Thalemann & Griffiths, 2006). Het is mogelijk dat veel 

internetgebruik ook effect kan hebben op de mate van cyberpesten.  

 

Cyberpesten 

 

Eigenwaarde 

Er zijn verschillende factoren die ertoe kunnen leiden dat jongeren anderen gaan pesten.  Één 

zo‟n belangrijke factor is de mate van eigenwaarde (Rigby & Cox, 1996). Eigenwaarde is het 

gevoel dat men het waard is, dat men respect heeft voor zichzelf (Van Dale, 2005). 

Eigenwaarde kan zowel een gunstige als een ongunstige attitude zijn over jezelf (Rosenberg, 

1965). Een lage eigenwaarde is namelijk vrijwel ongunstig en een hoge mate aan eigenwaarde 

is over het algemeen wel gunstig. Als iemands eigenwaarde hoog is, dan heeft men namelijk 

veel zelfrespect en een goed gevoel over zichzelf. Jongeren met een laag gevoel voor 

eigenwaarde hebben juist weinig zelfrespect. Hoge eigenwaarde wordt bij jongeren ook wel 

geassocieerd met een goede mentale gezondheid, het goed omgaan met bepaalde situaties en 

minder kans op depressies (Puskar, Bernardo, Ren, Haley, Tark, Switala & Siemon, 2010). 

Eigenwaarde is ook een belangrijk onderdeel bij de psychische ontwikkeling van jongeren 

(Puskar, et al., 2010). Zoals eerder aangegeven is eigenwaarde van belang bij adolescenten die 

doen aan traditioneel pesten (Rigby & Cox, 1996). Daarom zal gekeken worden of dit bij 

cyberpesten ook het geval is.  

 

Er zijn diversen onderzoeken gedaan naar eigenwaarde in relatie tot traditioneel pesten. De 

onderzoeksresultaten zijn echter niet consequent. O‟Moore & Kirkham (2001) hebben 

onderzoek gedaan naar pesten en de relatie met eigenwaarde en ze vonden dat jongeren die 

pesten een lage eigenwaarde hebben vergeleken met hun vrienden of andere jongeren van hun 

leeftijd. Er bleek ook uit hun onderzoek dat jongeren die meer pesten een steeds lagere 

eigenwaarde kregen. Hieruit blijkt dat pesten sterk tot een lage eigenwaarde leidt. Uit 

onderzoek van Salmivalli, Kaukiainen, Kaistaniemi & Lagerspetz (1999) blijkt echter dat de 

mate van eigenwaarde niet verschilt bij jongeren die pesten, gepest worden of helemaal niet 

met pesten te maken hebben. Correlatie tussen eigenwaarde en pesten geeft aan dat jongeren 

die pesten juist iets boven het gemiddelde scoren op het gebied van eigenwaarde (Salmivalli, 

et al, 1999). Alsof ze een bepaalde mate aan eigenwaarde nodig hebben om te gaan pesten. 

Het is echter niet duidelijk of de wat hogere eigenwaarde leidt tot cyberpesten of dat het 

cyberpesten zorgt voor de bovengemiddelde eigenwaarde (Salmivalli, et al, 1999). Ander 
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onderzoek heeft weer gevonden dat jongeren die pesten juist meer eigenwaarde hadden 

vergeleken met jongeren die gepest worden en jongeren die niets met pesten te maken hebben 

(Seals & Young, 2003). Sommige onderzoeken hebben weer aangeven dat jongeren zouden 

gaan pesten om hun eigenwaarde nog meer te vergroten (Rigby & Slee, 1992; Puskar, et al., 

2010). Deze onderzoeken zijn echter allemaal surveys die gehouden zijn op één tijdstip 

waardoor niets gezegd kan worden over de richting van de gegeven verbanden.  

 

Deze theorie op het gebied van traditioneel pesten geeft weinig duidelijkheid over het verband 

met gevoel voor eigenwaarde, maar hoe zit het dan met pesten op het internet? Tot op heden 

zijn er geen onderzoeken gedaan die zich richten op de relatie tussen eigenwaarde en het 

pesten op het medium internet alleen. Het is mogelijk dat recent onderzoek van Pollastri, 

Cardemil & O‟Donnell (2010) naar eigenwaarde en pesten, het cyberpesten wel heeft 

meegenomen. De onderzoekers hebben echter geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

cyberpesten en traditioneel pesten, dus hier kan geen uitspraak over worden gedaan. Kan er 

dan vanuit worden gegaan dat de mate van eigenwaarde bij traditioneel pesten en cyberpesten 

hetzelfde is? Zoals eerder aangeven, verschillen deze twee vormen van pesten wel van elkaar. 

De drempel om te pesten op het internet is waarschijnlijk lager, omdat het ook mogelijk is om 

iemand anoniem te pesten op het internet. Iemand met een hoge eigenwaarde zou deze 

verlaagde drempel misschien niet nodig hebben, maar iemand met een laag eigenwaarde wel. 

Daarom zou mogelijk lage eigenwaarde leiden tot meer cyberpesten. Dit is echter niet met 

zekerheid te zeggen. Deze theoretische beschouwing leidt tot de volgende deelvraag: 

 

D1: Is er een verband tussen cyberpesten en eigenwaarde?  

 

Narcisme 

Tot nu toe zijn alleen de positieve kanten van eigenwaarde besproken, maar er zit ook een 

negatieve kant aan (Salmivalli, et al, 1999). Hoge mate aan gevoel voor eigenwaarde kan 

namelijk zowel gezond of ongezond zijn. Een gezonde mate van eigenwaarde wil zeggen dat 

men begrijpt dat men het waard is en men accepteert zichzelf hoe men is. Deze mensen 

hoeven ook geen constante positieve feedback van anderen te krijgen (Salmivalli, et al, 1999). 

Een hoge mate van eigenwaarde kan echter ook ongezond zijn, namelijk als dit leidt tot 

narcisme. Hoge mate aan eigenwaarde zorgt er dan voor dat men zich superieur voelt 

tegenover anderen. Deze mensen zullen het ook niet geloven als er iets negatiefs over hen 

verteld wordt, omdat ze zichzelf beter vinden dan anderen (Salmivalli, et al, 1999). Narcisme 
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is een term die afgeleid is van de Griekse mythologische figuur Narcissus. Deze jongeman 

werd verliefd op zijn eigen reflectie. Hij was alleen maar bezig met zichzelf en zijn eigen 

verlangens (Davison & Neale, 1998). Narcisme kan gedefinieerd worden als “een 

persoonlijkheidsstoornis waarbij de personen in kwestie in overdreven mate geloven dat ze 

zelf heel belangrijk zijn, dat ze uniek zijn en ze vinden dat ze overal recht op hebben. Deze 

mensen willen bewondering van anderen en hebben de neiging om van anderen gebruik te 

maken”  (Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof & Denissen, 2008, p.382).  

 

Er zijn geen specifieke onderzoeken gedaan naar het verband tussen narcisme en traditioneel 

pesten. Er zijn echter wel diverse onderzoeken gedaan naar pesten en factoren die veel van 

narcisme weg hebben. Onderzoek van Baumeister, Smart en Boden (1996) heeft zich 

bijvoorbeeld gericht op pesten van adolescenten, eigenwaarde en defensive egotism. Defensive 

egotism wil zeggen dat men het gevoel heeft dat de ego bedreigd wordt. Baumeister, et al. 

(1996) geven aan dat jongeren  hierdoor soms agressief reageren om hun ego te verdedigen.  

In dit onderzoek werd aangeven dat jongeren die agressief reageren vooral mensen zijn die 

altijd in het middelpunt van alle aandacht willen staan, in te grote mate denken over hoe goed 

zijzelf zijn en niet tegen kritiek kunnen (Baumeister, et al., 1996). Deze aspecten komen 

overeen met narcisme, dus kan er vanuit worden gegaan dat deze twee termen overeenkomen. 

