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De opkomst van technologie en sociale media heeft gezorgd voor een 
verandering in sociale omgangsnormen (Hoff & Mitchell, 2009). Kinderen die nu 
op de basisschool zitten, groeien op in een tijd waarin hun leven online net zo 
belangrijk is als hun leven offline (Hinduja & Patchin, 2015). Naast vele 
inspirerende mogelijkheden vormt de interactie op sociale media een risico. 
Daarbij hebben incidenten die buiten de school plaatsvinden op sociale media, 
invloed op het groepsklimaat in de klas. Voor dit onderzoek is een interventie 
ontworpen voor de bovenbouw in de eigen praktijksituatie om cyberpesten en 
online conflicten tegen te gaan. Door de kennis en vaardigheden bij de leerlingen 
te vergroten, is positieve online interactie bevorderd.  
 

Inleiding 
Het begrip cyberpesten 
Cyberpesten wordt gedefinieerd als het bewust en herhaaldelijk toebrengen van 

schade met gebruik van computers, mobiele telefoons en andere elektronische 

apparaten. Bij een eenmalig incident is nog geen sprake van cyberpesten. 

Cyberpesten heeft wel een grote waarschijnlijkheid in zich voor herhaling, omdat 

berichten al snel toegankelijk worden voor een groot publiek (Hinduja & Patchin, 2015). 

Scheff (2013) concludeert in tegenstelling tot Hinduja en Patchin (2015) dat 
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cyberpesten niet altijd intentioneel is. Opmerkingen kunnen namelijk vanwege de 

afwezigheid van context, gezichtsuitdrukkingen en intonatie verkeerd opgevat worden.  

 

Betekenis van technologie voor jongeren 
Jongeren groeien tegenwoordig op met technologie en sociale media. Veel jongeren 

zijn geheel opgenomen in een online cultuur, welke grotendeels onlosmakelijk 

verweven is met de offline wereld. Als jongeren vervelend worden behandeld op 

internet, zullen zij de online wereld niet compleet negeren, omdat zij een noodzaak 

voelen om deel uit te maken van deze wereld. Technologie is niet een onderdeel van 

het leven van een jongere, het ís hun leven (Hinduja & Patchin, 2015).  

 

Waarom scholen maatregelen moeten treffen 
Om de kans van slagen voor leerlingen op academisch gebied te vergroten en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk 

dat scholen pesten in alle groepen aanpakken. Wat buiten school online gebeurt, kan 

niet voorkomen worden op school. Toch moet op school door directie en leerkrachten 

preventief gewerkt worden aan cyberpesten, omdat scholen het best in staat zijn dit 

groeiende probleem aan te pakken (Notar, Padgett, & Roden, 2013).  

 

Gevolgen voor leerlingen 
De negatieve impact van pesten op leerresultaten, relaties en emotioneel en 

psychologisch welbevinden bij jongeren die gepest worden en bij jongeren die pesten, 

kan langdurig zijn (Hinduja & Patchin, 2012; Price & Dalgleish, 2010; Hall, Kalischuk, 

& Kulig, 2008). Kinderen die gepest worden via internet zoeken over het algemeen 

geen hulp, uit angst voor wraak, schaamte of het idee dat volwassenen niet zullen 

ingrijpen (Hoff & Mitchell, 2009). 

 

Gevolgen voor school en leraren 
Hoewel cyberpesten gewoonlijk buiten school plaatsvindt, worden op scholen de 

gevolgen ondervonden (Li, 2006). Veel gevallen van cyberpesten spelen tussen 

klasgenoten (Boot, L., Borgdorff, M., & Steffens, W., 2015). Cyberpesten kan de 



   

 

 
3 

 

leeromgeving verstoren, wat de schoolwerkzaamheden, veiligheid en leeropbrengsten 

benadeelt (Fritsch & Stewart, 2011; Welker, 2010).   

 

Wanneer hun leerlingen worden gecyberpest, tast dit het beroepsleven van 

leerkrachten aan en heeft dit ernstige gevolgen voor hun motivatie, tevredenheid over 

hun werk en de onderwijspraktijk zelf (Notar, Padgett, & Roden, 2013).  

 

Uiteindelijk zullen alle kinderen blootgesteld worden aan problemen op internet of 

sociale media. Hoe zij hiermee omgaan, hangt af van de kennis en vaardigheden die 

zij ontwikkeld hebben om zich veilig en verantwoordelijk online te kunnen bewegen. 

