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Voorwoord 
 
Deze scriptie is geschreven in het kader van een afstudeerstage bij het Carbooncollege locatie Emma te 

Hoensbroek.  

Met enige regelmaat wordt de leerlingbegeleiding van het Carbooncollege, Emma vmbo bovenbouw 

geconfronteerd met conflicten naar aanleiding van cyberpesten. Cyberpesten is een nieuw fenomeen en behelst 

het pesten via digitale bronnen. Doordat de indruk bestond dat het aantal gevallen van cyberpesten op deze 

school toenam, ontvouwde de school het plan om mij lessen over dit nieuwe fenomeen te laten geven. Het leek 

mij zinvol om, voordat het geven van lessen te laten plaatsvinden, te onderzoeken of de conclusie juist was dat 

het cyberpesten een hoge vlucht nam. Het onderzoek bood mij de gelegenheid om me bezig te houden met de 

aanpak van cyberpesten op de bovenbouw locatie Emma. Tevens vormde dit onderzoek in mijn ogen een ideale 

combinatie tussen theorie en praktijk. 

Graag wil ik een aantal personen bedanken die behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van mijn 

scriptie: 
 Wonneke Brinkmann, voor haar ondersteuning en kritische kijk bij de opzet en uitwerking van mijn scriptie 

vanuit mijn opleiding. 

 Rob Keulers, voor zijn ondersteuning, opzet en uitwerking van mijn scriptie vanuit het Carbooncollege. 

 Yvonne Hermans, voor haar stagebegeleiding vanuit het Carbooncollege en haar adviezen. 

 Alle mentoren en leerlingen van de bovenbouw, voor het invullen van mijn enquête. 

 Ellen Hensen en Marlie v. Venrooij, Shane v.d. Veeke voor alle hulp tijdens mijn scriptie. 

 Roy Frissen, mijn vriend die mij in deze stressvolle en hectische tijd heeft gesteund en bijgestaan.  

 

 

Hoensbroek, 15 mei 2008 

 

Penny Krawczyk 
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Samenvatting  
 
Het Carbooncollege, locatie Emma is een vmbo-school in Hoensbroek. Onder de naam Carbooncollege vallen 

nog drie andere scholen in de regio Parkstad, namelijk de locatie Broekland en Sint-Jan te Hoensbroek én het 

Rombouts te Brunssum. 

De locatie Emma is opgebouwd uit een apart gebouw voor de bovenbouw en een apart gebouw voor de 

onderbouw. De bovenbouw bestaat uit derde- en vierdejaars leerlingen. Als stagiaire in de leerlingbegeleiding 

was het de taak om leerlingen te begeleiden in sociaal-emotioneel opzicht. Het kon gaan om leerlingen die 

problemen hadden met zichzelf, met andere leerlingen, met bepaalde leerkrachten, met het leren zelf of 

problemen in de thuissituatie. Voor deze leerlingen werd een traject van preventieve hulpverlening opgezet. 

Daarnaast had de stagiaire een signalerende functie in het opvanglokaal van de school. Een lokaal waar kinderen 

met sociale (en/of emotionele) problemen terecht konden of naar verwezen werden door een docent. Dit lokaal 

staat ook wel bekend onder de naam lokaal 130. 

Tijdens het werk in de leerlingbegeleiding werden regelmatig ruzies begeleid naar aanleiding van gesprekken en 
pesterijen via internet en andere digitale bronnen. Leerlingen maakten buiten school ruzie met elkaar via digitale 

bronnen én vochten het vervolgens uit binnen de school. Daarom vroeg de leerlingbegeleiding zich af of er iets 

aan gedaan kon worden. De school wist dat zich voorvallen van cyberpesten voordeden, maar er was niet bekend 

in hoeverre deze voorvallen plaatsvonden, of deze voorvallen door betrokkenen als een probleem werden gezien, 

en of er vanuit school iets aan gedaan kon worden.  

Voordat er tot een oplossing gekomen kon worden, zou eerst een inventarisatie moeten plaatsvinden van de mate 

van vóórkomen van het fenomeen cyberpesten op deze locatie. Daarbij werd onderzocht of cyberpesten 

daadwerkelijk een probleem vormde voor de school om er daadwerkelijk geschikte oplossingen voor aan te 

bieden. De school bood de stagiaire de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar oplossingen van 

cyberpesten. De vraagstelling luidt daarom als volgt: Hoe kan op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie 

Emma worden omgegaan met het fenomeen cyberpesten? 
Op basis van een inventariserende onderzoeksvorm werd gebruik gemaakt van twee zelfgemaakte enquêtes. 

Deze enquêtes werden afgenomen onder leerlingen en alle mentoren van de bovenbouw. Dit waren in totaal 155 

leerlingen én 29 mentoren. 

Uit de enquêtes kwam naar voren dat op dit moment vijf leerlingen als cyberpester actief zijn, maar ook dat er 

twee leerlingen op dit moment slachtoffer zijn van cyberpesten. 

Tevens bleek uit het onderzoek dat een klein deel van de mentoren en leerlingen cyberpesten als een probleem 

zien voor de school. De oorzaken van cyberpesten werden ook onderzocht. De meeste mentoren waren van 

mening dat de oorzaken van het gewone pesten ook gelden voor cyberpesten, alleen in het verlengde ervan. De 

meeste leerlingen vonden dat uiterlijke kenmerken van de zondebok een oorzaak kon zijn van cyberpesten.  

Voor de beantwoording van de hoofdvraag over de manier waarop kan worden omgegaan met het fenomeen 

cyberpesten, werden verschillende oplossingsmogelijkheden aangereikt door mentoren en leerlingen. De 

genoemde oplossingen van de betrokkenen worden daarom ook als aanbevelingen genomen.  
Uit dit onderzoek kon deskundigheidsbevordering voor mentoren aangaande het fenomeen cyberpesten 

aanbevolen worden. Dan kwam de school met de aanbeveling om een voorlichting/gastles voor leerlingen te 

gaan verschaffen om ze op de hoogte te brengen van de negatieve effecten van cyberpesten. Ook werd de school 

aanbevolen om ouders van daders en slachtoffers erbij te gaan betrekken. Verder kwam uit dit onderzoek naar 

voren dat het pestprotocol van het Carbooncollege aangepast zou kunnen worden aan deze nieuwere vorm van 

pesten. Bovendien werd aanbevolen de huidige trainingen voor leerlingen, zoals sociale vaardigheden en de 

assertiviteitstraining te evalueren met betrekking tot cyberpesten.  

Als laatste concludeerde dit onderzoek een aantal aanbevelingen voor de leerlingen. Allereerst werd aanbevolen 

dat leerlingen meteen de contactpersoon moesten verwijderen als zij te maken hadden met cyberpesten. Ten 

tweede werd aanbevolen om in geval van cyberpesten contact op te zoeken met betrouwbare personen. 
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Inleiding  
 

“Tijdens de pauze hebben Karin en Els slaande ruzie met Carolien gehad. Om deze ruzie uit te praten moeten ze 

naar de leerlingbegeleiding. Na een emotioneel en pittig gesprek komt de oorzaak boven water. Carolien had 

Karin en Els flink uitgescholden op MSN, omdat zij verteld hadden dat Carolien lesbisch zou zijn. Karin en Els 

waren woedend en besloten om de confrontatie aan te gaan tijdens de pauze.” 

 
Dit soort situaties kwamen geregeld voor op het Carbooncollege, locatie Emma bovenbouw (hierna aangeduid 

als Emma bovenbouw). De school merkte dat er regelmatig voorvallen in verband met cyberpesten voorkwamen. 

Het probleem is dat de indruk bestaat dat er steeds meer gevallen van pesten voorkomen naar aanleiding van 

cybergesprekken. De ruzies op internet lopen uit de hand en gaan vervolgens door op school. Het is van belang 

dat de school serieus omgaat met dit probleem. Juist doordat de gevolgen van cyberpesten zo merkbaar zijn in en 

rondom de school (vb. leerprestaties, sociale interacties) hebben betrokkenen baat bij een oplossing.  

Daarom werd aan de leerlingbegeleiding gevraagd om lessen aan leerlingen te geven over cyberpesten. De 

school had hiervoor een lessenpakket aangeschaft. Het is echter belangrijk om eerst inzicht te krijgen of 

cyberpesten voorkomt, of het daadwerkelijk een probleem vormt en of er vanuit school mogelijk iets mee gedaan 

zou moeten worden. Dit leverde een goede mogelijkheid op voor de stagiaire Pedagogiek om hier een 

afstudeerscriptie van te maken. 

Er zal een inventarisatie worden gedaan onder 155 leerlingen en 29 mentoren van Emma bovenbouw. Als 
daadwerkelijk blijkt dat cyberpesten een probleem vormt, en dat er dus iets aan gedaan moet worden, dan wordt 

er op zoek gegaan naar geschikte oplossingen.  

Het doel van dit afstudeerproject is dus het in kaart brengen van de mate waarin cyberpesten op de vmbo 

bovenbouw voorkomt en of het een probleem vormt ten einde te bepalen of de school beleid ten aanzien van dit 

fenomeen dient te ontwikkelen.  

De vraagstelling van dit project luidt als volgt: Hoe kan op de bovenbouw worden omgegaan met het fenomeen 

cyberpesten? 

Hierbij horen de volgende deelvragen: 

 In welke mate komt cyberpesten voor op Emma bovenbouw? 

 In hoeverre vormt cyberpesten een probleem op Emma bovenbouw? 

 Wat zijn oorzaken van cyberpesten volgens betrokkenen op Emma bovenbouw? 
 Wat zijn oplossingen van cyberpesten volgens betrokkenen op Emma bovenbouw? 

 

Dit afstudeerproject is als volgt opgebouwd; 

 In hoofdstuk 1gaat het over de organisatie, het bestaansrecht en de inrichting van het Carbooncollege én de 

locatie Emma bovenbouw. Ook zal het gaan over de leefbaarheid op Emma bovenbouw. Als laatste zal de 

aanleiding van het onderzoek van deze scriptie worden beschreven.  

 In hoofdstuk 2 gaat het over de theorie achter het fenomeen pesten. Er komt informatie aan bod met 

betrekking tot pesten; de oorzaken, gevolgen van pesten en de kenmerken van slachtoffers en pesters. Als 

laatste worden oplossingen van pesten beschreven. 

 In hoofdstuk 3 gaat het over de theorie achter het fenomeen cyberpesten. Er komt informatie aan bod over 

cyberpesten; de oorzaken, gevolgen van pesten en de kenmerken van slachtoffers en pesters. Als laatste 
worden oplossingen van cyberpesten beschreven. 

 In hoofdstuk 4 gaat het over het onderzoek naar cyberpesten op Emma bovenbouw. In dit hoofdstuk zal de 

probleemstelling aan bod komen. Hiernaast zullen de resultaten van het onderzoek aan de orde komen.  

 In hoofdstuk 5 zullen conclusies en aanbevelingen aan bod komen. In dit hoofdstuk worden de deelvragen 

en de vraagstelling beantwoord.  
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Hoofdstuk 1 Carbooncollege  

Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk zal, naast een omschrijving van de organisatie van de school waar ik stage heb gelopen, 

informatie worden verschaft over de afdeling waar mijn werkzaamheden zijn vervuld. Uiteraard wordt er 
aandacht besteed aan de aard van de werkzaamheden die ik hier vervulde. Het is mijn bedoeling een indicatie te 

geven van het instituut waar ik stage heb gelopen. In de eerste paragraaf zal ik de school Carbooncollege 

beschrijven én in een organogram de organisatiestructuur weergeven. In de tweede paragraaf zal ik de missie, 

visie en uitgangspunten van de school beschrijven. De derde paragraaf gaat in op mijn stageplaats locatie Emma 

bovenbouw met de daarbij behorende visie, algemene uitleg vmbo, organisatiestructuur en organogram én de 

leefbaarheid. De vierde paragraaf zal gaan over de werkwijze van mijn functie als stagiaire in de 

leerlingbegeleiding en de methodiek waarmee mijn afdeling werkt. In de laatste paragraaf komt de aanleiding 

van mijn onderzoek naar voren. 

1.1 Carbooncollege 

1.1.1 Ontstaan 

 

De naam Carbooncollege verwijst naar het geologische tijdvak het Carboon, tussen 360 en 300 miljoen jaar 

geleden. Carboon is afgeleid van het Latijnse woord voor steenkool: carboniferous. De naam verwijst naar het 

mijnverleden dat zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de regio Parkstad. Het Carbooncollege is trots 

om gevestigd te zijn in een regio die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de economische ontwikkeling 
van Nederland en Zuid-Limburg in het bijzonder. Het verleden is een bron van inspiratie om verder te bouwen 

aan de toekomst, waarvan deze leerlingen een zodanig belangrijk deel uitmaken. Niet uit nostalgische 

overwegingen, maar vanuit een sterk zelfbewustzijn, is gekozen voor deze naam. Op het fundament van het 

verleden heeft het Carbooncollege zich ontwikkeld tot een eigentijdse school, die alle onderwijstypen aanbiedt. 

Een school die midden in de moderne samenleving staat en kinderen op een uitdagende wijze voorbereidt op de 

toekomst.  

 

Op 1 augustus 2006 zijn het Emmacollege in Heerlen, het Romboutscollege in Brunssum, het St.-Janscollege en 

het Broeklandscollege in Hoensbroek opgegaan in één school. Op het Emma volgen de leerlingen onderwijs op 

vmbo-niveau. Op het Rombouts wordt het vmbo-t, havo en atheneum aangeboden. Op St.-Jan kunnen de 

leerlingen onderwijs volgen op de niveaus havo, atheneum en gymnasium. En op het Broekland wordt vmbo-t 
aangeboden in een +/- variant, dat wil zeggen dat de leerlingen naast zes theoretische vakken ook examen doen 

in een praktijkgericht vak. 

Samen vormen deze scholen het Carbooncollege, een school die alle vormen van onderwijs - van vmbo tot 

gymnasium - aanbiedt. 
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1.1.2 Organisatie 

 

De organisatie van het Carbooncollege wordt bestuurd door de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs 

(LVO). Daaronder is de centrale directie werkzaam. Onder de centrale directie zit de unitdirectie, die per school 

(Broekland, St.Jan, Rombouts en Emma) is samengesteld. Als laatste is de centrale administratie in de structuur 

opgenomen. 

 

Organogram: schoolorganisatie Carbooncollege. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bevoegd gezag 

 

Stichting Limburgs 

Voortgezet Onderwijs (LVO) 

Centrale directie 

 

Dhr. Drs. R.K.M Bonenkamp, voorzitter  
Dhr. F.J.G.M. Schings, lid 

Unitdirectie 

 

Locatie Broekland: 

Dhr. P.G. Schut, unitdirecteur 

Dhr. W.H.M. Cals, sectordirecteur onderwijs VMBO 

 

Locatie St.Jan: 

Dhr. H.Hansen, unitdirecteur 

Dhr. Drs. F. Erfkemper, sectordirecteur bovenbouw havo en vwo (2de fase) 

Dhr. G. Zwitserloot, sectordirecteur onderbouw havo en vwo en vmbo-t4 

Dhr.R. Pernot, seniorbeleidsadviseur 

 

Locatie Rombouts: 

Mevr. Drs. W. van der Poel, unitdirecteur 

Dhr. J. Vegter, sectordirecteur onderwijs 

Dhr. Drs. E. Thewissen, seniorteamleider 2de fase 

 

Locatie Emma: 

Dhr. T.J. Wijnen, unitdirecteur 

Mevr. H.J.M. van Laanen, locatiedirecteur onderbouw 

Dhr. J.E.A. van Dokkum, locatiedirecteur bovenbouw 

Dhr. W.H.M. Cals, sectordirecteur onderwijs VMBO 

 

 

 

 

 

 

Centrale administratie 
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1.2 Missie, visie en uitgangspunten Carbooncollege 
 

Het Carboon college biedt compleet, gedifferentieerd en eigentijds onderwijs aan. Op elk van de vier locaties 

realiseert de school een geheel eigen en elkaar aanvullend onderwijsaanbod dat voor leerlingen en ouders in het 

schoolkeuzeproces interessante mogelijkheden biedt. De school baseert zich daarbij op de volgende zes 

uitgangspunten:  

De leerling centraal: de school is er voor de leerlingen, zonder leerlingen is er geen school. Zij vormen het 
bestaansrecht van de school. Bij alle beleidsplannen, ontwikkelingen en beslissingen staat dit gegeven voorop. 

De leerling van de 21ste eeuw leert veel binnen en buiten de school. Leerlingen leven in een complexe 

samenleving, waarin ze diverse talenten nodig hebben om thuis, op school, in werk en in vrije tijd te kunnen 

functioneren. Deze leef- en leersituaties vernieuwen in een hoog tempo én doen een appèl op competenties. De 

school van de 21ste eeuw bereidt de leerling daarop voor. Met competenties wordt het geheel aan kennis, 

vaardigheden, houdings- en gedragsaspecten en persoonlijke eigenschappen bedoelt. 

Bovenstaande houdt voor het onderwijsaanbod van de nieuwe school in, dat naast het aanbod ook de vraag van 

de leerling bepalend is. Het leerproces en de leerloopbaan van de leerling staan daarbij op de eerste plaats. 

School en ouders spelen hier ieder hun eigen rol en dragen daar de verantwoordelijkheid voor.  

Doorlopende leerlijnen: het voortgezet onderwijs is de schakel tussen het basisonderwijs enerzijds en het 

vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt anderzijds. De middelbare school zorgt ervoor dat het onderwijs voor de 

leerling aansluit op de competenties, die hij meeneemt vanuit de basisschool.  
Het eindexamen of het diploma is niet het einddoel. De leerling moet op meer voorbereid worden. De 

meerwaarde van het Carboon college is gelegen in een goede voorbereiding op de vervolgtrajecten in wo, 

hbo, mbo en op de arbeidsmarkt. Het succes in het vervolgtraject wordt niet alleen door kennis bepaald. De 

leerling beschikt over een breder assortiment aan competenties. Enkele voorbeelden hiervan zijn: creativiteit, 

communicatieve en instrumentele vaardigheden, interesse in de medemens, aanpassings- en 

doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.  

Onderwijs op maat: geen leerling die bij de school binnenkomt is hetzelfde. Iedere jongere beschikt over 

uiteenlopende talenten. Er zijn duidelijke verschillen in competenties, sociale achtergronden en ambities. Dit 

vraagt van de school een hoge mate van flexibiliteit en differentiatie, om de leerling de mogelijkheid te bieden 

eigen leerroutes te volgen. Met inachtneming van de wettelijke kaders van kerndoelen en exameneisen zal 

vakoverstijgend, samenhangend, activerend en competentiegericht onderwijs de leerling moeten boeien, 
aanspreken en uitdagen, waarbij van de leerling in hoge mate persoonlijke, creatieve inbreng zal worden 

gevraagd. Hij krijgt de mogelijkheid om zijn grenzen te verleggen. De leerling wordt gestimuleerd om maximale 

prestaties te leveren. Er worden duidelijke eisen gesteld. Daarbij zal het geboden onderwijs moeten passen bij en 

rekening moeten houden met de verschillen die er zijn: elke leerling heeft een competentieprofiel en ieders 

talenten moeten ten volle benut worden. Kortom, de school biedt onderwijs op maat. Het onderwijs op de nieuwe 

school moet prikkelend en aansprekend zijn. De leerling wordt uitgedaagd door een variatie aan activerende 

didactische werkvormen in een realistische leeromgeving. Dit wordt gedaan om zowel zelfstandig als in groepen 

te leren werken. De leerling bepaalt in dit leerproces zoveel mogelijk zijn eigen, individuele leerloopbaan en 

draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Het onderwijs is samenhangend en flexibel. De school speelt in op de 

actualiteit. 

Zorg op maat: zorg op maat klinkt door in de zorg en de aandacht voor de leerling, dit houdt in dat 
leerlingbegeleiding is opgegaan in het gehele schoolse pakket (geïntegreerde leerlingbegeleiding). Iedereen 

binnen de school draagt verantwoordelijkheid voor het leren leren, leren leven en leren kiezen van de leerling. 

Dit vraagt begeleiding op didactisch, pedagogisch, sociaal-emotioneel en op loopbaangebied. Vroegtijdig 

afvallen van leerlingen met problemen moet vroegtijdig voorkomen worden. Voor iedere leerling wordt een 

eigen traject opgezet op het gebied van leren en op het gebied van de zorg. Er zijn doorlopende lijnen: van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar het vervolgtraject. 

Zorg voor elkaar: naast het hebben van een diploma en het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden 

zijn er nog andere belangrijke middelen om als goede burger te kunnen functioneren in de samenleving. De 

school heeft daarvoor een aantal kernwaarden, dat de principes aangeven van waaruit zij willen werken, te weten 

1. Persoonlijke verantwoordelijkheid; dat betekent dat de school leerlingen vormt tot kritische personen, die in 

allerlei situaties keuzes kunnen maken. 

2. Zorg voor elkaar, in de meest brede zin; dat betekent dat zorg voor elkaar iedereen in de school raakt. Zorg 
voor elkaar is een grondhouding, die binnen de school wordt nagestreefd, maar ook daarbuiten. 

Kleinschaligheid binnen grootschaligheid: een veilige leeromgeving waarbij sociale controle een belangrijk 

element vormt, is onontbeerlijk, wil een leerling optimaal functioneren en presteren. Het is gebleken dat kleine, 

overzichtelijke locaties die omgeving kunnen bieden. Vandaar dat de school gekozen heeft voor kleinere 

eenheden, namelijk de verschillende locaties. (schoolgids 2007-2008) 
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1.3 Stage-instituut: het Carbooncollege locatie Emma 

1.3.1 Locatie Emma 

 

Carbooncollege locatie Emma is een vmbo-school. Deze is opgebouwd in een apart gebouw voor de onderbouw 

en voor de bovenbouw. Emma biedt een volledig onderwijsaanbod aan in de gemeenten Brunssum en 

Heerlen/Hoensbroek. Dit was de aanleiding voor de vorming van deze nieuwe school. Niet alleen nu, maar ook 

in de toekomst.  

1.3.2 Visie 

 

Leerlingen worden voorbereid op hun leerroute naar het middelbaar beroepsonderwijs. De leerling is het 

belangrijkste uitgangspunt. De leerroute gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en diens interesses en 

ambities. In een aantrekkelijke en realistische leeromgeving wordt de leerling uitgedaagd om al zijn talenten te 

ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om schoolse talenten, maar ook die talenten, die normaal niet op school 

aan bod komen. Om die reden besteedt Emma veel aandacht aan kunst en cultuuractiviteiten.  

Voor leerlingen, die eventueel alsnog willen doorstromen naar de theoretische leerweg, is een speciale 
opstroomklas theoretische leerweg opgezet. De leerlingen op Emma volgen de eerste twee jaar het onderwijs in 

een apart gebouw. Teams van docenten spelen in op de verschillen tussen leerlingen onderling. De leerlingen in 

de onderbouw worden in twee jaar voorbereid op een keuze voor een van de sectoren in de bovenbouw. Het is 

voor hun verdere toekomst erg belangrijk dat de leerling de juiste keuzes maakt. In de bovenbouwperiode wordt 

de leerling voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijs is dan vooral praktisch ingekleurd. 

Algemene vakken ondersteunen de beroepsgerichte vakken. Door stages stellen leerlingen vast of ze in de juiste 

richting zitten. Samen met het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke 

aansluiting. Begeleiding daarbij is belangrijk. De mentor is de belangrijkste begeleider. Samen met de docenten 

wil Emma een veilige en warme school zijn, waar leerlingen zich thuis voelen en later met veel plezier op 

terugkijken. (schoolgids 2007-2008) 

 

1.3.3 Uitleg VMBO 

 

Het Carbooncollege locatie Emma is een voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot 

vmbo. Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Het vmbo bestaat sinds 1999. Net als de havo en 

het vwo, sluit het vmbo aan op de basisschool. De opleiding duurt vier jaar (leeftijd: 12-16 jaar). Op VSO-

scholen (Voorgezet Speciaal Onderwijs) die ook vmbo geven, duurt de opleiding 4 of 5 jaar (leeftijd: 12-

17,18,19 of 20 jaar). De scholieren op het vmbo worden wel vmbo'ers of vmbo-leerlingen genoemd. 

Het vmbo-onderwijs is tot stand gekomen door de plannen voor het vmbo die PvdA-staatssecretaris Netelenbos 

ontwikkelde tijdens het Kabinet-Kok I. In 1999 voerde het Kabinet-Kok II de onderwijsvorm daadwerkelijk in. 

Het was een samenvoegsel van de bestaande leervormen het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), het lager 

beroepsonderwijs (lbo), het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en enkele vormen van voortgezet 

speciaal onderwijs.  

Het vmbo biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. 
Deze hebben de oude differentiatie van onderwijsvormen vervangen. De leerwegen binnen het vmbo verschillen 

vooral in de mate waarin de praktijk een plaats heeft in het onderwijs. Van meest praktisch naar meest 

theoretisch gerangschikt zijn vier leerwegen te onderscheiden. Dit zijn de basisberoepsgerichte leerweg, de 

kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.  

 

De basisberoepsgerichte leerweg (bbl) is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Qua 

studiebelasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg. Vandaar ook de benaming: 

basisberoepsgerichte leerweg. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. 

Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen. 

 

De kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te 
zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen al bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel 

gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector. De leerling doet examen in vier algemene 

vakken en een beroepsgericht vak of programma met een omvang van 960 uur. De kaderberoepsgerichte leerweg 

kan vaak ook vergeleken worden met de voormalige vbo-mavo-c. Hier wordt vooral mavo-c bedoeld.  

https://webmail.fontys.nl/wiki/Voortgezet_onderwijs
https://webmail.fontys.nl/wiki/Nederland
https://webmail.fontys.nl/wiki/1999
https://webmail.fontys.nl/wiki/Hoger_algemeen_voortgezet_onderwijs
https://webmail.fontys.nl/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs
https://webmail.fontys.nl/wiki/Partij_van_de_Arbeid_%28Nederland%29
https://webmail.fontys.nl/wiki/Staatssecretaris_%28Nederland%29
https://webmail.fontys.nl/wiki/Tineke_Netelenbos
https://webmail.fontys.nl/wiki/1999
https://webmail.fontys.nl/wiki/Kabinet-Kok_II
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Voorbereidend_beroepsonderwijs&action=edit
https://webmail.fontys.nl/wiki/Lager_beroepsonderwijs
https://webmail.fontys.nl/wiki/Lager_beroepsonderwijs
https://webmail.fontys.nl/wiki/Basisberoepsgerichte_leerweg
https://webmail.fontys.nl/wiki/Kaderberoepsgerichte_leerweg
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Tussen vmbo-kbl examens/lesstof en vmbo-tl (theoretische leerweg) examens/lesstof zijn er vaak 

overeenkomsten in de vragen en de moeilijkheidsgraad ervan. 

 

De gemengde leerweg (gl) is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich 

ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. De benaming ‘gemengde leerweg’ betekent dus een 

vermenging van zowel theoretisch als praktisch onderwijs. De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de 

theoretische leerweg. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak. Ook kunnen 

leerlingen kiezen voor een beroepsgericht programma van 320 uur. Dit bestaat uit beroepsgerichte vakken van 

een sector, zoals vaktheorie binnen de sector elektrotechniek of gezondheidskunde binnen de sector verzorging. 

 

De theoretische leerweg (tl) lijkt op de voormalige mavo en heeft, qua theoretische vakken, het hoogste niveau. 
Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Vandaar de benaming ‘theoretische leerweg’. De 

leerlingen doen examen in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts. 

De theoretische leerweg lijkt het meest op de oude mavo-D. Evenals de oude mavo kent de theoretische leerweg 

geen praktische vakken. De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen lijken op het oude vbo (voorbereidend 

beroepsonderwijs), maar heeft in vergelijking met het vbo meer theoretische vakken. 

 

Het vmbo is geen eindopleiding. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding (mbo). 

Een groter praktijkgehalte betekent niet automatisch een lager niveau. Zo leiden de kaderberoepsgerichte 

leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg in principe op naar hetzelfde niveau van 

vervolgopleidingen in het mbo. In de praktijk komen leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg wel vaker 

op een lager niveau terecht. Tussen de gemengde en de theoretische leerweg is er geen enkel niveauverschil. 

 
Sectoren 

Het vmbo is onderverdeeld in sectoren. Er zijn vier verschillende sectoren, namelijk: Economie, Techniek, Zorg 

en Welzijn, Landbouw (de groene sector). De leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de 

basisberoepsgerichte leerweg hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen de verschillende sectoren en diens 

programma’s. De leerlingen van de assistentenleerweg en het leerwerktraject kunnen kiezen tussen twee 

aangeboden programma’s (techniek breed én zorg, welzijn &diensverlening). 
De sectoren zijn weer onderverdeeld in de volgende programma's. 

 

Sector Techniek  

Bouwtechniek timmeren, Bouwtechniek metselen, Bouwtechniek schilderen, Bouwtechniek-breed, 

Elektrotechniek, Grafische techniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Transport en logistiek, 

Voertuigentechniek, Installektro, Metalektro, Techniek-breed.  

 

Sector Zorg en welzijn  

Uiterlijke verzorging, Verzorging, Zorg en welzijn breed, Sport Dienstverlening en Veiligheid.  

 

Sector Economie  

Administratie, Consumptief horeca, Consumptief bakken, Consumptief-breed, Economie, Handel en verkoop, 
Handel en administratie, Mode en commercie.  

 

Sector Landbouw (deze sector is niet aanwezig op Carbooncollege locatie Emma). 

Landbouw en natuurlijke omgeving Plantenteelt, Groene ruimte, Bloembinden en –schikken, Dierhouderij en –

verzorging, Verwerking agrarische producten, Agrarische bedrijfseconomie, Agrarische techniek en Landbouw 

breed.  

 

https://webmail.fontys.nl/wiki/Gemengde_leerweg
https://webmail.fontys.nl/wiki/Theoretische_leerweg
https://webmail.fontys.nl/wiki/Middelbaar_algemeen_voortgezet_onderwijs
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Voorbereidend_beroepsonderwijs&action=edit
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Eindopleiding&action=edit
https://webmail.fontys.nl/wiki/Middelbaar_beroepsonderwijs
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Sector_Techniek&action=edit
https://webmail.fontys.nl/wiki/Sector_Zorg_en_welzijn
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Sector_Economie&action=edit
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Sector_Landbouw&action=edit
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Toetsing 

In de eerste twee leerjaren volgen de leerlingen de basisvorming. In het derde en vierde leerjaar van het vmbo 

maken de leerlingen toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Vooraf wordt het 

gedeelte van de stof, de toetsing van de stof en de weging voor de toetsen vastgelegd in het PTA. Dit is een van 

tevoren vastgelegd programma van toetsing en afsluiting. Dit PTA moet elk jaar voor 1 oktober bij de Inspectie 

zijn ingeleverd. 

Aan het einde van het vierde jaar zijn er praktische en schriftelijke eindexamens. De basisberoepsgerichte 

leerlingen krijgen voor de beroepsgerichte vakken het zogenaamde c.s.p.e. (centraal schriftelijk en praktisch 

examen) De kaderberoepsgerichte leerlingen krijgen voor het beroepsgerichte programma een c.i.e. (centraal 

integratieve eindtoets) en voor het theoriedeel nog een c.s.e. (centraal schriftelijk examen). Met ingang van het 

examen 2006 kan de school echter voor de kaderberoepsgerichte leerlingen ook kiezen voor een c.s.p.e. Het 
examen voor de a.v.o.-vakken (algemeen vormend onderwijs) worden voor zowel basisberoepsgerichte als de 

kaderberoepsgerichte leerlingen schriftelijk afgenomen. In 2006 zijn scholen in de gelegenheid gesteld om aan 

een pilotproject mee te doen, waarbij voor de basisberoepsgerichte leerweg de a.v.o.-vakken (algemeen vormend 

onderwijs) met behulp van een computer worden afgenomen. Met ingang van het examen 2008 zal dit verplicht 

worden. 