Narcisten willen namelijk hun eigenwaarde niet kwijtraken en zullen daarom defensief 

reageren (Baumeister, et al., 1996). Uit het onderzoek van Baumeister, et al. (1996) bleek dat 

jongeren met een hoge mate aan defensive egotism en met een hoge mate van eigenwaarde 

sneller gingen pesten dan jongeren die hier niet aan voldoen. Het gevoel van bedreiging in 

combinatie met een bepaalde mate aan zelfvertrouwen leidt er schijnbaar toe eerder te 

reageren op de bedreiging. Salmivalli, et al. (1999) heeft hier ook onderzoek naar gedaan en 

vond ook een verband tussen hoge eigenwaarde, defensive egotism en traditioneel pesten. Als 

er vanuit wordt gedaan dat defensive egotism en narcisme met elkaar overeenkomen, dan zou 

er ook een positief verband mogelijk zijn tussen narcisme en traditioneel pesten.  

 

Uit onderzoek blijkt ook dat er een verband bestaat tussen narcisme en agressie (Baumeister, 

et al, 1996). Narcisten willen namelijk hun hoge mate van eigenwaarde behouden of hun 

eigenwaarde vergroten. Narcisten behouden hun eigenwaarde door agressief te reageren als 

iemand probeert de eigenwaarde van een narcist naar beneden te halen (Baumeister, et al, 

1996). Een narcist zal ook van elke mogelijkheid gebruik maken het eigenwaarde te verhogen. 

Dit doen ze bijvoorbeeld door andere mensen te pesten, zodat ze dan beter over zichzelf 
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denken. Zoals eerder aangegeven is pesten een vorm van agressie, dus kan verwacht worden 

dat er een verband is tussen narcisme en pesten. 

 

Nu er gekeken is naar narcisme en traditioneel pesten, is het de vraag of er ook een verband is 

tussen narcisme en cyberpesten. Zoals eerder aangeven, wordt bij traditioneel pesten gebruik 

gemaakt van fysieke, verbale en psychologische aanvallen. Bij cyberpesten valt alleen het 

fysieke deel weg; narcisten zouden hun eigenwaarde nog steeds kunnen verhogen door 

gebruik te maken van de verbale en psychologische aanvallen. Daarom is het waarschijnlijk 

dat er ook een verband bestaat tussen cyberpesten en narcisme. Dit leidt tot de volgende 

hypothese:  

 

H1: Er is een positief verband tussen narcisme en cyberpesten.  

 

Vaak wordt er gedacht dat narcisten wel een hoge eigenwaarde moeten hebben, omdat ze zich 

superieur voelen tegenover anderen (Salmivalli, et al, 1999). Dit is echter niet altijd het geval, 

niet alle narcisten hebben dezelfde mate van eigenwaarde. Er zijn namelijk twee soorten 

narcisten, de covert narcist en de overt narcist (Bushman, Baumeister, Thomaes, Begeer & 

Wests, 2009). De covert narcisten hebben over het algemeen een relatief lage eigenwaarde. 

Deze narcisten zijn vooral met zichzelf bezig, verlegen, vermijdend en introvert (Bushman, et 

al., 2009). Daar tegenover staat de overt narcist, deze heeft juist een hoge eigenwaarde. Deze 

mensen kunnen beschreven worden als dominant, extravert, anti-sociaal en agressief. 

Narcisten met een hoge eigenwaarde vertonen dus meer agressie vergeleken met narcisten 

met een lage eigenwaarde (Bushman, et al, 2009). Zoals eerder aangegeven is cyberpesten een 

vorm van agressie, daarom is het mogelijk dat narcisten met een hoge eigenwaarde vaker 

pesten vergeleken met narcisten met een lage eigenwaarde.  Het effect van narcisme op 

cyberpesten is dus afhankelijk van de hoogte van de eigenwaarde. Dit leidt tot de volgende 

hypothese: 

 

H2: Narcistische jongeren met een hoge eigenwaarde doen vaker aan cyberpesten dan 

narcistische jongeren met een lage eigenwaarde.  

Internetgebruik 

Om te kunnen pesten op het internet moet er daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van het 

internet. Zonder internet kan er logischerwijze niet aan cyberpesten worden gedaan.  Jongeren 
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die veel tijd op het internet besteden kunnen anti-sociaal gedrag ontwikkelen (Gross, Juvonen 

& Gable, 2002). Een voorbeeld hiervan kan zijn dat ze meer gaan doen aan cyberpesten.  Het 

is echter onduidelijk of jongeren door veel internetgebruik daadwerkelijk meer gaan 

cyberpesten.  

 

Bij onderzoek naar harassment (bedreigen/lastigvallen) op het internet is gekeken naar het 

verband tussen harassment en de mate van internetgebruik (Ybarraa, & Mitchell, 2004) 

Internet harassment is het intentioneel agressief reageren of vervelende opmerkingen maken 

op het internet. Dit kan ook wel gezien worden als een vorm van cyberpesten. Uit dit 

onderzoek bleek dat meer internetgebruik de kans vergroot dat jongeren aan internet 

harassment gaan doen (Ybarraa, & Mitchell, 2004). Als er vanuit wordt gegaan dat 

cyberpesten en internet harassment op elkaar lijken, dan is het mogelijk dat meer 

internetgebruik ook kan leiden tot meer cyberpesten. Hieruit volgt de volgende hypothese: 

 

H3: Jongeren die meer gebruik maken van het internet doen vaker aan cyberpesten dan 

jongeren die dit niet doen. 

 

Soorten cyberpesten 

 

Cyberpesten kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Volgens Woods en Wolke 

(2004) zijn er drie manieren waarop men doet aan traditioneel pesten, namelijk fysiek pesten, 

verbaal pesten en relationeel pesten. Fysiek pesten is slaan, schoppen, knijpen, duwen en 

andere fysieke handelingen. Verbaal pesten is bijvoorbeeld het uitschelden van anderen. 

Woods en Wolke (2004) geven aan dat fysiek en verbaal pesten eigenlijk gelabeld kunnen 

worden als direct pesten. Dit kan zo genoemd worden, omdat de acties van de dader direct 

gericht zijn op degene die gepest wordt zonder tussenkomst van een medium. In het geval van 

cyberpesten komt het fysieke aspect van direct pesten echter niet voor, omdat het allemaal 

gebeurt op het internet. Daarom bestaat het direct pesten bij cyberpesten alleen uit het verbale 

aspect.  

 

Naast direct pesten kunnen jongeren ook gebruik maken van relationeel pesten (Woods & 

Wolke, 2004). Relationeel pesten wordt bij traditioneel pesten aangeduid als het opzettelijk 

manipuleren en schade aanbrengen door gebruik te maken van sociale contacten ofwel 

vrienden, wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting (Woods & Wolke, 2004). Deze manier 
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van pesten wordt ook wel indirect pesten genoemd, omdat er hatelijke roddels worden 

verspreid via andere mensen. Deze manier van pesten komt dus niet direct over bij de persoon 

die gepest wordt. In het geval van cyberpesten kunnen deze roddels verspreid worden via 

email, sociale netwerken of websites. Woods en Wolke (2004) geven aan dat relationeel 

pesten en sociale uitsluiting onder dezelfde categorie vallen. Eigenlijk zijn deze twee 

manieren van pesten wel allebei indirect, maar het zijn twee aparte manieren waarop gepest 

kan worden. Als men gemene roddels over andere verspreidt, leidt dit niet perse tot sociale 

uitsluiting en sociale uitsluiting hoeft niet altijd het gevolg te zijn van roddels. Daarom 

kunnen relationeel pesten en sociale uitsluiting gezien worden als twee verschillende 

manieren om te pesten.  