De tijd en energie die hierin geïnvesteerd wordt, zal zich uitbetalen in het welbevinden 

van de leerlingen (Hinduja & Patchin, 2015). Als kinderen online respectvol met elkaar 

omgaan, kan ook de school een veilige en prettige omgeving blijven (Borgdorff, et al., 

2015). 

Het onderwerp cyberpesten moet zo vroeg mogelijk bij leerlingen worden 

geïntroduceerd en er moet regelmatig gecontroleerd worden of leerlingen zich online 

redden (Hinduja & Patchin, 2015). Er bestaat namelijk onder andere een duidelijke 

relatie tussen het oplopen van de jaargroepen en pestgedrag: hoe hoger de groep, 

hoe vaker cyberpestincidenten (Dranoff, 2008). Leerlingen die te maken krijgen met 

cyberpesten ervaren een minder goed schoolklimaat dan leerlingen die niet te maken 

krijgen met cyberpesten. Hoewel niet geconcludeerd kan worden dat een slecht 

schoolklimaat cyberpesten veroorzaakt of dat andersom het geval is, hebben de twee 

variabelen wel invloed op elkaar (Hinduja & Patchin, 2015). Elk programma dat 

cyberpesten tegen wil gaan, begint daarom met het bewerkstelligen van een veilig 

schoolklimaat en een gedragen verantwoordelijkheid door alle betrokkenen in 

preventie (Sbarbaro & Smith, 2011; Ma, 2001). Middels samenhangende interventies, 

programma’s en methoden op individueel en klassikaal niveau en op schoolniveau, 

wordt een veilig schoolklimaat bereikt (Borgdorff, et al. 2015). 
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Theoretische verkenning van preventieve maatregelen die scholen kunnen 
nemen 
1. Beoordeling van het huidige niveau van cyberpesten 

Het is van belang zicht te krijgen op de grootte van het probleem cyberpesten, 

bijvoorbeeld door het afnemen van een anonieme enquête onder leerlingen en 

medewerkers. Dit zal regelmatig herhaald moeten worden om vast te kunnen stellen 

of problemen verbeteren of verslechteren (Hinduja & Patchin, 2015). 

 

2. Professionaliseren van leerlingen en medewerkers  

Naast onderwijs in ICT-vaardigheden, moeten leerlingen leren omgaan met online 

interactie en sociale spanningen. De dynamiek van omgangsnormen is namelijk 

veranderd door sociale media (Hoff & Mitchell, 2009). Kinderen zien niet de gevolgen 

van hun woorden en voelen zich minder geremd. In de klas kan hiermee geoefend 

worden (Klungers, geciteerd in Boot, et al., 2015; Borgdorff, et al., 2015).  

Bij gebrek aan ervaring met dit nieuwe fenomeen kunnen leerkrachten niet relateren 

aan cyberpesten en bezitten zij soms niet de kennis over verschillende 

internetplatforms (Lane, 2011). De visie en kennis van leerkrachten over sociale media 

zal daarom kunnen verbeteren. Wat betreft de kennis kan het aanhalen van een 

actuele gebeurtenis of nieuwe app leerlingen doen inspringen op het onderwerp. Dat 

geeft de leerkracht de kans van hen te leren, de juiste attitudes en acties van leerlingen 

aan te moedigen en de verkeerde te corrigeren. Met het docententeam is het 

daarnaast belangrijk regels op te stellen en na te denken over het gebruik van sociale 

media in en met de klas (Borgdorff, et al., 2015). Het is tenslotte nodig dat leraren 

signalen van cyberpesten leren herkennen (Boot, et al., 2015). Een laatste speerpunt 

is het belang benadrukken van het maken en behouden van een goede digitale 

reputatie (Hinduja & Patchin, 2015). 

 

3. Duidelijke regels en verwachtingen ten aanzien van het gebruik van technologie 

Gedragsregels over mediagebruik en het maken van opnames of foto’s in en rond de 

school door docenten en leerlingen worden vastgelegd in een mediaprotocol, 

eventueel in overleg met leerlingen. Leerlingen moeten deze regels en de 

consequenties bij overtreding kennen en weten welke apparaten zij wanneer mogen 
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gebruiken op school of in de klas (Hinduja & Patchin, 2015). Poland (2010) adviseert 

het gebruik van een mobiele telefoon binnen de school te begrenzen. Dit beleid moet 

regelmatig worden herzien, gezien de ontwikkelingen in technologie (Hinduja & 

Patchin, 2015). Alle betrokkenen in de school moeten zich bewust zijn van deze 

kernwaarden, normen en regels, deze naleven en consequent toepassen (Borgdorff, 

et al. 2015). 