Een leerling mag slechts één keer doubleren. Als een leerling na de "vijfjarige verblijfsduur" nog geen diploma 

heeft weten te behalen, (behoudens zwaarwegende redenen zoals langdurige ziekte) moet er geprobeerd worden 

een alternatief te vinden om de leerling toch nog een redelijke kans op de arbeidsmarkt te geven. 

 

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor het behalen van een diploma in een van de leerwegen 

van het vmbo is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 
Voor leerlingen die veel moeite hebben met de theorievakken, maar toch graag een diploma willen halen bestaat 

het leerwerktraject, een opleiding in het vmbo waarbij de leerling veel buiten de school leert. Zoals bij een 

bedrijf of instelling. Daarbij dient de leerling aan het einde van zijn opleiding maar een gedeelte van het examen 

te doen (minimaal Nederlands en het beroepsgerichte vak). De leerling ontvangt dan wel een volwaardig 

basisberoepsgericht diploma, maar kan alleen doorstromen in dezelfde sector, niveau twee van het mbo. Als een 

leerling naar een vervolgopleiding gaat dan dient er een afspraak/contract te zijn tussen de afleverende school 

(vmbo) en de ontvangende school (ROC/AOC).  

 

Met ingang van het schooljaar 2005-2006 is een begin gemaakt met “Het nieuwe leren”. Hierbij wordt van de 

leerling veel meer zelfstandig werken verwacht. Er wordt niet meer klassikaal lesgegeven, maar op grote open 

sectorpleinen werken diverse groepjes of individuele leerlingen aan hun ontwikkeling. De docent wordt hier 

werkmeester of leermeester genoemd.(schoolgids 2007-2008) 

 

https://webmail.fontys.nl/wiki/Leerling
https://webmail.fontys.nl/wiki/Basisvorming
https://webmail.fontys.nl/wiki/Schoolexamen
https://webmail.fontys.nl/wiki/Eindexamen
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Avo&action=edit
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Begeleiding&action=edit
https://webmail.fontys.nl/wiki/Lwoo
https://webmail.fontys.nl/wiki/Diploma
https://webmail.fontys.nl/wiki/Leerwerktraject
https://webmail.fontys.nl/wiki/Schooljaar
https://webmail.fontys.nl/w/index.php?title=Het_nieuwe_leren&action=edit
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1.3.4 Organisatie locatie Emma bovenbouw 

 
De locatiedirecteur van de bovenbouw is verantwoordelijk voor de organisatie op Emma bovenbouw. Onder de 

locatiedirecteur zijn op de eerste plaats de teamleiders van de verschillende sectoren werkzaam (zorg & welzijn, 

techniek, economie) én op de tweede plaats vallen de administratie, ICT, conciërges en huishoudelijke hulp en 

repro (productiewerk zoals kopieerwerk) onder zijn verantwoordelijkheid. De teamleiders zijn weer 

verantwoordelijk voor de mentoren, leraren, klassenassistenten én de leerlingbegeleiding.  
De organisatie van de zorg werkt door middel van de zorgstructuur. Deze zorgstructuur wordt in paragraaf 1.4.3 

verder uitgelegd. 

 

Organogram: Organisatie Carbooncollege locatie Emma. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Leefbaarheid 

 

De werksfeer op het Carbooncollege heb ik persoonlijk als erg goed ervaren. Collega’s werken nauw met elkaar 

samen en vriendelijk en begaan met elkaar.  

Een andere belangrijke leefbaarheidindicator is de verhouding tussen leidinggevenden en personeel. Deze 

verhouding is niet scheef. De communicatielijnen zijn kort. Overleg vindt in een ontspannen, gemoedelijke sfeer 
plaats. Ik denk dat dit voor werknemers een prettige manier van werken is.  

Ik ben persoonlijk van mening dat de leefbaarheid van de organisatie erg goed is. Er is een goede band tussen 

collega’s onder elkaar. Verder probeert de organisatie activiteiten aan te bieden om de collegiale banden te 

verbreden met bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten. Ik denk dat dit een goed initiatief is om op persoonlijk 

gebied te investeren in personeel. Dit draagt bij aan een bredere verbondenheid tussen collega’s. 

 

Locatiedirecteur 

 

Dhr. J.E.A. van Dokkum 

Teamleiders 

 

Teamleider Zorg & Welzijn: mw. L.A.T.M. van der Heijden. 

Teamleider Economie: Dhr. F.m.M. Palmen 
Teamleider Techniek: Dhr. R.W.T. Stroucken 

Administratie 

ICT: 

 

- Coördinator 

- Systeembeheerder(s) 

 

Huishoudelijke dienst/Repro  

 

Conciërges 

Mentoren 

Vakdocenten 

Klassenassistenten 

Leerlingbegeleiding (mijn stageplaats) 

 

Leerlingbegeleiders 

Mw. Y.T.C.M. Hermans 

Dhr. F.H.T.D. Bevk 

 

Decanaat 

Mw. M.J.G. de Ruijter 

Dhr. A.H. Roozen 

Dhr. R.W.T. Stroucken 

 

Remedial-teacher 

Mw. Y.H.H.M. Kramer 
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1.4 Werkwijze van mijn functie 

1.4.1 Mijn werkzaamheden 

 

1. Leerlingbegeleiding  

Emma gaat uit van de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat betekent dat alle docenten bij de 

leerlingbegeleiding betrokken worden, zoals de mentoren, de teamleiders, vakdocenten, de decanen, de 

leerlingbegeleiders en de remedial-teacher. 

De leerlingbegeleiding zorgt op de volgende gebieden voor begeleiding; 

 Begeleiding van persoonlijke problemen en problemen tussen leerlingen onderling. 

 Begeleiding van docenten die aangeven problemen te hebben met sommige leerlingen, zowel voor zichzelf 

als voor de leerling. 

 Begeleiding bij gedragsproblemen of gedragsstoornissen. 

 

Gesprekken 
Bij het team van de leerlingbegeleiding zijn een zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en elk jaar één of meer 

stagiaires werkzaam. De leerlingen die voor deze extra zorg in aanmerking komen worden onder de leden van 

het begeleidingsteam verdeeld.  

 

Niet iedere leerling heeft elke dag begeleiding nodig. Op deze manier kan aan veel leerlingen begeleiding 

worden aangeboden. De leerlingbegeleiding is een onmisbaar instrument op de school. De leden van het 

begeleidingsteam werken in afstemming met het management team vrij zelfstandig. De directie erkent hun 

deskundigheid en legt hen bij de uitvoering geen beperkingen op.  

 

2. Signaleren en observeren 

 
Speciaal lokaal  

De locatie Emma werkt met een speciaal lokaal waar leerlingen naartoe worden gestuurd wanneer ze een conflict 

hebben in de klas of om andere redenen niet in de klas kunnen blijven. Op Emma bovenbouw spreekt men ook 

wel van lokaal 4. In Nederland is dit opvanglokaal bekend onder de naam ‘lokaal 130’. Verder hoort bij dit 

lokaal een ruimte waarin de leerlingbegeleiding zit.  

Doel 

Het doel van het lokaal is op de eerste plaats het waarborgen van de continuïteit van het leer- en 

ontwikkelingsproces van die leerlingen die gedurende korte of langere tijd niet in de klassensituatie worden 

begeleid. 

Op de tweede plaats vervult lokaal vier een loketfunctie. Deze biedt de mogelijkheid aan leerlingen, 

leerkrachten, begeleiders, ouders en andere externen om hier terecht te kunnen met hulpvragen aangaande de 

begeleiding en (sociaal/emotionele) vervolgtrajecten van leerlingen. 
Tot slot heeft het lokaal als doel om te bemiddelen in conflicten, om direct feedback te leveren en indien 

noodzakelijk bepaalde disciplines in te schakelen binnen de school. (brochure ‘lokaal 130’, 1998) 

 

3. Doorverwijzing 

 

Tot slot werkt de leerlingbegeleiding ook samen met een team van externe hulpverleners. De zorgcoördinator 

coördineert dit.  

Er wordt contact gehouden met het Algemeen Maatschappelijk Werk Brunssum en Alcander te Hoensbroek, 

Bureau Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV), Bureau Jeugdzorg, Jeugdpolitie, Jeugdarts, Psychologe van GGD en 

een Alcohol,-en drugspreventie medewerker van Mondriaan Zorggroep. 

Algemeen Maatschappelijk Werk is één keer per week op school aanwezig, de leerplichtambtenaar van bureau 

VSV en de jeugdpolitie zijn ook één keer per week aanwezig op school. 

Er vindt om de twee maanden een Zorg en Advies Team overleg plaats. Ook wel ZAT-overleg genoemd. Hierin 

worden de zorgleerlingen, die zorg behoeven dat de school niet alléén kan bieden, met toestemming van 

ouders/verzorgers besproken. De verschillende instanties kunnen dan informatie over deze leerlingen uitwisselen 

en bespreken met elkaar. Het uiteindelijke doel van dit overleg is goede afspraken te maken met bijbehorende 
handelingsaanpak. 
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1.4.2 De doelgroep; zorgleerlingen 

 

Op het Carbooncollege locatie Emma zitten leerlingen van verschillende niveaus. Uiteenlopend van 

kaderberoepsonderwijs tot het leerwerktraject. De leerlingen zijn afkomstig uit gezinnen uit alle sociale lagen 

van de samenleving. Een deel van deze gezinnen is zwak. Daarmee worden de gezinnen bedoeld waarvan het 

opleidingsniveau laag is, waarbij er sprake is van een lage sociaal-economische status, veel werkloosheid of 

arbeidsongeschiktheid en een laag inkomen. 

De problemen van een kind kunnen uiteenlopen. De leerlingen die bij de leerlingbegeleiding terecht komen, 

kunnen op eigen initiatief komen, maar ook op verzoek van een mentor, teamleider of leerlingbegeleider zelf. 

Wanneer er na een dergelijk eerste gesprek een vervolgtraject wordt opgestart, spreken we van een zorgleerling. 

Zorgleerlingen zijn leerlingen die kampen met structurele problemen. Het kan hierbij gaan om leerachterstanden, 

sociaal-emotionele problemen, een beperkt leervermogen, stoornissen in het autistisch spectrum, dyslexie, 
ADHD, gedragsproblemen of gezinsproblemen. 

1.4.3 De methodiek 

 

De zorgstructuur is de methodiek waarmee de leerlingbegeleiding werkt. Het nieuwe concept zorgstructuur 

functioneert op de volgende manier: 
 

De zorgstructuur is een concept, dat dit schooljaar (2007-2008) is ingevoerd. Docenten en mentoren vormen een 

belangrijk onderdeel van deze zorgstructuur en zullen zich het systeem geleidelijk eigen moeten maken. 

Omdat het concept van de zorgstructuur nogal ingewikkeld in elkaar zit, zal ik het gefaseerd trachten te 

verduidelijken. U hebt de mogelijkheid om terug te kijken op de schematische weergave van de zorgstructuur. In 

bijlage 1 zult u deze schematische uitwerking van de zorgstructuur vinden. Ik raad u aan om deze bijlage er bij te 

nemen. 

Het specifieke kenmerk van deze zorgstructuur (methodiek) is de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Begeleiding 

van een leerling vindt plaats op vijf niveaus binnen school. Bij elk niveau wordt er een interventie gedaan. 

Daarna wordt bekeken of dit succes heeft gehad. Als dit niet het geval is dan verschuift het probleem naar een 

niveau hoger. Daar begint de procedure opnieuw, maar loopt wel verder vanuit eerdere ervaringen en 

consultaties. 
De mentor heeft een spilfunctie in de eerste lijn. Hij signaleert, onderhoudt contacten met de ouders, begeleidt de 

leerling met betrekking tot leren leren, leren kiezen, bij sociaal emotionele processen en bij de 

loopbaanoriëntatie. De mentor onderhoudt tevens de contacten met de vakdocenten. De mentor beheert de 

informatie van de leerling, heeft kennis van de informatie van de basisschool, onderhoudt het 

leerlingvolgsysteem, verwijst indien nodig door naar teamleider of zorgcoördinator. De mentor geeft de 

begeleidingslessen. Op de locatie Emma kiest men voor een horizontaal mentoraat. Dit betekent dat de mentor is 

gekoppeld aan een klas en geeft daar de begeleidingslessen. In de beroepsgerichte leerwegen in de bovenbouw, 

leerjaar drie en vier, wordt het mentoraat zoveel mogelijk gekoppeld aan beroepsvakdocenten, zodat een klas 

twee jaar dezelfde mentor heeft. 

Teamleiders hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en de 

leerlingenbespreking in één of meerdere jaren. Zij organiseren het noodzakelijke overleg tussen mentoren van 

een bepaalde sector.  
Een interventie van de zorgstructuur is het bijhouden van een leerlingenregistratie. In dit systeem worden 

telaatkomers, de absenten, de ziekmeldingen, de strafklasklanten (leerlingen die op donderdag of vrijdag moeten 

nablijven wegens te laat komen en spijbelen) en de contacten met leerlingbegeleiding ingevoerd. Zo kan een 

leerling goed in de gaten gehouden worden. De enigen die recht op inzage hebben in dat systeem zijn 

leerlingbegeleiders, een administratief medewerker en teamleiders.  

Een ander specifiek kenmerk van deze zorgstructuur is de leerlingbegeleiding en het opvanglokaal.  

 

Begrippen 

Voordat ik start met de een meer concrete uitleg van de structuur, wil ik eerst enkele begrippen verduidelijken, 

die regelmatig terugkeren in de uitwerking. Zo ga ik het hebben over de verschillende niveaus (van nul tot vijf). 

Dit wil zeggen dat er vijf verschillende niveaus van professioneel handelen doorlopen kunnen worden om een 
zorgleerling te begeleiden. Ook zal ik het begrip casemanager laten terugkomen. Het kan gaan om verschillende 

personen, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen niveau van professioneel handelen. Met dit 

laatste begrip gaat het over welke interventie, of resultaat ervan of welke hulpvraag door de betreffende 

casemanager is gedaan. Interventie betekent een maatregel genomen door een casemanager voor een 

zorgleerling. Professioneel moment (PM) is het moment waar overdracht wordt gedaan tussen verschillende 

niveaus. Scholing in dit verband betekent dat men getraind wordt in vaardigheden die de betreffende 

casemanager moet bezitten om hulpvragen te kunnen formuleren. Het begrip monitoring wil zeggen welk 
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hulpmiddel gebruikt kan worden om een professioneel moment te kunnen laten plaatsvinden. Voor elke 

interventie kan gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten. Deze kunt u terugvinden in de bijlage 

zelf.  

Dit waren de begrippen die voorkomen in de uitwerking van de zorgstructuur. Nu zal ik verder gaan met de 

verschillende niveaus van het professioneel handelen. Ik zal beginnen met niveau nul van de zorgstructuur. 

 

 Niveau 0: Professioneel handelen 0 (PH 0) 

Op dit niveau is de casemanager een intaker. Er wordt een interventie gepleegd door het signaleren van 

zorgleerlingen en het inventariseren van zorggegevens op de basisschool.  

Op de onderbouw stelt de mentor een groepshandelingsplan op én bespreekt dit met zijn kernteam. De mentor 

van de onderbouw vult het overdrachtsformulier in voor de mentoren van de bovenbouw. Deze bespreken de 
gegevens per sectorteam. Verder vullen de leerlingbegeleiders van de onderbouw een overdrachtsformulier in 

voor de zorgcoördinator en leerlingbegeleiders op de bovenbouw. Hierbij vindt er ook een leerling bespreking 

plaats. 

Dan vindt er een professioneel moment plaats. Ook wel ‘PM 0’ genoemd. Dit betekent concreet dat er een 

overdracht plaatsvindt van gegevens tussen de intaker, de mentor en de docent. Dan is niveau één aangebroken. 

 

 Niveau 1: Professioneel handelen 1 (PH 1) 

Voor dit niveau is de docent de casemanager. Deze persoon pleegt interventies door minimaal gesprekken met 

leerlingen te voeren over het huiswerk, de inzet en de punten en door gebruik te maken van een tiplijst. Een 

docent kan de juiste afspraken maken met de leerling, zodat dit zijn of haar werkhouding ten goede kan komen. 

Een docent kan gebruik maken van een turflijst. Deze lijst houdt de werkhouding en inzet van de leerling bij.  
Vervolgens heeft de docent nog de mogelijkheid om gesprekken te voeren met medeleerlingen en met ouders. 

Met medeleerlingen of in een klassensituatie kan een docent een algemeen onderwerp bespreekbaar maken. In 

een laatste interventie kan de docent zichzelf reflecteren of de leerlingen de stof begrijpen en leerlingen positief 

benaderen. 

Dan vindt het professioneel moment van fase één plaats. Ook wel ‘PM 1’ genoemd. Hier worden de resultaten 

van de bovengenoemde interventies besproken. Als deze onvoldoende zijn, geeft de docent aan waarom deze 

interventies niet geholpen hebben. Dan formuleert de docent een hulpvraag aan de mentor. De docent heeft meer 

expertise nodig om de leerling te kunnen helpen (scholing). 

Dan gaat het over in niveau twee. 

 

 Niveau 2: Professioneel handelen 2 (PH 2) 

Op dit niveau is de mentor de casemanager. De mentor zal in eerste instantie dezelfde interventie handhaven als 
de docent. Hij zal een gesprek voeren met een leerling over het huiswerk, de inzet en de punten. Dan zal hij de 

ouders van de leerling informeren over de stand van zaken. Ook zal hij andere collega’s over de betreffende 

leerling raadplegen. Dit wordt ook wel collegiale consultatie genoemd. Verder kan de docent het persoonlijke 

dossier van een leerling bekijken.  

Andere interventies die de mentor kan plegen, zijn het voeren van een klassikaal gesprek, het raadplegen van 

externe hulp. Te denken valt aan leerlingbegeleiding. Een mentor kan de registratie van lokaal vier, de 

verzuimregistratie en het klassenboek bestuderen. Daarnaast kan hij een gesprek voeren met de leerling over zijn 

of haar toekomst. Ook het persoonlijk begeleiden van een leerling kan als interventie genomen worden. 

Na de interventies vindt professioneel moment twee plaats. Ook wel ‘PM 2’ genoemd. Hier geldt hetzelfde als 

‘PM 1’. Alleen voor niveau 2. Hier worden de resultaten van de bovengenoemde interventies besproken. Als 

deze onvoldoende zijn, geeft de mentor aan waarom deze interventies niet geholpen hebben. Dan formuleert de 
mentor een hulpvraag aan de teamleider. De mentor heeft meer expertise nodig om de leerling te kunnen 

begeleiden (scholing). 

Dan gaat het over in niveau drie. 

 

 Niveau 3: Professioneel handelen 3 (PH 3) 

Op dit niveau is de teamleider de casemanager. De teamleider zal interventie plegen door eerst de interventies en 

de hulpvraag van de mentor te bespreken. Verder zal de teamleider de leerling bespreken met zijn sectorteam en 

zorgteam. In de onderbouw vindt een bespreking plaats met het kernteam (in plaats van sectorteam). Het doel 

van deze gesprekken is intersubjectieve besluitvorming. Dit houdt in dat op basis van de besprekingen een 

handelingsaanzet wordt geformuleerd voor docenten. Een andere interventie die de teamleider kan inzetten, is 

het inschakelen van interne specialisten. Op deze school kan de teamleider gebruik maken van de 

leerlingbegeleiding, een Remedial Teacher, een psycholoog en Algemeen Maatschappelijk Werk. Daarnaast kan 
de teamleider een sociale vaardigheidstraining aanvragen voor de leerling. Deze cursussen worden buiten de 

school gegeven. De teamleider moet ook zorgen voor een verslag van de gedane besprekingen. Tot slot houdt hij 

zich bezig met monitoring van de verzuimlijst en gegevens van lokaal vier. 
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Na de interventies vindt professioneel moment drie plaats. Ook wel ‘PM 3’ genoemd. Hier geldt hetzelfde als 

‘PM 1’ en ‘PM 2’. Alleen voor niveau drie. Hier worden de resultaten van de bovengenoemde interventies 

besproken. Als deze onvoldoende zijn, geeft de teamleider aan waarom deze interventies niet geholpen hebben. 

Dan formuleert de teamleider een hulpvraag aan de zorgcoördinator. De teamleider heeft meer expertise nodig 

om de leerling te kunnen begeleiden (scholing). 

Dan gaat het over in niveau vier. 

 

 Niveau 4: Professioneel handelen (PH 4) 

Op dit niveau is de zorgcoördinator de casemanager.  

In fase vier vindt er professioneel handelen plaats door de zorgcoördinator. Als eerste interventie evalueert men 

de uitvoering van de handelingsaanzetten. Daarnaast evalueert men de inzet van interne specialisten met 
betrekking tot de gestelde hulpvraag. Bij deze interventies worden de leerlingbegeleiding, Bureau Jeugdzorg, 

Maatschappelijk Werk, schoolagent en de schoolpsycholoog ingeschakeld. Hierbij wordt er toestemming aan 

ouders gevraagd om een leerling te bespreken in het ZAT-overleg1. 

De hulpvraag wordt in een klein overleg besproken. Dit is een overleg tussen teamleider, leerlingbegeleider en 

zorgcoördinator. Vervolgens wordt de hulpvraag in een breder overleg besproken. Overleg tussen teamleider, 

leerlingbegeleiding, zorgcoördinator, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. In dit overleg moet ervoor 

gewaakt worden, dat externe (hulpinstanties), afspraken met het gezin of de leerling hebben lopen. Er wordt ook 

nog eens monitoring gedaan van een leerling die frequent gesignaleerd zijn in lokaal vier en of er trajecten zijn 

opgestart. 

Na de interventies vindt professioneel moment vier plaats. Ook wel ‘PM 4’ genoemd. Hier geldt hetzelfde als 

‘PM 1’ en ‘PM 2’ en ‘PM 3’. Alleen voor niveau vier. Hier worden de resultaten van de bovengenoemde 
interventies besproken. Als deze onvoldoende zijn, geeft de zorgcoördinator aan waarom deze interventies niet 

geholpen hebben. Dan formuleert de zorgcoördinator een hulpvraag aan het ZAT. De zorgcoördinator heeft meer 

expertise nodig om de leerling te kunnen begeleiden (scholing). 

Dan gaat het over in niveau vijf. 

 

 Niveau 5: Professioneel handelen 5 (PH 5) 

Op dit niveau is het ZAT-team de casemanager. Dit is een gespecialiseerd team dat bestaat uit de 

zorgcoördinator, de leerlingbegeleiding, de teamleiders van alle sectoren, de schoolagent, Algemeen 

Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Bureau Vroegtijdig Schoolverlaten, de jeugdarts en een psychologe 

van de GGD, een preventiemedewerker Alcohol en Drugspreventie van Mondriaan Zorggroep. 

Dit gespecialiseerde team bespreekt de leerlingen met elkaar. Hierbij bedenken alle disciplines een plan van 

aanpak wat het beste past bij de leerling. Verder kunnen er doorverwijzingen worden gedaan.  

                                                
1 ZAT-overleg: Zorg en Adviesteam overleg tussen interne en externe disciplines over een zorgleerling. 



 19 

1.5 Aanleiding onderzoek 

1.5.1 Mijn positie/functiebeschrijving 

 

Ik loop stage bij de afdeling leerlingbegeleiding. Mijn stagebegeleidster is Mevr. Yvonne Hermans en ik krijg 

scriptiebegeleiding van dhr. Rob Keulers. Vanuit mijn opleiding word ik begeleid door mw. Wonneke 

Brinkmann. Tijdens de eerste weken van mijn stage woonde ik voornamelijk gesprekken bij tussen mijn 

begeleidster en leerlingen. Daarna ben ik zelf leerlingen gaan begeleiden. Voor deze leerlingen neem ik de volle 

verantwoordelijkheid. Mijn begeleidster ondersteunt mij daarin. Afhankelijk van het probleem van de leerling 

zet ik een plan of traject uit om de leerling het beste te kunnen helpen. Daarnaast heb ik een signalerende 

(preventieve) functie in lokaal vier. Dit lokaal is een opvanglokaal voor kinderen, die om verschillende redenen 

uit de klas worden verwijderd. Ik houd in eerste instantie korte gesprekken met leerlingen over de oorzaak van 

de verwijdering. Daarna zal ik dit gesprek in overweging nemen. Ik vraag mij af of dit kind een dusdanig 

probleem heeft, wat door de leerlingbegeleiding opgepakt zal moeten worden. Of juist door mentoren en 

docenten zelf. Aan de andere kant zorg ik er ook mede voor dat de leerlingen rustig zijn in het lokaal. 
 

1.5.2 Probleembeschrijving  

 

Bij de leerlingbegeleiding van bovenbouw Emma werd opgemerkt dat zich regelmatig voorvallen in verband met 

cyberpesten voordeden. Het probleem was dat de indruk bestond dat er steeds meer gevallen van pesten 

voorkomen naar aanleiding van cybergesprekken. De ruzies op internet liepen uit de hand. Jongeren roddelden 

met elkaar en bedreigden elkaar. Wanneer de ruzie werd besproken, wist bijna niemand meer de precieze 

oorzaak ervan. 

De gevolgen van cyberpesten vormden op de eerste plaats een probleem voor de slachtoffers. Daarnaast vormde 

dit ook voor de docenten, mentoren, teamleiders, leerlingbegeleiders en directeuren van de school een probleem. 

Als een situatie uit de hand loopt dan kan dat een negatieve werking hebben op de buitenwereld. Voor alle 

betrokkenen en ouders van betrokken leerlingen is het van belang dat de school serieus omgaat met dit probleem. 
Juist doordat de gevolgen van cyberpesten zo merkbaar zijn in en rondom de school (vb. leerprestaties, sociale 

interacties) heeft de school baat bij een oplossing.  

Toch was niet bekend hoe vaak die voorvallen zich eigenlijk voordeden, in hoeverre deze voorvallen door 

diverse betrokkenen als probleem gezien zou worden én of er vanuit school mogelijk iets mee gedaan zou 

moeten worden. Volgens de zorgcoördinator is het probleem al enkele jaren zichtbaar, en juist de laatste jaren 

erg duidelijk zichtbaar. 

Om daar inzicht op te krijgen moest nagegaan worden hoe vaak cyberpesten nu eigenlijk voorkomt en of het als 

een probleem wordt ervaren. Indien het een probleem vormde, en er dus beleid ontwikkeld moest worden, 

konden mogelijke oorzaken en oplossingen voor het probleem onderzocht gaan worden. 

Tot nu toe heeft het Carbooncollege een pestprotocol opgezet. Dit is al jaren geleden in werking gesteld. Over 

cyberpesten heeft de school geen protocollen. Alleen heeft de vorige stagiaire een Toolkit voor docenten 

ontwikkeld, waarin enkele richtlijnen worden gegeven om om te gaan met deze gevallen. Deze Toolkit is alleen 
nog niet in werking gesteld.  

Samenvatting 
 

De locatie Emma is één van de vier scholen van het Carbooncollege in de Regio Parkstad. De school is 

opgebouwd uit een bovenbouw en onderbouw. Ik loop stage bij de leerlingbegeleiding van de bovenbouw. Mijn 

taken bestaan uit het begeleiden van zorgleerlingen, toezicht houden in lokaal vier en contacten onderhouden 

met externe hulpverleningsinstanties. De school biedt compleet, gedifferentieerd en eigentijds onderwijs aan, 
uitgaande van zes uitgangspunten. Het doel van de school is om de leerling voor te bereiden op een 

beroepsopleiding of arbeid. Er wordt een gezonde leefbaarheid gewaarborgd, waardoor collega’s prettig met 

elkaar kunnen samenwerken. Verder is er naar aanleiding van ruzies via digitale bronnen een mogelijk probleem 

geconstateerd. Ik zal een onderzoek doen naar het mogelijk vóórkomen van cyberpesten op de bovenbouw én 

onderzoeken of cyberpesten een probleem vormt voor de school. In de volgende twee hoofdstukken zal er meer 

ingegaan worden op de literatuur van pesten en cyberpesten. 
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Hoofdstuk 2 Pesten 

Inleiding 
Om een beeld te krijgen van pestgedrag, kan gebruik worden gemaakt van de theorie rondom pesten. In dit 

hoofdstuk zal verder worden ingegaan op deze theorie. 
In de eerste paragraaf wordt beschreven wat pesten betekent. Daarna worden de oorzaken en gevolgen van 

pesten in kaart gebracht. In de derde en vierde paragraaf komen achtereenvolgens de pester en het pestslachtoffer 

aan bod. Vervolgens worden verschillende vormen van pesten benoemd en tot slot komt het pestprotocol van het 

Carbooncollege, locatie Emma aan bod. 

2.1 Wat is pesten? 
 

Volgens Van Dale houdt pesten in het letterlijk kwellen of treiteren van iemand, maar ook iemand de 

duvel/duivel/ aandoen, iemand het bloed onder de nagels vandaan halen, jennen, judassen, koeioneren, negeren 
en nijdassen. 

Olweus (1989) omschrijft pesten als: “één of meer kinderen zeggen vaak vervelende of gemene dingen tegen een 

ander kind of als een kind vaak op een gemene manier geplaagd wordt. Soms wordt een kind hierbij geschopt, 

geslagen, bedreigd of opgesloten of iets dergelijks. Als deze dingen regelmatig gebeuren en het moeilijk is voor 

een kind om zich tegen deze dingen te verdedigen spreekt men van pesten. Pesten is niet als twee kinderen die 

ongeveer even sterk zijn, ruzie maken of vechten.”(Aerdts, 2001) 

Van der Meer omschrijft op zijn website het begrip pesten specifieker in de zin van het systematisch uitoefenen 

van psychische en/of fysische mishandeling door één of meerdere individuen op een persoon, die niet in staat is 

zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Het heeft negatieve gevolgen voor het 

slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Als hij dit wel doet dan kan dit voor de 

pester een reden zijn om hem nog harder aan te pakken. 2 
Klungers (2004) geeft een aanvulling op Van der Meers definitie van pesten. Bij pesten is er een duidelijke 

slachtofferrol en een daderrol. Pesten is zeer slecht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het slachtoffer. 

Het slachtoffer kan volledig getraumatiseerd worden. Pesten is trouwens ook slecht voor de pester, want hij 

ontwikkelt een manier van omgaan met andere mensen, die ervoor zorgt, dat hij 400% meer kans heeft om in de 

criminaliteit terecht te komen. Hij noemt ook dat pesten kindermishandeling is tussen kinderen onderling. Verder 

is pesten koud. De pester voelt namelijk geen warmte voor zijn slachtoffer en heeft geen respect voor hem of 

haar. Je ziet in de ogen van een pester geen warmte uitstralen.(Klungers, 2004) 

 

Naast het pesten van een persoon spreekt men ook wel eens van plagen. Vaak worden de termen plagen en 

pesten in één adem gebruikt, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Dit is wel het geval. Van der Meer 

spreekt op zijn website van plagen wanneer er sprake is van incidenten. Een persoon zegt iets, een andere zegt 

iets terug en meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De 
machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. Bij plagen loopt 

de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat om zich te verweren.1  

Klungers (2004) spreekt van plagen wanneer beide partijen even sterk zijn en niet echt wordt gesproken van een 

slachtoffer en dader. Plagen zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Het kan een steekspel met woorden 

zijn, of elkaar voor de gek houden. De plager heeft niet de intentie om de geplaagde te beschadigen. Humor staat 

hierbij centraal. De ogen van plager en geplaagde glinsteren, er vindt een woordenspel plaats. Dit versterkt zelfs 

de onderlinge band. De plager heeft warme gevoelens ten opzichte van de geplaagde en dat is wederzijds. 