 

Eigenwaarde en direct pesten 

Nu duidelijk is welke manieren van pesten er zijn, kan er gekeken worden of eigenwaarde 

gekoppeld kan worden aan direct pesten, relationeel pesten of sociale uitsluiting. Het is 

mogelijk dat jongeren met een hoge eigenwaarde op een bepaalde manier pesten en dat 

jongeren met een lage eigenwaarde weer op een andere manier pesten. Hoge eigenwaarde 

wordt bij jongeren ook wel geassocieerd met een goede mentale gezondheid en het goed 

kunnen omgaan met sociale situaties (Puskar, et al. 2010). Mensen met een hoge eigenwaarde 

komen eerder met mensen in contact, omdat ze toch niet verwachten dat anderen hun 

afwijzen. Dit kan betekenen dat mensen met een hoge eigenwaarde mogelijk eerder gebruik 

maken van direct pesten, omdat ze verwachten dat de slachtoffers toch niets terug zullen 

doen. Ze hoeven daarom geen gebruik te maken van relationeel pesten of sociale uitsluiting. 

Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

H4: Eigenwaarde is sterker gerelateerd aan direct pesten dan aan relationeel pesten of sociale 

uitsluiting. Er is dus een positief verband tussen eigenwaarde en direct pesten.  

 

Narcisme en relationeel pesten  

Het is ook mogelijk dat jongeren met narcistische trekken meer gebruik maken van een 

bepaalde manier van pesten. Jongeren hebben verschillende vaardigheden nodig om anderen 

te pesten. Jongeren die pesten, hebben bijvoorbeeld vaak de neiging om anderen te 

manipuleren en ze proberen zichzelf te verbeteren. Dit komt overeen met narcisten, omdat zij 

ook van anderen gebruik maken om hun doelen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat jongeren 

die pesten beter zijn in het begrijpen en manipuleren van sociale situaties (Sutton, Smith & 
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Swettenham, 1999). Om deze situaties te begrijpen hebben de  jongeren die cyberpesten wel 

goede sociale vaardigheden nodig. Narcisten hebben juist goede sociale vaardigheden 

waardoor ze mogelijk eerder gebruik maken van relationeel pesten. Uit onderzoek naar 

verschillende soorten pesten en gedragsproblemen bleek dat jongeren die direct pesten lager 

scoren op het gebied van sociaal gedrag (Wolke, et al., 2000). Dit is niet het geval bij 

narcisten, daarom is het minder waarschijnlijk dat narcisten gebruik maken van direct pesten. 

Om relationeel te pesten heeft men deze  sociale vaardigheden juist nodig, want zonder deze 

vaardigheden is het namelijk niet mogelijk om relationeel te pesten (Wolke, Woods, 

Bloomfield & Karstadt, 2000).  

 

Zoals eerder aangegeven bij het bespreken van narcisme doen narcisten er alles aan om hun 

eigenwaarde te vergroten. Ook willen ze de eigenwaarde die ze nu hebben verdedigen. Dit 

doen ze door anderen te pesten, maar dan vooral op een indirecte manier (Daly, 2006). Als de 

narcisten gebruik maken van direct pesten, is het mogelijk dat de slachtoffers meteen iets 

terug zeggen waardoor hun eigenwaarde zou kunnen worden aangetast. De narcist wil dit te 

allen tijden voorkomen, dus maken zij juist gebruik van relationeel pesten (Daly, 2006). De 

sociale context is de ideale manier voor narcisten om andere jongeren te pesten, omdat ze 

goede sociale vaardigheden hebben en omdat ze zo dan niet direct aangesproken kunnen 

worden.  Dit leidt tot de volgende hypothese: 

  

H5: Narcisme is sterker gerelateerd aan relationeel pesten dan direct pesten of sociale 

uitsluiting. Er is dus een positief verband tussen narcisme en relationeel pesten. 

 

Internetgebruik en relationeel pesten 

Als laatste wordt er gekeken of jongeren die meer van het internet gebruik maken ook meer 

aan een bepaalde manier van pesten doen. Het is mogelijk dat jongeren die veel internetten 

bijvoorbeeld meer direct pesten dan de andere manieren van pesten. Sanders, Field, Diego en  

Kaplan (2002) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen internetgebruik, depressie en 

sociale isolatie bij jongeren. Uit hun onderzoek bleek dat jongeren die meer gebruik maken 

van het internet minder goede sociale contacten hadden met familie en vrienden vergeleken 

met jongeren die niet zo veel internetten. Bjorkqvist, Lagerspetz en Kaukiainen (1994) geven 

aan dat jongeren die relationeel pesten meer last hebben van depressie, eenzaamheid, angsten 

en sociale isolatie dan jongeren die aan direct pesten doen. Dit zou kunnen aangeven dat 
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jongeren die veel van het internet gebruik maken het meeste doen aan relationeel pesten, 

omdat ze dezelfde bijverschijnselen hebben. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

H6: Internetgebruik is sterker gerelateerd aan relationeel pesten dan aan direct pesten of 

sociale uitsluiting. Er is dus een positief verband tussen internetgebruik en relationeel pesten. 

 

Methode 

 

Dit onderzoek naar cyberpesten onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar is uitgevoerd in 

november 2010. Om erachter te komen hoeveel jongeren aan cyberpesten doen, op welke 

manier ze dit doen en of factoren als narcisme, eigenwaarde  en internetgebruik van belang 

zijn, is er een traditionele vragenlijst opgesteld; de vragenlijst is dus niet uitgevoerd op de 

computer, maar met pen en papier.  

 

Steekproef 

In september 2010 is de middelbare school het St. Michael College in Zaandam benaderd of 

ze wilden meewerken met dit onderzoek. De school had goedkeuring gegeven voor een 

kwantitatief onderzoek. Er zijn totaal 620 vragenlijsten uitgedeeld, waarvan er 50 half waren 

ingevuld en 375 volledig waren ingevuld. De uiteindelijke steekproef bestond uit 375 

jongeren tussen de 11 en 16 jaar, waarvan 53,4 procent jongens. De steekproef werd 

gehouden in de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 klas. Het grootste gedeelte van de  jongeren zat in de 2

e
 klas 

(45,4%) en gevolgd door de 3
e
 klas (36,9%). Van de jongeren uit de 1

e
 en 2

e
 klas was nog niet 

bekend of ze Havo of VWO niveau hebben (63%). Van de overige jongeren uit de derde klas 

doet 24,2%  Havo en 12,8% VWO.  

 

Procedure 

De jongeren kregen de vragenlijst tijdens het maken van een proefwerk. De school had de 

vragenlijsten uitgeprint en aan de proefwerken toegevoegd. Als de jongeren nog tijd over 

hadden na het maken van het proefwerk, konden ze deze tijd gebruiken voor het invullen van 

de vragenlijst. Het risico was echter dat veel jongeren geen tijd meer hadden voor het invullen 

van de vragenlijst, dus de vragenlijsten zijn voornamelijk gemaakt door jongeren die snel 

klaar waren. Aan het begin van de vragenlijst werd aan de jongeren uitgelegd wie ik ben, wat 

ik doe en waar de vragenlijst voor is. Aan het begin van de vragenlijst gaf ik ook aan waar de 

vragenlijst over ging en hoe ze deze  moesten invullen. De jongeren werd ook gemeld dat de 
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vragenlijst volledig anoniem zou zijn en hoelang ze er ongeveer mee bezig zouden zijn. Na 

het invullen van de vragenlijst konden ze deze inleveren bij de docent en werden de 

vragenlijsten dicht op een aparte stapel gelegd. Dit werd zo uitgevoerd om de anonimiteit van 

de jongeren te waarborgen. De docenten hadden de vragenlijsten vervolgens gesorteerd op 

stapels van wel of niet ingevuld. De vragenlijsten zijn allen handmatig ingevoerd in het 

statistisch programma SPSS. 

 

Metingen 

Dit onderzoek is gebaseerd op drie onafhankelijke variabelen, namelijk eigenwaarde, 

narcisme en internetgebruik en op vier afhankelijke variabelen (cyberpesten, direct pesten, 

relationeel pesten en sociale uitsluiting). Daarnaast zijn er ook verschillende 

controlevariabelen in het onderzoek meegenomen, namelijk geslacht, leeftijd,  

opleidingsniveau en schoolprestaties. Bij de vragenlijstconstructie is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande meetschalen.  