 

4. Ouders betrekken 

Een educatief partnerschap tussen ouders en school kan positief online gedrag onder 

leerlingen promoten. Ouders worden gemotiveerd hun deel van de internetopvoeding 

op zich te nemen, het online gedrag van hun kind te monitoren en maatregelen thuis 

te nemen. Online veiligheid van leerlingen is immers een gedeelde 

verantwoordelijkheid van school en ouders (Hinduja & Patchin, 2015; Borgdorff, et al., 

2015; McAfee, 2011). Ouders moeten daarnaast weten dat dreigen met een telefoon- 

of internetverbod kan resulteren in het verzwijgen van vervelende ervaringen op 

sociale media (Klungers, geciteerd in Boot, et al., 2015).  

 

5. Het gebruik van de expertise van leerlingen 

Door leerlingen mee te laten denken over maatregelen, worden zij aangesproken op 

hun verantwoordelijkheid voor het probleem en wordt samen gewerkt aan een 

oplossing. Daarnaast wordt respect voor en acceptatie van anderen bevorderd, leren 

kinderen inzien welke invloed hun gedrag heeft op anderen en hoe zij bewust voor 

gedrag kunnen kiezen dat een positieve omgang bewerkstelligt (Hinduja & Patchin, 

2015). Uit veel verschillende onderzoeken (Cowie, 1998; Jones & Price, 2001; Benelli, 

Codecasa, Cowie, & Menesini, 2003; Miller, 2002; Banerjee, Robinson, & Smalley, 

z.d.) blijkt peer-mentoring een vruchtbare aanpak om pesten en conflicten op school 

te verminderen. Zo kunnen leerlingen elkaar presentaties geven over cyberpesten of 

kan een getrainde leerling sessies organiseren waarin hij een slachtoffer van 

cyberpesten steun en hulp biedt (Hinduja & Patchin, 2015).  
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6. De implementatie en evaluatie van een formeel anti-pestprogramma 

Binnen een anti-pestprogramma moet aandacht zijn voor cyberpesten. Er is nog heel 

weinig kennis over welk lesprogramma het best werkt tegen cyberpesten. Daarom 

zullen onderwijsprogramma’s die werken tegen traditioneel pesten, in het geval van de 

praktijksituatie is dit Kanjertraining, aangevuld moeten worden met nettiquette lessen, 

die specifiek gaan over online communicatie en gedrag (Hinduja & Patchin, 2015).  

 

7. Het behoud van een veilig en respectvol schoolklimaat 

Leerlingen die te maken krijgen met cyberpesten ervaren een minder goed 

schoolklimaat dan leerlingen die niet te maken krijgen met cyberpesten. Hoewel niet 

geconcludeerd kan worden dat een slecht schoolklimaat cyberpesten veroorzaakt of 

dat andersom het geval is, hebben de twee variabelen wel invloed op elkaar (Hinduja 

& Patchin, 2015). Elk programma dat cyberpesten tegen wil gaan, begint daarom met 

het bewerkstelligen van een veilig schoolklimaat en een gedragen 

verantwoordelijkheid door alle betrokkenen in preventie (Sbarbaro & Smith, 2011; Ma, 

2001). Middels samenhangende interventies, programma’s en methoden op 

individueel en klassikaal niveau en op schoolniveau, wordt een veilig schoolklimaat 

bereikt (Borgdorff, et al. 2015).  

 
Theoretische verkenning van curatieve maatregelen die scholen kunnen nemen 
1. Maatregelen door de school 

In geval van cyberpesten moet de veiligheid van het gepeste kind gewaarborgd 

worden en begrip worden getoond. De pester wordt aangesproken en er wordt bewijs 

verzameld. Tenslotte wordt contact opgenomen met ouders en, als het gaat om een 

strafbaar feit, met de betreffende website of politie. Het moet voor leerlingen duidelijk 

zijn dat zij nooit een pestincident van anderen mogen filmen en dat hier sancties op 

staan voor alle betrokkenen (Hinduja & Patchin, 2015).  