Zo nu en dan een beetje plagen en geplaagd worden zal de sociale weerbaarheid van een kind vergroten. Het is 

goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Kinderen met een laag zelfbeeld (= hoe je jezelf 

ziet), weinig zelfvertrouwen, of (ex-)slachtoffers van pesten kunnen vaak niet tegen plagen; zij pikken de 

signalen van warmte niet, of onvoldoende op. (Klungers, 2004) 

 

                                                
2 Dhr. B. van der Meer, Voorzitter Stichting Europees Expertisecentrum voor Veiligheid en als deskundige verbonden aan 

www.pesten.net.  

http://www.pesten.net/
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2.1.1 Prevalentie pesten 

 

Algemeen 

Klungers (2004) geeft in zijn reader aan dat gemiddeld 400.000 kinderen en gemiddeld 500.000 volwassenen 

worden gepest in Nederland. (Klungers, 2004) 

Volgens deskundigen op internet (http://www.omgaanmetpesten.nl/ 11-03-2008) worden naar schatting meer dan 385.000 

kinderen en 250.000 volwassenen in Nederland dagelijks gebukt onder (ernstige) pesterijen. Op scholen, 

verenigingen, op straat, in de speeltuin, op het werk; overal waar mensen elkaar ontmoeten is er de kans, dat er 

gepest wordt.  

 

Scholen 

In 2005 heeft de GGD Zuid-Limburg een onderzoek gedaan in de Oostelijke Mijnstreek naar de veiligheid onder 
tweedejaars en vierdejaars leerlingen van vmbo onderbouw en bovenbouw Emma en onder de tweedejaars en 

vierdejaars van het Broeklandcollege.  

Uit de resultaten van is gebleken dat vierdejaars leerlingen van Emma zich vooral ’s nachts onveilig voelen en 

veel vaker gepest worden dan de vierdejaars leerlingen van het Broekland. 

Procentueel betekende dat 77% van de leerlingen wekelijks op school werd gepest én 60% van de leerlingen 

voelde zich ’s nachts onveilig.  

Na de resultaten van dit onderzoek zijn de regels flink aangescherpt, waaronder een nieuwe ontwikkeling van het 

pestprotocol. Dit protocol komt terug in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. (GGD, 2005) 

 

Ook in de Westelijke Mijnstreek is onderzoek gedaan naar pesten. In 1994 is gestart met een onderzoek bij alle 

kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In 1998 is dit 
onderzoek nog een keer herhaald, om te kunnen zien of er in de loop van de jaren een verandering is opgetreden. 

In 1998 bleek er in vergelijking met in 1994 nog iets meer gepest te worden. Gemiddeld 8% van de kinderen gaf 

aan meerdere keren per week gepest te worden, ten opzichte van 6,5% in 1994. In het basisonderwijs wordt meer 

gepest dan in het voortgezet onderwijs. (Aerdts, 1998) 

 

2.2 Oorzaken en Gevolgen 

2.2.1 Oorzaken 

 
Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van het verschijnsel pesten. Uit de literatuur blijkt dat verschillende 

oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen. Wat hierbij aan de orde komt: de zondeboktheorie; oorzaken die 

binnen de groep liggen door te kijken naar de groepsdynamische processen; de systeembenadering en oorzaken 

die liggen buiten de groep. 

 

2.2.1.1 Algemene oorzaak: de zondeboktheorie 
 

Deze theorie houdt in dat pesters vijandig gedrag vertonen tegen een onschuldig en hulpeloos slachtoffer. Het 

vijandige gedrag ontstaat door frustratie over iets of iemand bij de pester zelf, en niet bij het slachtoffer. Voordat 

iemand een zondebok is, wordt er een aantal stappen doorlopen. 

De stappen van het proces waarin iemand tot zondebok wordt gemaakt, bestaan uit het verstoorde evenwicht, de 
frustratie, de agressie en tot slot het zondebokfenomeen:  

 

Stap 1 

Verstoord evenwicht. 

In de eerste stap gebeurt er iets waardoor het bestaande evenwicht in de groep wordt verstoord of het gewenste 

evenwicht niet wordt bereikt. Het verstoorde evenwicht kan veroorzaakt worden door iets of iemand buiten de 

klas/groep; bijvoorbeeld door een docent die in de ogen van de klas onrechtvaardig handelt. Daarnaast kan het 

evenwicht verstoord raken door iets binnen de klas/groep zelf; bijvoorbeeld een onveilige sfeer. 

Tot slot kunnen de oorzaken tegelijk binnen en buiten de groep liggen. De groep reageert vervolgens op de 

verstoring van het evenwicht. Verstoring van het evenwicht kan zich uiten in frustratie. 
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Stap 2 

Frustratie. 

In stap twee leidt een verstoord evenwicht tot frustratie. Dit is een innerlijke gesteldheid van mensen, die 

optreedt als het bereiken van een nagestreefd doel wordt verhinderd. Groepsleden kunnen zich verongelijkt en 

gedwarsboomd voelen, zonder er zelf iets aan te kunnen doen. Groepsleden kunnen op verschillende manieren 

met frustraties omgaan. Een eerste mogelijkheid is dat de frustratie leidt tot moedeloosheid, berusting of het 

opgeven van het nagestreefde doel. Een tweede mogelijkheid is dat de groep, al dan niet door ondersteuning van 

iemand (vb. mentor), de eigen doelen gaat herzien, tot nieuwe doelen komt. In dat geval leert de groep te leven 

met het verstoorde evenwicht en zoekt naar een nieuwe vorm van evenwicht. De derde manier, waarmee op de 

frustratie kan worden gereageerd, is agressie. 

 
Stap 3 

Agressie 

In de derde stap leidt frustratie tot agressie. Hierbij moet men denken aan vormen van fysiek en psychisch 

geweld, waartoe de groep of groepsleden overgaan als naar hun idee redelijk overleg niet meer mogelijk is, te 

moeilijk is of boven hun vaardigheden uitgaat. Als de agressie niet direct kan worden gericht op de veroorzaker 

van het verstoorde evenwicht kunnen indirecte veroorzakers worden aangevallen. Deze vorm van agressie is 

destructief. Ook is het vaak mogelijk om de agressie te kanaliseren, door een neutraal doelwit ervoor aan te 

bieden. Bijvoorbeeld competitie of winnen in sportwedstrijden. Dat betekent dat de agressieve energie alsnog 

wordt omgebogen naar nieuwe doelen voor de groep: constructieve agressie. Een derde manier is het kiezen en 

vervolgen van een zondebok: afgeleide agressie. 

 
Stap 4 

Het zondebokfenomeen.  

Bij deze stap is het niet noodzakelijk dat de groep als geheel daartoe overgaat. Er wordt iemand gekozen, die 

weerloos is. Weerloos betekent dat het slachtoffer niet tegen de ander op kan, onhandig reageert of gaat huilen. 

De pester en het slachtoffer komen terecht in een vicieuze cirkel; dit stelt de pester in staat om de agressie te 

uiten. De frustratie kan worden gecompenseerd door een zo groot mogelijke succeservaring. Wanneer iemand uit 

een groep wordt verstoten, dan krijgt die persoon ‘de schuld’ van het verstoorde evenwicht en wordt daarvoor 

gestraft. De eigenschappen of gedragingen van een zondebok zijn dan niet meer aanleiding. Daarbij zijn 

bestaande vooroordelen van discriminatie vaak bepalend; een zondebok is niet de bron zelf van frustratie. 

Wanneer een leerling dikke brillenglazen heeft, kan dat de aanleiding van de pesterijen zijn. Dit is echter niet de 

oorzaak voor de pester. Het aanwijzen van een zondebok in de klas is het eindpunt van een proces.  

Als er eenmaal een zondebok is, dan ligt het aan de groep en groepsregels hoe ermee wordt omgegaan. Meestal 
houden omstanders zich afzijdig, want dan zijn zij veilig.(v.d. Meer, 1988) 

 

2.2.1.2 Oorzaken binnen de groep: Groepsdynamica 
 

In een groepsproces of klassensituatie is het fenomeen van de zondebok geen losstaand verschijnsel. Het 

zondebokfenomeen heeft allemaal te maken met de processen en dynamieken, die in groepen kunnen 

plaatsvinden. De processen en dynamieken in groepen zijn afhankelijk van de basisbehoeften, fasen van het 

groepsproces, normen en rollen van bepaalde groepen en diens individuele behoeften daarin. 

 

Basisbehoeften 

Alle mensen die tot een groep willen of moeten behoren, ervaren een aantal basisbehoeften. Dit zijn; 
1) Gevoel van veiligheid: het doel van een individu moet aansluiten op de groep zodat er evenwicht ontstaat. Als 

een nieuwe groep wordt gevormd, is het nog de vraag hoe de hiërarchie zich gaat ontwikkelen. Veiligheid in de 

groep draagt bij aan nauwe betrokkenheid van groepsleden.  

2) Mate uitoefening van invloed: iedereen wil zijn mening kenbaar maken en invloed uitoefenen. Afhankelijk 

van wat de groep met de invloed doet, komt er een verdeling van invloed tot stand. Groepsleden zijn erop uit om 

die verdeling van invloed in ongeschreven regels vast te leggen om de eigen verworven posities te beschermen. 

3) Hoeveelheid persoonlijk contact: dit komt vooral naar voren als de eerste twee behoeften redelijk gerealiseerd 

zijn. De vraag hoever je hierin mag gaan, is afhankelijk van ieders behoeften. De één vindt persoonlijke 

communicatie nauwelijks nodig en heeft voorkeur voor een zakelijke omgang met elkaar. Weer een ander ziet uit 

naar heel persoonlijke verhoudingen met andere groepsleden. 

 



 23 

Bovengenoemde basisbehoeften geven aan dat dit door individuen apart beleefd wordt. In een bepaalde mate 

voelt de groep hoe ieder individu dit ervaart. Dat geeft een eerste indicatie van een zondebok. Deze persoon 

voelt zich in de klas het meest onveilig, oefent niet of nauwelijks eigen invloed uit, en krijgt agressie te verduren 

in plaats van persoonlijke contacten. Zo iemand bevindt zich in de gefrustreerde fase. Deze frustratie kan bij het 

slachtoffer ook leiden tot agressie. In het gezin waar bijvoorbeeld wel veiligheid, invloed en contact zijn 

gerealiseerd, kan de agressie tot uiting komen tegen broer of zus, dan wel ouders. In ernstige gevallen kan deze 

frustratie ook leiden tot zelfdestructie. 

 

Fasen groepsproces 

Wanneer de basisbehoeften van een groep duidelijk zijn, kan een groep zich gaan vormen. Het groepsproces 

verloopt in fasen die in grote lijnen de drie basisbehoeften opvolgen. 
Dit speelt zich duidelijk af in een nieuw gevormde groep. In een al bestaande groep, die een tijd uit elkaar is 

geweest (vb. grote vakantie), vindt het groepsproces plaats in een snellere volgorde en minder intensief. Er wordt 

nu uitgegaan van de fasen van een nieuw gevormde groep: 

 

Fase 1 ‘forming’ 

In deze fase vinden de eerste verkenningen van de groepsleden plaats. Groepsleden vragen zich af hoe de groep 

zich gaat ontwikkelen. Verder wordt verkend welk doel de groep heeft en de bijbehorende individuele doelen. 

Het begin van een groep heeft alleen maar een formeel doel, bijvoorbeeld samen door studie of examen komen. 

Dat doel verliest geleidelijk aan kracht door het ontstaan van informele doelen, die voortkomen uit het 

samengaan van de individuele verwachtingen van de groepsleden. Deze individuele verwachtingen worden 

vrijwel nooit uitgesproken. De mate waarin de groepsleden het eens zijn over de vooral informele doelen bepaalt 
de cohesie of samenhang van de groep. Zowel het doel als de normen hebben betrekking op de groep zelf en niet 

op de groep met de docent. Een docent kan vanuit zijn machtspositie tijdens de les de groepsnorm even 

stilleggen, maar na de les worden wordt de machtspositie van de docent weer afgedaan. 

 

Fase 2 ‘storming’ 

In fase twee wordt ieders invloed op de groep gerealiseerd. In deze fase gaan groepsleden proberen tot hoever ze 

in deze groep mogen en kunnen gaan. De invloed heeft zowel betrekking op de doelen van de groep als op de 

wijze waarop de groepsleden met elkaar omgaan. Er kunnen meningsverschillen en conflicten optreden, die 

alleen belangrijk zijn voor de zogenaamde strijd om macht. Deze conflictsituaties kunnen uiteenlopen van zeer 

vriendelijk tot agressie. Op dat moment tekent de hiërarchie in de groep zich af én posities worden ingenomen of 

toebedeeld. Hierbij is het heel begrijpelijk dat één of enkele groepsleden de laagste plaats in de hiërarchie krijgt. 

De positieverdeling kan verschillen per situatie. Deze fase kan het resultaat voor een klas betekenen dat de klas 
een samenhangende groep is geworden. Er is sprake van cohesie. Daarnaast is het mogelijk dat er meerdere 

subgroepen zijn ontstaan. In een groep met positieve normen en een positief doel heerst een vriendelijke 

concurrentie, die men sportief zou kunnen noemen. In die situatie wordt er veel en gemakkelijk van plaats in de 

hiërarchie gewisseld. Ook de laagstgeklasseerde kan per situatie verschillend zijn. De laagste in de hiërarchie 

wordt juist door anderen geholpen en beschermd. Het is een groepsverantwoordelijkheid om dat groepslid zoveel 

mogelijk bij alles te betrekken. In een groep met negatieve groepsnormen zullen er groepsleden zijn die hun 

toebedeelde positie niet willen accepteren. Dan heerst er een voortdurende concurrentiestrijd. Er zijn vaak ruzies 

en emotionele uitbarstingen. Als posities na strijd nog steeds niet veranderd zijn, dan ontstaat er frustratie. 

Groepsleden ervaren het als onterecht en stellen zich dominerend op ten opzichte van degenen die minder 

invloed hebben in de hiërarchie. Vervolgens wordt de frustratie gemakkelijk omgezet in agressie tegen een 

weerloos en onschuldig slachtoffer. Hij is onschuldig aan deze klassenverhoudingen. De pester heeft macht en 
oefent deze uit. Verder kan de klas verdeeld raken in een in-group en een out-group; sommige leerlingen horen 

alleen bij de groep als zij een samenhangende groep vormen. In de out-group bevinden zich potentiële 

zondebokken.  

 

Fase 3 ‘norming’ 

In de derde fase komen de onuitgesproken gedragsregels tot stand, die betrekking hebben op de omgang. Het is 

duidelijk wie de sterkste en de zwakste schakel is. Deze normen hebben de functie om een vast patroon van 

posities te verzilveren én in hoeverre aan ieder groepslid veiligheid te waarborgen is. De grenzen in de groep 

worden duidelijk voor iedereen. Een groepslid is veilig als hij zich houdt aan de normen van de groep.  
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Groepsnormen 

Wanneer een nieuwe groep is gevormd en de eigen normen zijn ontwikkeld dan kunnen vijf hoofdzakelijke 

terreinen onderscheiden worden met betrekking tot groepsnormen. De vijf terreinen zijn 

groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect, samenwerken, besluitvorming en problemen aanpakken; 

1) Groepsverantwoordelijkheid betekent in hoeverre de groep verantwoordelijkheid neemt voor het eigen 

functioneren.  

2) Het wederzijdse respect houdt in de regel dat groepsleden naar elkaar luisteren en vrij op elkaar kunnen 

reageren.  

3) Het samenwerken heeft te maken met de manier waarop groepsleden taken gaan aanpakken in 

individueel opzicht of in groepsverband.  

4) De manieren van besluitvorming en (5) problemen aanpakken zijn ook afhankelijk van de ontwikkeling 
binnen de groep.  

 

Groepsrollen 

Volgens de groepsdynamica wordt een groep gevormd op grond van bepaalde basisbehoeften én individuele 

normen en groepsnormen. Wanneer voorgaande processen tot stand zijn gekomen, kunnen er verschillende 

rollen in de groep worden ingenomen. 

Ingenomen rollen komen tot uiting in de functies en rollen die groepsleden op zich nemen of opgelegd krijgen. 

Er ontstaat een rollenpatroon. Elke groep heeft behoefte aan een aantal rollen om samen het evenwicht in de 

groep te bewaren. Een groepslid krijgt de rol afhankelijk van zijn positie.  

Rollen die in een groep kunnen voorkomen zijn een doelbewaker, een bemiddelaar, een organisator, een criticus, 

de ‘pias’, een verkenner en een ‘appellant’. Deze rollen komen voor in een positieve groep (een groep met 
positieve normen, geen sprake van zondebok), en minder in een negatieve groep (een groep met een sterke 

verdeling van hiërarchie, sprake van zondebok). 

 

De bovengenoemde rollen komen in een positieve groep op de volgende manier tot uiting: 

De rol van de doelbewaker houdt in dat degene met enigszins gezag kan de groepsgenoten wijzen op 

overeengekomen doelen of activiteiten. De rol van de bemiddelaar, ook wel sociaalwerker genoemd, treedt op 

als ruzie of conflicten de eenheid dreigen te verstoren. De organisator is het groepslid dat het meeste gezag lijkt 

te hebben, maar hij is de regelaar die macht gedelegeerd krijgt. De rol van criticus houdt in dat die de groep 

motiveert om de activiteiten beter te doordenken. De rol ‘pias’ wordt ook wel ‘hofnar’ genoemd. Deze rol moet 

de ernst blijven relativeren. De verkenners zijn degenen die graag uitzoeken wat de groep kan gaan ondernemen, 

informatie gaan inwinnen en (gewaagde) voorstellen doen. Als laatste is er de rol van ‘appellant’. Dit is de rol 

voor iemand in een lage positie. De persoon doet een appèl op de groep om groepsverantwoordelijkheid waar te 
maken. Iemand moet zo goed mogelijk geholpen worden om in de groep mee te functioneren. Deze hulp van de 

groep is een soort test om te ontdekken of er daadwerkelijk cohesie is en men zich verantwoordelijk voelt voor 

elkaar. 

In een negatieve groep komen sommige van bovengenoemde rollen niet voor. Zo komt de rol van doelbewaker 

niet voor én zijn anderen negatief ingekleurd. De rol van bemiddelaar wordt tot die van ‘lachende derde’. Deze 

wil zoveel mogelijk voordeel halen uit conflicten tussen anderen en zijn steun aan de meest biedende geven. Een 

zondebok wordt wel geholpen, maar niet zonder beloning. Te denken valt aan het afkopen en snoep meebrengen. 

De rol van organisator is in dit verband een zogenaamde dictator. Deze persoon moet namelijk meer energie 

steken om zijn machtspositie te handhaven dan aan het organiseren van activiteiten. De criticus van de positieve 

groep wordt een criticaster in de negatieve groep. Die persoon wil altijd gelijk hebben. Voor een pias is geen 

plaats en verkenners worden intriganten om de macht te veroveren.  
In een klas met negatieve normen en geringe cohesie wordt de onderste uit de hiërarchie vrijwel altijd zondebok. 

De organisator zal een verdeel- en heerspolitiek volgen om zijn eigen positie te bewaren. Bovendien zal hij de 

concurrentie tussen de lager geplaatsten aanwakkeren. De organisator is bang dat er tegen hem samengespannen 

wordt. Toenadering tot een zondebok kan betekenen dat andere groepsleden zich tegen hem gaan keren. Daarom 

zal deze persoon niet meedoen met het vervolgen van de zondebok, maar hem ook niet in bescherming nemen. 

Ondertussen wordt de zondebok genegeerd en krijgt de schuld van de slecht lopende communicatie en van de 

frustraties uit de concurrentiestrijd. (v.d. Meer, 1988) (Remmerswaal, 2006) 
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2.2.1.3 Oorzaken binnen de groep: Systeemtheorie 
 

Volgens de groepsdynamica kunnen oorzaken binnen de groep liggen. Het kan liggen aan het tot stand komen 

van de groepsvorming zelf, de groepsnormen en verdeling van de groepsrollen. Deze factoren zijn binnen de 

groep niet eenvoudig te veranderen. Dit kan worden verklaard door de systeemtheorie. 

Gedurende de ontwikkeling van de groep worden normen, doelen, posities en rollen vastgelegd. Er ontstaat een 

structuur waardoor de groep een systeem is geworden. De positie van een zondebok is moeilijk te veranderen. 

Hier volgt een verklaring aan de hand van de systeembenadering.  

 

Een systeem is een samenhangend geheel van onderdelen. In een groepssysteem vinden processen plaats die niet 

alleen afhankelijk zijn van wat afzonderlijke leden denken en doen, maar ook situaties die optreden omdat ze 
met elkaar in verbinding staan.  

Volgens de systeembenadering kan een groep vergeleken worden met een spinnenweb. Hier is het web een 

netwerk dat verbonden wordt door middel van draden. Een groep zoals een klas of vriendengroep zit met elkaar 

in een netwerk. Ze zitten in een systeem waarbij men onderling verbonden is door onzichtbare draadjes. Als er 

één draadje van het spinnenweb beweegt, dan voelen alle andere elementen dat. De elementen worden daardoor 

beïnvloed, maar staan in verbinding met elkaar. In een systeem kan geen enkel element zich vrijblijvend 

bewegen of niet bewegen. Het hele systeem verandert als een groepslid zijn positie wil veranderen. Een 

zondebok kan bijvoorbeeld via een assertiviteitstraining zich meer weerbaar maken. Daardoor krijgt hij een 

andere positie in het systeem. De plaats van de zondebok moet door een ander worden ingenomen. Een dominant 

persoon kan alleen vormgeven wanneer er een weerloos iemand is. De meelopers willen geen onderdeel 

uitmaken tussen deze partijen.  
 

Ontstaan slachtoffer (zondebok) in een systeem 

Allereerst kan het zo zijn dat kinderen of jongeren bewust of onbewust niet bij een groep willen horen. Men 

spreekt van de zogenaamde in-groups (groep die erbij wil) en out-groups (groep die andere normen erop nahoudt 

en geen onderdeel van de groep wil uitmaken). Ze kunnen bij voorbaat het gevoel hebben dat ze er niet veilig 

zijn, dat ze geen invloed hebben en waarschijnlijk niet veel te zeggen hebben in de groep.  

Daarnaast kan het zo zijn dat groepsleden zelf iemand verstoten en isoleren van de groep. Een groep kan vinden 

dat bepaalde gedragingen, kwaliteiten en uiterlijk niet bij hun normen past. In een klassensituatie is het lastig 

voor een zondebok (buitenstaander) om zich veilig te voelen. Buitenstaanders kunnen daarom een 

teruggetrokken leven leiden. Wel kunnen zij dit gevoel compenseren door buiten de school in een groep te 

functioneren, of zich op het gezin terug te trekken of veelvuldig contact met docenten te zoeken. Het veelvuldige 

contact met docenten maakt hun positie in de klas wel moeilijker.  
Als er in de klas geen cohesie bestaat, terwijl die toch gewenst word dan is de groep niet in staat om de 

eigenlijke oorzaken daarvan binnen de groep aan te pakken. De buitenstaander kan gaan functioneren als 

gemeenschappelijke vijand. Het bestrijden daarvan maakt de groep één. Deze eenheid wordt gevoed door het 

succes van de gezamenlijke actie. Terugkijkend naar de fasen van het zondebokfenomeen is te zien dat de 

frustratie om het ontbreken van cohesie wordt omgezet in agressie tegen een weerloos en onschuldig slachtoffer. 

In dit opzicht is de klas geen echte groep, maar wel een systeem. (v.d. Meer, 1988) (Remmerswaal, 2006) 

 

2.2.1.4 Oorzaken buiten de groep 
 

Naast oorzaken binnen de groep kunnen ook invloeden buiten de groep werkzaam zijn die groepsverschijnselen 

kunnen oproepen of het evenwicht verstoren. Invloeden zoals de gezinsachtergrond, de invloed van autoriteit, het 
opdrukken van rollen en anonimiteit zullen achtereenvolgens aan bod komen. 

 

De gezinsachtergrond 

Invloeden vanuit het gezin spelen een belangrijke rol bij het innemen van groepsposities en groepsrollen. In het 

gezin van een kind of jongere vindt een veel intensiever groepsgebeuren plaats. Dat kan in positieve en negatieve 

zin, en natuurlijk met een veel sterkere emotionele band dan die bij vrienden hebt.  

Een kind of jongere vraagt zich af of de waarden en normen van het gezin aansluiten bij de waarden en normen 

die in een klassensituatie of groep gelden. 

Kinderen en jongeren nemen onbewust en bewust dingen van huis mee. Ze worden daardoor als het ware 

gevormd. Bijvoorbeeld: een meisje dat opgroeit in een gezin waarvan de vader overleden is, is gewend de 

jongere kinderen te verzorgen en opvoeding op zich te nemen. Een dergelijk meisje is vaak geschikt voor de rol 

van bemiddelaar. 
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Ook kunnen kinderen en jongeren in het gezin de rol van de zondebok opgedrukt krijgen. Ouders die spanningen 

hebben, kunnen hun frustratie afreageren op het kind. Het kind zal gesloten zijn naar de omgeving, want ouders 

proberen hun frustratie niet buiten de deuren te laten. Om een veilige sfeer in het gezin te hebben, moet het kind 

het offer brengen om zondebok te zijn. Deze houding kan er langzaam ingroeien. Het kan er ook voor zorgen dat 

de anderen het wel op hem gemunt hebben. Een teruggetrokken en angstige houding in een klas kan een 

aanleiding zijn voor de positie van een zondebok. Zeker wanneer er negatieve normen hangen.  

Verder kunnen kinderen of jongeren die bepaalde gedragingen hebben aangeleerd en afwijken van de normale 

gewoonten in de klas irritaties opwekken. Toch is een zondebok zelden bewust oorzaak van een verstoord 

evenwicht. Meestal zijn uiterlijke kenmerken en gedragingen alleen aanleiding om de schuld zo op iemand te 

laden. Soms is de opgeroepen irritatie wel degelijk de oorzaak ervan dat een leerling tot zondebok wordt 

uitgekozen. Het gebeurt dan onbewust en meestal samenhangend met een geringe capaciteit bij de andere 
groepsleden om zich in te leven in een ander of om tolerant te zijn. 

 

Autoritair gedrag van docenten 

Volgens van der Meer (1988) kan autoritair gedrag van docenten resulteren in het ontstaan van zondebokken in 

de klas. Er bestaan verschillende soorten leiderschapsstijlen zoals: een autoritaire stijl, een democratische stijl en 

een laissez-faire stijl. De autoritaire leiderschapsstijl kenmerkt zich door dirigerend en dominant optreden. 

Democratische leiderschapsstijl is kenmerkend door zijn coöperatieve stijl. De laissez-faire houdt een meer 

afstandelijke stijl in. De autoritaire leiderschapsstijl kan opgenomen worden in de zondeboktheorie. Deze stijl 

heeft invloed op de structuur van de groep en wakkert agressief gedrag aan. Terugkoppelend naar de stappen van 

het zondebokfenomeen wordt het evenwicht verstoord door de docenten, is er frustratie ten aanzien van de 

docent. Door zijn machtspositie kan de agressie van de leerlingen niet worden geuit. Dan wordt de agressie 
verworpen aan een weerloos slachtoffer. Dit betekent concreet dat een docent geen oog heeft voor de inbreng 

van de klas; opvattingen worden niet overlegd, discussies worden niet aangegaan, de leerlingen de wil opleggen, 

de leraar duldt geen tegenspraak, leerlingen worden snel op hun nummer gezet en het groepssysteem van de klas 
zal niet meer werken. Zoals eerder vernoemd zijn er basisbehoeften van mensen om in groepen te kunnen 

functioneren. De autoritaire stijl kan de leerlingen een gevoel van onveiligheid geven en een gebrek aan 

communicatie. Hierdoor ontstaat vervreemding, frustratie en agressie. Er is dus geen sprake van echte 

groepsvorming. 

Normaal gesproken is een groep of klas wel bestand tegen enkele autoritaire lessen in de week. Het evenwicht 

blijft blijvend verstoord, wanneer het merendeel van de lessen met dit autoritaire gedrag te maken krijgt. (v.d. 

Meer, 1988)  

 

Opdrukken van rollen 

In sociale situaties delen mensen elkaar in rollen in. Rollen zijn, zoals eerder beschreven, noodzakelijk om een 

systeem of groep te laten functioneren. Binnen het groepsgebeuren werd gezegd dat er een probleem kan 

ontstaan wanneer rollen worden opgelegd. Daarbij kan er sprake zijn van rollen buiten de groep die invloed 

hebben op het evenwicht van het systeem. Invloeden van buitenaf kunnen vooroordelen zijn en de (nieuwste) 

mode. Deze heersen onder docenten naar leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling. 
Het is gebleken dat docenten niet vrij van vooroordelen zijn, die tot uiting komen in het toedelen van rollen. De 

vooroordelen van de docenten kunnen zijn het verschil tussen jongens en meisjes, maar ook vooroordelen die 

betrekking hebben op de mogelijkheden en cultuur van lagere sociale klassen. Vooroordelen ten aanzien van 

cultuur en lagere sociale klassen kunnen frustratie veroorzaken op het werk van leerlingen.  

Leerlingen die niet of nauwelijks presteren, krijgen al snel het vooroordeel ‘lui zijn’ en ‘dom zijn’ opgedrukt. 

Meestal liggen er meer gecompliceerde oorzaken achter dit soort gedragingen van leerlingen. Oorzaken kunnen 

zijn een leerstijl die niet past bij een persoon, faalangst of problemen in gezinssituatie. Een kind of jongere (de 

leerling) die wel hard werkt, maar onvoldoende intellectuele capaciteiten heeft, kan erg gefrustreerd raken. 

Kinderen en jongeren meten elkaar naar normen. Zo houdt een intelligent iemand in dat hij saai en weinig 

sportief is. Een ijverig iemand wordt geassocieerd met dienstklopperij. Iemand met een andere huidskleur kan 

dom en vies zijn betekenen.  
Verder hebben reclame, televisieprogramma’s en videoclips ook een belangrijke invloed. Iemand die niet 

modieus is, zal niet snel opgenomen worden in de groep. Kinderen en jongeren kunnen bij het toedelen van 

rollen letten op zaken zoals mode (ga je met de mode mee) of kinderen met ouders zonder auto kunnen schaamte 

oproepen.  

Het toedelen van rollen, op grond van vooroordelen, kan leiden tot vormen van discriminatie. Een slachtoffer 

hiervan kan gemakkelijk in de positie van de zondebok terechtkomen. Anderen die geen zondebok zijn, kunnen 

hun frustratie uitleven in agressie tegen een zondebok. 

Kortom kan het toedelen van rollen het evenwicht verstoren. Ze kunnen tevens de oorzaak zijn dat de 

groepsposities op figuurlijke gronden worden verdeeld. (v.d. Meer, 1988)  
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Anonimiteit 

Mensen die elkaar niet kennen (anoniem zijn) vertonen eerder agressief gedrag dan wanneer ze elkaar kennen. 

Zelfbeheersing wordt beter in stand gehouden naarmate een mens meer als individu erkend, herkend en 

gewaardeerd wordt. Precies hetzelfde geldt voor groepen; als deze niet in eenheid erkend en aanvaard worden, 

kan de groep als geheel de normen voor gedrag naar buiten wijzigen, waarbij de individuele groepsleden 

(anoniem voor buiten) agressief gedrag vertonen. Zeker terwijl de eigen groep, de directe sociale omgeving, dat 

toestaat. 