 

Narcisme.  Om narcisme te meten is er gebruik gemaakt van een narcisme schaal die speciaal 

ontwikkeld is voor jongeren (Thomaes, et al., 2008). Een voorbeeld van een item van 

narcisme is: „Gelukkig ben ik een heel speciaal en bijzonder persoon‟. Alle items van de 

variabele narcisme en de rest van de items zijn te vinden in de bijlagen. Deze schaal bestaat 

uit tien items met antwoordcategorieën 1 (helemaal waar), 2 (waar), 3 (niet waar) en 4 

(helemaal niet waar). De codes zijn vervolgens omgedraaid (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2 en 4 = 1), 

zodat een hogere score betekent dat de jongeren meer narcistisch zijn. De scores op de 4 items 

zijn daarna gemiddeld om één schaal te construeren (M = 2.65, SD = .43; Cronbach‟s  = 

.80)). De variabele narcisme bleek niet scheef te zijn (SK = -.62, SE= .13), dus hier kon mee 

geanalyseerd worden.  

 

Eigenwaarde. De variabele eigenwaarde is gemeten met een bestaande en veel gebruikte 

schaal van Rosenberg (1965). De oorspronkelijke schaal voor volwassen bestaat uit tien 

items, maar er bestaat ook een aangepaste eigenwaarde schaal voor jongeren van zes items 

(Bean, Bush, McKenry & Wilson, 2003). Deze schaal is gebruikt zodat de jongeren zo de 

vragen gemakkelijker konden beantwoorden. Één vraag uit de schaal is bijvoorbeeld: „Ik heb 

het gevoel dat ik een aantal goede eigenschappen heb‟. Deze schaal bevat items met 

antwoordcategorieën; 1 (helemaal waar), 2 (waar), 3 (niet waar) en 4 (helemaal niet waar) en 
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is vervolgens weer omgekeerd (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2 en 4 = 1), zodat een hogere score betekent 

dat de jongeren meer eigenwaarde hebben. (M = 2.96, SD = .44; Cronbach‟s  = .73). Ook 

met de variabele eigenwaarde kon geanalyseerd worden, omdat deze niet scheef bleek te zijn 

(SK = -.58, SE= .13). 

 

Cyberpesten. Cyberpesten is gemeten met een schaal die nog in ontwikkeling is. Er is mij 

door een onderzoeker van het Center for Research on Children, Adolescents and the Media 

(CCAM) gevraagd om voor dit onderzoek die schaal te gebruiken om te zien of deze 

betrouwbaar is. Dit bleek ook het geval te zijn (Cronbach‟s  = .92). De schaal meet hoe vaak 

de jongeren doen aan cyberpesten. De schaal cyberpesten bestaat uit 31 items en heeft de 

volgende antwoordcategorieën: 1 (nooit), 2 (minder dan 1 keer per maand), 3 (ongeveer 1 

keer per maand) 4 (ongeveer 1 keer per week) en 5 (elke dag). Hoe hoger de score op de 

schaal hoe meer de jongeren aan cyberpesten doen.  (M = 1.29, SD = .35) 

 

De variabele cyberpesten bleek echter wel scheef te zijn (SK = 2.79, SE= .12), waardoor er 

niet zonder meer met de variabele geanalyseerd kon worden. Het overgrote deel van de 

jongeren doet namelijk niet of een beetje aan cyberpesten. Verder zijn er flink wat uitschieters 

die zorgden voor deze scheefheid. Om de variabele minder scheef te maken is de variabele 

getransformeerd. De variabele cyberpesten was positief geskewd en daarom kon er gebruik 

worden gemaakt van drie manieren van transformeren, namelijk de log transformation, de 

square root transformation en de reciprocal transformation. De scheefheid bij de log 

transformation, de square root transformation was nog te groot na de transformatie en 

daarom is er uiteindelijk gekozen voor de reciprocal transformation. Dit leidde tot 

verminderde scheefheid bij cyberpesten (SK = .92, SE= .12)  

 

Direct pesten, relationeel pesten en sociale uitsluiting. De 31 items van de variabele 

cyberpesten konden opgedeeld worden in drie verschillende soorten pesten, namelijk direct 

pesten  relationeel pesten en sociale uitsluiting. Deze variabelen hebben dus dezelfde 

antwoordcategorieën, namelijk: 1 (nooit), 2 (minder dan 1 keer per maand), 3 (ongeveer 1 

keer per maand) 4 (ongeveer 1 keer per week) en 5 (elke dag). Veertien items gaan over direct 

pesten, relationeel pesten wordt gemeten met tien items en tot slot sociale uitsluiting met 

zeven items. Alle items begonnen met „op het internet heb ik…‟ met daarna een item van 

direct pesten zoals bijvoorbeeld „… een andere jongere gedwongen iets te doen dat hij/zij niet 
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wilde.‟ (M = 1.21, SD = .36, SK = 3.41, SE= .12; Cronbach‟s  = .87) Een voorbeeld item 

van relationeel pesten is meer indirect, zoals „… iets gemeens gezegd over een andere jongere 

achter zijn/haar rug.‟ (M = 2.25, SD = .36, SK = 2.63, SE= .12; Cronbach‟s  = .81). Als 

laatste werd sociale uitsluiting gemeten met een item zoals bijvoorbeeld: „… een andere 

jongere buitengesloten van iets waaraan hij/zij graag mee wilde doen.‟ (M = 1.53, SD = .52, 

SK = 1.67, SE= .12; Cronbach‟s  = .78). Net zoals de variabele cyberpesten bleken de drie 

soorten pesten te scheef te zijn om ermee te kunnen analyseren. Deze drie variabelen zijn ook 

allen getransformeerd met de reciprocal transformation zodat er ook met direct pesten (SK = 

1.52, SE= .12), relationeel pesten (SK = .99, SE= .12) en sociale uitsluiting (SK = .08, SE= 

.12) geanalyseerd kon worden.  

 

Internetgebruik. Het aantal uren internetgebruik is gemeten met twee vragen, namelijk 

internetgebruik per week en het internetgebruik per dag. Per week is gemeten in dagen en per 

dag is gemeten in uren. Deze twee vragen konden ook nog samengevoegd worden zodat de 

uren per week ook bekend waren. Om de hypothesen over internetgebruik te beantwoorden, is 

er gebruik gemaakt van de variabelen over internetgebruik per week (M = 2.5, SD = 1.78; SK 

= 1.01, SE= .12)).  

 

Controlevariabelen. Als laatste zijn er een aantal variabelen meegenomen in de vragenlijsten 

ter controle bij de analyses. Er is gecontroleerd voor sekse (Jongen 53,4%,), leeftijd (M = 

13.47, SD = .88,), niveau (M = 1.35, SD = .48,) en gemiddelde schoolprestatie (M = 6.64, SD 

= .91). Schoolprestatie is gemeten aan de hand van drie items, namelijk met laatste 

rapportcijfer voor Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Deze drie cijfers zijn 

samengevoegd om te komen tot een gemiddelde schoolprestatie.  

 

Resultaten 

 

Cyberpesten 

De eerste onderzoeksvraag richt zich op de relatie tussen cyberpesten en eigenwaarde. De 

jongeren hebben een gemiddeld gevoel van eigenwaarde (M = 2.96, SD = .44). De score drie 

of hoger geeft een hoge mate van eigenwaarde aan. De jongeren doen gemiddeld wel aan 

cyberpesten, maar ze doen dit niet veel (M = 1.29, SD = .35). Om na te gaan of er een 

verband bestaat tussen cyberpesten en eigenwaarde is in de eerste instantie naar Pearsons‟s r 
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tussen deze variabelen gekeken. Zoals in tabel 1 te zien is, zou er geen verband bestaan tussen 

cyberpesten en eigenwaarde, want eigenwaarde is in deze situatie niet significant. Vervolgens 

is er een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd samen met de andere onafhankelijke 

variabelen om te kijken of de relatie tussen cyberpesten en eigenwaarde hetzelfde zou blijven 

met invloed van de andere onafhankelijke variabelen. De regressieanalyse is uitgevoerd met 

de mate van cyberpesten als afhankelijke variabele en eigenwaarde, narcisme en 

internetgebruik als onafhankelijke variabelen. Het regressiemodel is bruikbaar om de mate 

van cyberpesten te voorspellen, want 23 procent van de verschillen in de mate van 

cyberpesten kan voorspeld worden door narcisme, eigenwaarde en internetgebruik (F (4, 360) 

= 26.55, p < .001).  