Voor de pester moet een disciplinaire maatregel worden genomen. Een zero-tolerance 

beleid is onwenselijk; in de meeste gevallen is een gesprek tussen de leerlingen 

genoeg. Een effectieve reactie is een reactie waarin degene die pest begrijpt dat dit 

gedrag ontoelaatbaar is en niet getolereerd wordt en dat een daaropvolgende 

weigering van de regels zal resulteren in maatregelen (Hinduja & Patchin, 2015). Ook 
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Boot, et al. (2015) pleiten voor een aanpak waarin kinderen wordt getoond dat fouten 

maken mag. Een streng regime werkt pestgedrag in de hand. Kinderen moeten leren 

van hun fouten en de mogelijkheid krijgen het goed te maken. Hinduja en Patchin 

(2015) benadrukken wel dat elk incident van cyberpesten serieus genomen moet 

worden en dat de school altijd moet reageren.  

 

2. Maatregelen door de leerlingen 

Een gebruikte techniek voor het omgaan met cyberpesten is ‘Stop, Save, Block, and 

Tell’. Leerlingen leren op geen enkele manier te reageren op de cyberpester. 

Vervolgens bewaren leerlingen het vervelende bericht en blokkeren zij de cyberpester, 

zodat verdere communicatie onmogelijk is. Tenslotte moeten zij het direct vertellen 

aan een ouder of leerkracht, zodat het incident onder begeleiding van volwassenen 

besproken en opgelost kan worden (Diamanduros & Downs, 2011). 

 

Doel van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is om te onderzoeken of incidenten tussen 

leerlingen die ontstaan op sociale media buiten school afnemen als binnen de school 

preventieve en curatieve maatregelen worden genomen om cyberpesten en online 

conflicten tegen te gaan. De vragen die bij dit onderzoek centraal staan, zijn: 

 Leiden preventieve en curatieve maatregelen op het gebied van cyberpesten in de 

groepen 7 en 8 tot een vermindering van het aantal gedragsincidenten dat te maken 

heeft met cyberpesten, welke deze leerlingen op sociale media ervaren? 

 Leiden preventieve en curatieve maatregelen op het gebied van cyberpesten in de 

groepen 7 en 8 tot meer kennis en vaardigheden die de leerlingen kunnen inzetten 

in de interactie op sociale media? 

 

Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek beoogt het aantal incidenten gerelateerd aan cyberpesten en online 

conflicten te verminderen door invoering van specifieke preventieve en curatieve 

maatregelen. Daarnaast beoogt het leerlingen bewust te maken van de effecten van 

cyberpesten om hen vervolgens kennis en vaardigheden bij te brengen die online 

interactie positief beïnvloeden. Er is gewerkt met bestaande groepen en er is 
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onderzocht wat het effect is van de interventie. Dit maakt dat een quasi-experiment is 

gedaan volgens een One-Group-Pretest-Posttest Design (Everaert & Van Peet, 2015). 

Middels een voor- en nameting in de vorm van een vragenlijst, is het effect van de 

interventie gemeten. 

Als interventie zijn de preventieve en curatieve maatregelen gehanteerd zoals 

omschreven in ‘Bullying Beyond the Schoolyard’ door Hinduja en Patchin (2015). 

 

Preventieve maatregelen in praktijk 
1. Beoordeling van het huidige niveau van cyberpesten 

In september 2016 vond de voormeting van het onderzoek plaats, waarbij het 

toenmalige niveau van cyberpesten onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 werd 

gemeten. Na een zesdelige lessenserie volgde in januari 2017 een nameting. 

Daarnaast registreerden de leerkrachten in diezelfde periode cyberpestincidenten. 

 

2. Professionaliseren van leerlingen en medewerkers  

Onderdeel van de interventie was een zesdelige lessenserie die de leerlingen volgden 

in de periode september 2016 tot en met januari 2017, waarin het voorkomen van en 

omgaan met cyberpesten centraal stond. Het accent lag op een positief gebruik van 

sociale media, het oplossen van eventuele problemen en het slim en veilig bewegen 

op internet. Deze lessenserie is gebaseerd op het boek ‘Words Wound’ (Hinduja & 

Patchin, 2014), aangevuld met zelf toegevoegde actuele, relevante gebeurtenissen. 

