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Wat is cyberpesten? 
Volgens Cyberpesten.be is cyberpesten: 

een vorm van pesten waarbij pesters herhaaldelijk gebruik maken van elektronische 
media zoals internet als mobiele telefonie om iemand kwetsend materiaal toe te 
zenden of door kwetsende dingen over iemand te verspreiden met de bedoeling op die 
manier macht over de persoon uit te oefenen. 

 
Het nadeel van cyberpesten is dat het anoniem kan worden gedaan . De gevolgen van 
cyberpesten zijn vaak groter dan het verbaal of non-verbaal pesten. Dit komt omdat de 
gepeste zich moeilijker kan verdedigen. Berichten naar een gepest persoon kunnen 
openbaar worden gezet, wat inhoudt dat iedereen deze berichten kan lezen en hier dan ook 
weer op kunnen reageren.  

 
Cijfers 
Cyberpesten komt steeds vaker voor in Nederland. In 2014 is bijna 8% van de jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten (CBS, 2015). Naarmate mensen 
ouder worden, krijgen ze minder te maken met cyberpesten. In de meeste gevallen kennen 
de slachtoffers hun dader. Volgens het NJI (2016) gaf 10% van de basisschoolleerlingen aan 
dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Bij 7% van de gevallen ging het over digitaal 
pesten. In het voortgezet onderwijs komt het cyberpesten vaker voor, namelijk in 19% van 
alle pestgevallen.  
 
Verschillende vormen van cyberpesten 
Daniëlle Westendorp heeft in haar scriptie over cyberpesten de verschillende vormen van 
cyberpesten uitgeschreven op een duidelijke manier (2008): 

● Flaming: Online gevechten middels elektronische scheldberichten die over en weer 
worden gestuurd bijvoorbeeld in een chat;  

● Harassment: Het herhaaldelijk sturen van scheldberichten, in e-mail of chat;  
● Dissing: Het online kwaadaardig roddelen over iemand om zijn of haar reputatie en 

goede naam te beschadigen;  
● Outing: Het openbaar maken van iemands privéfoto's. Dat kan via het doorsturen van 

deze foto's of filmpjes met een mobiel, maar ook door het maken van een website 
over deze persoon;  

● Trickery: Uitlokken dat iemand privé-informatie geeft om dit vervolgens online te 
zetten of aan anderen te versturen;  

● Exclusion: Het isoleren van iemand van de groep door bijvoorbeeld in een 
gezamenlijke chat (dus met meerdere kinderen) niet tegen iemand te chatten;  

● Cyberstalking: Het herhaaldelijk en veelvuldig lastig vallen van iemand. Bijvoorbeeld 
door iemand elke dag tientallen scheldmails of sms'jes te sturen.   

 
Signalering 
Verschillende rollen 

● Slachtoffer 

● Pester → de pester heeft een machtspositie. 
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● Meeloper → de meelopers voeren het vaak uit om hun sociale status te behouden. 

● Omstander → de omstanders zijn de zwijgers, ze kijken en doen er niets aan. 

 
Hoe signaleer je als school 

● Door goed te kijken en te luisteren en met kinderen actief in gesprek te blijven over 
sociale omgang en het welbevinden van de kinderen. In vrijere situaties sociale 
interacties volgen (ook op afstand). 

● Signalen van kinderen serieus nemen 

● Registreren in Swiss suite → dit is meetbaar en zichtbaar 

● Registreer ook in Parnassys 
● Kwaliteitsmeting WMKPO 

● Sociogram → netwerkanalyse, dit zou je kunnen doen als je een vermoeden hebt van 

pestgedrag binnen een groep waardoor je de verhoudingen in de groep weer kan 
geven 

● Oudergesprekken over de sociale veiligheid en welbevinden 
 

● Als er leerlingen gepest worden via social media of als er leerlingen pesten, worden 
de ouders ingeschakeld. Er wordt een gesprek aangegaan met de ouders van de 
betreffende ouders.  

 
Preventie 
Visie van de school en het kader van PBS 
De Regenboog is een school met veel aandacht voor intercultureel handelen en passende 
zorg waarbij we kinderen zo optimaal mogelijk coachen bij hun leer- en ontwikkelingsproces.  
Wij wil kinderen een inspirerende en leerrijke omgeving bieden die maatschappelijk 
betrokken is en innoverende kenmerken vertoont. Betrouwbaarheid, passie en 
verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen (De Regenboog, z.d.). 
 
PBS is schoolbreed gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt (Schoolwide PBS, z.d.). 
 
Er zijn voor alle klassen regels die gelden omtrent de Chromebooks en mobiele telefoons. 
De regels gelden als volgt: 
 

 telefoon liggen onder schooltijd in het bureau van de leerkracht 

 op het Chromebook ben je aan het doen wat je moet doen 

 muziek luisteren mag via www.nederland.fm 

 als je iets te zeggen hebt tegen iemand, gebeurt dit persoonlijk 

 meld bij de leerkracht als je signalen van (cyber)pesten ziet/herkent 
 
Wat doe je in preventie om cyberpesten te voorkomen.  
Er wordt les gegeven in hoe de leerlingen om moeten gaan met pesten, dus ook met 
cyberpesten. Hiervoor is een lessenreeks gemaakt die gegeven kan worden in de klas. 
Hierdoor krijgen de leerlingen meer inzicht in het cyberpesten en ook hoe ze hiermee om 
kunnen gaan.  
 

Aanpak 
In de lessenreeks komen vijf lessen aan bod die verschillende aspecten bevatten en 
uitleggen.  
Les 1: 

http://www.nederland.fm/
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- Woordweb cyberpesten 
- Wat is cyberpesten? 
- Ervaringen leerlingen zelf 
- Cijfers & feiten 
- Evaluatie 

Les 2: 
- Terugblik 
- Wat kun je doen? 

- Filmpje → cyberpesten, er is een uitweg 

- Cyberpesten buiten school 
- evaluatie 

Les 3: 
- Terugblik 
- Verhaal afschrijven 
- Whatshappy poster 
- Evaluatie 

Les 4: 
- Terugblik 
- Welke social media ken je? 
- Gebruik van social media 
- Kwartet maken social media en cyberpesten 
- Evaluatie 

Les 5: 
- Terugblik 
- Wat te doen en wat niet? 
- Online vrienden 
- Kwartet spelen 
- Evaluatie lessenreeks 

 
Na het geven van de lessen is het belangrijk dat er regelmatig op teruggekomen wordt. Deze 
lessen kunnen gehangen worden aan de workflow van het werklokaal met de internetregels.  
 
Op basisschool de Regenboog te Cuijk wordt in september 2016 een training  gegeven aan 
het schoolteam over PBS Pestpreventie en de aanpak bij pestincidenten. De implementatie 
en invoering in de school, bij kinderen en ouders vindt daarna plaats. 

 
Ouderparticipatie 
Om de ouders te betrekken bij het fenomeen cyberpesten, worden er ouderbijeenkomsten 
georganiseerd. Hierin kan worden uitgelegd wat cyberpesten is en hoe zij als ouders hier 
alert op kunnen zijn.  
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