De anonimiteit kan agressie oproepen bij individuen. Toch houden mensen hun sociaal gedrag onder controle, 

omdat ze zich in de loop van de opvoeding regels hebben eigen gemaakt. Deze regels bepalen het sociale klimaat 

en de cultuur waarin men opgroeit. De waarde respect betekent dat iemand niet snel toegeeft aan opwellingen tot 

ernstig agressief gedrag. Om niet over te gaan naar agressie wordt zelfbeheersing aangeleerd. De zelfbeheersing 
wordt gecontroleerd door de omgeving. Het kan voorkomen dat de zelfcontrole, sociale controle of beide 

wegvallen. Hierdoor ontstaat impulsief en destructief gedrag. (v.d. Meer, 1988)  

2.2.2 Gevolgen  

 

Pesten heeft gevolgen voor zowel de slachtoffers als de daders en meelopers. 

 

Gevolgen pestslachtoffer 

Een persoon die wordt gepest, kan een negatieve stempel gedrukt krijgen op zijn leven. Iemand kan zich 

daardoor erg ongelukkig voelen. Een mens kan last krijgen van klachten: zoals onzekerheid, machteloosheid en 

zich buitengesloten voelen:  

Het slachtoffer kan namelijk faalangstig worden, andere mensen wantrouwen, moeilijk relaties aangaan, 

psychosomatische klachten krijgen, eetstoornissen ontwikkelen, depressief worden, overwegen zich van het 
leven te beroven of dit ook doen. Deze gevolgen kunnen de ontwikkeling van een kind, jeugdige of volwassene 

aantasten. Op latere leeftijd kan er door de negatieve ervaringen uit de jeugd last zijn van klachten als 

nachtmerries, angsten, eenzaamheid, langdurige somberheid, een zeer negatief zelfbeeld. 

De gevolgen van pesten hangen onder meer af van de aard en de duur van de pesterijen en van de weerbaarheid 

van de gepeste persoon. Vooral de kinderen die voortdurend gepest worden ondervinden negatieve gevolgen van 

pesten.  
 

Gevolgen pester en meelopers 

De aandacht gaat vaak vooral uit naar de gevolgen voor slachtoffers. Volgens Olweus (1992) heeft pesten 

eveneens consequenties voor de pester zelf. Zo; 

 kunnen schoolprestaties verslechteren. 

 blijven sociale vaardigheden achter. Pesters leren niet op een goede manier met anderen om te gaan. 

Wanneer op school niets gedaan wordt aan het voorkómen van pesten ervaren daders steeds de belonende 

effecten van hun pesterijen.  

 is er een verhoogde kans op crimineel gedrag. Leerlingen die op school antisociaal, agressief gedrag 

vertonen, lopen op latere leeftijd een grotere kans te maken te krijgen met andere vormen van agressie en 

criminaliteit. Een Zweedse studie (Aerdts, 2001.) bevestigt deze gedachte. Ongeveer 60% van de jongens die 
vroeger op school pestkop waren, is al op 24-jarige leeftijd minstens één keer officieel veroordeeld voor 

crimineel gedrag.  

De overige kinderen in de groep (de middengroep) kunnen op verschillende manieren reageren op het pesten. Ze 

kunnen erover zwijgen, voorkeur hebben voor de pester of niet weten wat te doen. Gevolgen voor de 

middengroep kunnen zijn:  

 schuldgevoelens voor het feit dat zij zich niet verzetten tegen de pesterijen.  

 een onveilige sfeer in de klas kan leiden tot concentratieproblemen en zo doorwerken in de prestaties. 

 minder plezier om naar school te gaan.  

 een normverandering ten aanzien van agressie en pesten, waardoor dergelijk gedrag als normaal gedrag 

beschouwd gaat worden.  

 het afreageren van eigen frustraties op een persoon lager in de sociale rangorde. (Aerdts, 2001.) 
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2.3 De pester 

2.3.1 Kenmerken en typen pesters. 

 

De daders van pesten hebben verschillende kenmerken. Daarnaast kan de pester ingedeeld worden in 

verschillende typen. 

 

Kenmerken pesters 

Daders voelen zich op het moment van een pestincident erg machtig en sterk. Zij voelen en ervaren zichzelf als 

winnaars. Deze kinderen of jongeren hebben de meeste vrienden om zich heen. Bovendien maken zij heel 

eenvoudig nieuwe vriendschappen.  

Deze vriendschappen blijken erg oppervlakkig van aard. Zij zijn voor een deel gebaseerd op angst. De vrienden 

hebben helemaal niet veel waardering voor de dader. Ze zijn bang om ook het mikpunt van pesterijen te worden. 

Het gedrag van daders is meestal te herkennen aan opvallend stoer gedrag. Daarnaast is het herkenbaar aan hun 

opstandige gedrag en slechte luisterhouding. Tevens oordelen zij heel negatief ten opzichte van andere 
klasgenoten. Als laatste zijn zij herkenbaar door het gegeven dat zij vaak het middelpunt van de belangstelling 

zijn. 

Sommige pesters vertonen na frustraties vaak woede-uitbarstingen; neiging om veel ruzie te maken, ook om 

kleinigheden en negeren vooral de rechten van anderen. 

De geuite agressie kan van verbaal en fysiek karakter zijn. Deze kinderen zijn net als teruggetrokken kinderen 

impopulair. Hun gedrag kan agressieve tegenreacties van leeftijdgenoten uitlokken. Daarnaast liggen de 

schoolprestaties onder het gemiddelde. 

Sterk teruggetrokken personen kunnen ernstige gevolgen ondervinden in de toekomst. Bij sociaal agressieve 

kinderen blijkt zich dat ook voor te doen. Op latere leeftijd zijn banden met alcoholisme, antisociaal gedrag en 

psychiatrische stoornissen vast te stellen. Een meerderheid van de sociaal agressieve kinderen blijkt in de 

volwassenheid problemen te hebben. 
(Ringrose & Nijenhuis, 1986) 

 

Typen pesters 

Naast bovengenoemde kenmerken noemt Van der Meer (1988) een 13-tal typen pesters. Te noemen; 

De volstrekte doodzwijger; het laten zwijgen van het slachtoffer. Vaak door de hele klas en soms maanden lang. 
Als het in de buurt van een groepje komt, dan loopt de gehele klas weg. De zondebok zit vaak alleen in de 

leslokalen. Niemand gaat met die persoon om of kiest partij. 

Type dat om slachtoffer gaat staan; iedereen gaat om het slachtoffer heen staan en afhankelijk van de 

groepshumor slaan, jennen en schoppen ze de zondebok. 

De Opdrachtgever; pesters geven de zondebok de opdracht om tassen te dragen, boodschappen te doen, huiswerk 

voor anderen te maken, tijdens de les aantekeningen te maken in schriften van anderen. 

De Dwinger; het slachtoffer dwingen elke dag snoep naar school mee te nemen. Op school inspecteren de pesters 

de tas van het slachtoffer én halen hun aandeel eruit. Wanneer het slachtoffer niet meedoet, dan volgt er een 

onaangenaam gevolg. 

De Achtervolger; pesters rijden na schooltijd de zondebok achterna. Als deze harder gaat rijden, doen de anderen 

dit ook. De zondebok moet steeds meer moeite doen om de pesters vóór te blijven. Deze genieten van dit ‘spel’, 
dat door het gedrag van de zondebok wordt versterkt. 

De Treiteraar; het slachtoffer net zo lang jennen, dat het gaat huilen. Als dit lukt, zijn er twee reacties mogelijk: 

de pesters hebben hun doel bereikt en laten de zondebok verder met rust. Of ze jennen verder, totdat het 

slachtoffer uit de klas wegvlucht. Het slachtoffer wordt daarbij onder ‘morele’ druk gezet om niets van deze 

pesterijen te vertellen aan de leerkrachten. Wanneer het slachtoffer dat wel doet, volgen er onaangename 

gevolgen. 

De Verbalist; de zondebok wordt voortdurend uitgescholden. Indien de leerling niet reageert, wordt hem 

gevraagd te luisteren en de pesters in de ogen te kijken. Wanneer het slachtoffer dan kijkt, wordt hem te verstaan 

gegeven dat hij niet zo brutaal moet kijken. Als het slachtoffer niet ingaat op datgene wat de agressor zegt, kan 

fysiek geweld gebruikt worden. 

De Opsluiter; het slachtoffer met iedereen proberen beet te pakken en op te sluiten in een vrieskist, mand of kast. 

De Vernieler; pesters kunnen ook eigendommen vernielen of weggooien. Bijvoorbeeld schooltas in de 
vuilnisbak gooien, schoenen of kleren verstoppen, schoenen vol met water laten lopen, schrijfspullen breken of 

vertrappen, fiets in een boom hangen, de banden van de fiets doorsnijden, ventielen eruit draaien, schriften 

bekladden met lelijke woorden, rauwe eieren in de schooltas met boeken stoppen en dan ermee voetballen. 
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De Belediger; het slachtoffer voortdurend op zijn uiterlijke kenmerken of gebreken wijzen of beledigen. 

Denigrerende opmerkingen maken over de kleding van het slachtoffer. 

De Opzoeker; wanneer een slachtoffer na een ‘overtreding’ (vb. niet meenemen van snoep) niet naar school 

komt, dan gaan ze allemaal naar het woonadres van het slachtoffer en deze ter verantwoording roepen. 

De briefjes doorgever; het slachtoffer door middel van briefjes laten weten dat men hem niet mag. De briefjes 

worden door klasgenoten doorgegeven. De klas kan ook een kettingbrief schrijven. Hierbij wordt voortdurend 

een nieuwe opmerking erbij geplaatst door leerlingen. 

De Opbeller; slachtoffers worden opgebeld op vervelende tijdstippen, en dat kan minuten tot uren aanhouden. 

Pesters blazen door de hoorn, roepen scheld- en schuttingswoorden of zeggen helemaal niets. Als een ander 

gezinslid opneemt, wordt er niets gezegd. Dit kan een inbreuk betekenen op het gezinsleven. (v.d. Meer, 1988) 

2.3.2 De meelopers en de toeschouwers 

 
Dit is een groep kinderen of jongeren dat pesterijen niet stimuleert, maar ook niet afhoudt. Het is een groep die 

niet tegen de daders durft op te treden uit angst om ook gepest te worden. Aan de andere kant nemen ze het vaak 

niet op voor het slachtoffer.  

De middengroep kan als volgt ingedeeld worden:  

 kinderen of jongeren (leerlingen) die actief mee pesten worden meelopers genoemd. 

 kinderen of jongeren (leerlingen) die niet pesten, doen niets om pesten te stoppen. Voelen zich schuldig 

daardoor. 

 kinderen of jongeren (leerlingen) die niet merken dat er gepest wordt of ze willen het niet weten. 

 kinderen of jongeren (leerlingen) die af en toe opkomen voor het slachtoffer. 

 

Meelopers zijn vaak bang om zelf slachtoffer te worden. Het kan ook zijn dat ze stoer gedrag interessant vinden 
en denken daardoor populair in een groep te worden.  

Meisjes doen nogal eens mee met pesten om een vriendin te kunnen houden. Doordat deze kinderen mee pesten 

met een groep voelen ze zich niet zo erg verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt aangericht. Vaak 

versterken zij het succes van de pestende kinderen door op een afstandje toe te kijken en te lachen om wat er 

gebeurt. Doordat zij de gepeste kinderen niet steunen of de pester stoppen, kunnen de pesters gewoon hun gang 

gaan.  

Hoewel de middengroep geen actieve rol speelt bij het pesten, is deze wel medebepalend voor het voortduren 

van het pesten. De pestende kinderen voelen zich gesterkt door de instemming van de toeschouwers.  

In een klas waar iemand wordt gepest, heerst geen goede sfeer. Daarbij is het klimaat niet veilig. Leerlingen van 

een klas zijn dan op hun hoede voor onverwachte momenten. Anderen lopen namelijk ook het risico om 

slachtoffer te worden van pesterijen. Wanneer in een klas wordt gepest, hebben leerlingen minder zin om naar 

school te gaan. Aandacht voor het leren is niet optimaal.  
(http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/02032epesten/watispestenlkr.htm26-01-2008) 
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2.4 Het pestslachtoffer 

 

Kenmerken pestslachtoffers 

Bij pesten is altijd sprake van een slachtoffer of zondebok en zijn agressoren. Een leerling uit de klas wordt 

uitgekozen als slachtoffer. In de definitie (zie § 2.2.1.1) van dit verschijnsel staan twee aspecten centraal; de 

samenhang tussen frustratie en agressie én de onschuld en hulpeloosheid van het slachtoffer.(van der Meer, 1988, 15) 

Slachtoffers ervaren aan levende lijve de pesterijen en worden tot wanhoop gedreven. Voor zondebokken kunnen 
pesterijen psychisch ongezond zijn.  

Mensen worden slachtoffer van agressie omdat zij niet tot de groep behoren. Men onderscheidt de in-group en de 

out-group. Onder een in-group verstaat men de groep waartoe men behoort en waarmee men zichzelf 

identificeert. Onder een out-group verstaat men personen of andere groepen die buiten de eigen groep staan, en 

met wie deze in conflict is.  

 

Van der Meer onderscheid vier factoren, die individuen of groepen gemakkelijker slachtoffer maken en in een 

out-group plaats. Deze factoren zijn; 

Anders-zijn; een donkere huid is al voldoende om een scheiding tussen mensen te beïnvloeden en kan een in- en 

out-group in het leven roepen. In de klas kunnen allerlei afwijkingen van het normale patroon ertoe leiden dat 

iemand buitenstaander wordt. Het verschil kan geforceerd worden door een aparte plaats in de klas of tijdens het 

vrije kwartier, door te eisen bepaalde kleding te dragen, door de zondebok buiten het klassenoverleg te sluiten. 
Bereikbaar zijn; een zondebok is het slachtoffer van de frustratie die een groep ervaart zonder dat de oorzaak of 

bron van deze frustratie bereikbaar is. Bijvoorbeeld de strenge docent, de werkloosheid, het onderwijsbeleid. De 

in-group vervangt dan het onbereikbare doelwit door een toegankelijk doel. Slechte rapportcijfers en 

gedemotiveerd zijn op school kunnen worden gekeerd tegen leerlingen die wel gemotiveerd werken.  

Weerloos zijn: alleen diegenen worden tot zondebok uitgekozen, die niet in staat zijn om terug te slaan. Zodra de 

agressie dreigt bestraft te worden, trekken de pesters zich terug en zoeken een nieuw slachtoffer uit dat weerloos 

en hulpeloos is. In een autoritaire groep, waar een sterke leider onbetwist de baas is, kan deze verantwoordelijk 

zijn voor de frustratie van de groepsleden. Omdat de leider een beschermde en krachtige positie heeft, wordt de 

agressie naar één of enkele groepsleden. 

Al eerder zondebok geweest zijn; geïsoleerde personen die in een andere groep terecht komen, worden opnieuw 

uitgestoten. Van der Ploeg (1979) heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de positie van de zondebok of 
de out-group steeds hetzelfde blijft, welke activiteiten de groep ook onderneemt. Pubers, die in het gezin de 

zondebokfunctie hebben gekregen, lopen een grote kans in een andere groep opnieuw een randfiguur te worden. 

 

Typen pestslachtoffers 

Ook maakt van der Meer (1988) een onderscheid in verschillende typen slachtoffers. Deze typen pestslachtoffers 

heeft hij aan de hand van interviews en aanvullende observaties bij gedragingen van zondebokken getypeerd. De 

gedragingen van zondebokken zijn in te delen in zeven verschillende typen. 

Volgzaam gedrag; voor dit type is kenmerkend dat leerlingen de bevelen van klasgenoten uitvoeren. Als zij dat 

niet doen, dan wacht geweld hen. Wanneer ze de bevelen opvolgen dan wordt dit verachtend bespot. 

Sociaalineffectief gedrag; voor dit type is kenmerkend dat leerlingen contact zoeken met hun klasgenoten. Ze 

doen dit echter op een hinderlijke en naïeve manier. Waarschijnlijk hebben zij thuis niet geleerd hoe zij zich in 
sociale situaties moeten gedragen. 

Onderworpen gedrag; voor dit type is kenmerkend dat de leerlingen zondebok zijn geweest in het gezin. 

Daardoor hebben ze niet de juiste sociale vaardigheden geleerd, die hen in staat stellen om zich buitenshuis te 

handhaven. 

Ander gedrag; voor dit type is kenmerkend dat leerlingen zich onderscheiden door ‘anders zijn’ en hierdoor 

buiten de groep geplaatst worden of er buiten vallen. Dit anders-zijn kan betrekking hebben op het gedrag, de 

motivatie, haardracht, kleding, normen, waarden, spraak, gewoonten of lichaamsgeur. 

Afkoopgedrag; dit type wordt gekenmerkt door leerlingen die zich vrijkopen door middel van snoep en 

geschenken aan de medeleerlingen, kennelijk om niet al te zeer lijdend voorwerp te zijn. 

Klikgedrag; voor dit type is kenmerkend dat leerlingen argeloos met de docenten over hun klasgenoten praten. 

Omdat zij hiermee een groepsnorm overschrijden, plaatsen zij zichzelf buiten de groep. 

Aandachttrekkend gedrag; voor dit type is kenmerkend dat ze op een of andere manier genoegen in schijnen te 
scheppen het ‘lijdend voorwerp’ te zijn. (v.d. Meer, 1988) 
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2.5 Vormen van pesten 
 

Daders van pesterijen proberen op een creatieve manier een ander te kwetsen. Zij moeten creatief zijn zodat 

volwassenen er niet achter komen. Dat is tevens het uitgangspunt van een dader.  

Een dader kan zijn slachtoffer direct pesten en indirect pesten.  

Op beide manieren kwetst de dader het slachtoffer. Het slachtoffer heeft namelijk het gevoel er niet bij te horen.  

Een indelingscriterium dat gebruikt wordt, onder andere in de ‘Pestrollenvragenlijst’ van Goossens, is de 
indeling in fysiek, materieel, verbaal, direct sociaal en indirect sociaal pesten. 

1. Fysiek pesten 

Onder fysiek pesten valt slaan, schoppen, wegduwen of knijpen. Ook het dreigen met slaag of door iets naar dat 

kind te gooien, of door dat kind op een andere manier aan te vallen.  

2. Materieel pesten 

Materieel pesten is spullen van anderen afpakken, vernielen of kwijt maken.  

3. Verbaal pesten 

Dit is vaak andere kinderen beledigen of uitlachen. Ook iemand belachelijk maken of voor schut zetten, valt 

onder verbaal pesten. 

4. Direct sociaal pesten  

Direct sociaal pesten is het buitensluiten van andere kinderen door ze niet mee te laten doen met spelletjes, ze 

gewoon te negeren of ze expres nooit uit te nodigen.  
5. Indirect sociaal pesten  

Indirect sociaal pesten houdt in pesten door anderen zwart te maken, dus door anderen een slechte naam te 

bezorgen, lelijke dingen over andere kinderen te vertellen of door er voor te zorgen dat anderen slecht over die 

kinderen gaan denken. Roddelen is dus een onderdeel van deze soort van 

pesten.(http://pesten.feestinlangedijk.nl/vormen.html.02-02-2008) 

2.5.1 Cyberpesten 

 

Bij cyberpesten worden slachtoffers via het internet of mobiele telefoon uitgescholden en in 

sommige gevallen bedreigd. Ook worden er kwetsende verzoeken gedaan of verhalen samen 

met persoonlijke gegevens, tegen de wil van het slachtoffer in, verspreid op het internet.  

Het versturen van anonieme mailtjes, schelden via mail, chatbox of MSN, een (vervelende) foto van iemand op 

internet plaatsen, het hacken van email-accounts en bedreigingen zijn verschillende vormen van cyberpesten 
zijn. Daarbij hoort ook happy slapping. Dit is een nieuwe vorm van digitaal pesten waarbij vechtpartijen worden 

uitgelokt en gefilmd met een digitale camera van een mobiele telefoon. Dit schokkende filmpje wordt dan op 

internet gezet. Medeleerlingen vergapen zich vervolgens aan de mishandelingen op internet.  

 

Cyberpesten vindt buiten de school plaats. De school heeft er echter veel last van; het ruziën 

en pesten gaat op school door. Schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat. 

Leerlingen kunnen minder goed leren. Het heeft effect op het schoolklimaat. Ouders hebben vaak niet in de 

gaten wat hun kind op internet doet.  

Wanneer men in de buurt, op de vereniging of op school gepest wordt dan weet je wie de dader is. Op internet of 

via de telefoon werkt dit anders. Daar kan men ook door iemand gepest worden die men niet kent. Juist dit 

onbekende maakt het pesten via mail, chats, sms, telefoontjes zo vervelend.  
Digitaal pesten kan op school maar ook, en vooral, thuis gebeuren. Als men een telefoon op zak heeft, maar ook 

als men rustig achter zijn eigen computer zit. De scheldwoorden, de beledigingen, de bedreigingen kunnen 

ervoor zorgen dat iemand zelfs in zijn eigen huis zich niet meer veilig voelt. 

In hoofdstuk drie zal dieper ingegaan worden op het fenomeen cyberpesten. Dit is namelijk het thema van het 

onderzoek. 
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2.6 Pestprotocol Carbooncollege bovenbouw Emma 
 

Carbooncollege locatie Emma spreekt van een gedragskaart genaamd pesten. Dit betekent dat de school uitgaat 

van dezelfde definitie van pesten zoals deze in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staat beschreven. De 

handelingsmogelijkheden zijn gebaseerd op v.d. Meer’s  vijfsporenaanpak en een vijfsporenbeleid tegen pesten. 

Hierbij worden de pestslachtoffers, de pesters, de middengroep, de ouders van slachtoffers en pesters én 

informatie aan het schoolteam meegenomen. 
Volgens Emma bovenbouw mag pesten op geen enkele wijze getolereerd worden. 

 

Vijfsporenaanpak 

1) Steun bieden aan het slachtoffer. 

 Naar het kind luisteren en probleem serieus nemen. Informatie geven over pesten. 

 Met het kind mogelijke oplossingen bedenken en hieraan samen werken. 

 Deskundige hulp inschakelen. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen. 

 Aanleren: zelf duidelijk ‘nee’ of ‘stop’; 'vraag hulp als dat niet helpt'. Er is altijd iemand die kan helpen! 

2) Steun bieden aan het kind dat zelf pest. 

 De pester moet stoppen en zijn gedrag wijzigen. 

 De gevolgen van pesten bespreken met de pester. 

 Deskundige hulp inschakelen, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining. 
 Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden. 

3) De middengroep betrekken bij het oplossen van het pestprobleem. 

 Inzicht geven in pesten door erover te praten en eigen rol hierin te verduidelijken. 

 Mogelijke oplossingen overleggen en hier samen aan werken. 

4) Informatie aan schoolteam. 

 Informatie over pesten geven; iedereen heeft recht op zijn eigen gevoel. 

 Strooi met complimenten, wees zuinig met kritiek. 

 Geef ruimte voor herstel 

 Maak kinderen eigenaar van hun leerproces. 

 Grijp zo vroeg mogelijk in. 

 School, - en klassenregels samen met de leerlingen formuleren. 
 Voorspelbaar en warm leerkracht en teamgedrag. 

 Veel aandacht voor samenwerkend leren. 

5) De ouders steunen; serieus nemen, samen met hen het probleem aanpakken, indien nodig doorverwijzen 

naar deskundige ondersteuning. 

1) Ouders van het slachtoffer 

- Pestprobleem op school met leerkracht bespreken. 

- Kind van achtergrondinformatie voorzien over pesten. 

- Kind belonen. 

- Deskundige hulp zoeken. 

- Geen gesprek met pester aangaan op school. 
2) Ouders van de pester 

- Rustig blijven en kind serieus nemen. 

- Probleem achter de oorzaak zoeken. 

- Agressieve buien corrigeren en zo consequent mogelijk zijn. 

- Op zoek gaan naar talenten van je kind. 

- Warmte aan kind geven. 

- Deskundige hulp zoeken. 

 
Vijfsporenbeleid 

1) Werken aan een positieve sfeer; veilig voelen en geen zondebok. 

2) Kies voor een teamaanpak als er iets speelt in een groep. 

3) Zero-tolerance; help daarnaast de pester zich te verplaatsen in de gevoelens van de gepeste en spreek 

hem aan op zijn mogelijke bijdrage om de gepeste zich prettiger te laten voelen. Dit via de ‘no-blame’ 

methode, dus zonder hem schuldig te verklaren. Zoek samen met de jongeren naar oplossingen. 

4) Maak verder de gepeste weerbaarder en laat hem inzien welk gedrag van hem het pesten oproept of in 

stand houdt. 

5) Leer de omstanders een positieve rol te spelen. In plaats van op te stoken en aan te wakkeren, help hen 

juist corrigerend op te treden. 
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Samenvatting 
 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de definitie van pesten. Pesten is het kwellen of treiteren van iemand dat in 

verschillende vormen kan plaatsvinden. Bij pesten is sprake van een ongelijke strijd waarbij men de ander zowel 

lichamelijk als psychisch kan treiteren. Hierna werd beschreven in hoeverre pesten vóórkomt. 

Als volgende werden de oorzaken en gevolgen van pesten aan bod gekomen. Daarna werden de kenmerken van 

pesters en pestslachtoffers behandeld. Dan ging dit hoofdstuk verder in op verschillende vormen van pesten. Tot 

slot kwam het pestprotocol van bovenbouw locatie Emma aan bod. Het pestprotocol is een oplossing om met 

pesterijen om te gaan op bovenbouw Emma.  
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Hoofdstuk 3 Cyberpesten 

Inleiding 
 

In het vorige hoofdstuk zijn verschillende vormen van pesten beschreven. Ook het digitaal pesten (cyberpesten) 
is daarbij aan bod gekomen. In dit hoofdstuk zal deze vorm van pesten verder worden uitgediept. 

De eerste paragraaf beschrijft het fenomeen zelf en de daarbij behorende vormen van cyberpesten. De tweede 

paragraaf gaat over de oorzaken en gevolgen van cyberpesten. In de derde paragraaf worden achtereenvolgens 

kenmerken van de daders en van de pestslachtoffers beschreven. Ten slotte zullen de oplossingen voor 

cyberpesten aan bod komen.  

In dit hoofdstuk zullen er regelmatig begrippen, woorden en namen naar voren komen, die misschien niet 

algemeen bekend zijn. Deze zijn blauw van kleur. Voor een beschrijving wordt verwezen naar de begrippenlijst 

aan het einde van dit hoofdstuk. 

3.1 Wat is cyberpesten? 
 

Begrip 

Volgens Van Dale staat het woord cyber synoniem voor digitaal. Pesten betekent, zoals ook al in hoofdstuk twee 

stond beschreven, letterlijk kwellen, treiteren, iemand de duvel/duivel/ aandoen, iemand het bloed onder de 

nagels vandaan halen, jennen, judassen, koeioneren, negeren en nijdassen. Cyberpesten wordt dus digitaal of 

elektronisch pesten genoemd.  

Delver & Hop (2007) omschrijven dit begrip als de manieren om een ander te pesten, maar dan via digitale 

wegen zoals internet en mobiele telefoon. Ze geven hier verschillende uitingsvormen van, te weten: MSN, E-

mail, profielsites, bureaublad, happy slapping, nare sms’jes en schaduwwebsites. 

 
Deze schrijvers zijn verder van mening dat cyberpesten meer intensieve vormen aanneemt dan het normale 

pesten vanwege de volgende redenen:  

1. Cyperpesten kan plaatsvinden in de eigen veilige omgeving: kinderen zitten thuis, in de bibliotheek of op 

school. Ze wanen zich veilig, en vervolgens worden er storende mails of chats rond gestuurd. 

2. Berichten worden meerdere keren gelezen: kinderen en tieners doen dit veelal. De nare teksten blijven maar 

doordreunen in het hoofd. Het is anders dan een scheldwoord dat iemand in de schoolgang hoort. Online 

pesten herhaalt zich. 

3. Bedoeling bericht niet altijd duidelijk: kinderen en tieners kunnen zich afvragen op welke manier het bericht 

bedoeld is. De ander is niet in de buurt en het slachtoffer ziet zijn/haar gezichtsuitdrukking niet. Emoties 

zijn moeilijk over te brengen via internet. 

4. Niet reageren is moeilijk: kinderen kunnen de ander blokkeren, maar zien hem/haar de volgende dag wel 

weer op school. De vraag is wat iemand vervolgens moet ondernemen. Gaat iemand dan de ander blokkeren 
of neemt die persoon het voor lief uitgescholden te worden? Gaat de persoon terugschelden of juist niet. 

Voor een kind of puber is het lastig om de juiste beslissing te nemen. 

5. Pesten via digitale netwerken steeds harder en intenser: de meest kwetsende woorden worden getypt, juist 

omdat het zo gemakkelijk en snel gaat. Met één druk op de knop is het verstuurd. 

6. Door anonimiteit is de identiteit van de pester moeilijk te achterhalen: vaak weet men niet wie de pester is. 

Als de pester anoniem is, kan het in feite iedereen zijn. Dat voelt nog eens extra onveilig. 

7. Iemand heeft niet het gevoel iets terug te kunnen doen: dit verwijst terug naar punt vier. Het is voor een kind 

moeilijk om iets te doen wanneer hij/zij gepest wordt. Als een kind op school gepest wordt, is dit al moeilijk 

te verwerken, maar via internet is het helemaal moeilijk. Ouders zeggen al snel dat het kind diegene dan 

maar moet blokkeren of wissen. 

8. Weinig hulp van de omgeving: het kind zit veelal alleen aan de computer. Hij kan dan wel met meerdere 
mensen msn’en zonder enige vorm van toezicht.  

9. Cyperpesten is een moeilijk onderwerp om over te praten: ouders zijn al snel geneigd om te zeggen dat het 

kind dan maar niet meer moet msn’en, maar voor het kind is dat geen oplossing. 

10. Het pesten gaat elders verder: op school, tijdens het sporten, in de disco of op straat, het pesten gaat verder. 

Het kind is nergens veilig. Pesterijen kunnen voorkomen wanneer het kind buitenshuis is, hij of zij op 

internet zijn en wanneer ze via de mobiele telefoon bellen. Kinderen en jongeren zijn tegenwoordig altijd 

bereikbaar.(Delver & Hop, 2007) 
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Vormen 

De website (http://www.cyberbully.org/) gaat verder in op de uitingsvormen van cyberpesten. Volgens deze site zijn er 

zeven vormen van cyberpesten, te weten flaming, harassment, dissing, outing, trickery, exclusion en 

cyberstalking: 

Flaming is de eerste vorm waarbij er online wordt gevochten middels elektronische scheldberichten die over en 

weer worden gestuurd, bijvoorbeeld in een chat. De conflicten tussen jongeren worden steeds bozer en gemener. 

Scheldpartijen en beledigingen vliegen over en weer. Jongeren bedreigen elkaar om de volgende dag niet op 

school te komen. 

Harassment is de tweede vorm dat inhoudt dat men herhaaldelijk scheldberichten stuurt, in e-mail of chat. 

Harassment betekent in de Nederlandse taal ‘lastig vallen’.  
Dissing is de derde vorm waarbij online kwaadaardig wordt geroddeld over iemand om hem of haar reputatie en 

goede naam te beschadigen. Dit woord betekent in de Nederlandse taal ‘voor gek zetten’. 