 

Tabel 1. Cyberpesten 

 β          (r) 

Hoofdvariabelen 

Eigenwaarde 

Narcisme 

Internetgebruik 

R
2
 

 

-.19***   (-.05) 

-.38***  (-.32***) 

.23***   (.32***) 

.23 

β = gestandaardiseerde meervoudige regressiecoëfficiënt  

Pearsons‟s r =  ruwe correlatie  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

Uit de meervoudige regressieanalyse blijkt dat er toch een verband is tussen cyberpesten en de 

mate van eigenwaarde (β = -.19). Er ontstaat een negatief verband tussen cyberpesten en 

eigenwaarde doordat één van de onafhankelijke variabelen deze band waarschijnlijk versterkt. 

Door aparte regressieanalyses uit te voeren met cyberpesten in combinatie met alle andere 

onafhankelijke variabelen samen met eigenwaarde blijkt dat narcisme de variabele is die zorgt 

voor dit verband. Hierdoor kan wel gezegd worden dat er een verband is tussen de mate van 

cyberpesten en eigenwaarde. Het negatieve verband betekent dat jongeren met een lage 

eigenwaarde significant vaker aan cyberpesten doen dan jongeren met een hoge eigenwaarde.  

 

De eerste hypothese van dit onderzoek richt zich op een ander persoonlijkheidskenmerk, 

namelijk narcisme. Er wordt verondersteld dat jongeren die narcistisch zijn vaker aan 
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cyberpesten doen vergeleken jongeren die dit niet zijn. Uit de meervoudige regressieanalyse 

blijkt dat er inderdaad een verband bestaat tussen cyberpesten en de mate van narcisme  

(β = -.38), alleen heeft cyberpesten heeft een significante negatieve samenhang met de mate 

van narcisme en geen positieve samenhang. Dit wil zeggen dat jongeren die narcistisch zijn 

minder vaak aan cyberpesten doen dan jongeren die niet narcistisch zijn. Uit de analyse blijkt 

dus dat er geen positief, maar een negatief verband bestaat tussen narcisme en cyberpesten, 

waardoor de eerste hypothese niet kan worden aangenomen.  

 

De tweede hypothese behelst beide persoonlijkheidskenmerken narcisme en eigenwaarde. Er 

wordt verwacht dat er een interactie-effect is tussen eigenwaarde, narcisme en cyberpesten. 

Om deze hypothese te beantwoorden is er een ANOVA analyse uitgevoerd. Om de ANOVA 

uit te kunnen voeren zijn de onafhankelijke variabelen gehercodeerd. De variabelen werden in 

twee categorieën verdeeld, namelijk hoge en lage eigenwaarde en wel en niet narcistisch. Uit 

de gezamenlijke analyse blijkt dat er een negatief matig effect is van narcisme op de mate van 

cyberpesten (F = 17,368, df = 1, 370, p < .001,  = -.45) en een zwak negatief verband tussen 

eigenwaarde en cyberpesten (F = 4,482, df = 1, 370, p < 0,05,  = -.12). Er bleek echter geen 

significant interactie-effect te zijn tussen eigenwaarde en narcisme (F = ,008, df = 1,370, 

ns,  = .00). Dit wil zeggen dat het negatieve verband tussen narcisme en cyberpesten niet 

afhankelijk is van de eigenwaarde van de jongeren. Deze hypothese kan dus niet worden 

aangenomen.  

 

Er is ook gekeken naar het verband tussen cyberpesten en gebruik van het internet. Hypothese 

drie stelt dat jongeren die meer gebruik maken van het internet vaker aan cyberpesten doen 

dan jongeren die dit niet doen. Uit de meervoudige regressieanalyse blijkt dat er inderdaad 

een verband is tussen cyberpesten en de mate van internetgebruik (β = .23). De respondenten 

die hoog scoren op internet gebruik doen meer aan cyberpesten. Deze hypothese kan daarom 

bevestigd worden.  

 

Drie soorten cyberpesten 

Verder is er onderscheid gemaakt tussen de drie soorten pesten, direct pesten, relationeel 

pesten en sociale uitsluiting en de twee persoonlijkheidskenmerken. Eerst is er gekeken naar 

het verband tussen eigenwaarde en direct pesten. Hypothese vier stelt er een verband is tussen 

eigenwaarde en direct pesten. Na het uitvoeren van Pearsons‟s r blijkt er geen verband te zijn 

tussen eigenwaarde en direct pesten (r = .02, ns). Om te bepalen of de andere hoofdvariabelen 
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invloed hebben om deze relatie is er een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd. Hieruit 

blijkt dat er toch wel een verband bestaat tussen deze twee variabelen (β = -.15,  p < .01). Na 

het uitvoeren van verschillende meervoudige regressieanalyses met alle onafhankelijke 

variabelen apart blijkt dat dit verband ontstaat door de variabele narcisme. Dit verband is 

echter negatief; jongeren met een hoge eigenwaarde doen dus minder aan direct cyberpesten. 

De hypothese kan daarom niet worden aangenomen.  

 

De vijfde hypothese geeft aan dat er een verband zou bestaan tussen narcisme en relationeel 

pesten. Zoals aangegeven in tabel 2 bestaat er een verband tussen relationeel pesten en 

narcisme (r = -.32, p < .001). Dit verband is echter negatief, wat wil zeggen dat jongeren die 

meer narcistisch zijn juist minder aan relationeel pesten doen. De vijfde hypothese kan 

daarom ook niet worden aangenomen. Als laatste werd er verwacht dat er een relatie zou 

bestaan tussen internetgebruik en relationeel pesten. Er blijkt wel een relatie te zijn tussen 

relationeel pesten en internetgebruik (β = .19, p < .001). De relatie tussen internetgebruik en 

direct pesten blijkt echter het sterkste te zijn (β = .25, p < .001) vergeleken met relationeel 

pesten en sociale uitsluiting (β = .15, p < .001). De laatste hypothese kan dus ook niet worden 

aangenomen.  

 

Tabel 2. Verschillende soorten cyberpesten 

 Cyberpesten 

 Direct  

pesten 

      β                (r) 

Relationeel  

pesten 

     β                  (r) 

Sociale 

uitsluiting 

         β                 (r) 

Hoofdvariabelen 

Eigenwaarde 

Narcisme 

Internetgebruik 

R
2
 

 

-.15** 

-.37*** 

.25*** 

.22 

 

(.02) 

(-.33***) 

(.32***) 

 

 

-.16** 

-.29*** 

.19*** 

.15 

 

(-.05) 

(-.32***) 

(.26***) 

 

 

-.16** 

-.27*** 

.15*** 

.11 

 

(-.06) 

(-.21***) 

(.20***) 

 

β = gestandaardiseerde meervoudige regressiecoëfficiënt  

Pearsons‟s r =  ruwe correlatie  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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 In tabel 2 is te zien dat alle hoofdvariabelen eigenlijk aan alle drie de vormen van 

cyberpesten gerelateerd zijn. Narcisme en internetgebruik hangen alleen iets sterker samen 

met direct pesten dan met relationeel pesten en sociale uitsluiting. Dit is eigenlijk het enige 

patroon dat te zien is in de tabel. Wel is te zien dat de verbanden tussen eigenwaarde en de 

drie soorten pesten allemaal erg zwak zijn vergeleken de andere hoofdvariabelen  

 

Controlevariabelen 

Zoals tabel 3 laat zien lijkt het er in de eerste instantie op dat er een verband is tussen 

cyberpesten en de controlevariabele leeftijd, want Pearsons‟s r laat zien dat er een significant 

verband is tussen leeftijd en cyberpesten. Na het uitvoeren van de meervoudige regressie 

blijkt echter dat het verband tussen leeftijd en cyberpesten verdwijnt (β = .13, ns). Na het 

uitvoeren van de meervoudige regressieanalyse met alle controlevariabelen apart blijkt dat 

niet één specifieke variabele uit de meervoudige regressie ervoor zorgt dat het significante 

verband verdwijnt, maar dat de combinatie van alle controlevariabelen (Geslacht, 

schoolprestatie, niveau en leeftijd) laat zien dat het verband tussen leeftijd en cyberpesten een 

schijnverband is. Verder blijkt uit tabel 3 dat er ook geen verbanden zijn tussen cyberpesten 

en de overige controlevariabelen.  