Zowel de directie als de leerkrachten van groep 7 en 8 zijn alvorens de zesdelige 

lessenserie startte middels een presentatie geïnformeerd over de betekenis van 

cyberpesten, technologie en sociale media voor leerlingen 

 

3. Duidelijke regels en verwachtingen ten aanzien van het gebruik van technologie 

Als onderdeel van de interventie is voor alle leerlingen vanaf groep 4, ouders en 

leerkrachten een mediaprotocol opgesteld. Dit is besproken met en ondertekend door 

deze betrokkenen.  

 

4. Ouders betrekken 
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Naast het opstellen van het mediaprotocol, dat ook ouders ondertekenen, werden 

ouders gestimuleerd de app Klasbord te gebruiken. Hierop kunnen zij ook zien wat hun 

kind post. Tevens werd de betrokkenheid bij de zesdelige lessenserie vergroot, gezien 

de posts op Klasbord die hierop betrekking hadden.  

 

5. Het gebruik van de expertise van leerlingen 

De expertise van leerlingen is bij deze interventie gebruikt voor het opstellen van 

klassenafspraken betreffende het gebruik van sociale media als WhatsApp. Dit 

gebeurde in kringgesprekken. Daarnaast kregen zij in de laatste les van de lessenserie 

de opdracht via peer-mentoring anderen te informeren over en/of te helpen bij 

cyberpesten. 

 

6. De implementatie en evaluatie van een formeel anti-pestprogramma 

Het onderwijsprogramma tegen traditioneel pesten, Kanjertraining, is aangevuld met 

de zesdelige lessenserie die specifiek ging over online communicatie en gedrag.  

 

7. Het behoud van een veilig en respectvol schoolklimaat 

In de praktijksituatie wordt hiertoe gewerkt met Kanjertraning. In november 2016 zijn 

de vragenlijsten van Kanjertraining (KanVAS vragenlijsten) onder leerlingen en 

leerkrachten afgenomen, waarna ter ondersteuning van het onderzoek bekeken is of 

in de groepen 7 en 8 een veilig en respectvol schoolklimaat heerst. 

 

Curatieve maatregelen in praktijk 
1. Maatregelen door de school 

In het eerdergenoemde mediaprotocol is vastgelegd aan welke afspraken leerlingen, 

ouders en medewerkers van de school zich dienen te houden en welke maatregelen 

volgen bij overtreding van het protocol.  

 

 

 

 

2. Maatregelen door de leerlingen 
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Een gebruikte techniek voor het omgaan met cyberpesten is ‘Stop, Save, Block, and 

Tell’. In de zesdelige lessenserie van de interventie is dit onderwezen aan de betrokken 

leerlingen.  

 

Onderzoeksresultaten 
Om het effect van de interventie te meten, is een online vragenlijst gemaakt, gebaseerd 

op de test Cyberbullying and Online Aggression Survey Instrument en de test 

behorende bij het lesprogramma bij ‘Words Wound’ (Hinduja & Patchin, 2014). Het 

eerste onderdeel van deze vragenlijst is gericht op de eerste onderzoeksvraag: het 

aantal gedragsincidenten dat te maken heeft met cyberpesten of online conflicten. Het 

tweede onderdeel is gericht op de tweede onderzoeksvraag: kennis en vaardigheden 

die ten goede komen aan online interactie. In overleg met S. Hinduja (persoonlijke 

communicatie, januari-maart 2016) is gekozen voor het vertalen van twee bestaande 

vragenlijsten: Cyberbullying and Online Aggression Survey Instrument (Hinduja & 

Patchin, 2015) en de vragenlijst bij het boek ‘Words Wound’ (Hinduja & Patchin, 2014). 

Deze zijn samengevoegd tot één vragenlijst, die beide afhankelijke variabelen uit de 

onderzoeksvragen (aantal gedragsincidenten enerzijds, kennis en vaardigheden 

anderzijds) meetbaar maakt. Er werd een verschil verwacht na de interventie.  

 

Ter ondersteuning van het onderzoek is ook bekeken of in de groepen 7 en 8 een veilig 

en respectvol schoolklimaat heerst. Hiervoor zijn de klassenzorgscores bekeken van 

de KanVAS vragenlijsten. De klassenzorgscore wordt in het KanVAS-systeem 

berekend aan de hand van de antwoorden die de leerlingen van een klas geven op de 

leerlingvragenlijst. Deze leerlingvragenlijst meet hoe de leerling het eigen sociaal 

functioneren in de klas ervaart en de lijst zegt iets over het schoolklimaat en 

welbevinden. De klassenzorgscore geeft het percentage zorgsignalen (oranje of rood) 

op de drie schalen ongelukkig/somber, onrustig/verstorend en hulpvaardig/sociaal van 

de betreffende klas (Stichting Kanjertraining, 2017).  