Outing is de middelste vorm en gaat over het openbaar maken van iemand’s privé-foto’s of filmpjes. Dat kan via 

het doorsturen van deze foto’s of filmpjes met een mobieltje, maar ook door het maken van een website over de 

persoon. 

Trickery is de vijfde vorm en betekent het uitlokken van iemand om privé-informatie af te geven. Dit om 

vervolgens online te zetten of aan anderen te versturen.  

Exclusion is de zesde vorm die uitgaat van het isoleren van iemand van de groep door bijvoorbeeld in een 

gezamenlijke chat (dus met meerdere kinderen of jongeren) niet met iemand te chatten. 

Cyberstalking is de laatste vorm waarbij herhaaldelijk en veelvuldig lastig vallen van iemand, bijvoorbeeld door 

wanneer iemand online komt en wil chatten, hem of haar meteen lastig te vallen. Of door bijvoorbeeld elke dag 
iemand tientallen scheldmails of sms’jes te sturen. (http://www.cyberbully.org/ 7-2-2008) 

 

3.1.1 Prevalentie cyberpesten. 

 

Het eerste gedeelte van deze paragraaf is het fenomeen cyberpesten en zijn de vormen van cyberpesten 

uitgelegd. Nu zal verder worden ingegaan op de mate van voorkomen van cyberpesten. Doordat het een vrij 

nieuw fenomeen is, zijn er relatief weinig onderzoeken naar gedaan. Enkele van de gedane onderzoeken hebben 

het volgende uitgewezen; 

De kinderconsument (2003) heeft in samenwerking met Surfkids een onderzoek gedaan naar cyberpesten. Dit 

onderzoek heeft uitgewezen dat 98% van de kinderen in Nederland internet gebruikt. Van dit percentage zit 88% 

elke dag op het internet. Verder kwam uit dit onderzoek naar voren dat een op de vijf kinderen én een op de drie 

jongeren wordt gepest via de E-mail of sms. Twee procent van de kinderen en 3% van de jongeren zegt wel eens 

te pesten via mail of sms. Bovendien beschrijft het onderzoek dat één op de vijf kinderen of jongeren die chatten 
last hebben van pesten en schelden in de chatbox.  

Verder liet een onderzoek naar cyberpesten van Qrius in samenwerking met planet.nl (2005) zien dat bij vier op 

de tien leerlingen pesten via internet in de klas voorkomt. Ongeveer eenderde van de leerlingen zegt dat zijn/haar 

vriend(en)innen wel eens via internet pest. Ongeveer vijftien procent van de leerlingen pest zelf wel eens iemand 

via internet. Twaalf procent hiervan is zelf ook slachtoffer geweest. Verder zegt dit onderzoek dat meisjes vaker 

slachtoffer zijn dan jongens. Meer dan driekwart van de kinderen/jongeren weet wie de dader is. Slachtoffers van 

cyberpesten melden dit meteen aan vrienden, ouders en dan 

leerkrachten.(http://www.cyberpesten.be/onderzoeksgegevens.htm 15-04-2008) 

Ook heeft de Open Universiteit in 2005 in samenwerking met GGD Zuid-Limburg een onderzoek gedaan naar 

cyberpesten in de westelijke mijnstreek. Zij hebben een onderzoek gedaan bij brugklassers en groep acht van de 

basisscholen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 24% van de basisschoolleerlingen én 19% van de 
brugklassers slachtoffer is geweest van cyberpesten. Daarbij gaf 16% van deze brugklassers en 

basisschoolleerlingen toe dat zij zichzelf ook schuldig maken aan cyberpesten. Schelden, roddelen, negeren, 

beschuldigen en hacken waren de meest voorkomende vormen van cyberpesten. 
(http://www.ou.nl/eCache/DEF/43/139.html 1-02-2008) 
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3.2 Oorzaken en Gevolgen 

3.2.1 Oorzaken 

 

Net zoals de oorzaken bij het klassieke (gewone) pesten zijn de oorzaken van cyberpesten ook niet eenduidig 

vast te leggen. Cyberpesten ligt vaak in het verlengde van klassiek pesten. Verder kunnen verschillende 

algemene redenen ten grondslag liggen. Als laatste komen de huidige omgevingsinvloeden aan bod die een 

oorzaak kunnen zijn bij het ontstaan van cyberpesten. 

 

Dezelfde oorzaken als klassiek pesten 

De oorzaken van pestgedrag zijn op twee niveaus te bekijken. Het kan op het niveau van het kind en op het 

niveau van de school bekeken worden.  

Het pestslachtoffer is vaak anders. Het is een persoon die afwijkt van het ‘normale’ patroon waardoor hij/zij kan 

worden buitengesloten. Dit kan overgaan tot pesten van het betreffende kind of jongere. 

Op schoolniveau is vooral de invloed van de leerkracht van belang. Autoritair gedrag van docenten kan 
resulteren in het ontstaan van zondebokken in een klas. Daarnaast doorkruist autoritair gedrag de 

invloedsstructuur van de groep (de klassensituatie), wakkert het agressieve gedrag aan en roept de frustratie van 

de leerlingen op. Deze frustratie kan niet afgereageerd worden op een autoritaire volwassene (zoals de docent), 

en wordt dan afgereageerd op een ‘zwakkere’ klasgenoot.  

Dat afreageren gaat verder dan het verbale en fysieke geweld. De communicatiemiddelen zoals internet en gsm 

worden gebruikt om de frustraties te uiten. Dit allerlei vormen aannemen, maar ook anoniem waardoor het 

slachtoffer angstig kan worden. 

Zie hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2) voor meer informatie over de kenmerken van de zondeboktheorie, oorzaken die 

binnen de groep liggen aan de hand van de groepsdynamica en systeemtheorie én de oorzaken die buiten een 

groep liggen. 

 
Algemene oorzaken 

Kinderen en jongeren kunnen elkaar om verschillende redenen kwellen en treiteren. Het kan gewoonweg 

verveling zijn en het zoeken naar vermaak en plezier. Een andere oorzaak kan zijn dat de pestkop zelf (veel) 

problemen heeft en zodoende een (gewillig) slachtoffer uitkiest om zijn/haar frustraties af te kunnen reageren. 

Hier komt het zondebokfenomeen volgens van der Meer (1988) weer naar voren zoals in hoofdstuk 2 staat 

beschreven. Cyberpesters kunnen in een moeilijke situatie zitten door echtscheiding, relatieproblemen ouders, 

fysieke of psychische mishandeling thuis, te strenge opvoeding waarbij ze niets mogen, onderdrukking door 

oudere broer of zus, jaloezie dat de ander meer financiële middelen heeft, en zoeken naar een uitlaatklep om 

maar iemand te gaan pesten. 

Verder kan een pester zelf slachtoffer zijn geweest van (cyber)pesten en probeert hij/zij via internet zijn/haar 

slag te slaan. Bovendien zijn cyberpesters meestal jaloers op andere kinderen of jongeren. Die jaloezie kan slaan 

op het er niet in lukken om evenzo goede punten te halen op school of het er niet in slagen iemand tot vriend(in) 
te hebben of om een ‘liefje’ te veroveren. Soms zijn cyberpesters jaloers op het geluk van een 

ander.(http://www.cyberpesten.be/watispesten.htm 15-04-2008) 

 

Omgevingsinvloeden 

De technologie vormt een belangrijk onderwerp ten aanzien van het ontstaan van cyberpesten. De laatste jaren 

wordt intens gebruik gemaakt van media, zoals tv, computer, telefoons enzovoorts. Mensen zijn daardoor meer 

gaan communiceren via digitale vormen.  

Delver & Hop (2007) geven aan dat de invloed van de media in het leven van kinderen en jongeren in de 

afgelopen twintig jaar enorm is toegenomen. Er kan zelfs gezegd worden dat kinderen gedeeltelijk door de 

mediaomgeving worden opgevoed. De invloed van de media concurreert met de invloed van zowel de thuis- als 

de schoolomgeving. De mediaomgeving bereikt tegenwoordig al kinderen vanaf een paar maanden oud. Zo 
bestaat er al het digitale tv-kanaal Baby Tv2 en de Teletubbies, een programma dat zich op de allerjongsten 

(baby’s) richt. Tegen het advies in van de wetenschap, wordt ouders afgeraden hun kinderen onder de drie jaar 

televisie te laten kijken. Nederlandse kinderen van veertien maanden kijken gemiddeld een half uur per dag 

televisie. 

Vanaf twee jaar neemt de invloed van de schoolomgeving (inclusief kinderdagverblijven) geleidelijk toe en blijft 

tot en met het achttiende jaar redelijk stabiel. Helaas is dat niet zo voor de thuisomgeving. Juist in de leeftijd 

twaalf tot zestien jaar, wanneer tieners zich afzetten tegen de thuisomgeving, bereikt de media-invloed zijn 

hoogtepunt. De media voeden de jeugd dus geleidelijk op en spelen een rol bij het ontwikkelen van sociaal 

gewenst gedrag, maar ook van sociaal ongewenst gedrag, zoals cyberpesten. Hierdoor is er in de maatschappij 
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zorg ontstaan over de eventuele negatieve effecten van de media op de jeugd, met cyberpesten als een van de 

belangrijkste thema’s. Zowel de overheid als ouders geven aan dat zij het wenselijk achten dat kinderen worden 

gewezen hoe zij op een verantwoorde en veilige manier met de media om kunnen gaan. (Delver & Hop, 2007, 26)  

 

Net zoals bij het gewone pesten, zijn de oorzaken van cyberpesten moeilijk te achterhalen. Delver & Hop zien de 

oorzaken vooral in de ontwikkeling van de technologie en in hoeveelheid omgevingsinvloeden. Bovengenoemde 

algemene oorzaken hebben vooral betrekking op de interactie tussen cyberpesters en cyberpestslachtoffers. Ook 

individuele en groepskenmerken zijn bij de oorzaken meegenomen. Het effect van de media op kinderen is 

echter moeilijk te achterhalen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in alles wat de jeugd meekrijgt aan 

omgevingsinvloeden. Deze zijn: 

1) De beeldcultuur: Er heeft in onze maatschappij een enorme verschuiving plaatsgevonden van tekst naar 
beeld. De jeugd groeit op met een enorm aanbod aan beelden, dat ook nog eens snel wordt afgewisseld en 

vanuit de hele wereld op hen wordt afgevuurd. Wetenschappelijk is bewezen (Delver & Hop, 2007) dat beelden 

een groter en indringender effect hebben op mensen dan tekst. Ook staat vast dat het effect op kinderen 

wordt vergroot bij het veelvuldig herhalen. Het blijkt dat kinderen, via een proces dat ‘sociale vergelijking’ 

wordt genoemd, geneigd zijn om vertoond gedrag te kopiëren. Kinderen en jongeren met een negatief 

zelfbeeld hebben behoefte aan sociale vergelijking om hun eigenwaarde te vergroten. Het zelfbeeld kan 

negatiever worden als men zich vergelijkt met aantrekkelijke personen in televisieprogramma’s of 

videoclips.  

Zo heeft een onlangs uitgevoerd onderzoek van de Rijksuniversiteit in Utrecht uitgewezen dat meisjes 

onzeker worden van de videoclips en dat zij het idee krijgen dat een sexy uiterlijk essentieel is. De jongens 

bleken weinig beïnvloed te worden door bloot. Tot slot kwam in het onderzoek naar voren dat meisjes 
gevoeliger zijn voor de smaak van hun ouders dan jongens.3  

Bovendien willen meisjes heel graag voldoen aan een schoonheidsideaal. Seksueel gedrag door jonge 

meiden staat onder invloed van het ‘voorbeeld’ dat de media hen geven. Steeds jonger, steeds vrijer, dat lijkt 

het motto tegenwoordig. 

2) Reality-shows: Dit zijn programma’s zoals Idols, X-factor, America’s Next Topmodel, maar ook 

programma’s als Temptation Island, Groeten uit de Rimboe, Undercover Lover en De Gouden Kooi. Deze 

programma’s scoren hoog onder relatief jonge kinderen. Ze hebben met elkaar gemeen dat het gaat om echte 

mensen die optreden in een televisieprogramma. Het is dus ‘echt’ voor kinderen. In de laatste categorie gaan 

de programma’s over het verleiden, irriteren en concurreren met anderen. Het gaat er niet altijd even 

beschaafd aan toe.  

3) Grote verscheidenheid aan mediabeelden: Zo spelen kinderen en jongeren tegenwoordig internetgames. Er 

wordt hierbij volop gescholden en getreiterd. Het spelen van internetgames ook voordelen. James Paul Gee, 
professor Taalwetenschap en Onderwijs op de universiteit van Wisconsin-Madison, heeft aangetoond dat 

kinderen door het spelen van video- en internetspellen ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Het maakt 

ze creatief en flexibel, vergroot hun concentratie, oog-handcoördinatie en reactiesnelheid. Volgens Gee leert 

een kind risico’s afwegen, strategieën bedenken en doelen heroverwegen.4 (Delver & Hop, 2007) 

                                                
3 
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/02_februari/15/opmerkelijk/0215

_0600_Sexy_videoclips.xml. 15-02-2008 
4 

http://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=http://pc.gamezone.com/news/07_03_03_06_17PM.htm&sa=X&oi=translat
e&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DJames%2BPaul%2BGee,%2Bprofessor%2BTaalwetenschap%2Ben%2BOnder
wijs%2B%26hl%3Dnl 15-02-2008 
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3.2.2 Gevolgen 

 

Er zijn verschillende oorzaken van cyberpesten te noemen. Dezelfde diversiteit in oorzaken van cyberpesten 

komt ook terug in de gevolgen ervan. Cyberpesten heeft vooral negatieve gevolgen voor betrokkenen, maar een 

positief effect voor de communicatievormen die door middel van digitale netwerken uitgebreid kunnen worden. 

Bovendien bevordert dit de sociale ontwikkeling van een kind of jongere. 

 

Negatieve effecten 

Kinderen en jongeren die kort of langdurig gepest worden, kunnen allerlei emoties ontwikkelen waar ze niet 

goed mee kunnen omgaan. De emoties machteloosheid, boosheid, angst en schaamte zijn de belangrijkste. 

Cyberpesten kan aardig wat machteloosheid oproepen bij het slachtoffer, terwijl het bij de dader juist een gevoel 

van macht bezorgt. De dader heeft meer kans om anoniem te blijven.  
Het gevoel dat een kind of jongere iets terug kan doen is heel belangrijk bij het verwerken van pestgedrag. Bij 

cyberpesten ligt dat anders, omdat ze met hun emotie blijven zitten. 

Daders en slachtoffers hebben de emotie boosheid gemeen met elkaar. Volgens de theorie van de zondebok ligt 

boosheid (frustratie) ten grondslag aan pestgedrag van de dader. Dat terwijl het slachtoffer juist boosheid 

ontwikkelt naar aanleiding van het pesten. Beide partijen moeten leren deze emotie onder controle te krijgen en 

niet vanuit boosheid te handelen. Anders bestaat de kans dat het slachtoffer in andere situaties zelf de dader 

wordt.  

Cyberpesten is geen oppervlakkige en onschuldige vorm van pesten. Het gaat in veel gevallen hard eraan toe met 

ernstige gevolgen. Kinderen en jongeren kunnen letterlijk met de dood bedreigd worden en daardoor bang en 

angstig worden. Zeker in het geval van een groep dat een gezamenlijk slachtoffer uitkiest.  

Angst kan voor kinderen en jongeren reëel zijn en er moet door volwassenen niet te licht over gedacht worden. 
Schaamte is in combinatie met de eerder genoemde emoties zeer destructief, dat zich kan ontwikkelen naar 

aanleiding van pestgedrag. Die emotie van schaamte zorgt ervoor dat emoties van kinderen bij zichzelf blijven 

én niet worden gedeeld met bijvoorbeeld ouders, leerkrachten en anderen. Kinderen en ook veel jongeren zijn 

vaak niet in staat deze sterke emoties zelf te verwerken of er een oplossing voor te vinden, waardoor ze naar 

zichzelf keren. (Delver & Hop, 2007) 
 

Het IVO (Instituut voor Verslavingsonderzoek) heeft onderzoek gedaan naar de psychosociale effecten van 

cyberpesten op jongeren tussen de tien en vijftien jaar. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen de meeste 

schade oplopen in situaties waarin zij zowel in het ‘echte leven’ als online worden gepest. Het pesten bestaat uit 

één van de volgende negatieve ervaringen; belediging, grofheid, lastig gevallen, belachelijk gemaakt, genegeerd 

en gekwetst. 

Wanneer kinderen zowel op school als op internet worden gepest, zijn de effecten groter dan wanneer iemand 
alleen op school of alleen op internet wordt gepest. Dit betekent dat wanneer een kind/jongere al op school wordt 

gepest, dan kunnen negatieve effecten worden versterkt als deze daarnaast ook nog via internet wordt gepest. 

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat er geen onderscheid is tussen de intensiteit van de effecten bij kinderen 

die ofwel in het echte leven ofwel op internet worden gepest. Zij ontwikkelen in dezelfde mate depressieve 

gevoelens, een negatief zelfbeeld en eenzaamheid.  

 

Positieve effecten 

Het intensief msn’en brengt wel risico’s mee voor kwetsbare kinderen en jongeren, maar het uitbreiden van 

contacten is juist weer een sterk voordeel. Een bijzondere uitkomst van dit IVO is dat kinderen die in het echte 

leven worden gepest, intensiever gebruik maken van internet. Ook maken deze kinderen meer gebruik van 

communicatieve internetdiensten zoals msn. Waarschijnlijk proberen zij op deze manier de negatieve effecten 
van de pesterijen in het dagelijkse leven te compenseren met het leggen van nieuwe contacten via internet. Deze 

kinderen blijken meer online contacten te hebben, die ze slechts via internet hebben leren kennen en dus nooit in 

het echt ontmoet hebben. Het intensief gebruik maken van internet heeft voor gepeste kinderen zowel voor als 

nadelen; hoe meer ze achter internet zitten, hoe meer depressieve gevoelens ze ontwikkelen én daarnaast lopen 

ze meer risico op online pesterijen, iets wat hen alleen verder in de put helpt. Ook hier zijn er positieve 

elementen. Internet helpt namelijk wel bij het verminderen van het gevoel van eenzaamheid, doordat zij 

gemakkelijk aan nieuwe contacten komen en op deze manier leren ze relaties en vriendschappen uit te bouwen. 

(http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf 11-02-2008) 

 

 

 

 

 

http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf
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Gevolgen pesten tegenover gevolgen cyberpesten. 

De gevolgen voor zowel online gepest worden als in het echt gepest worden hangen duidelijk samen met 

depressieve gevoelens en een negatief zelfbeeld. In het echt gepest worden hangt daarnaast ook 

samen met gevoelens van eenzaamheid. Wat opvalt, is echter dat in het echt gepest worden een 

sterkere samenhang met depressieve gevoelens, negatief zelfbeeld en gevoelens van 

eenzaamheid laat zien dan online gepest worden. Dit suggereert dat in het echt 

gepest worden sterkere negatieve gevolgen heeft voor het welbevinden van jongeren en kinderen. 

Er zijn duidelijke verschillen in gevolgen tussen digitaal en traditioneel pesten; 

 In geval van digitaal pesten is er geen zwijgende middengroep aanwezig, er zijn geen stille 

getuigen. 

 Door de snelheid en algemene toegankelijkheid van internet kan het pesten zich bijzonder 
snel over een grote groep verspreiden op internet kan iedereen getuige zijn van de pesterijen 

of er zelfs aan deelnemen. 

 Digitaal pesten is onzichtbaarder voor leerkrachten en ouders. 

 Het slachtoffer heeft, nog meer dan bij traditioneel pesten het gevoel er alleen voor te staan 

je zit alleen op je kamer achter de computer. 

 Digitaal pesten is moeilijker als zodanig te benoemen dan traditioneel pesten. De intentie 

van de pester en het effect op het slachtoffer kunnen verder uiteen liggen. 

 

3.3 Daders en slachtoffers 

3.3.1 Wie zijn de daders? 

 

De daders van cyberpesten zijn te herkennen aan bepaalde kenmerken. Aftab beschrijft op zijn website 

(http://www.aftab.com/) kenmerken van kinderen/jeugdigen die onder de categorie pesters vallen. Aftab zet ook 

uiteen wat de reden is waarom kinderen elkaar via internet te lijf gaan.  
Ze onderscheidt de volgende groepen met hun beweegredenen; 

Wraakengelen: kinderen die via internet hun gram halen, omdat er overdag offline in hun ogen iets 

onrechtvaardig is gebeurd. 

Machthongerigen: kinderen die op school een ‘nerd’ worden genoemd en buiten de boot vallen, maar online hun 

macht grijpen. De wraak van de buitenbeentjes en kinderen die in de klas worden gepest. 

Gemene meiden: kinderen die in groepjes via internet een ander te pakken nemen. Louter en alleen voor de lol. 

Dit hoeven niet per se meisjes te zijn, ook jongens vinden dit leuk. 

Per ongeluk-cyberpesters: kinderen die een ander helemaal niet willen beschadigen, maar niet door hebben dat 

hun acties (plagerijen) voor een ander overkomen als pesterijen. 

Deze groepindeling maakt een soort profiel op van een cyberpester/dader. Dit profiel geeft de volgende 

kenmerken weer; 

 meestal tussen de negen en zestien jaar. 
 kent meestal zijn slachtoffertje(s).  

 kan iedereen zijn. 

 iemand die zelf het slachtoffer is of was geweest. 

 meisjes cyberpesten via chatten of outing (§3.1). 

 jongens cyberpesten meestal via technologie zoals iemands wachtwoord kraken of misbruiken. 
(http://www.aftab.com/ 7-02-2008) 

 

Uit een onderzoek, naar cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen, van de Universiteit van Antwerpen en de 

VIWTA in België kwam ook een aantal eigenschappen van cyberpestdaders naar voren. Jongeren die naar hun 

eigen gevoel echt iemand gepest hebben via het internet of de mobiele telefoon:  

 besteden meer tijd aan internet 

 hebben ouders die minder betrokken zijn bij hun internetgebruik 

 zijn vaker slachtoffer en bijstaander van pesten via internet of gsm 

 zijn vaker dader van klassiek pesten (zie hoofdstuk 2) 

 pesten in zeven van de tien gevallen anoniem. 

 zijn vaker jongens dan meisjes 
 hebben meer kennis van moeilijkere internettoepassingen. 

 zijn vaker dader van klassiek pesten. (www.viwta.be/files/Eindrapport_cyberpesten_(nw).pdf. 7-02-2008) 
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3.3.2 Wie zijn de slachtoffers? 

 

De slachtoffers van cyberpesten zijn ook te herkennen aan bepaalde kenmerken. Een onderzoek van bureau 

Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) heeft uitgewezen dat er een aantal risicofactoren is aan te wijzen die 

zorgen dat kinderen eerder online worden gepest: 

 De mate waarin men zelf online pest 

 De mate waarin iemand in het ‘echte’ leven wordt gepest 

 Het gebruik van profielsites (voorbeeld CU2 of Sugarbabes)  

 Het gebruik van MSN messenger.  

 Het hebben online contacten, die iemand nooit heeft ontmoet in het echte leven. 

 Actief zijn in communities (voorbeeld games). 

 Het gebruik van weblogs  
Jongeren die veelvuldig gebruik maken van bovengenoemde internetfuncties hebben een grotere kans om online 

te worden gepest dan jongeren die deze programma’s niet of minder vaak gebruiken. Het risico op online worden 

gepest is daarnaast groter voor jongeren die relatief veel contacten hebben die ze via internet kennen en die ze 

nog nooit in het echt hebben ontmoet. Volgens dit onderzoek lopen jongens meer risico op online pesterijen dan 

meisjes en dat geldt ook voor vmbo-leerlingen in vergelijking met havo- en vwo-leerlingen.  

 

Het vervelende van cyberpesten is dat er eigenlijk geen speciale eigenschappen nodig zijn om te worden gepest. 

Al is iemand dik, dun, blond, donker, groot of klein, het maakt niet uit. Pesten kan iedereen overkomen. Bij 

cyberpesten komt het zelfs voor dat de dader het slachtoffer nog nooit heeft gezien. Het gaat om een heel 

subtiele combinatie van uiterlijke maar ook zeker innerlijke aspecten, die een kind tot slachtoffer maken. 

Kinderen en jongeren die worden gepest vertonen vaak een, of een combinatie van de volgende aspecten, die 
snel door de daders worden herkend: 

 Anders denken dan anderen 

 Verlegen 

 Stil en teruggetrokken 

 Erg op zichzelf 

 Weinig zelfbewustzijn en/of eigenwaarde 

 Onhandige motoriek 

 Eigengereid 

 Goedgelovig en naïef 

 Niet op de voorgrond willen treden 

 Moeite met sociale contacten 

 Weinig vrienden  
(http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf 11-02-2008) 

 

Naast bovengenoemd gedrag dat specifiek te maken heeft met cyberpesten, blijven de ‘gewone’ kenmerken van 

pestslachtoffers van belang. Voor deze kenmerken wordt terug verwezen naar hoofdstuk 2. 

http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf
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3.4 Oplossingen 
 

Cyberpesten is een nieuw fenomeen dat geen eenduidige oorzaken heeft. De gevolgen zijn van positieve, maar 

bovenal van negatieve aard en kunnen heel verschillend zijn. Hieronder zullen (preventieve) maatregelen aan 

bod komen die ouders, school en overheid kunnen innemen. Tot slot zal wederom een cyberpestprotocol 

besproken worden om direct oplossingsgericht met cyberpesten om te gaan. 

3.4.1 Preventie en oplossingen 

 
Voor volwassenen is het niet wenselijk dat kinderen en jongeren worden gepest. Bij het cyberpesten zullen 

volwassenen dit pesten niet (altijd) zien. Meestal is het ook niet te zien. Toch kunnen kinderen en jongeren 

bepaalde gedragingen laten zien waarbij een volwassene zich kan afvragen of diegene gecyberpest wordt. Deze 

gedragingen kunnen zijn nervositeit vlak voor of na het computeren; niet meer achter de computer willen terwijl 

dat voorheen een grote hobby was; om geld of ‘virtuele credits’ vragen, omdat zij geld of eigendommen op 

internet zijn ‘verloren’; opeens scheldwoorden gebruiken tegen anderen die een ouder nooit eerder heeft 

gehoord; extreem competitief gedrag vertonen tegenover familieleden of vrienden. 

Gezien de gedragingen van kinderen en jongeren kunnen ouders en de school signalen oppikken om er 

vervolgens mee om te gaan . Zoals eerder gezegd, zijn de oorzaken niet eenduidig aan te wijzen. Daarom is het 

lastig om meteen een oplossing te bedenken, want de oorzaak moet eerst onderzocht worden. Cyberpesten kan 

niet helemaal vóórkomen worden gezien de hoeveelheid algemene oorzaken en de daarbijbehorende kenmerken 

van het gewone pesten én de enorme mogelijkheden van digitale communicatiebronnen. Toch kunnen ouders, 
leerlingen en de school ingelicht worden over cyberpesten. Het voorkomen van cyberpesten is in dat opzicht 

gericht op preventie, maar ook op de oplossing. De preventieve dan wel oplossingsgerichte maatregelen kunnen 

door ouders, school, maar ook door de overheid ingenomen worden. 
(http://www.ggd.nl/ggdnl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=44828&VolgNr=575 15-04-2008) 

 

Ouders 

Voordat ouders hun kind kunnen steunen en helpen om het pesten te voorkomen, moeten ze weten of hun eigen 

kind niet zelf pest. 

Doordat er veel kinderen en jongeren worden gecyberpest, zijn er veel cyberpesters. Om deze te achterhalen, 

kunnen ouders de volgende preventieve maatregelen nemen; 

 

Goed zicht houden: ouders moeten ervoor zorgen dat de computer op een plaats komt te staan waar het hele 

gezin bij kan. Op deze manier kan een ouder de situatie in de gaten houden. Een kind weet dan ook dat de ouder 

in de buurt is. Het kind kan betrapt worden als het scheldt of pest. Daarnaast kan het steun zoeken als het zelf 

wordt uitgescholden of gepest. Als de computer op een overzichtelijke plaats staat dan zijn ouders veel 

eenvoudiger in de buurt. 
Duidelijke afspraken: een ouder dient duidelijke afspraken over het internetgebruik te maken, zoals de tijd die 

on-line wordt doorgebracht.  

Internet is leuk en leerzaam maar net als volwassenen kunnen kinderen zo in hun 'internetleven'  

opgaan, dat het ten koste gaat van hun 'gewone' leven. 

Interesse tonen: het is van belang dat ouders regelmatig met kinderen praten over wat ze on-line doen en met wie 

ze praten. Interesse tonen in de online-activiteiten van het kind of de jongere betekent niet een gebrek aan 

vertrouwen. Een ouder is geïnteresseerd in de echte vrienden van de kinderen, en dus ook hun webvrienden. Het 

is ook goed regelmatig te praten met kinderen over wat ze doen en  

meemaken op internet, en hoe ze dat vinden. Ouders kunnen ook vertellen over hun eigen ervaringen. Op die 

manier krijgen kinderen het gevoel dat de ouder ontvankelijk is voor hun ervaringen. Ze zullen ze eerder naar 

hen toekomen als dat nodig is. 
Informatie bekijken: opvoeden betekent onder andere een balans vinden tussen bescherming en privacy. Veel 

kinderen en jongeren gebruiken MSN als een dagboek van wat ze die dag hebben gedaan. Ouders kunnen 

momenten hebben dat ze de situatie niet vertrouwen. Op die momenten bekijkt een ouder de informatie op de 

computer even door. Dat kan ook met internet, omdat je bij MSN de chats kunt bewaren.  

Bewust maken: een ouder moet een kind duidelijk uitleggen dat de virtuele wereld een schijnwereld is. Het 

wordt gepresenteerd als een verzinsel. Wie zich voordoet als vrouw is mogelijk een man. Wie zich voordoet als 

kind is wellicht een volwassene. 
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Respect bezigheden kind: een ouder moet niet zeggen dat chatten en andere zaken onzin zijn. Het kind kan 

namelijk gaan denken, dat pesten via de chat, ook wel nergens om gaat. Voor ouders is het niet bevorderlijk om 

te zeggen dat ze te oud zijn voor die computerzaken. Een kind komt dan niet snel naar een ouder toe, maar wel 

met een actieve opstelling. 

Gevoel geven van klaarstaan: kinderen het gevoel geven dat een ouder altijd ervoor klaarstaat, is een algemeen 

opvoedadvies dat zeker opgaat voor computeren. Een ouder moet regelmatig laten weten dat hij/zij klaarstaat 

voor het kind. 

Laat weten dat pesten ontoelaatbaar is: ouders moeten proberen reëel te blijven. Het is normaal dat ouders niet 

snel hun eigen kind verdenken van pesten. Niets is minder waar. Ouders mogen regelmatig laten weten geen 

tolerantie te hebben aangaande pesterijen van hun kind tegen anderen. Bovendien heeft een pestend kind ook 

hulp nodig.  
Leer kind om ook níet te reageren: als kinderen in een (nieuwe) groep worden gezet, is het niet vanzelfsprekend 

dat zij met elkaar kunnen omgaan. Dat moeten ze leren. In groepjes ontstaan al snel machtsspelletjes. Kinderen 

moeten leren om niet te reageren, om niet meteen iets van een ander te vinden, te oordelen. Het leren om niet te 

oordelen kan heel veel ruimte creëren. Kinderen hoeven geen beste vrienden van elkaar te worden, maar wel 

normaal tegen elkaar doen. 