 

Tabel 3. Cyberpesten en controlevariabelen 

 β          (r) 

Geslacht 

Leeftijd 

Schoolprestatie 

Niveau 

R
2
 

-.05       (-.05) 

.13       (.17**) 

.07       (-.09) 

     -.07       (-.09) 

.18 

β = gestandaardiseerde meervoudige regressiecoëfficiënt  

Pearsons‟s r = ruwe correlatie  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Discussie 

 

Met een pen en papier survey-methode heb ik onderzocht of narcisme en eigenwaarde 

gerelateerd zijn aan de mate van pesten op het internet. De bevindingen dragen op 

verschillende manieren bij aan de bestaande literatuur over cyberpesten onder jongeren. Dit is 

namelijk het eerste onderzoek dat kijkt naar het verband tussen de persoonlijkheidskenmerken 

eigenwaarde en narcisme in combinatie met cyberpesten. Cyberpesten is een nog relatief 

weinig onderzocht onderwerp. Bij elk onderzoek wordt er een andere meetschaal gebruikt, 

omdat er nog geen gestandaardiseerde meetschaal bestaat voor dit onderwerp. Dit onderzoek 

heeft een kleine bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een dergelijke meetschaal voor het 

Center for Research on Children, Adolescents, and the Media (CCAM), door de tot dusver 

ontwikkelde vragenlijst over cyberpesten te gebruiken voor dit onderzoek. 

 

Mijn onderzoek laat zien dat jongeren met een lage eigenwaarde significant vaker aan 

cyberpesten doen dan jongeren met een hoge eigenwaarde. Dit komt overeen met onderzoek 

naar traditioneel pesten. O‟Moore & Kirkham (2001) vonden dat jongeren die pesten een 

lagere eigenwaarde hebben dan hun vrienden of andere jongeren van hun leeftijd. Ook gaven 

zij aan dat jongeren die meer pesten een steeds lagere eigenwaarde kregen. Als er vanuit 

wordt gegaan dat het met traditioneel pesten hetzelfde werkt als met cyberpesten, is het 

mogelijk dat de jongeren al vaker voor dit onderzoek gepest hebben op het internet, zodat ze 

steeds minder eigenwaarde krijgen en dat de momentopname van dit onderzoek dat laat zien. 

Het is ook mogelijk dat jongeren met een lage eigenwaarde gaan pesten om hun eigenwaarde 

proberen meer te vergroten (Slee & Rigby, 1992; Puskar, et al., 2010). 

 

Naast het verband tussen cyberpesten en eigenwaarde is er ook gekeken naar narcisme.  

Uit de analyse blijkt dat er geen positief, maar een negatief verband bestaat tussen 

cyberpesten en narcisme. Jongeren die narcistisch zijn, doen juist minder snel aan cyberpesten 

dan jongeren die niet narcistisch zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij het opstellen 

van de hypothese een link is gelegd tussen narcisme en agressie en er wordt verondersteld dat 

cyberpesten een vorm van agressie is. Het is mogelijk dat traditioneel pesten misschien meer 

een vorm van agressie is dan cyberpesten. Bij cyberpesten komt er geen fysiek contact voor 

en het is voornamelijk een verbale manier van pesten. Het negatieve verband dat gevonden is 

kan als volgt verklaard worden: Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waarbij men in 

overdreven mate gelooft dat ze zelf heel belangrijk zijn (Thomaes, et al., 2008, p. 382). 
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Mogelijk vinden ze zichzelf dermate belangrijk dat ze niet eens de moeite willen nemen om 

andere jongeren te pesten en zijn ze alleen met zichzelf bezig.  

 

In de theorie is ook aangegeven dat narcisten vooral agressief reageren als ze voelen dat hun 

eigenwaarde bedreigd wordt (Baumeister, et al, 1996). Mogelijk voelden de narcistische 

jongeren zich niet bedreigd en werden ze zelf niet gepest. Hierdoor voelden ze waarschijnlijk 

niet de behoefte om zichzelf te verdedigen en ook te gaan cyberpesten. Als deze jongeren zich 

wel bedreigd hadden gevoeld, hadden ze misschien wel meer gaan cyberpesten om hun 

eigenwaarde te behouden. Daarnaast is de hypothese gebaseerd op de link tussen defense 

egotism en cyberpesten. Mogelijk is de term defense egotism toch significant anders dan de 

term narcisme, waardoor de uitkomst van de hypothese anders bleek te zijn dan verwacht.  

 

Eigenwaarde en narcisme zijn samen vergeleken met cyberpesten. Er werd verwacht dat er 

een interactie-effect zou zijn tussen eigenwaarde, narcisme en cyberpesten. Deze hypothese 

kon echter niet worden aangenomen, omdat er geen significant interactie-effect bleek te zijn 

tussen eigenwaarde en narcisme. Het negatieve verband tussen cyberpesten en narcisme kan 

dus niet verklaard worden door de mate van eigenwaarde. Zoals in de theorie is beschreven 

zijn er twee verschillende type narcisten, narcisten met hoge eigenwaarde (overt) en met een 

lage eigenwaarde (covert) (Bushman, et al., 2009). Blijkbaar zijn deze verschillende soorten 

narcisten met verschillende mate van eigenwaarde niet relevant voor de relatie tussen 

narcisme en cyberpesten. Bushman en Baumeister (1998) vonden bij hun onderzoek naar 

narcisme en agressie ook geen verband met eigenwaarde. Ze verklaren dit doordat 

eigenwaarde een heterogeen begrip zou zijn. Eigenwaarde kan op verschillende manieren 

geïnterpreteerd worden en daarom zou eigenwaarde geen bruikbare voorspeller zijn voor 

agressie. Onderzoek van Donnellan, Trzesniewski, Robins Moffitt en Caspi (2005) gaf zelfs 

aan dat de relatie tussen eigenwaarde en agressie sterker wordt als narcistische percepties niet 

worden meegenomen in het resultaat.  

 

De hypothese over internetgebruik kan echter wel worden aangenomen. De respondenten die 

hoog scoren op internetgebruik doen meer aan cyberpesten dan jongeren die minder gebruik 

maken van het internet. Het is echter niet duidelijk of de jongeren meer van het internet 

gebruik maken omdat ze willen cyberpesten of dat ze door het vele internetgebruik juist meer 

gaan cyberpesten. In het vervolg zou longitudinaal onderzoek dit duidelijk kunnen maken. 

Met longitudinaal onderzoek kan namelijk iets gezegd worden over verschillende momenten 
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in tijd. Er wordt dus geen momentopname gemeten, zoals met dit onderzoek. Ook bleek uit 

ander onderzoek dat er een verband bestaat tussen internetgebruik en jongeren die zowel 

pesten als gepest worden en dat er geen verband is tussen internetgebruik en jongeren die puur 

alleen pesten (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell & Tippett, 2008). Dit onderzoek 

richt zicht alleen op de jongeren die zelf pesten en niet de jongeren die gepest worden, dus 

kan hier niets over gezegd worden.  