Tenslotte is de leerkrachten in de groepen 7 en 8 gevraagd bij te houden of zij 

incidenten van cyberpesten in hun klas ervaarden in de periode tussen de voor- en de 

nameting.  
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Analyse voor- en nameting: gedragsincidenten 
Voor deze analyse zijn de resultaten bekeken van de online vragenlijst die werd 

ontworpen voor dit onderzoek (zoals hierboven omschreven) en die door de leerlingen 

van de groepen 7 en 8 is ingevuld.  

Het eerste deel van de vragenlijst beoogt het aantal gedragsincidenten te meten dat 

te maken heeft met cyberpesten of online conflicten (Hinduja & Patchin, 2015).  

Uit grafiek 1.1 blijkt dat de leerlingen aangeven niet te worden gecyberpest. Dit sluit 

grotendeels aan bij de stelling die centraal staat bij grafiek 1.2; hier geven leerlingen 

bij de nameting aan dat zij in die periode cyberpesten bij anderen niet hebben ervaren.  
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Grafiek 1.1: In de afgelopen 30 dagen ben ik gecyberpest. Grafiek 1.2: In de afgelopen 30 dagen heb ik een schoolgenoot 
iemand anders zien cyberpesten. 
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Analyse voor- en nameting: kennis en vaardigheden 

Het tweede onderdeel van de vragenlijst had als doel meetbaar te maken of leerlingen 

kennis en vaardigheden bezitten die bijdragen aan het voorkomen van cyberpesten en 

het bevorderen van positieve online interactie. 

 

Leerlingen die gecyberpest worden zoeken over het algemeen geen hulp, onder 

andere omdat zij het gevoel hebben dat volwassenen toch niet zullen ingrijpen (Hoff & 

Mitchell, 2009). Daarom zijn collega’s onderwezen om hun visie op en kennis van 

sociale media te veranderen (Borgdorff, et al., 2015). Ook zijn ouders betrokken, opdat 

zij hun deel van de internetopvoeding op zich nemen, het gedrag van hun kind 

monitoren en thuis passende maatregelen nemen (Hinduja & Patchin, 2015; Borgdorff, 

et al., 2015; McAfee, 2011). In onderstaande grafieken wordt zichtbaar dat meer 

leerlingen na de implementatie van deze preventieve maatregelen hulp zouden zoeken 

bij hun ouders of leerkrachten. Bij de nameting is namelijk 88% van de leerlingen van 

plan met (één van) zijn/haar ouders te praten als hij/zij gecyberpest wordt, versus 80% 

bij de voormeting. Daarnaast is bij de nameting 66% van de leerlingen voornemens 

met een volwassene op school te praten als hij/zij gecyberpest wordt, waar dit bij de 

voormeting 48% betrof. 

  

3%

5%

28%

36%

30%

7%

11%

34%

29%

19%

HELEMAAL NIET MEE EENS

NIET MEE EENS

WEET IK NIET

MEE EENS

HELEMAAL MEE EENS

Als ik gecyberpest zou worden, zou ik met 
een volwassene op school praten.

N=152

Voormeting Nameting

1%

1%

11%

28%

60%

2%

3%

15%

36%

44%

HELEMAAL NIET MEE EENS

NIET MEE EENS

WEET IK NIET

MEE EENS

HELEMAAL MEE EENS

Als ik gecyberpest zou worden, zou ik met 
(één van) mijn ouders praten.

N=152

Voormeting Nameting

Grafiek 1.3: Als ik gecyberpest zou worden, zou ik met (één van) 
mijn ouders praten. 