Uitdoen computer en andere digitale bronnen: kinderen worden omringd door media-invloeden. Televisie, radio, 

muziek, games, internet, telefoon hoeft het kind niet altijd te bereiken. Een ouder zal daarom rust en ruimte 

moeten creëren. Een ouder moet het kind ook daarmee leren omgaan. Zonder media-invloeden zich bezig te 

kunnen houden.  

Contact school en sportclub: bij het opgroeien van een kind wordt zijn horizon verbreed. Hoe ouder een kind, 

hoe uitgebreider zijn leven. Voor een ouder is het van belang om op de hoogte te blijven van het leven van het 
kind buiten het gezin. Het is belangrijk om een idee te hebben van de omgeving(en) waar het kind zich in 

bevindt. Als ouder weet je dan al sneller wie de pester is (online en offline), maar ook hoe het kind zich gedraagt 

naar andere kinderen. 

Opbouwen eigenwaarde: wanneer een kind wordt gepest dan is het erg moeilijk om zich er niets van aan te 

trekken. Het is voor kinderen, jongeren en zelfs voor volwassenen heel moeilijk om te gaan met scheldpartijen. 

Dat geldt ook voor het blokkeren van de pester op MSN. Een pester kan een kind op school en andere plekken 

weer tegenkomen. Ouders moeten kinderen het gevoel geven dat ze welkom zijn waarbij eigenwaarde de basis 

is. Daarbij kan altijd hulp ingeschakeld worden van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, GGD, huisarts of de school. 

Voorbeeldfunctie: ouder zijn, is een enorme verantwoordelijkheid. Iedereen handelt op een eigen manier en 

daarbij moeten volwassenen het voorbeeld geven. Dat betekent dat ze zelf moeten letten op wat ze zeggen en 

doen. Kinderen leren door imitatiegedrag. Het is hierbij van belang dat ouders zelf ook niet mensen beledigen, 

afkraken, vervloeken en niet respecteren. Zo zien kinderen hoe het anders kan. 
(http://www.ggdhollandsnoorden.nl/pool/1/documents/Chattenencyberpesten.pdf. 8-02-2008) 

 

School 

De meeste scholen zijn tegen pesten en hebben een pestprotocol. Veel leerlingen en zelfs docenten weten daar 

vaak niets van. 
Wanneer op school pesten wordt gesignaleerd, grijpen mentoren, teamleiders of schoolleiding in. De 

signalerende persoon neemt maatregelen en waar mogelijk acties. 

Toch worden er voor scholen extra preventieve maatregelen genomen; 

 

Update pestprotocol 

In principe lost een pestprotocol het pesten niet op. Alleen als het gericht is op preventie en niet van tevoren stelt 

hoe er op gereageerd gaat worden. En de daarbijbehorende sancties. Het ingrijpen na ongewenst gedrag zoals 

pesten wordt voorspelbaar. 

Het is daarom goed dat leerlingen, ouders en onderwijsondersteunend personeel de verantwoordelijkheid 

verdelen op een school. Pestprotocollen moeten geüpdate worden naar deze eeuw. Dat betekent regels en 

sancties met betrekking op internetgebruik en mobieltjes.  
Verbod mobiele telefoons 

Mobieltjes kunnen als wapens worden gebruikt bij het cyberpesten. Mobieltjes zouden daarom verboden moeten 

worden.  

Vertrouwenspersoon 

De school moet zorgen voor een goed georganiseerd vertrouwen om leerlingen te kunnen aanbieden.  

Bijscholing  

Cyberpesten is voor veel leerkrachten en ouders een onbereikbaar gebied. Voorlichting zou een goede manier 

zijn om hen hiermee bekend te maken. Bijscholing en een goed contact met de leerlingen kunnen de school 

enorm helpen om meer te weten te komen over cyberpesten. 
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Goede voorbeeld 

Docenten zijn erg belangrijk voor leerlingen. Ze spiegelen zich aan het gedrag van diegene die hen opvoedt. De 

leerling bekijkt goed en leert er veel van. Docenten moeten hun invloed niet onderschatten. Daarom moeten zij 

extra alert zijn in de omgang met de zwakkere leerlingen. 

Melding vanuit school 

De school moet zo snel mogelijk pesterijen en gevallen van cyberpesten melden. Hulp zoeken in plaats van 

alleen oplossen. Op deze manier kan kennis en ervaringen uitgewisseld worden over de aanpak. 

Ouders betrekken 

Betrokkenheid van de ouders moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De inbreng van ouders bij pesten is 

erg belangrijk. Het gaat namelijk om hun kind, of het nu om de pester of het pestslachtoffer gaat.  

Leerlingen betrekken 
Leerlingen verwachten dat de school de sfeer bewaakt en veilig stelt. Dat kan niet zonder een leerling zelf. Zij 

zijn namelijk de beste experts als het gaat om nieuwe media, maar ook om hoe de sfeer op school werkelijk is. 

Leerlingen bevinden zich letterlijk op het schoolplein, in toiletten, in gangen. Daarom is het voor een school 

nuttig om leerlingen in te schakelen, ze te laten meedenken en mee te beslissen. 

Een school kan dit ook anoniem creëren voor de leerlingen. (Delver &Hop, 2007) 

 

Overheid 

In het eerste hoofdstuk is bij het kopje “aanleiding onderzoek” naar voren gekomen dat veel signaleringen zijn 

gedaan van ruzies naar aanleiding van cyberpesten. Naast de rol van het onderwijzende en pedagogische 

personeel speelt bij het Carbooncollege de politie hierin ook een belangrijke rol. De bovenbouw en de 

onderbouw van de locatie Emma worden wekelijks bezocht door twee jeugdagenten. Dit zijn de jeugdagenten 
van de regio Heerlen-Zuid en zij hebben een preventieve en curatieve taak op het vmbo-onderwijs. Verder neemt 

één van hen deel aan het ZAT-overleg. 

Zij krijgen ook te maken met cyberpest gevallen. Jeugdagente I. Vroomen is momenteel zelf bezig met een 

onderzoek naar cyberpesten. Dit onderzoek gaat over een nieuwe aanpak aangaande cyberpesten. 

Eerder werden de preventieve maatregelen genoemd die ouders en school kunnen nemen. Uit een interview met 

I. Vroomen zijn ook bepaalde maatregelen naar voren gekomen. Er is naar voren gekomen dat de jeugdpolitie 

bijna wekelijks te maken heeft met een probleem rondom cyberpesten van zowel onderbouw als bovenbouw van 

de locatie Emma. Vooral op de onderbouw worden veel meldingen gedaan van cyberpestgevallen. Volgens de 

jeugdagente communiceert de jeugd makkelijker met elkaar via de computer. Gevoelens worden duidelijk 

verwoordt via MSN, hyves, en andere populaire programma’s. De jeugdpolitie kan op verschillende manieren 

optreden bij gevallen van cyberpesten. Dat is voor iedere zaak anders en verschillend. De jeugdpolitie heeft de 

laatste tijd veel te maken meldingen van mishandelingen. Deze mishandelingen zijn in het algemeen een oorzaak 
van elkaar uitdagen via met name MSN. Er worden steeds meer mensen bij een dergelijk gesprek betrokken. Er 

worden afspraken gemaakt om elkaar op te zoeken ná school. Uiteindelijk vindt er dan een daadwerkelijke 

mishandeling oftewel openlijke geweldpleging plaats.  

Daarnaast treedt de jeugdpolitie op bij laster en smaad. Jongeren zetten vaak foto’s van iemand op internet. Daar 

zetten ze bepaalde, vooral negatieve teksten bij. Het gevolg hiervan is dat iemands (goede) naam wordt 

aangetast.  

In het kader van preventie werkt de jeugdpolitie op basisscholen. Op de basisscholen krijgen de groepen 7 en 8 

voorlichting. Automatisch wordt er dan gesproken over cyberpesten. Op de middelbare scholen zijn steeds meer 

schoolagenten aanwezig. Schoolagenten spreken leerlingen ook aan op gedrag. Hierbij valt te denken aan de 

foute communicatie die tussen leerlingen op MSN plaatsvindt.  

Jeugdpolitie gaat oplossingsgericht te werk door na een melding van cyberpesten meestal gesprekken tussen de 
diverse jongeren te houden. In een dergelijk gesprek worden afspraken gemaakt. Bovendien wordt bij dit soort 

gesprekken de jongeren sterk aangeraden iedereen die iemand lastig valt te blokkeren. Jeugdpolitie is van 

mening dat het voor leerlingen niet zinvol is om de confrontatie aan te gaan met elkaar. Pesters en meelopers 

worden aangesproken op hun gedrag en de gevolgen daarvan. Tot slot geeft jeugdpolitie het advies om als 

volwassenen te blijven communiceren met kinderen. Voor school en kinderen is vrijwel altijd duidelijk wat er 

aan de hand is met kinderen. Voor ouders is het belangrijk om kinderen te controleren achter de computer. 

Ouders kunnen altijd de zogenaamde geschiedenis van kinderen nagaan. Verder is de jeugdpolitie van mening 

dat ook ouders zullen worden aangesproken als hun kind de fout ingaat via de computer. Achteraf gezien zijn 

ouders de jeugdpolitie erg dankbaar. Ouders weten namelijk vaak niet waar kinderen mee bezig zijn.  
(bijlage 2 interview jeugdagent I. Vroomen)  
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3.4.2 (Cyber)pestprotocol 

 

Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat cyberpesten een relatief nieuw fenomeen is dat enorm is toegenomen 

door de explosieve groei van technologische middelen en communicatiemiddelen (de omgevingsinvloeden).  

Dit brengt met zich mee dat er (nog) geen duidelijke strategieën voor handen zijn voor een efficiënte aanpak. 

Wel zijn er allerlei (preventieve) maatregelen ten aanzien van het mogelijke voorkomen en oplossen van 

cyberpesten. Cyberpesten is niet volledig te voorkomen vanwege de diversiteit in oorzaken en gevolgen ervan. 

Er is niet één (preventie)aanpak juist, maar er kunnen meerdere van toepassing zijn. 

Cyberpesten vindt meestal plaats in een soort besloten kring waar een volwassene niet snel bijkomt. Het is dan 

moeilijk om als volwassene/buitenstaander zicht te krijgen op wat zich in cyberspace (=internet) tussen dader(s) 

en slachtoffer(s) afspeelt. Het wel van belang dat ouders en leerkrachten op zijn minst weten dat cyberpesten 

bestaat en dat ze beseffen dat cyberpesten een bijzonder grote impact heeft.  
Bij het bestrijden van pesten wordt meestal een vijfsporenaanpak voorgesteld. Dit is ook terug te vinden in de 

laatste paragraaf van hoofdstuk 2 waarbij het pestprotocol van het Carbooncollege aan bod is gekomen. Ook ten 

aanzien van cyberpesten bieden deze vijf sporen een zinvol kader om met cyberpestgevallen om te gaan. Dit 

protocol zal nog een keer de revue passeren waarbij het onderdeel ‘de steun naar ouders toe’ aangepast is aan het 

fenomeen cyberpesten. Vandaar dat hieronder 7 punten staan beschreven. 

 

Cyberpestprotocol 

 Steun bieden aan het kind dat gepest wordt. 

 Naar het kind/ de jongere luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen. 

 Met het kind/ de jongere overleggen over mogelijke oplossingen. Dit kan inhouden dat duidelijk wordt 

gemaakt dat hij/zij diskreet moet omgaan met informatie die het aanbiedt op het internet. Soms is meer 
gespecialiseerde sociale vaardigheidstraining nodig zodat het zich minder onhandig of kwetsbaar zal 

gedragen.  

 Steun bieden aan het kind/ de jongere dat zelf pest: met het kind/de jongere bespreken wat pesten voor een 

ander betekent. Vaak is het nodig het verschil duidelijk te maken tussen een grapje en echt pesten. Soms 

beseffen de pesters niet welke impact hun gedrag heeft. Vaak hebben ze ook geen zicht op de echte 

achtergronden van hun gedrag. Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met 

andere kinderen: je hoeft niet uit te blinken in negatief gedrag om “iemand” te zijn. Het kind helpen om zich 

aan regels en afspraken te houden.  

 De grote groep medeleerlingen betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem: met de grote groep 

meelopers praten over pesten en over hun eigen rol daarbij. Afzijdig blijven betekent ook 

medeverantwoordelijk zijn. 

 De school steunen bij het aanpakken van het pesten: werken aan het tot stand brengen van een algemeen 
beleid van de school rond veiligheid en pesten waar de hele school bij betrokken 

is. Daartoe hoort de intentie om het probleem in kaart te brengen, duidelijke richtlijnen te bepalen van wat 

kan en niet kan, oog te hebben over wat gebeurt met de leerlingen rond pesten en 

resoluut en consequent acties te ondernemen bij het vaststellen van problemen  

 De ouders steunen: ouders gaan niet altijd vrijuit bij een pestprobleem. Leerlingen geven duidelijk aan dat 

een pluspunt voor pesters de ICT-onwetendheid van hun ouders is. Ouders van gepeste leerlingen moeten 

daarnaast ondersteund worden bij het ontdekken van opvoedingsondersteunende maatregelen en indien 

nodig doorverwezen naar deskundige hulp. (http://www.saferinternet.be/docs/12_sy0506_nl.pdf 15-04-2008) 

Samenvatting 
 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de definitie van cyberpesten. Cyberpesten is digitaal pesten dat op verschillende 

manieren kan plaatsvinden. Dan werd beschreven in hoeverre cyberpesten vóórkomt.  

Als volgende zijn de oorzaken en gevolgen van cyberpesten aan bod gekomen. Daarna werden de kenmerken 

van cyberpesters en cyberpestslachtoffers behandeld. Tot slot kwamen oplossingen van cyberpesten naar voren. 
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Begrippenlijst hoofdstuk 3  
 MSN-messenger/MSN’en: Dit is een verzamelnaam van een reeks internetdiensten van het bedrijf Microsoft, vooral van een 

programma om te chatten. Msn’en is chatten via een messenger. 

 E-mail: Een elektronische brief of bericht dat mensen online naar elkaar versturen. 

 Profielsites: CU2, Sugarbabes, Sugardudes, Hyves, Weblogs: 
Op een dergelijk pagina worden voorkeuren en hobby’s vermeld, leuke achtergrondjes geplaatst, foto's, animaties en zelfs 

videofilmpjes. Meestal sturen leerlingen deze door naar hun vrienden. Deze profielpagina's zijn meestal openbaar, dus iedereen kan 

deze bekijken. Het is daarom beter om geen informatie neer te zetten die de echte identiteit achterhaalt, zoals contactgegevens of echte 

namen. Sommige profielsites hebben ook netwerkmogelijkheden. Aan een profiel kan een profiel van vrienden gekoppeld worden. Ook 

vrienden van vrienden kunnen worden bekeken en er kan zelfs contact mee worden opgenomen. Er zijn ook sites die voornamelijk 

bedoeld zijn om te netwerken, zoals Hyves. Op profielsites kunnen digitale dagboeken worden bijgehouden. Gebruikers vertellen in 

deze weblogs over hun leven en de dingen die ze doen. Er zijn ook websites waar heel gemakkelijk een dergelijk dagboek aangemaakt 

kan worden. Weblogs zijn ook populair bij reizigers die vrienden en familie thuis laten meegenieten van hun reis. 

 Bureaublad: Op uw bureaublad op de computer kan men in plaats van een saaie achtergrond ook een leuke foto zetten om deze 

persoonlijker te maken. Dat kan een leuke foto zijn van iets of iemand, maar ook een foto om een ander mee te beledigen.  

 Happy slapping: Kinderen en jongeren kunnen in aanraking komen met cyberpesten via negatieve filmpjes en foto’s. Ook wel ‘happy 

slapping’ genoemd. Happy slapping is een eufemisme voor het verschijnsel dat een willekeurige persoon door een groepje, meestal 

jongeren, in elkaar wordt geslagen wat op een videocamera, meestal een mobiele telefooncamera, wordt vastgelegd. De beelden 

worden veelal op het internet geplaatst, waarbij de filmers pronken wie het beste iemand heeft gemolesteerd. De hype begon in het 

zuidelijke deel van de Engelse stad Londen, maar is inmiddels ook naar Nederland en Vlaanderen overgewaaid. Zo is begin februari 

2008 een groep jongeren opgepakt dat een filmpje op internet had gezet waarbij zij een zwerver mishandelden en beledigden.5  

Hoewel het filmen van een misdaad een oud concept is, hebben de mobiele telefooncamera's ervoor gezorgd dat dergelijke misdaden 

niet meer van te voren hoeven te worden gepland, en dat ze op elke willekeurige persoon kunnen worden toegepast. Sommige politici 

en media claimden dat dergelijke activiteiten in verband staan met televisieseries zoals Jackass en Dirty Sanchez op de zender MTV. 

Anderen, voornamelijk meer linkse politici, spreken van een overdreven belangstelling jegens de hype. Happy slapping kan vaak veel 

gevaarlijker worden dan alleen een pak rammel. Soms kunnen er andere criminele activiteiten erin voorkomen zoals verkrachtingen en 

berovingen. Variaties in het "Happy Slap" zijn volgens de media al voorgekomen in Noord-Ierland, waarbij een groep jongeren een 

aanval op een stel brandweermannen filmde. 

 Nare e-mail: (de afkorting van Electronic Mail (elektronische post)) is een van de meest gebruikte toepassingen van Internet. E-mailen 

is een snelle, goedkope en gemakkelijke manier van communiceren en lijkt op brieven schrijven. Alleen komt er geen papier aan te pas, 

want het schrijven en lezen van e-mail berichten gebeurt op de computer en worden ook verstuurd in elektronische vorm via Internet. 

Dat versturen via Internet gaat heel snel. Het versturen van een dergelijk bericht van de afzender naar de ontvanger duurt normaal 

gesproken slechts enkele seconden. Afstand is bij e-mail dan ook niet belangrijk. Een bericht naar Australië komt bijna net zo snel aan 

als een bericht naar een buurman. Voor het aanduiden van de afzender en de ontvanger gebruikt men een zogeheten emailadres.  

 Schaduwwebsites: Er bestaan soms schaduwwebsites van scholen. Leerlingen maken deze om anderen op school voor gek te zetten. In 

Amerika bestaat er bijvoorbeeld de site Ratemyteacher.com waar docenten door hun leerling beoordeeld worden. Een site, die vaak te 

maken heeft met ernstige beledigingen aan het adres van docenten. 

 Online: Het rechtstreeks verbonden zijn met de server of het internet. 

 Baby-tv2: Een speciaal ontwikkeld tv-programma voor baby’s en peuters tot drie jaar. 

 Teletubbies: Teletubbies is een programma voor peuters. Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa en Po leven in een fantasiewereld van liedjes 

en beelden. De televisie in hun buikjes verbindt hen met de echte wereld. 

 Reality shows: Dit zijn shows over het dagelijkse leven van bekende of onbekende Nederlanders. 

o Idols: Dit is een talentenjachtprogramma op televisie van de Nederlandse commerciële zender RTL4, dat in het najaar 2002 van start 

ging. Dit programma is een Nederlandse versie van het Britse succesprogramma Pop Idol. Binnen vijf afleveringen bereikte het 

programma een kijkdichtheid van twee miljoen kijkers per aflevering. 

o X-factor: Dit is van oorsprong een Engels televisietalentenjachtprogramma, dat in Nederland van oktober 2006 tot februari 2007 op 

RTL 4 te zien was. In Vlaanderen werd het eerste seizoen in het najaar van 2005 uitgezonden en gepresenteerd door Koen Wauters.  

o America’s Next Topmodel: Dit is een Amerikaans reality televisieprogramma waarin dertien jonge vrouwen strijden om de titel 

America's Next Top Model. Het programma wordt gepresenteerd door supermodel Tyra Banks. Het programma is wereldwijd 

verkocht. In Nederland zijn er al 3 cycles van Holland's Next Top Model uitgezonden vanaf 4 september 2006 en in België is vanaf 1 

oktober 2007 de eerste cycle van Topmodel van start gegaan. 

o Temptation Island: Dit is een Amerikaanse reality-serie die voor het eerst werd uitgezonden in 2001. Er zijn in diverse landen eigen 

versies gemaakt met wisselend succes: Australië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk ("L´île de la tentation"), Italië ("Vero amore"), 

Scandinavië en Nederland/Vlaanderen. De Nederlands/Vlaamse versie is een productie van het Belgische Kanakna. In tegenstelling tot 

het soortgelijke Blind Vertrouwen was de serie meteen een kijkcijfersucces. In Nederland zijn ook geregeld de buitenlandse versies 

uitgezonden. In 2006 werd Undercover Lover de opvolger van Temptation Island. 

o Groeten uit de Rimboe: Dit is een programma waarbij gezinnen ergens op de wereld worden gedropt en daar allerlei ervaringen en 

belevingen mee opdoen. 

o Undercover Lover: Dit is een reality-serie van dezelfde makers als Temptation Island en Peking Express. In deze format, door 

Veronica en VT4 in het najaar van 2006 uitgezonden, worden zes koppelhelften die hun relatie niet mogen prijsgeven in een tropisch 

land omgeven door tien sexy singles. Iedereen in het resort (singles en koppelhelften) krijgt de opdracht om de mensen met een relatie 

te ontmaskeren. De deelnemers verblijven twee weken lang op een paradijselijke plek in Thailand (Phuket). De koppels worden van 

elkaar gescheiden en de helft van hen moet zich voordoen als vrijgezel, om de hoofdprijs van €100.000 te winnen. Hun wederhel ft kijkt 

machteloos vanuit een andere villa toe. 

o Gouden Kooi: Dit is een televisieprogramma dat werd ontwikkeld door John de Mol in 1997. Sinds 2006 wordt het ook daadwerkelijk 

uitgezonden. Het was oorspronkelijk te zien op de Nederlandse zender Tien (voorheen Talpa). Tegenwoordig wordt het programma op 

RTL 5 uitgezonden, na het opheffen van Tien. 

 Chat/chatten: Een plek online om nieuwe, interessante mensen in een gezellige omgeving te ontmoeten.  
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Hoofdstuk 4 Praktijkgericht onderzoek 
 

Inleiding 
 

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet centraal. Ten eerste komt de probleemstelling aan bod. Onder deze 

paragraaf komen de aanleiding, de doelstelling, de vraagstelling, de subvragen en de uitwerking van de definities 

aan bod. Dan zal de onderzoeksmethode aan bod komen. In de derde paragraaf wordt er aandacht besteed aan de 

verwerking en analyse van de gebruikte onderzoeksmethode. Tot slot wordt het hoofdstuk afgesloten met de 

resultaten van het onderzoek. 

4.1 Probleemstelling 
 

Aanleiding 

Cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten waarvan leerlingbegeleiders de indruk hebben gekregen dat het in 

toenemende mate op de bovenbouw van het Carbooncollege, locatie Emma vóórkomt.  

Er werd opgemerkt dat zich regelmatig voorvallen in verband met cyberpesten voordeden. Het was echter niet 

bekend hoe vaak die voorvallen zich eigenlijk voordeden, in hoeverre deze voorvallen door diverse betrokkenen 

als probleem gezien zou worden én of er vanuit school mogelijk iets mee gedaan zou moeten worden.  

Om daar inzicht op te krijgen moest nagegaan worden hoe vaak cyberpesten nu eigenlijk voorkomt en of het als 
een probleem wordt ervaren. Indien het een probleem vormde, en er dus iets aan gedaan moest worden, konden 

mogelijke oorzaken en oplossingen naar het probleem onderzocht gaan worden 

 

Doelstelling 

Het in kaart brengen van de mate waarin cyberpesten op vmbo bovenbouw vóórkomt én of het een probleem 

vormt ten einde te bepalen of de school beleid ten aanzien van dit fenomeen dient te ontwikkelen.  

 

Vraagstelling 

Hoe kan op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma worden omgegaan met het fenomeen 

cyberpesten? 

 
Deelvragen 

1) In welke mate komt cyberpesten voor op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma? 

2) In hoeverre speelt cyberpesten een probleem op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma? 

3) Wat zijn oorzaken van cyberpesten volgens betrokkenen op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie 

Emma? 

4) Wat zijn oplossingen van cyberpesten volgens betrokkenen op de bovenbouw van het Carbooncollege 

locatie Emma? 

 

Definities 

Cyberpesten: Volgens Van Dale staat het woord cyber synoniem voor digitaal. Pesten betekent letterlijk kwellen, 

treiteren, iemand de duvel/duivel/ aandoen, iemand het bloed onder de nagels vandaan halen, jennen, judassen, 

koeioneren, negeren en nijdassen. Cyberpesten wordt dus digitaal of elektronisch pesten genoemd.  

Delver & Hop (2007) omschrijven dit begrip als de manieren om een ander te pesten, maar dan via digitale 

wegen zoals internet en mobiele telefoon. Ze geven hier verschillende uitingsvormen van, te weten: MSN, E-

mail, profielsites, bureaublad, happy slapping, nare sms’jes en schaduwwebsites. 

Vmbo Emma: Op 1 augustus 2006 zijn het Emmacollege in Heerlen, het Romboutscollege in Brunssum, het St.-

Janscollege en het Broeklandscollege in Hoensbroek opgegaan in één school. Samen vormen zij het 

Carbooncollege, een school die alle vormen van onderwijs - van vmbo tot gymnasium - aanbiedt. De locatie 
Emma is opgebouwd uit een apart gebouw voor de onderbouw en een complex voor de bovenbouw. Emma biedt 

een volledig onderwijsaanbod aan in de gemeenten Brunssum en Heerlen/Hoensbroek. Dit is de aanleiding voor 

de vorming van deze nieuwe school. 
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4.2 Onderzoeksmethode 

4.2.1 Soort onderzoek 

 

Er is gebruik gemaakt van een inventariserend onderzoek om het mogelijke voorkomen van cyberpesten op de 

bovenbouw Emma in kaart te brengen. Dit type onderzoek houdt in dat een bepaalde situatie in beeld wordt 

gebracht, wordt beschreven en geanalyseerd gekoppeld aan de probleemvorming. (Migchelbrink, 2003,18) 

Voor dit huidige onderzoek betekende het dat cyberpesten in kaart werd gebracht op bovenbouw Emma. Tevens 

werd geïnventariseerd of cyberpesten een probleem vormde voor bovenbouw Emma én op welke manier de 

school er dan mee kon omgaan. Bij dit onderzoek werd ook een theoretische onderbouwing van zowel pesten als 

cyberpesten beschreven. Als laatste werd naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek en de 

literatuurverdieping conclusies en aanbevelingen beschreven. 

4.2.2 Deelnemers 

 

De populatie van het onderzoek bestond uit alle mentorklassen van de bovenbouw uit de sectoren Zorg & 

Welzijn, Economie en Techniek en de leerlingen uit alle sectoren (Zorg & Welzijn, Economie en Techniek) en 
leerwegen (bbl, kbl, asl, lwoo). De populatie van het onderzoek bestond uit 29 mentoren en 155 leerlingen. 

De leerlingen zijn derde- en vierdejaarsleerlingen. In totaal zijn er 509 leerlingen op bovenbouw Emma. 

Op bovenbouw locatie Emma zijn in totaal 31 klassen en 29 mentoren. Bij de categorie ‘leerlingen’ is gekozen 

voor een aselecte steekproef. Hierbij viel de keuze op een kanssteekproef; dit betekende dat de selectie is 

gemaakt op basis van toeval of kans. Het was de bedoeling dat, op alfabetische volgorde, de eerste vijf leerlingen 

van elke mentorklas een enquête gingen afnemen. Bij de categorie ‘mentor’ werd door iedere mentor, een 

enquête aangaande zijn/ haar klas, ingevuld. 

4.2.3 Dataverzamelingsmethode 

 

Instrument 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een zelf  opgestelde enquête in de vorm van open en gesloten 

vragen. Er was een vragenlijst voor de categorie ‘mentoren’ en de categorie ‘leerlingen’ (zie bijlage 4). Het kan 
een kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden genoemd, omdat er gebruik is gemaakt van open en gesloten 

vragen. 

 

Verantwoording onderzoeksinstrument 

Dit onderzoek bestond uit twee vragenlijsten. Beide vragenlijsten gingen over het onderwerp cyberpesten en 

waren bedoeld voor de categorie ‘mentoren’ en de categorie ‘leerlingen’.  

De twee categorieën zorgden ervoor dat er een zo goed beeld kwam van de mate van vóórkomen van 

cyberpesten. Daarnaast boden deze vragenlijsten de mogelijkheid om te onderzoeken of cyberpesten een 

probleem vormt voor de school en of er ten aanzien van deze uitkomst een beleid kan worden gevormd voor 

Emma bovenbouw. 

 

Procedure 
Een aantal weken voordat de vragenlijsten aan beide groepen werden afgenomen, ging een aankondigende brief 

uit naar de mentoren (bijlage 3). In deze brief werd kort uitgelegd wie de onderzoekster was, en waar zij een 

onderzoek naar ging doen. Hierbij is aan bod gekomen dat binnen afzienbare tijd een enquête afgenomen zou 

worden over cyberpesten in zijn/haar mentorklas waarbij alleen de mentor en de eerste vijf leerlingen op 

alfabetische volgorde de vragenlijst moesten invullen.  

Bij het afnemen van de enquêtes werd steeds gebruik gemaakt van het mentoruur van een klas. Op deze manier 

was de klas samen met de mentor. Aan elk begin van een mentorles bij alle klassen vroeg de onderzoekster of er 

tijd was om enkele vragenlijsten in te vullen. Vervolgens legde ze uit waar de vragenlijsten over gingen én wie 

de lijsten moesten invullen. Dan liet ze het over aan de mentor. De mentor kon na eigen tijdsinvulling de lijsten 

laten invullen. Aan het einde van de les werden de lijsten weer ingenomen. Tot slot werden de lijsten opgehaald 

door de onderzoekster. 
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Beschrijving onderzoeksinstrument 

Bij het kopje ‘instrument’ is aangegeven waarom de keuze viel voor twee vragenlijsten en voor welke 

categorieën deze bedoeld waren. De vragen van de beide vragenlijsten komen vrijwel overeen, omdat voor beide 

categorieën dezelfde vraagstellingen gelden. De vragen komen ook overeen met verschillende paragrafen van 

theorieonderzoek in hoofdstuk 3; prevalentie, oorzaken en oplossingen van cyberpesten. 

 

Algemene vragen 

In eerste instantie werden een aantal algemene vragen gesteld: 

 Deze hadden bij de leerlingen betrekking op het geslacht, de sector waarin zij onderwijs volgden en hun 

niveau/leerweg in het vmbo.  

 Deze hadden bij de mentoren betrekking op werkervaring in het onderwijs. 
 

Gesloten vragen 

In de vragenlijsten voor beide doelgroepen kwamen gesloten vragen voor: 

 Deze hadden bij de leerlingen betrekking op het wel of niet gehoord hebben van cyberpesten én het in 

aanraking zijn gekomen met cyberpesten. De gesloten vragen gingen ook over de manier waarop leerlingen 

in aanraking zijn gekomen met cyberpesten, of zij zelf cyberpesten of worden gecyberpest. Tot slot kwamen 

deze vragen voor bij de vraag naar oorzaken, en of cyberpesten een probleem vormt én de oplossing van 

cyberpesten.  

 Deze hadden bij mentoren betrekking op (niet) meegemaakte incidenten van cyberpesten. Verder gingen de 

gesloten vragen over de vraag of zij erkennen of leerlingen cyberpester of juist slachtoffer ervan zijn. Tot 

slot kwamen deze vragen voor bij de vraag naar oorzaken, de vraag of cyberpesten een probleem vormt én 
de vraag naar mogelijke oplossingen van cyberpesten.  

 

Open vragen 

In de gehele vragenlijsten voor de twee doelgroepen kwamen open vragen voor: 

 Deze hadden bij de leerlingen betrekking op wat ze zouden doen wanneer ze gecyberpest worden én welke 

oplossingen ze hebben voor cyberpesten. 