 

In dit onderzoek is ook onderscheid gemaakt tussen verschillende manieren van pesten, 

namelijk direct pesten, relationeel pesten en sociale uitsluiting. Er is gekeken naar het verband 

tussen direct pesten en eigenwaarde. Er werd verwacht dat jongeren met een hoge 

eigenwaarde het meest gebruik maken van direct pesten. Jongeren met een hoge eigenwaarde  

komen namelijk eerder direct met mensen in contact en verwachten niet dat anderen hun 

afwijzen (Puskar, et al. 2010). Er bleek echter een negatief verband te zijn tussen direct pesten 

en eigenwaarde. Verder werd verwacht dat er een verband zou zijn tussen relationeel pesten 

en narcisme. Hier werd echter een ook een negatief verband gevonden; jongeren die 

narcistisch zijn, doen juist minder aan relationeel cyberpesten. Als laatste werd er verwacht 

dat jongeren die veel van het internet gebruik maken veel doen aan relationeel pesten. Tussen 

deze variabelen is wel een positief verband gevonden, alleen doen jongeren die veel 

internetten meer aan direct pesten dan relationeel pesten.  

 

Deze uitkomsten kunnen verklaard worden doordat de drie hypothesen zijn afgeleid van 

verschillende manieren van traditioneel pesten. Het is mogelijk dat direct pesten, relationeel 

pesten en sociale uitsluiting anders werken als dit op het internet gebeurt. Hier is bij het 

opstellen van deze drie hypothesen geen rekening mee gehouden. Het is ook nog niet eerder 

onderzocht of deze manieren van pesten anders zijn bij cyberpesten. Vervolgonderzoek zou 

zich hierin kunnen verdiepen. Verder is de variabele cyberpesten in de vragenlijst een 

combinatie van de drie soorten cyberpesten. De resultaten over de verschillende soorten 

cyberpesten komen daarom ook veelal overeen met de gewone variabele cyberpesten. Er is 

bijvoorbeeld een negatieve relatie gevonden tussen relationeel pesten en narcisme, maar ook 

tussen narcisme en de gewone variabele cyberpesten. Het is mogelijk dat deze te veel op 

elkaar lijken, omdat deze variabelen gedeeltelijk overlappen. Er is dus geen goed onderscheid 

tussen de variabelen. Vervolgonderzoek zou kunnen nagaan of de soorten pesten anders zijn 

bij cyberpesten dan bij traditioneel pesten en een vragenlijst kunnen ontwikkelen die 

duidelijker onderscheid maakt tussen de drie soorten pesten.  
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Conclusie en implicaties 

 

Op basis van deze bevindingen is er meer inzicht in het verband tussen narcisme, 

eigenwaarde, internetgebruik en cyberpesten. Men hoeft zich geen zorgen te maken over een 

persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme bij jongeren, want narcistische jongeren doen niet 

meer aan cyberpesten dan jongeren die niet narcistisch zijn. Jongeren met een lage 

eigenwaarde doen wel vaker aan cyberpesten dan jongeren met een hoge eigenwaarde. Ouders 

zouden bijvoorbeeld kunnen werken aan het zelfbeeld van hun kind. Het is mogelijk dat 

jongeren dan minder snel gaan pesten op het internet, omdat ze bijvoorbeeld niet hun lage 

eigenwaarde willen compenseren door te gaan cyberpesten. Het is van belang dat er meer 

duidelijkheid komt over de redenen waarom jongeren gaan pesten, omdat er bij jongeren die 

pesten en gepest worden ontwikkelingsproblemen kunnen ontstaan (Patchin & Hinduja, 

2006). Als de oorzaken om te gaan pesten duidelijker worden kan hier mogelijk iets aan 

gedaan worden.  

 

Zo blijkt uit dit onderzoek dat er een verband bestaat tussen internetgebruik en cyberpesten. 

Als jongeren minder tijd besteden op het internet is het mogelijk dat ze minder snel gaan 

pesten op het internet. Het is belangrijk voor ouders om dit gegeven te weten, zodat ze 

mogelijk kunnen bijdragen aan het verminderen van cyberpesten. Een beperking van dit 

onderzoek is dat er niets over de causaliteit van het verband gezegd kan worden. 

Longitudinaal onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen scheppen of internetgebruik leidt tot 

meer cyberpesten of dat cyberpesten juist zorgt voor meer internetgebruik. Er zou dan 

gekeken kunnen worden naar het huidige internetgebruik en cyberpestgedrag. Door jongeren 

bijvoorbeeld minder te laten internetten kan duidelijk worden of de jongeren ook minder gaan 

cyberpesten of dat het pestgedrag van jongeren dan nog steeds hetzelfde blijft. Als laatste kan 

vervolgonderzoek nog kunnen kijken naar de term defense egotism in combinatie met 

cyberpesten. Eerder is aangegeven dat de term defense egotism mogelijk significant anders is 

dan de term narcisme, waardoor de uitkomst van de hypothese anders bleek te zijn dan 

verwacht. Er kan gekeken worden op welke gebieden deze termen van elkaar verschillen en 

wat het verband is tussen cyberpesten en defense egotism. Vervolgonderzoek zou hier dieper 

op in kunnen gaan om dit verder te toetsen 
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Bijlage 1. Vragenlijst 

 

 
 
Onderzoek Universiteit van Amsterdam 

 
 
 
 

Beste scholier,  
 
Ik ben een student aan de Universiteit van Amsterdam 
en ik ben bezig met afstuderen. Nu wil ik je vragen om 
deze vragenlijst in te vullen om mij te helpen met mijn 
afstudeeronderzoek.  
 
De vragen gaan over jouw leuke en minder leuke 
ervaringen  
met andere jongeren op internet. Met internet 
bedoel ik, internet via een computer, laptop of via je 
mobiele telefoon. 
 
Er zijn geen goede of foute antwoorden, ik ben alleen  
geïnteresseerd in je mening. Denk niet te lang na, 
geef zo snel mogelijk antwoord.  
 
Alle informatie uit deze vragenlijst zal uiteraard 
anoniem en vertrouwelijk behandeld worden. Je 
ouders en docenten krijgen je antwoorden nooit te 
zien en je hoeft nergens je naam op te schrijven.  
 
Het invullen van de hele vragenlijst zal maximaal 10  
minuten duren.  
 
Ik stel het zeer op prijs als je de hele vragenlijst invult. 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  
 

Groeten,  

Pauline Wijngaards 
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Vragenlijst 2010 

 

We beginnen met enkele vragen over jezelf (Vul in of zet een kruisje bij het juiste 

antwoord) 

 

Hoe oud ben je? 
…….   jaar oud   

    

Ben je een jongen of meisje? O  Jongen   

 O  Meisje   

    

In welke klas zit je? O 1
ste

 klas O 2
de

 klas  

 O 3
de

 klas    

    

Welk school niveau doe je? O HAVO O VWO  

 O Nog niet  

    bekend 

  

Wat was je laatste rapportcijfer?  

Nederlands cijfer:  …….. 

Wiskunde cijfer:  …….. 

Geschiedenis cijfer:  …….. 

 

Hoeveel dagen per week maak je 

ongeveer gebruik van het internet? 

 

…….   dagen per week 

 

(Dit kan alles op het internet zijn, 

bijvoorbeeld chat, email, hyves, internet 

op je mobiel) 

  

 

Hoeveel uur per dag maak je 

ongeveer gebruik van het internet? 

…….   uur per dag  

(Dit kan alles op het internet zijn, 

bijvoorbeeld chat, email, hyves, internet 

op je mobiel) 
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De volgende vragen gaan over de dingen die jij op het internet hebt gedaan. Vul het 

antwoord in dat het beste bij jou past.  

Hoe vaak heb jij in de afgelopen 6 maanden een van de volgende dingen gedaan op internet? 

 

 
 

Op het internet heb ik ….   