 Deze hadden bij de mentoren betrekking op de frequentie van incidenten van cyberpesten die ze hebben 

meegemaakt. Daarnaast is er een open vraag over de manier waarop ze (waarschijnlijk) met een geval van 

cyberpesten omgaan én de vraag naar mogelijke oplossingen van cyberpesten. 
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4.3 Verwerking & Analyse 

4.3.1 Verwerking  

 

Beide vragenlijsten zijn verwerkt op dezelfde manier. Ze zijn verwerkt in het statistische programma SPSS. Na 

de inname van de vragenlijsten, werden de antwoorden van de open vragen gecategoriseerd. Bij de verwerking 

van de onderzoeksgegevens zijn categorieën naar voren gekomen, die variabelen werden bij de invoer van de 

gegevens.  

De volgende categorieën zijn naar voren gekomen; 

 

Vragenlijst Mentoren: 

Bij vraag 3 en vraag 4 en vraag 5b van de mentorvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= aantal volstrekt onbekend 

2= 1-2 leerlingen 

3= 3-4 leerlingen 
4= meer dan 4 leerlingen 

 

Bij vraag 6 van de mentorvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= Mentor gaat zelf een gesprek aan met betrokkenen (slachtoffers, daders, meelopers) én probeert samen met 

hen een oplossing te bedenken. 

2= Mentor gaat zelf gesprek aan met betrokkenen (slachtoffers, daders, meelopers) én verwijst zonodig door 

naar teamleider of de leerlingbegeleiding, in ernstige gevallen de jeugdpolitie. 

3= Mentor gaat zelf gesprek aan met betrokkenen (slachtoffers, daders, meelopers) én neemt contact op met de 

ouders. 

4= Mentor gaat zelf gesprek aan met betrokkenen (slachtoffers, daders, meelopers) én straft de pester door via 

school bepaalde internetaccounts te blokkeren. 
5= Mentor informeert meteen de leerlingbegeleiding én neemt contact op met de ouders. 

6= Mentor weet het niet, want hij/zij is niet eerder in aanraking gekomen met cyberpest gevallen. 

 

Bij vraag 8 van de mentorvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= De anonimiteit en het gemak waarmee CP(=cyberpesten) kan plaatsvinden. 

2= De mogelijkheden en vrijheden van internetgebruik én andere communicatiemiddelen. 

3= Dezelfde oorzaken als bij het gewone pesten waarbij CP laffer is, omdat vanaf een afstand wordt 

gecommuniceerd. 

4= De onmacht van de leerling om op een adequate manier te communiceren. 

5= Jaloezie, verveling en buiten de groep vallen.  

6= Conflicten tussen leerlingen, bemoeizucht tussen klasgenoten én elkaar voorschut willen zetten 

7= Geen idee, nog niet eerder mee in aanraking gekomen. 

 

Bij vraag 9 van de mentorvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= Ouders informeren én verzoeken meer alert te zijn op bezigheden kind. 

2= Praten met betrokkenen en gepaste straf geven. 

3= Voorlichting in de vorm van lessen of gastlessen om bewustwording van de effecten teweeg te brengen. 

4= Via de school accounts van pesters laten blokkeren. 

5= Geen idee 
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Vragenlijst leerlingen: 

 

Bij vraag 6 van de leerlingenvragenlijst is bij de optie “Anders, nl” de categorie “via profielsites” tot stand 

gekomen. De categorieën zijn: 

1= Via sms’jes 

2= Via MSN 

3= Via de email 

4= Anders, nl. via profielsites. 

 

Bij vraag 7c van de leerlingenvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= 1-2  
2= 3-4 

3= meer dan 4 

 

Bij vraag 10 van de leerlingenvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= Ouders en/of school (mentor, leerlingbegeleiding) inlichten. 

2= Negeren, blokkeren en verwijderen. 

3= Confrontatie opzoeken door verbaal en/of fysiek geweld samen met anderen. 

4= Nieuwe account opmaken. 

5= Er is niets aan te doen. 

6= Geen idee wat eraan te doen is. 

 
Bij vraag 11 van de leerlingenvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= Verveling en plezier. 

3= Pesters voelen zich sterk en stoer vanwege de afstand en de anonimiteit. 

4= Pesters hebben persoonlijke problemen en/of een moeilijke thuissituatie. 

5= Pester kan de ander niet uitstaan vanwege uiterlijke kenmerken. 

6= Sprake van een misverstand. 

7= Het uitdagen van de ander. 

8= Een eerder conflict. 

9= Jaloezie en onzekerheid 

10= Pesters zijn zelf slachtoffer geweest. 

11= Geen oorzaak aan te wijzen 

 
Bij vraag 12 van de leerlingenvragenlijst zijn de volgende categorieën tot stand gekomen: 

1= Contactpersoon blokkeren, verwijderen en niet meer toevoegen. 

2= Confrontatie opzoeken door verbaal en/of fysiek geweld samen met anderen. 

3= Nieuwe account aanmaken. 

4= Gastles geven en pesters bewustmaken van de gevolgen van CP (cyberpesten). 

5= Ouders en/of school (docent, mentor, leerlingbegeleider) en/of vrienden inlichten. 

6= Aangifte of melding doen bij jeugdpolitie. 

7= Gesprekken voeren met betrokkenen en straffen uitdelen. 

8= Extra controle door de school en/of door ouders. 

9= Afschaffing communicatiemiddelen. 

10= Cyberpesten is niet tegen te houden. 
11= Geen gevolg te omschrijven. 

4.3.2 Analyse  

Bij de analyse van de onderzoeksgegevens in SPSS zijn grafieken en een tabel gemaakt in de vorm van 

frequentiegrafieken en één frequentietabel. De grafieken zijn genummerd. Hierbij geven grafiek 1, 3a, 6b, 7a en 

8b een procentuele meting aan van het aantal mentoren of leerlingen dat voor een bepaalde 

antwoordmogelijkheid had gekozen. De grafieken 2, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 7b, 8a en tabel 1 geven aan dat het om een 

gewone telling gaat van het aantal mentoren of leerlingen dat voor een bepaalde antwoordmogelijkheid heeft 
gekozen.
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4.3.3 Resultaten enquête 

 

Er hebben in totaal 155 leerlingen en 29 mentoren de vragenlijsten ingevuld.  

Hieronder komen de resultaten van de vragen van beide doelgroepen naar voren.  

 

4.3.3.1 Resultaten deelvragen 

 
Hieronder volgen de resultaten op de verschillende deelvragen. Per deelvraag zijn de resultaten van de mentoren 

en leerlingen opgenomen. 

 
1) In welke mate komt cyberpesten voor op bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma? 

 
Vragenlijst Mentoren: 
 

Grafiek 1: Percentage leerlingen dat volgens mentoren wordt gecyberpest op dit moment 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1 gaat in op het aantal leerlingen dat wordt gecyberpest. De grafiek geeft procentuele uitkomsten aan. In 

de legenda is te zien om welke variabelen het gaat.  

Uit de grafiek komt naar voren dat 57,1% van de mentoren niet weet hoeveel leerlingen gecyberpest worden. 

Een percentage van 28,6% zegt dat 1 tot 2 leerlingen gecyberpest worden. Enkelen (14,3%) geven aan dat 3 tot 4 

leerlingen in zijn/haar mentorklas gecyberpest worden. 

 
Grafiek 2: Aantal leerlingen dat volgens mentoren zelf cyberpester is  
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Uit grafiek 2 komt naar voren dat de groep mentoren (mentoren die denken dat er wel degelijk wordt 

gecyberpest) denkt dat er leerlingen in hun mentorklas zelf cyberpester zijn. Hiervan lopen de resultaten uiteen. 

Drie mentoren (aantal verticale as) hebben volstrekt geen idee om hoeveel leerlingen het dan gaat, één mentor 

(aantal verticale as) zegt dat het rond de 1 tot 2 cyberpesters ligt én drie mentoren (aantal verticale as) geven aan 

dat het aantal cyberpesters meer dan 4 leerlingen in hun mentorklas zijn. 

 
Grafiek 3a/3b: Percentage leerlingen dat wordt gecyberpest in mentorklassen zonder dat de mentor er weet van heeft (links) en het aantal 

leerlingen dat er wellicht méér worden gecyberpest (rechts) volgens de mentor. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 3a geeft aan dat 75% van de mentoren (die denken dat er wel degelijk wordt gecyberpest) meldt dat er geen 

leerlingen zijn die worden gecyberpest zonder dat de mentor er weet van heeft. De resterende 25% mentoren die wel 

vinden dat er méér leerlingen worden gecyberpest zonder dat de mentor er weet van heeft, geven aan dat het om 3 tot 4 

leerlingen (aantal leerlingen op horizontale as) méér gaat (grafiek 3b). 

 
Vragenlijst leerlingen: 

 
Tabel 1: Aantal leerlingen dat al eens als pester dan wel als pestslachtoffer in aanraking is gekomen met cyberpesten 

 

 Ben jij al eens als pester dan wel als pestslachtoffer in aanraking gekomen met cyberpesten? 

Ja Nee Totaal 

Sector Zorg en Welzijn 17 48 65 

Economie 6 39 45 

Techniek 10 35 45 

Totaal 33 122 155 

 

In tabel 1 staat dat er 17 leerlingen uit de sector Zorg & Welzijn, 6 leerlingen uit de sector Economie en 10 

leerlingen uit de sector Techniek in aanraking zijn gekomen met cyberpesten.  
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Vraag 4a: Aantal cyberpesters die op dit moment actief zijn op bovenbouw Emma 

 
 
Grafiek 4b: Aantal leerlingen dat de cyberpester gemiddeld heeft gecyberpest. 

 
 
 

De grafieken 4a en 4b tonen aan dat 5 leerlingen op dit moment een medeleerling cyberpesten. Verder zegt de 
cyberpester dat zij gemiddeld 3 tot 4 leerlingen hebben gecyberpest sinds zij op de bovenbouw zitten.  

 
Grafiek 5: Cyberslachtoffer(s) op dit moment. 

 
 

Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat 14 leerlingen gecyberpest zijn. Momenteel worden er 2 

leerlingen van deze 14 leerlingen gecyberpest. 
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2) In hoeverre vormt cyberpesten een probleem op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma 

 
Grafiek 6a: Vormt cyberpesten volgens de mentoren een probleem?  

 
Grafiek 6b: Vormt cyberpesten volgens de leerlingen een probleem?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Deze grafieken geven aan dat het merendeel van de mentoren cyberpesten niet als een probleem ziet. Er zijn 7 

mentoren die cyberpesten wel als een probleem zien. Ongeveer 5 mentoren weten niet zeker of zij cyberpesten 

als een probleem zien. 

In grafiek 6b is er een procentuele taartdiagram die aangeeft of leerlingen cyberpesten als een probleem zien. 

Bijna 70% van de leerlingen weet niet precies of zij cyberpesten als een probleem moeten zien voor bovenbouw 
Emma. Het percentage dat cyberpesten wel ziet als een probleem (14,8%) verschilt slechts 0,7% ten opzichte van 

het percentage dat cyberpesten helemaal niet (15,5%) als een probleem ziet.  
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3) Wat zijn oorzaken van cyberpesten volgens betrokkenen op bovenbouw van het Carbooncollege locatie 

Emma? 

 
Grafiek 7a: Oorzaken van cyberpesten volgens de mentoren  

 

 
 
Grafiek 7b: Oorzaken van cyberpesten volgens de leerlingen.  

 

 
 

 

De grafiek 7a laat zien dat mentoren heel divers zijn in het benoemen van oorzaken van cyberpesten. Deze 

grafiek geeft een procentueel aantal aan. Het grootste gedeelte (28,6%) ziet oorzaak in de anonimiteit en het 
gemak waarmee cyberpesten kan plaatsvinden. Als tweede vindt een groep mentoren (17,9%) oorzaken liggen in 

de mogelijkheden en vrijheden van internetgebruik en andere communicatiemiddelen. De derde mogelijke 

oorzaak wordt gedeeld door twee mogelijke oorzaken (beide 14,3%), namelijk dezelfde oorzaken als bij het 

‘gewone’ pesten, maar dan laffer omdat het van een afstand kan plaatsvinden én er liggen oorzaken bij de 

onmacht van sommige leerlingen om op een adequate manier te communiceren. De vierde plaats wordt ook 

gedeeld door twee mogelijke oorzaken (beide 10,7%), namelijk de oorzaak jaloezie/verveling/vallen buiten de 

groep én oorzaken zoals conflicten/bemoeizucht tussen leerlingen. 
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In grafiek 7b benoemen de leerlingen, net zoals de mentoren, diverse oorzaken aangaande cyberpesten. Volgens 

het grootste gedeelte van de leerlingen (46 leerlingen) liggen oorzaken van cyberpesten bij verveling van 

cyberpesters en het plezier dat ze aan cyberpesten beleven. Daarnaast vinden 40 leerlingen dat pesters gaan 

cyberpesten vanwege de afstand waarmee het kan plaatsvinden. Ze voelen zich stoer op een afstand.  

Vervolgens vinden ongeveer 11 leerlingen dat cyberpesten wordt veroorzaakt door uiterlijke kenmerken van een 

ander, dat de pester niet kan uitstaan. Dan vinden ongeveer 9 leerlingen dat cyberpesters zelf slachtoffer zijn 

geweest hiervan en dan via internet hun slag proberen te slaan.  

Ook noemen kleine groepen leerlingen oorzaken zoals pesters hebben persoonlijke problemen/ er was sprake van 

een misverstand/ uitdagen van de ander/ jaloezie&onzekerheid. 

Tot slot zeggen ongeveer 21 leerlingen geen idee te hebben van een oorzaak van cyberpesten. 

 
4) Wat zijn oplossingen van cyberpesten volgens betrokkenen op de bovenbouw van het Carbooncollege 

locatie Emma? 

 
Grafiek 8a: Oplossingen van cyberpesten volgens mentoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 8b: Oplossingen van cyberpesten volgens mentoren 
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De grafiek 8a geeft aan dat het grootste gedeelte van de mentoren (ongeveer de helft) van mening is dat het een 

oplossing is om voorlichting te geven in de vorm van bijvoorbeeld gastlessen met als doel de leerlingen bewust 

te maken van de effecten van cyberpesten. 

Vier mentoren zijn van mening dat ouders van leerlingen geïnformeerd moeten worden, waarbij hen wordt 

verzocht méér alert te zijn op de bezigheden van hun kinderen. Dan kiest een aantal mentoren ervoor om direct 

in te grijpen bij leerlingen (cyberpesters) door via school bepaalde communicatieaccounts te laten blokkeren. 

Bovendien vinden mentoren dat er gepraat moet worden met leerlingen en een gepaste straf gegeven moet 

worden. 

Tot slot zegt een groot deel van de mentoren geen idee te hebben over een mogelijke oplossing van het fenomeen 

cyberpesten.  

 
Grafiek 8b geeft aan dat de leerlingen voor het grootste gedeelte (30,3%) geen idee te hebben welke mogelijke 

oplossingen er zijn voor cyberpesten. De overige 69,7% heeft wel oplossingen naar voren gebracht. 

Een deel van precies 20% van de leerlingen ziet de oplossing voor cyberpesten in het blokkeren, verwijderen en 

niet meer toevoegen van de contactpersoon bij de communicatiebronnen. Dan zegt een groep leerlingen van 11% 

dat bij een geval van cyberpesten de school, ouders of vrienden erover ingelicht moeten worden. Een andere 

groep leerlingen, ook 11%, vindt dat cyberpesten helemaal niet is te stoppen en dat er dus ook geen oplossing 

voor is.  

Dan kiezen de leerlingen voor oplossingen zoals; 

 Het krijgen van gastlessen en pesters bewust maken van de gevolgen (5,8%) 

 Totale afschaffing van communicatiemiddelen (5,8%) 

 Aangifte doen bij politie (5,2%) 
 Extra controle door school en/of ouders (5,2%) 

 Het aanmaken van een nieuw communicatieaccount (3,2%) 

 Confrontatie door verbaal en/of fysiek geweld samen met anderen (2,6%) 

Samenvatting 
 

De aanleiding van mijn onderzoek waren escalaties van ruzies binnen de school, die door middel van gesprekken 

en pesterijen, via digitale bronnen zijn ontstaan. Zodoende kwam het idee tot stand om een onderzoek te doen 

naar de mate van vóórkomen, de mate van probleemvorming van het fenomeen cyberpesten op de bovenbouw 
van het Carbooncollege, locatie Emma én naar de mogelijke oorzaken en oplossingen van cyberpesten. 

Voor het onderzoek uit te voeren, werd gebruik gemaakt van twee zelf opgestelde enquêtes met open en gesloten 

vragen. Eén enquête voor de leerlingen van de bovenbouw en één enquête voor de mentoren van de bovenbouw. 

Deze enquêtes werden ingevuld door de eerste 5 leerlingen van de lijst per klas, en de mentor van die betreffende 

mentorklas. In totaal waren er 31 mentorklassen, waarvan iedere klas 5 leerlingen en de mentor zelf de enquête 

hebben ingevuld. Dit waren in totaal 29 mentoren en 155 leerlingen. Het volgende hoofdstuk gaat verder in op 

de resultaten van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Inleiding 
 

Het vorige hoofdstuk gaf de resultaten van het onderzoek weer. In dit hoofdstuk worden aan deze 

onderzoeksresultaten conclusies gekoppeld, inclusief een koppeling met de theorie en persoonlijke ervaringen bij 

de leerlingbegeleiding. 

De eerste paragraaf beschrijft de conclusies met betrekking tot de deelvragen. Vervolgens zal deze scriptie 

worden geëindigd met de beantwoording van de hoofdvraag wat tevens de aanbeveling vormt van het verrichte 

onderzoek. 

5.1. Beantwoording deelvragen  
In deze paragraaf zullen de deelvragen beantwoord worden. Elke deelvraag zal apart behandeld worden waarbij 

de algemene conclusies worden weergegeven, maar ook vergelijkingen met literatuur worden benoemd. Tot slot 

zal de verhouding tussen de conclusies van mentoren en leerlingen aan bod komen. 

 

1) In welke mate komt cyberpesten voor op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma? 

Uit de resultaten van de mentorenlijst is naar voren gekomen dat het grootste gedeelte van de mentoren niet weet 

dat (of denkt dat) er wordt gecyberpest in de klas.  

Toch denken acht mentoren (+/- 30%) dat er wel sprake is van cyberpesten. Deze groep heeft voor 57,1% geen 
idee om hoeveel gecyberpeste leerlingen het dan gaat op dit moment. Een percentage van 28,6% denkt dat het 

om 1 tot 2 gecyberpeste leerlingen gaat. Verder geeft deze groep mentoren aan dat ze ook cyberpesters in de klas 

hebben. De meeste mentoren zeggen dat om 3 cyberpesters gaat.  

Als laatste komt uit het onderzoek naar voren dat 25% van de mentoren denken dat er cyberpestslachtoffers in 

hun klas zijn zonder dat de mentor er zelf weet van heeft. Deze mentoren denken dan dat het om drie tot vier 

leerlingen méér gaat per mentorklas. 

Uit de resultaten van de leerlingenlijst is naar voren gekomen dat ongeveer een vijfde deel van de leerlingen 

(21,4%) wel eens als pester dan wel als pestslachtoffer in aanraking is gekomen met cyberpesten. De voorgaande 

zin is dus eigenlijk het antwoord op deze deelvraag.  

Volgens dit onderzoek zijn tien van de ondervraagde leerlingen cyberpester geweest sinds ze op de bovenbouw 

zitten. Momenteel zijn er 5 cyberpesters actief. Deze leerlingen hebben gemiddeld drie tot vier leerlingen 
gecyberpest. Aan de andere kant zijn veertien van de ondervraagde leerlingen cyberpestslachtoffer geweest sinds 

ze op de bovenbouw zitten. Momenteel worden 2 leerlingen gecyberpest én ze weten ook wie de dader is. Op 

bovenbouw Emma zijn dus meer pesters dan slachtoffers. Het onderzoek van Qrius in samenwerking met 

planet.nl (2005) (http://www.cyberpesten.be/onderzoeksgegevens.htm 15-04-2008) laat ook zien dat er meer cyberpesters dan 

cyberpestslachtoffer waren.  

 

2) In hoeverre vormt cyberpesten een probleem op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma? 

Uit dit huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat 24,1% van de mentoren en 14,8% leerlingen 

cyberpesten als een probleem zien voor de locatie Emma bovenbouw. Aan de andere kant weet 55,2% van de 

mentoren en 69,7% van de leerlingen niet of zij cyberpesten als een probleem moeten zien. De achterliggende 

gedachte hiervan is niet uit het onderzoek naar voren gekomen, omdat dit gegeven niet verder is onderzocht. In 
hoofdstuk 2 van deze scriptie spreekt van der Meer (1988) van autoritair gedrag van een docent dat invloed kan 

hebben op het ontstaan van een zondebok in de klas. Docenten met een autoritaire leiderschapsstijl leggen meer 

nadruk op de prestaties van de groep en leerlingen. Dit autoritaire gedrag zou kunnen betekenen dat docenten 

niet bezig zijn met de individuen en de groep zelf. Hierdoor weten zij niet of zich bepaalde problemen, zoals 

cyberpesten voordoen in de klas. De vraag of docenten cyberpesten als een probleem zien, is dan niet te 

beantwoorden.  

Wat verder opvallend is bij dit onderzoek is dat mentoren, die vonden dat cyberpesten geen probleem vormde, 

wel de meeste oplossingen naar voren hebben gebracht. Dit is eigenlijk heel tegenstrijdig, omdat de mentoren die 

cyberpesten wel als een probleem zien, juist heel weinig oplossingen wisten te benoemen. Ook wisten de 

leerlingen, die niet wisten of cyberpesten een probleem vormt, de meeste oplossingen te benoemen om het 

fenomeen tegen te gaan. De oplossingen komen bij deelvraag 4 aan bod. 

 

http://www.cyberpesten.be/onderzoeksgegevens.htm%2015-04-2008
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3) Wat zijn oorzaken van cyberpesten volgens betrokkenen op de bovenbouw van het Carbooncollege locatie 

Emma? 

In de literatuur komt naar voren dat de oorzaken van cyberpesten verschillend kunnen zijn. De eerste oorzaak 

kan liggen in het verlengde van het klassieke pesten. Van der Meer (1988) omschrijft de oorzaken van pesten als 

interpersoonlijke kenmerken bij pesters en pestslachtoffer, maar ook bij het groepsproces in de klas. Uit het 

huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat 17,9% van de mentoren ook van mening zijn dat cyberpesten 

dezelfde oorzaken heeft als het klassieke pesten, alleen in het verlengde ervan. Deze groep mentoren denkt dat 

het verlengde ervan vooral te maken heeft met de afstand waarmee cyberpesten kan plaatsvinden. Om die reden 

noemen ze cyberpesten ook laffer dan het gewone pesten. Delver & Hop (2007) hebben hun boek over 

cyberpesten tevens “Pesten is laf, maar cyberpesten is laffer” genoemd vanwege de nieuwe dimensies van het 

pesten.  
Uit de resultaten van de leerlingen kan deze oorzaak niet geconcludeerd worden. Toch denken elf leerlingen dat 

cyberpesten wordt veroorzaakt doordat iemand een ander niet kan uitstaan vanwege uiterlijke kenmerken. Dit 

onderzoeksresultaat komt overeen met het zondebokfenomeen en het uitoefenen van frustraties op een (gewillig) 

persoon(van der Meer, 1988).  

Volgens de literatuur (http://www.cyberpesten.be/watispesten.htm 15-04-2008) kan cyberpesten tevens veroorzaakt worden 

door een opsomming van diverse oorzaken. Het kan gaan om verveling en vermaak, of dat de pestkop zelf (veel) 

problemen heeft en zodoende een (gewillige) slachtoffer kiest om zijn/haar frustraties af te kunnen reageren, 

maar ook jaloezie op andere kinderen of jongeren kan een oorzaak zijn. Dit huidige onderzoek heeft 

vergelijkbare onderzoeksresultaten. Zo ziet een percentage van 14,3% van de mentoren oorzaak van cyberpesten 

in de categorie ‘jaloezie, verveling en vallen buiten de groep’. Tevens zeggen 46 leerlingen oorzaak te zien in 

verveling en plezier, 40 leerlingen zien oorzaak in de afstand waarmee cyberpesten kan plaatsvinden (stoer 
voelen), 6 leerlingen denken dat cyberpesters gaan pesten vanwege eigen problemen.  

Als derde wijst de literatuur volgens Delver & Hop (2007) op de hoeveelheid omgevingsinvloeden die zij als 

oorzaak zien van cyberpesten. Zij vinden de invloed van de media en hoeveelheid omgevingsinvloeden een 

belangrijke factor bij het ontstaan ervan. In het huidige onderzoek onderstrepen veel mentoren dit gegeven. Zo 

kan er geconcludeerd worden dat 10,7% van de mentoren de oorzaak van cyberpesten ziet in de anonimiteit en 

het gemak waarmee cyberpesten kan plaatsvinden. Bovendien vindt 28,6% dat cyberpesten wordt veroorzaakt 

door de mogelijkheden en vrijheden van internetgebruik en andere communicatiemiddelen.  

Eerder is geconcludeerd dat de mentoren en leerlingen verschillende oorzaken zien in cyberpesten. Toch hebben 

deze categorieën overeenstemming met elkaar. Een klein deel van de mentoren (3,6%) denkt dat cyberpesten 

veroorzaakt wordt door conflicten en bemoeizucht tussen leerlingen tegenover een klein deel van de leerlingen 

(4,5%).  

Een volgende, méér opvallende oorzaak, die mentoren noemen, is de oorzaak ‘onmacht van sommige leerlingen 
om op een adequate manier te communiceren’. Dit is niet uit de literatuur naar voren gekomen.  

Verder is opvallend dat de leerlingen meer oorzaken genoemd hebben dan de mentoren. Als laatste is bij deze 

deelvraag, net zoals deelvraag 1 en 2, naar voren gekomen dat een deel (14,3%) van de mentoren geen idee heeft 

wat oorzaken zouden kunnen zijn tegenover 13,5% van de leerlingen. De achterliggende gedachte hiervan is ook 

niet uit dit onderzoek naar voren gekomen, omdat er niet naar verdieping is gevraagd.  

 

4) Wat zijn oplossingen voor cyberpesten volgens betrokkenen op de bovenbouw van het Carbooncollege 

locatie Emma? 

Ook bij deze onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat zowel leerlingen als mentoren diverse 

oplossingen benoemen voor het cyberpesten. De leerlingen dragen meer oplossingen aan dan de mentoren. Dit 

was ook het geval bij de vraag naar de oorzaken van cyberpesten. Daar benoemden de leerlingen meer oorzaken 
naar cyberpesten. Verder blijkt bij deze deelvraag dat een groot deel van de ondervraagde leerlingen (30,3%) en 

mentoren (17,2%) geen idee heeft van oplossingen. 

Uit de resultaten van de mentoren is overduidelijk te concluderen dat zij oplossing (48,3%) zien in voorlichting 

in de vorm van lessen of gastlessen om de bewustwording van de effecten van cyberpesten aan het licht te 

brengen. De tweede oplossing, die door 13,8% van de mentoren wordt ingenomen, is het informeren van ouders 

over wat hun kind doet en het verzoeken van ouders om méér alert te zijn op de bezigheden van hun kind. 

Slechts een klein deel van de mentoren ziet een oplossing in het blokkeren van accounts van cyberpesters via 

school, maar ook in het praten met betrokkenen (dader, slachtoffer en meelopers) over de situatie.  

Uit de resultaten van de leerlingen zijn zoals gezegd vele mogelijke oplossingen te concluderen. 

De meest genoemde oplossing is simpelweg het blokkeren, verwijderen en niet meer toevoegen van een 

contactpersoon. De jeugdpolitie van de regio Zuid-Limburg (2008) geeft ook aan om cyberpesters meteen de 

account te blokkeren en te verwijderen. De tweede plaats wordt gedeeld door twee oplossingen; leerlingen 
lichten vrienden, ouders of school in. De jeugdpolitie van de regio Zuid-Limburg vindt deze oplossing 

noodzakelijk.  
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Als volgende mogelijke oplossing staan leerlingen ook achter totale afschaffing van de communicatiemiddelen 

om cyberpesten tegen te gaan. Dan kiezen kleine groepen leerlingen voor oplossingen zoals; gastles voor 

bewustwording gevolgen (5,6%), extra controle door ouders of school (5,2%) en aangifte/melding doen bij 

politie(5,2%), nieuwe account aanmaken (3,2%) en het kleinste gedeelte van de ondervraagde leerlingen (2,6%) 

gaat de confrontatie aan door verbaal en/of fysiek geweld.  

Wat opvalt uit de resultaten is dat de mentoren de oplossingen meer hebben gericht op de preventie ervan, terwijl 

de leerlingen de oplossingen meer gericht hebben op concrete oplossingen zelf.  

In de literatuur geven Delver & Hop (2007) maatregelen weer ter preventie van cyberpesten voor de school zelf 

uitgaande van verschillende perspectieven, namelijk vanuit school, ouders en overheid. Dit strookt met de 

onderzoeksresultaten van de mentoren (die vooral redeneerden vanuit het perspectief van de school). De 

mentoren uit dit huidige onderzoek boden vooral oplossingen ten aanzien van het gedrag van de leerlingen, maar 
niet vanuit hun eigen perspectief en/of die van de school. Dat doen Delver & Hop (2007) weer wel. Zij bieden de 

school het advies om een pestprotocol bij te werken, om als verantwoordelijke het goede voorbeeld te geven (in 

deelvraag 3 zien mentoren oorzaak in de onmacht van leerlingen om op een adequate manier te communiceren), 

dan is het toch een prima preventieve maatregel om als verantwoordelijke het goede voorbeeld te geven?  

Tevens komen Delver & Hop met het advies om als school (verantwoordelijke) bijscholing te volgen om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Mentoren uit het huidige onderzoek zien ook een 

oplossing in een voorlichting voor leerlingen om met cyberpesten om te gaan. 

Aan de andere kant geeft literatuur (http://www.saferinternet.be/docs/12_sy0506_nl.pdf 15-04-2008) aan dat 

cyberpestgevallen het beste opgepakt en opgelost kunnen worden door het vijfsporenbeleid van het pestprotocol 

toe te passen. Hierbij worden alle betrokkenen erbij gehaald en afspraken met ze gemaakt. Een percentage van 

6,9% van de mentoren vindt dat het een oplossing is om met betrokkenen te gaan praten. In dit opzicht kan het 
pestprotocol gebruikt worden in het verlengde van cyberpesten. Het Carbooncollege heeft geen speciaal 

ontwikkeld cyberpestprotocol, maar wel een pestprotocol. 
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5.2. Beantwoording hoofdvraag en Aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van de behandelde conclusies in de voorgaande paragrafen kan er antwoord worden gegeven op 

de vraagstelling van het onderzoek. In dit onderzoek luidt de vraagstelling als volgt; “Hoe kan op het 

Carbooncollege locatie Emma worden omgegaan met het fenomeen cyberpesten?”. 

Het antwoord op deze vraagstelling kan worden gegeven in de vorm van aanbevelingen. Deze aanbevelingen 

zijn daardoor als volgt: 
 

1) Aanbevelingen voor bovenbouw Carbooncollege locatie Emma 

 
Deskundigheidsbevordering 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat veel mentoren niet echt weten of cyberpesten in hun mentorklas voorkomt. 

Dit onderzoek heeft niet gemeten wat de achterliggende gedachte is van deze onwetendheid. Als er sprake is van 

onwetendheid over cyberpesten, dan zou dit vertaald kunnen worden in een cursus cyberpesten aangaande 
middelbare scholieren. Vanuit de literatuur bepleiten Delver & Hop deze bijscholing. Ik denk dat wanneer 

mentoren meer over dit onderwerp zouden weten, dat zij wellicht gerichte maatregelen kunnen inzetten en dat 

signalen van cyberpesten sneller gaan opvallen. 

Vanuit mijn ervaringen in de leerlingbegeleiding zijn er veel ruzies geweest naar aanleiding van cyberpesten. 

Het is me opgevallen dat veel docenten en mentoren toch zelf signalen opvangen in de klassensituatie. 

Vervolgens maken zij de situatie bespreekbaar met alle betrokkenen. Of anderzijds leggen zij juist de situatie 

voor bij de leerlingbegeleiding, omdat zij er niet alleen uitkomen. Mijn ervaring heeft uitgewezen dat het bij een 

ruzie altijd handig is om meerdere begeleiders erbij te hebben voor eventuele back-up. Toch vind ik dat 

mentoren situaties sneller oppakken dan docenten, vanwege de zorgstructuur. In die zin kan ik de aanbeveling 

deskundigheidsbevordering niet direct onderstrepen. Daarbij heb ik geen idee van de inhoudelijke kennis van 

mentoren (of bovengenoemde onwetendheid) over cyberpesten.  
Als pedagoog vind ik deze onderzochte aanbeveling toepasselijk in het onderwijs. Onderwijs is elke dag anders. 

Zeker het werk bij de leerlingbegeleiding. In die zin blijft men constant bijleren. Een deskundigheidsbevordering 

zou dan op zijn plaats zijn, want voor leren is niemand te oud. 

 

Voorlichting en/of gastlessen 

Uit mijn enquête is naar voren gekomen dat mentoren behoefte hebben aan een voorlichting dan wel gastlessen 

over cyberpesten voor de leerlingen. Ondanks dat de meeste mentoren niet weten of zij cyberpesten als een 

probleem zien, achten zij het belangrijk dat leerlingen besef gaan ontwikkelen over de negatieve gevolgen van 

cyberpesterijen. Net zoals de deskundigheidsbevordering voor mentoren vind ik dat een voorlichting dan wel 

gastles de kennis aangaande (vooral negatieve effecten) cyberpesten zal ontwikkelen. Voor leerlingen is het ook 

een groei, - en leerproces.  

Deze aanbeveling kan vergeleken worden met wat Delver & Hop (2007) bedoelen met de aanpak ‘de leerlingen 
erbij betrekken’. De leerlingen weten juist het meest over de nieuwste ontwikkelingen. In een dergelijke 

voorlichting kunnen leerlingen meedenken. De voorlichters kunnen ingaan daarop en de meningen bespreekbaar 

maken in de groep. 

Tijdens mijn stage is me opgevallen dat mentoren, in nabesprekingen van ruzies met mij, vaker de bestaande 

normen en waarden aangaande cyberpesten ter sprake brachten. Het enige wat Carbooncollege locatie Emma tot 

dusver doet, is praten met betrokkenen en een passende straf verzinnen. Bij deze gesprekken heb ik mentoren 

vaker horen zeggen dat ze voorstander waren van voorlichting en gastlessen. In die zin vind ik deze aanbeveling 

niet verrassend.  

Vanuit mijn pedagogische invalshoek ben ik van mening dat voorlichting en/of gastlessen over gevolgen van 

cyberpesten alleen maar goed is. Leerlingen horen in een totaalpakket wat cyberpesten inhoudt, wat de oorzaken 

en gevolgen zijn en wat men (daders, slachtoffers en meelopers) eraan kan doen. 
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Ouders informeren 

Mentoren geven in mijn onderzoek ook aan dat zij graag de ouders van leerlingen erbij willen betrekken. Ouders 

zullen toch op de hoogte gebracht moeten worden over de bezigheden van hun kind. Bovendien willen de 

mentoren ouders ook aanspreken op het toezicht op hun kinderen wanneer ze achter de computer zitten. Wanneer 

ouders hun kinderen nauwlettend in de gaten houden, zullen cyberpesterijen voorkómen kunnen worden. 

Ik denk dat deze aanbeveling volgens de taken van een mentor (binnen de zorgstructuur) goed ingepast kan 

worden. De ouders kunnen de ouders aanspreken op het gedrag van hun kind.  

De literatuur (http://www.ggd.nl/ggdnl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=44828&VolgNr=575 15-04-2008 ) raadt ouders aan om 

goed contact met hun kinderen te onderhouden. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ouders interesse in hen 

hebben. Zodoende blijven kinderen eerder open en eerlijk. Op het moment dat zij in de fout gaan, kunnen ouders 

meteen ingrijpen en wijzen op normen en waarden. Ouders bestempelen hun voorbeeldfunctie en leren ze de 
kinderen adequaat te reageren in bepaalde situaties. Verder geeft de GGD (2006) aan dat ouders een goed 

contact met school moeten blijven waarborgen. Zo kunnen de school en de ouders het gedrag van het 

kind/jongere in de gaten houden. Mijn huidige onderzoek onderstreept dit gegeven, want mentoren zijn van 

mening dat ouders cyberpesterijen kunnen voorkomen door hun kinderen beter in de gaten te houden. 

Zover als ik heb ervaren, wordt er weinig teruggekoppeld naar ouders als kinderen betrokken zijn bij 

cyberpestgevallen. Dit zou in de toekomst dus meer moeten gaan plaatsvinden om cyberpesten te voorkomen. 

Als laatste sta ik vanuit pedagogisch oogpunt volledig achter een goede koppeling tussen opvoeders. Hiermee 

bedoel ik dat het positieve gedrag beloond moet worden en het negatieve gedrag aangepakt moet worden vanuit 

verschillende omgevingsinvloeden. Voor mijn gevoel is en blijft opvoeden een verantwoordelijkheid van de 

samenleving. School en de thuissituatie zouden elkaar hiermee kunnen ondersteunen. Dit zorgt weer voor een 

terugkoppeling tussen opvoeders en krijgt het kind een gevoel van waardering en aandacht. Ik vind het niet erg 
wanneer kinderen fouten maken, want dat is menselijk. Het gaat erom dat kinderen een leermoment ervaren en 

nadenken over hun eigen rol daarin. 
 

Cyberpestprotocol 

Uit het onderzoek blijkt dat mentoren en leerlingen voorstander zijn van de oplossing om met betrokkenen van 
cyberpesterijen te gaan praten. Volgens het pestprotocol van het Carbooncollege locatie Emma komt dit overeen 

met de vijfsporenaanpak. Delver & Hop (2007) geven aan dat vrijwel alle scholen een pestprotocol hebben, maar 

dat veel leerlingen en docenten daar eigenlijk niets van weten. 

Voor de school zou een herintroductie van het pestprotocol en een aanpassing van het protocol aangaande 

cyberpesten een goede oplossing zijn. De school heeft al een soort toolkit ontwikkeld waarin een mogelijke 

aanpak van cyberpesten onder andere in staat beschreven. Deze toolkit is echter nog niet in werking gesteld. 

Wellicht zou de toolkit een middel kunnen zijn om aan deze aanbeveling te voldoen. Ik denk dat het pestprotocol 

van het Carbooncollege een goede aanpak is om met betrokkenen situaties te bespreken. Alle betrokkenen 

worden erbij gehaald, waardoor iedereen open en eerlijk zijn/haar mening kan geven. Ik vind dit persoonlijk een 

geschikte aanpak, want op deze manier komt de waarheid altijd wel aan het licht. 

 

Evaluatie trainingen 
In het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat oorzaken van cyberpesten liggen bij zowel de cyberpesters 

als bij de cyberpestslachtoffers. Van der Meer (1988) heeft het zelfs over sociaalineffectief gedrag van leerlingen 

om op een adequate manier met anderen om te gaan, omdat ze dat in de thuissituatie niet hebben geleerd. Het 

Carbooncollege heeft in samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk trainingen georganiseerd voor 

leerlingen. Het zijn trainingen die leerlingen op sociaal gebied proberen bij te sturen. Het gaat dan om de training 

Sociale Vaardigheid (SOVA) en een assertiviteitstraining (Rots & Water).  

Cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten, dat intensievere vormen inneemt. Wellicht dat de huidige trainingen 

geëvalueerd kunnen worden met betrekking tot het omgaan met cyberpesten voor zowel cyberpesters als 

cyberpestslachtoffers. Dit zou dan nieuw opgenomen kunnen worden in de trainingen. 

Ik ben ook van mening dat cyberpesten meer intensieve vormen aanneemt waardoor het als leerling moeilijk is 

om ermee te gaan. Zeker leerlingen die niet de capaciteiten hebben om ermee te stoppen als pester óf om ermee 
om te gaan als slachtoffer. Wanneer leerlingen in trainingen zoals SOVA en Rots & Water leren hoe ze met 

cyberpesten kunnen omgaan, is dat alleen maar positief. Ze worden zich meer bewust van de gevolgen en van 

wat het zich eigenlijk inhoudt. 

Als pedagoog sta ik achter een opname van omgaan met cyberpesten in de bestaande trainingen, omdat 

leerlingen steeds met nieuwe pesterijen te maken krijgen. Ik vind het dan alleen maar goed dat ze er dan ook in 

getraind kunnen worden. 
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2) Aanbevelingen voor de leerlingen van bovenbouw Carbooncollege locatie Emma 

 
Cyberpester verwijderen van communicatiebron 

De leerlingen van de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma vinden dat verwijdering, blokkering en 

het niet meer toevoegen van de cyberpester een middel kan zijn om het cyberpesten te stoppen. 

In de literatuur wordt deze aanbeveling onderstreept door de jeugdpolitie Zuid-Limburg (2008).  
Ik ben van mening dat het verwijderen, blokkeren en niet meer toevoegen van cyberpesters de beste oplossing is 

om als cyberslachtoffer ermee om te gaan. Echter sta ik hier vanuit mijn persoonlijke ervaringen in de 

leerlingbegeleiding niet helemaal meer achter; het is namelijk eenvoudig om iemand te verwijderen wanneer die 

persoon anoniem/onbekend voor je is, maar als leerlingen iemand wel kennen dan wordt het moeilijker. De 

ruzies die ik heb meegemaakt, waren vooral ruzies tussen ex-beste vriendinnen. Meisjes hebben een conflict met 

elkaar om welke reden dan ook en krijgen ruzie wat op MSN ontstaat en/of uitloopt. Het gevolg is weer dat 

steeds meer meisjes zich ermee gaan bemoeien. Vervolgens ontstaan op school groepjes vriendinnen die elkaar 

jennen en treiteren. Eigenlijk was iedereen vriendin met elkaar op school, op MSN en op profielsites. Het is dán 

moeilijk om de cyberpester te verwijderen en blokkeren, omdat iedereen elkaar kent.  

Pedagogisch gezien is dat verwijderen van contactpersonen hetzelfde als negeren. Ik ben van mening dat negeren 

aan de ene kant een verstandige keuze van jongeren is. In de puberteit vormen de vrienden juist een belangrijke 

factor in de ontwikkeling. In de literatuur laat ook een onderzoek van de IVO 
(http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf 11-02-2008) zien dat MSN en het 

onderhouden van contacten een sterk voordeel is voor de ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren.  
 

Betrouwbare personen inlichten 
De leerlingen van de bovenbouw van het Carbooncollege locatie Emma vinden dat het aangaan van een gesprek 

over het cyberpesten met een betrouwbaar persoon zoals ouders, leerlingbegeleiders, teamleiders, mentor, docent 

of gewoon vrienden een middel kan zijn om het cyberpesten te stoppen. 

Ik kan deze aanbeveling vanuit mijn ervaring in de leerlingbegeleiding alleen maar bestempelen. Ik heb zelf 

ervaren dat het nuttig is om dat leerlingen hun probleem bespreekbaar kwamen maken. Vaak waren leerlingen 

bang voor de reactie van de cyberpester. Door een geschikte aanpak vanuit de leerlingbegeleiding is dit altijd 

goed gekomen. Daders lieten slachtoffers met rust, en andersom. Naar verloop van tijd raakte de ruzie (en de 

reden daarvan) vergeten en versleten.  

Professionele opvoeders praten veel over van alles. Dat is afhankelijk van het soort werk en het soort probleem. 

Daarom vind ik dat alle problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. In de hulpverlening kunnen niet vaak 

kant en klare oplossingen aangereikt worden. Zo ook niet bij gevallen van cyberpesten. Toch vind ik het 

belangrijk voor de veiligheid en het welzijn van de leerlingen dat ze zich prettig voelen en met een goed gevoel 
naar school kunnen gaan. Daarom zou ik als pedagoog zijnde leerlingen aanraden om betrouwbare personen in te 

lichten. Wie dat is, maakt niet uit als een leerling zich er maar prettig bij voelt. Uiteindelijk wordt wel bekeken 

waar het probleem het beste opgepakt kan worden. 
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Nawoord 
 

Ik vond het interessant om me te verdiepen in het thema cyberpesten. Het schrijven van deze scriptie heeft mij 

veel kennis en praktijkervaring opgeleverd met betrekking tot het begeleiden van cyberpesters en 

cyberslachtoffers. Het is voor mij een leerproces geweest, waarin mijn hulpverleningscapaciteit en inzicht op het 

gebied van cyberpesten zijn gegroeid waardoor ik mijn bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de relaties 

tussen leerlingen. 

Tot slot wil in nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp tijdens mijn scriptie. 



 65 

Literatuuropgave 
 
Boeken 

 

 Aerdts, J. (1998). Pesten, waarom zou je? Een onderzoek naar de aard, omvang en determinanten van 

pestgedrag op scholen in de Westelijke Mijnstreek. Geleen/Maastricht: GGD Westelijke 

Mijnstreek/Universiteit Maastricht. 

 

 Aerdts, J. (2001). No Limits?- Er zijn grenzen aan pesten!. Geleen: GGD Westelijke Mijnstreek. Cd-rom 

 

 Carbooncollege, schoolgids 2007-2008. Hoensbroek: Het Carbooncollege 

 

 Delver, B. & Hop, L. (2007). Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Haarlem: Vives Media B.V./ Stichting De 
Kinderconsument. 

 

 GGD Zuid-limburg (2005). Resultaten Emmacollege. Heerlen: GGD Zuid-Limburg. 

 

 Klungers, T. (2002). Van pesten naar een wijgevoel. Weesp: Posicom 

 

 KPMG Management Consulting: Postma, J & Labout, H (1998). Brochure lokaal 130. Heerlen: Stichting 

Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs. 

 

 Meer, B. van der. (1988). De zondebok in de klas. Nijmegen: Berkhout Nijmegen b.v. 

 

 Michelbrinck, F. (2003). Praktijkgericht Onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: SWP 

 

 Remmerswaal, J. ( 2006). Handboek groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk. Soest: Nelissen. 

 

 Ringrose, H. & Nijenhuis, E. (1986). Bang zijn voor andere kinderen. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
 

 

Internet  

 

 Aftab, P. (2005). Manager cybercriminaliteit, privacy, en risico’s cyber-misbruik. Website van P. Aftab 7 
februari 2008.  

http://www.aftab.com/  

 

 Bogaert, M. (2006). Cyberpesten, context en te beogen oplossingen. Child Focus, 15 april 2008 

http://www.saferinternet.be/docs/12_sy0506_nl.pdf 

 

 Gee, P. (2003). Professor James Paul Gee toont de wereld het belang van videospelletjes. Website van 

Gamezone.com. 15 februari 2008. 

http://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=http://pc.gamezone.com/news/07_03_03_06_17PM.

htm&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DJames%2BPaul%2BGee,%2Bpr

ofessor%2BTaalwetenschap%2Ben%2BOnderwijs%2B%26hl%3Dnl 15-02-2008 
 

 Gerarts, R., Meertens, L., Vries, D, de. (2005). Pesten. Website over pesten. 2 februari 2008 . 

http://pesten.feestinlangedijk.nl/ 

 

 GGD Hollands Noorden (2005). Chatten en cyberpesten. Website GGD Hollands Noorden. 8 februari 2008 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/pool/1/documents/Chattenencyberpesten.pdf.  

 

 Gielen, G.(2005). Divers onderzoek naar (cyber)pesten. Informatieve site over cyberpesten. 15 april 2008. 

http://www.cyberpesten.be/onderzoeksgegevens.htm  

 

 Gielen, G.(2005).Wat is cyberpesten (algemeen)? Informatieve site over cyberpesten. 15 april 2008. 
http://www.cyberpesten.be/watispesten.htm  

 

http://pesten.feestinlangedijk.nl/
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/pool/1/documents/Chattenencyberpesten.pdf
http://www.cyberpesten.be/watispesten.htm


 66 

 Haar, I, ter. & Balveren, T, van. , Wassing, L. (2007). Pesten. Website pabolessen over pesten. 26 januari 

2008  

http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/02032epesten/index.htm  

 

 Meer, B, van der. (2008). Pesten en Plagen. Website van B. van der Meer 1 februari 2008  

www.pesten.net. 

 

 Nieuwszender RTL. (2008). Sexy clip beïnvloed meisjes meer. Website van RTL nieuws 15 februari 2008.  

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/02_febru

ari/15/opmerkelijk/0215_0600_Sexy_videoclips.xml 

 

 Open Universiteit. (2006). Jeugd vaak slachtoffer cyberpesten dan gedacht. De Open Universiteit 1 februari 

2008.  

http://www.ou.nl/eCache/DEF/43/139.html 

 

 Pijpers, R. (2005). De online wereld van tieners. De website van planet.nl. 15 februari 2008. 

http://www.planet.nl/planet/show/id=1558243/contentid=575026/  

 

 Reporter, de. (2008). Sexy videoclips beïnvloeden tienermeisjes. De Reporter 15 februari 2008.  

http://www.dereporter.nl/sexy-videoclips-beinvloeden-tienermeisjes/ 

 

 Rooij, T, van & Eijenden, R, van den. (2006-2007). Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007: 
Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding. Het Instituut Verslavingsonderzoek (IVO) 11 

februari 2008 

http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf 

 

 Telegraaf, de (2002). Pesten op het werk kost miljoenen. De telegraaf, 8 maart 2008. 

      http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020610/teksten/bin.pesten.werk.werknemers.html 

 

 Universiteit Antwerpen en Vlaams Instituut voor wetenschappelijk en technologisch aspectenonderzoek. 

(2007). Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. VIWTA samenleving en technologie 7-02-2008. 

www.viwta.be/files/Eindrapport_cyberpesten_(nw).pdf.  

 

 Uyterlinde, D. (1992). Omgaan met pesten. Website omgaan met pesten, 11 maart 2008.  

      http://www.omgaanmetpesten.nl/index.html 

 

 Weerd, D, van. (2007). Handleiding leskist cyberpesten en veilig internetgebruik. GGD Eemland 15-04-

2008 

http://www.ggd.nl/ggdnl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=44828&VolgNr=575  

 

 Willard, N. (2007). Cyberpesten en cyberbedreigingen: reacties op de uitdaging van online sociale agressie, 

bedreigingen en ontspanning. Amerikaans onderzoeksbureau naar cyberpesten, 7 februari 2008. 

http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbstudentguide.pdf  

 

 
 

 

http://www.ivo.nl/upload/downloads/doc_9531_IVO%2054%20Jongeren%20en%20internet.pdf


 67 

 



 68 

Bijlage 1: Schematische weergave zorgstructuur  
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Bijlage 2: Interview jeugdpolitie Zuid-Limburg 
 

Interview I. Vroomen 

“Preventie en maatregelen cyberpesten” 
 

 Wat is uw naam? 

Ilona Vroomen 

 

 Wat is uw taak? 

Brigadier Basis Politiezorg en taakaccenthouder jeugd. 

 
 Wat is uw werkervaring? 

8 jaar Jeugdzaken, schoolagent, incidentafhandeling. 

 

 Hebt u wel eens te maken gehad met cyberpest gevallen op de bovenbouw van de locatie Emma? Hoe vaak 

ongeveer? 

Bijna wekelijks is er wel een probleem met cyberpesten van zowel onderbouw als bovenbouw. Met name op 

de onderbouw. De jeugd communiceert makkelijker met elkaar via de computer. Gevoelens worden 

duidelijk verwoord via msn, hyves, etc.  

 

 Wanneer wordt er door u opgetreden?Heeft de jeugdpolitie daar bepaalde criteria voor? 

Dat is voor iedere zaak verschillende. De laatste tijd zijn er veel mishandelingen. Deze mishandelingen zijn 
heel vaak een oorzaak van elkaar uitdagen via met name msn. Er worden steeds meer mensen bij zo’n 

gesprek betrokken. Er worden afspraken gemaakt om elkaar op te zoeken na school. Uiteindelijk is er dan 

een daadwerkelijke mishandeling c.q. openlijke geweldpleging. Minderjarige meiden die in contact komen 

met “foute mannen”. Denk hierbij aan loverboys.  

Bij laster en smaad kan ook worden opgetreden. Jongeren zetten vaak foto’s van iemand op internet. Daarbij 

zetten ze bepaalde teksten zoals hoer, etc. Iemand goede naam wordt dan aangetast.  

 

 Werkt de jeugdpolitie preventief? Zo ja, waarom. Zo nee, waarom? 

In ieder geval wordt er preventief gewerkt op de basisschool. Op de basisschool krijgen de groepen 7 en 8 

voorlichting. Automatisch wordt er dan gesproken over cyberpesten. Op de middelbare scholen zijn steeds 

neer schoolagenten aanwezig. Schoolagenten spreken leerlingen ook aan op gedrag. Hierbij valt ook te 

denken aan de foute communicatie die tussen leerlingen op MSN plaats vindt. 
 

 Welke maatregelen nemen jullie als het om preventie gaat? 

Als het om preventie gaat dan zijn er meestal gesprekken tussen de diverse jongeren. Tijdens een dergelijk 

gesprek worden er afspraken gemaakt.  

 

 Wat raden jullie jongeren aan als zij slachtoffer en/of pester en meelopers zijn van cyberpesten? 

Het eerste advies is natuurlijk om de iedereen die je lastig valt te blokkeren. Waarom zou je de confrontatie 

aangaan. Pesters en meelopers worden aangesproken over hun gedrag en de gevolgen daarvan.  

 

 Welk advies geven jullie aan de school en ouders? 

Het is belangrijk om met kinderen te blijven communiceren. Is het voor school en kinderen wel altijd 
duidelijk wat er aan de hand is met kinderen. Voor ouders is het belangrijk om kinderen te controleren op de 

computer. Ouders kunnen altijd de historie van kinderen nagaan. Ouders zullen ook worden aangesproken 

als hun kind de fout ingaat op de computer. De ouders zijn hier heel erg dankbaar voor. Ze weten namelijk 

vaak niet waar kinderen mee bezig zijn.  
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Bijlage 3: Aankondigende brief afname enquêtes  

 

Hoensbroek, 12-02-2007 

 
Beste mentor, 

 

Ik ben Penny Krawczyk en ik ben op dit moment stagiaire bij de leerlingbegeleiding van de locatie 

Emma bovenbouw. Ik studeer Pedagogiek in Sittard en ik ben bijna klaar met deze opleiding.  
Voor de afronding van de studie, moet ik een (afstudeer)scriptie schrijven en daarbij een onderzoek 

doen. Voor dit onderzoek heb ik een enquête opgesteld. Daarom wilde ik graag jullie hulp inschakelen 

en gebruik maken van jullie kennis en ervaring met het werken met de leerlingen op deze school. Het 
onderzoek gaat over het (mogelijk) voorkomen van cyberpesten op bovenbouw van deze school. 

Verder wil ik onderzoeken in hoeverre cyberpesten een probleem vormt voor de school. 

  

De vragenlijst is bedoeld voor alle mentoren van bovenbouw Emma. Er is ook een vragenlijst voor de 
leerling, waarbij alleen de eerste 5 van de alfabetische klassenlijst mijn vragenlijst hoeft in te vullen. 

Beide vragenlijsten hebben betrekking op de mate waarin cyberpesten nu eigenlijk voorkomt, of men 

er recentelijk mee te maken heeft gehad, wat men er nou precies onder verstaat en wat er aan gedaan 
kan worden volgens leerlingen en docenten zelf. 

De vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden. 

 
De uiteindelijke resultaten zullen gebruikt worden voor mijn onderzoek en bijdragen aan mijn 

afstudeerscriptie. Daarnaast kan de school door dit onderzoek een goed beeld krijgen van het 

fenomeen cyberpesten én welke maatregelen men hierbij zou kunnen en willen ondernemen. 

 
De vragenlijsten zal ik per mentorklas persoonlijk komen afnemen. Afhankelijk van de dag, de les en 

het uur zal ik vroegtijdig contact opnemen met u als mentor. Vervolgens kom ik aan het begin van een 

mentoruur de vragenlijsten, voor zowel mentor als leerlingen afnemen.  
Ik zou het fijn vinden als ik op jullie medewerking zou kunnen rekenen. 

 

Alvast bedankt voor het deelnemen aan het onderzoek en mochten er nog vragen of onduidelijkheden 
zijn, dan kunnen jullie elk moment bij mij terecht. Meestal ben ik in lokaal 003 of 004 te vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Penny Krawczyk 

Stagiaire Leerlingbegeleiding Emma bovenbouw
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Bijlage 4: Vragenlijsten voor mentoren en leerlingen 

Vragenlijst Cyberpesten 
Gericht aan mentoren bovenbouw Emma. 

Inleiding 

In het kader van mijn afstudeerproject doe ik onderzoek naar cyberpesten op Emma bovenbouw. Cyberpesten 

is het pesten door middel van internet en andere digitale bronnen. 

Als stagiaire in de leerlingbegeleiding krijg ik hier regelmatig mee te maken. Doorgaans vindt cyberpesten 

buiten school plaats. Hierdoor echter ontstaan oncontroleerbare situaties voor de leerlingen, docenten, 

teamleiders en leerlingbegeleiders binnen de school. 

Door dit onderzoek wil ik een goed beeld krijgen van het fenomeen cyberpesten op de bovenbouw én 

onderzoeken of dit een probleem vormt voor de school en leerlingen zelf. 

 

Deze vragenlijst bevat multiple-choice en open vragen. Beantwoord de multiple-choice vragen door bij elke 

vraag één hokje helemaal in te vullen. Als u een fout antwoord heeft aangekruist, zet dan een kruis door het 

foute antwoord én vul het goede hokje in. 

 

Invullen met een duidelijke pen of balpen. 

Begin vragenlijst…… 

 
1. Hoe lang bent u al werkzaam in het onderwijs? 

 

_______________jaar werkzaam in het onderwijs. 

 

 

2. Denkt u dat er momenteel leerlingen in uw klas(sen)worden gecyberpest?  

 Ja 

 Ik weet het niet (ga verder naar vraag 6) 

 Nee (ga verder naar vraag 6) 

 

 

3. Hoeveel leerlingen worden er momenteel gecyberpest in uw klas(sen), waarvan u mentor bent op 

bovenbouw Emma, denkt u?  

 
_________________________leerlingen worden gecyberpest. 

 
4. Hoeveel leerlingen cyberpesten zelf in uw klas(sen), waarvan u mentor bent op bovenbouw Emma, denkt 

u?  

 

_________________________leerlingen zijn cyberpester. 

5a. Denkt u dat er leerlingen van uw klas(sen) gecyberpest worden, waarvan u mentor bent, zonder dat u er 

weet van heeft?  

 Ja (ga verder naar vraag 5a) 

 Nee (ga verder naar vraag 6) 

 

5b. Om hoeveel leerlingen méér denkt u dat het gaat? 

 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Als u wordt geconfronteerd met een geval van cyberpesten, hoe gaat of (zou) u er dan mee omgaan? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

7. Ziet u cyberpesten als een probleem op bovenbouw Emma? 

 Ja  
 Ik weet niet 

 Nee  

 

 

8. Wat zijn volgens u oorzaken van cyberpesten?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

 

9. Wat zijn volgens u oplossingen van cyberpesten op bovenbouw Emma?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Einde vragenlijst. 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

Met Vriendelijke Groet, 

 

Penny Krawczyk, stagiaire leerlingbegeleiding 
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Vragenlijst Cyberpesten 

Gericht aan 3de en 4de jaars leerlingen bovenbouw Emma. 

 
Inleiding 

Deze vragenlijst gaat over het onderwerp cyberpesten. Cyberpesten is het pesten door middel van internet en 

andere digitale bronnen. 

De vragenlijsten kunnen mij helpen om te onderzoeken of leerlingen van deze school te maken hebben met 

cyberpesten.  

Het invullen van de vragen neemt niet veel tijd in beslag. De vragen bestaan uit multiple-choice en open 

vragen. Beantwoord de multiple-choice vragen door bij elke vraag één hokje helemaal in te vullen. Als je een 

fout antwoord hebt aangekruist, zet dan een kruis door het foute antwoord én vul het goede hokje in. 

 

Je hoeft je naam niet in te vullen. De antwoorden van deze vragenlijst worden anoniem verwerkt. 

 

Invullen met een duidelijke pen of balpen. 
 

Begin vragenlijst….. 

 
1. Ik ben een: 

 Jongen 

 Meisje 
 

2. Ik heb gekozen voor de sector: 

 Zorg en Welzijn 
 Economie 

 Techniek 

 

3. Ik volg de: 
 Basisberoepsgerichte leerweg 

 Kaderberoepsgerichte leerweg 

 Assistentenleerweg 
 Leerwerktraject 

 

4. Heb jij al eens eerder gehoord van cyberpesten? 

 Ja 
 Nee 

 

5. Ben jij al eens als pester dan wel als pestslachtoffer in aanraking gekomen met cyberpesten? 
 Ja 

 Nee (ga verder naar vraag 9 ) 

 

6. Op welke manier ben je hiermee in aanraking gekomen?  

 Via sms’jes 

 Via MSN 

 Via de email 
 Anders, nl _________________________________________________________________ 



 74 

7a. Heb jij al eens iemand gecyberpest op bovenbouw Emma?  

 Ja 

 Nee (ga verder naar vraag 8) 

 

7b. Cyberpest jij op dit moment iemand op bovenbouw Emma? 

 Ja 

 Nee  

 

7c. Hoeveel medeleerlingen heb jij sinds je op de bovenbouw Emma zit gecyberpest. (Vul het 

aantal in.) 
Ik heb___________medeleerlingen gecyberpest. 

 

7d. Als je iemand cyberpest, doe je dat dan alleen?  

 Nooit 
 Soms 

 Vaak 

 Altijd 

 

8a. Ben jij zelf slachtoffer geweest van cyberpesten sinds je op de bovenbouw zit? 

 Ja 
 Nee (ga verder naar vraag 9 ) 

 

8b. Ken je de persoon of personen die jou hebben gecyberpest? 

 Ja 
 Misschien 

 Nee  

 

8c. Ben jij op dit moment slachtoffer van cyberpesten? 

 Ja 

 Nee (ga verder naar vraag 9 ) 

 

8d. Ken je de persoon of personen die jou op dit moment cyberpest(en)? 

 Ja 

 Misschien 
 Nee  
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9. Vind je dat cyberpesten een probleem is op bovenbouw Emma? 

 Ja 

 Ik weet niet 

 Nee 

 

10. Wat (zou je doen) doe je als je wordt gecyberpest? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

11. Hoe zou het komen dat mensen gaan cyberpesten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Wat zijn volgens jou oplossingen van cyberpesten? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 

 

Hartelijk bedankt. Je bent nu klaar met het invullen van de vragenlijst.  

 
Groetjes Mevrouw Krawczyk van de leerlingbegeleiding. 
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