1. 
 

… een andere jongere gedwongen iets te doen 
dat hij/zij niet wilde. 

2. 
 

…  een andere jongere voor schut 
gezet. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

3. 
 

…  een andere jongere uitgescholden 4. 
 

… een andere jongere beledigd. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

5. 
 
 

… agressieve berichten naar een andere 
jongere gestuurd.  

6. 
 

… nare berichten naar een andere 
jongere gestuurd. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

7. 
 
 

.. een andere jongere gedreigd om hem/haar in 
elkaar te slaan. 

8. 
 

… een andere jongere dingen gestuurd 
die hij/zij niet wilde zien. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  
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Hoe vaak heb jij in de afgelopen 6 maanden een van de volgende dingen gedaan op internet? 

 

 Op het internet heb ik ….   

9. 
 
 

… geprobeerd de computer of telefoon van 
een andere jongere kapot te maken 
(bijvoorbeeld door een virus te sturen). 

10. 
 

… een wachtwoord gestolen van een 
andere jongere. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

11. 
 

… een internetaccount van een andere 
jongere gehackt. 

12. 
 

… veel of grote berichten naar een andere 
jongere gestuurd om zijn/haar computer 
vast te laten lopen (email bom). 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

13. 
 
 

… persoonlijke informatie van de computer 
van een andere jongere gestolen. 

14. 
 

… een video of foto rondgestuurd waarop 
ik een andere jongere pijn doe. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

 

15. 
 
 

… roddels over een andere jongere 
verspreid waardoor anderen hem/haar niet 
meer aardig zouden vinden. 

16. 
 

… geheimen van een andere jongere 
doorgestuurd waardoor anderen hem/haar 
niet meer aardig zouden vinden. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  
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Hoe vaak heb jij in de afgelopen 6 maanden een van de volgende dingen gedaan op internet? 

 

 Op het internet heb ik ….   

17. … genante dingen over een andere jongere 
doorgestuurd (bijv. foto’s, filmpjes, 
informatie). 

18. 
 

… persoonlijke gesprekken van een 
andere jongere doorgestuurd (bijv. MSN 
gesprek, privé bericht). 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

19. … iets gemeens gezegd over een andere 
jongere achter zijn/haar rug. 

20. … een ander jongere beledigd terwijl 
anderen het konden zien. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  

    

21. … een andere jongere voor schut gezet 
terwijl anderen het konden zien. 

22. … een website of profielpagina over een 
andere jongere gemaakt die hij/zij niet leuk 
vond. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag 

    

23. … een poll gehouden waar anderen konden 
stemmen op een andere jongere. 

24. … gedaan alsof ik iemand anders was en 
berichtjes gestuurd naar zijn/haar 
contactpersonen.  

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag  
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Hoe vaak heb jij in de afgelopen 6 maanden een van de volgende dingen gedaan op internet? 

 

 Op het internet heb ik ….   

25. … een andere jongere buitengesloten van iets 
waaraan hij/zij graag mee wilde doen. 

26. … een andere jongere niet laten meedoen 
aan een gesprek terwijl hij/zij dat graag 
wilde. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag O  Elke dag 

    

27. ... de vrienden-uitnodiging van een andere 
jongere niet geaccepteerd. 

28. ... een andere jongere bewust genegeerd. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag O  Elke dag 

    

29. ... een andere jongere niet laten meedoen aan 
iets dat hij/zij graag wilde doen. 

30. ... een andere jongere tijdens een 
internet-game buitengesloten. 

O  Nooit O  Nooit 

O  Minder dan 1 keer per maand O  Minder dan 1 keer per maand 

O  Ongeveer 1 keer per maand  O  Ongeveer 1 keer per maand  

O  Ongeveer 1 keer per week O  Ongeveer 1 keer per week 

O  Elke dag  O  Elke dag 

    

31. ... een andere jongere van mijn vriendenlijst 
gehaald (ontvriend). 

  

O  Nooit   

O  Minder dan 1 keer per maand   

O  Ongeveer 1 keer per maand    

O  Ongeveer 1 keer per week   

O  Elke dag    

  



 

34 
 

Het volgende deel gaat over wat je van jezelf vindt. Vul steeds het antwoord in dat het 

beste bij jou past.  

 

1. 
 

Ik vind het belangrijk om op te vallen  2. Jongeren zoals ik hebben recht op iets extra’s  

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

3. Zonder mij zou onze klas veel minder 
leuk zijn 

4. 
 

Het gebeurt vaak dat andere jongeren de 
complimenten krijgen die ik eigenlijk verdien 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

5. 
 

Ik hou ervan om te laten zien wat ik 
allemaal kan 

6. Ik kan anderen heel goed laten geloven wat ik 
wil 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

7. 
 
 

Gelukkig ben ik een heel speciaal en 
bijzonder persoon 

8. 
 

Ik ben een voorbeeld voor andere jongeren 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

9. Het lukt mij om vaak bewondering te 
krijgen 

10. Ik denk graag na over hoe ontzettend leuk ik 
ben 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 
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Dit is het laatste deel van deze vragenlijst. Kruis telkens het antwoord aan dat het beste 
bij jou past. 
 
    

1. Ik heb het gevoel dat ik een aantal goede 
eigenschappen heb 

2. 
 

Ik kan de dingen net zo goed als de 
meeste andere mensen 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

3. 
 
 

Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om 
trots op te zijn 

4. 
 

Soms voel ik mij beslist nutteloos 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

5. 
 
 

Ik heb het gevoel dat ik een persoon ben die 
wat waard is, op zijn minst evenveel als 
anderen 

6. Ik sta positief ten opzichte van mezelf 

O  Helemaal waar O  Helemaal waar 

O  Waar O  Waar 

O  Niet waar  O  Niet waar  

O  Helemaal niet waar O  Helemaal niet waar 

    

 

 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst.  

Kijk nog even alle bladzijden na of je niet per ongeluk een vraag hebt 
overgeslagen.  

 
 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 2: Correlatiematrix alle variabelen 
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Cyberpesten Pearson‟s r 

Correlatie 

           

Significantie            

Narcisme Pearson‟s r 

Correlatie 

-,316***           

Significantie ,000           

Eigenwaarde Pearson‟s r 

Correlatie 

-,046 -,338***          

Significantie ,374 ,000          

Internetgebruik Pearson‟s r 

Correlatie 

,322*** -,083 -,015         

Significantie ,000 ,109 ,777         

Leeftijd Pearson‟s r 

Correlatie 

,171*** -,095 ,090 ,199***        

Significantie ,001 ,064 ,081 ,000        

Geslacht Pearson‟s r 

Correlatie 

-,052 ,038 -,166** ,039 -,076       

Significantie ,293 ,462 ,001 ,433 ,116       

Niveau Pearson‟s r 

Correlatie 

-,091 -,043 ,004 -,228* -,183* ,110      

Significantie ,261 ,603 ,960 ,005 ,022 ,171      

Schoolprestatie Pearson‟s r 

Correlatie 

-,087 ,017 ,001 -,180*** -,263*** ,031 ,164**     

Significantie ,085 ,748 ,988 ,000 ,000 ,536 ,044     

Direct pesten Pearson‟s r 

Correlatie 

,868*** -,331*** -,020 ,320*** ,139** -,137** -,105 -,068    

Significantie ,000 ,000 ,693 ,000 ,005 ,006 ,196 ,181    

Relationeel 

pesten 

Pearson‟s r 

Correlatie 

,853*** -,227*** -,046 ,264*** ,167** ,086 -,134 -,077 ,667***   

Significantie ,000 ,000 ,375 ,000 ,001 ,090 ,097 ,132 ,000   

Sociale 

uitsluiting 

Pearson‟s r 

Correlatie 

,801*** -,205*** -,059 ,201*** ,108* -,035 ,023 -,078 ,486*** ,570***  

Significantie ,000 ,000 ,256 ,000 ,033 ,497 ,782 ,128 ,000 ,000  

 

 