Grafiek 1.4: Als ik gecyberpest zou worden, zou ik met een 
volwassene op school praten. 
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Het is belangrijk leerlingen te onderwijzen in het omgaan met online interactie en 

sociale spanningen en dit te oefenen in de klas (Hoff & Mitchell, 2009, Klungers, 

geciteerd in Boot, et al., 2015; Borgdorff, et al., 2015). Dit is gebeurd bij de lessenserie, 

het werken met Klasbord en deelname aan MediaMasters. In grafiek 1.5 is zichtbaar 

dat meer leerlingen bij de nameting aangeven te weten wat zij moeten doen in geval 

van cyberpesten. Ook het gebruik van de expertise van leerlingen vormt een 

preventieve maatregel. Leerlingen kunnen elkaar helpen in geval van cyberpesten 

(Hinduja & Patchin, 2015). Bij grafiek 1.6 blijkt dat meer leerlingen aangeven dat zij 

weten wat zij hiertoe zouden doen: 89% van de leerlingen geeft namelijk na de 

interventie aan dat hij/zij weet wat hij/zij zou doen als iemand gecyberpest wordt. Voor 

de interventie was dit nog 58% van de leerlingen. 

 

Uiteindelijk zullen alle kinderen problemen 

via sociale media ervaren. Hoe zij hiermee omgaan, hangt af van de kennis en 

vaardigheden die zij ontwikkeld hebben om zich veilig en verantwoordelijk online te 

kunnen bewegen (Hinduja & Patchin, 2015). Zichtbaar in grafiek 1.7 en 1.8, geeft een 
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Grafiek 1.5: Ik weet wat ik zou doen als ik gecyberpest zou worden. Grafiek 1.6: Ik weet wat ik zou doen als ik zou zien dat iemand 
gecyberpest werd. 
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groter percentage leerlingen bij de nameting aan te weten hoe zij zichzelf kunnen 

beschermen en anderen kunnen helpen.  

 

Naast onderwijs in sociale interactie, moet leerlingen het maken en behouden van 

een goede digitale reputatie geleerd worden (Hinduja & Patchin, 2015). Bij de 

nameting geeft een hoger percentage leerlingen aan privacy-instellingen van sociale.  

media-accounts te hebben gecontroleerd en via Google te hebben gecontroleerd of 

er niets vervelends te vinden was 
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Grafiek 1.7: Ik weet een aantal specifieke dingen die ik kan doen 
om mijzelf te beschermen tegen cyberpesten. 

Grafiek 1.8: Ik denk dat omstanders kunnen helpen bij het stoppen 
van cyberpesten. 
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Analyse klassenzorgscores van KanVAS 

In november 2016 hebben alle leerlingen de leerlingvragenlijst ingevuld van KanVAS. 

Deze vragenlijst meet hoe de leerling het eigen sociaal functioneren in de klas ervaart 

en zegt iets over het schoolklimaat en welbevinden (Stichting Kanjertraining, 2017). 

Wanneer het percentage zorgsignalen kleiner of gelijk is aan 25% is, zijn de resultaten 

van een klas voldoende. Dit percentage heet de klassenzorgscore (Inspectie van het 

Onderwijs, 2017). De klassenzorgscore is bij de meting in november 2016 in alle 

groepen 7 en 8 voldoende. 

 

Analyse incidenten bijgehouden door leerkrachten 

Er zijn twee incidenten voorgekomen die te maken hadden met vervelende online 

interactie. Het eerste incident vond plaats in september en betrof een WhatsAppgroep 

waar een leerling doelbewust werd buitengesloten. Eén van deze leerlingen uit de 

WhatsAppgroep heeft contact opgenomen met de leerkracht.  

Het andere incident vond plaats in oktober toen een leerling negatieve reacties plaatste 

op een post van een medeleerling op de app Musical.ly. Deze leerling kwam om hulp 

vragen bij de leerkracht.  

 

Conclusie 
Dit onderzoek beoogde antwoord te krijgen op twee onderzoeksvragen.  

1. Leiden preventieve en curatieve maatregelen op het gebied van cyberpesten op in 

de groepen 7 en 8 tot een vermindering van het aantal gedragsincidenten dat te 

maken heeft met cyberpesten, welke deze leerlingen op sociale media ervaren? 

 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is zowel ‘ja’ als ‘nee’.  

 

Ja: Leerkrachten geven aan dat in de periode vanaf de voormeting tot en met de 

nameting slechts twee gedragsincidenten in de groepen 7 en 8 hebben 

plaatsgevonden. 

Daarnaast was bij de voormeting 5% van de leerlingen het eens of helemaal eens met 

de stelling ‘In de afgelopen 30 dagen heb ik een schoolgenoot iemand anders zien 

cyberpesten’. Bij de nameting was dit 0% (grafiek 1.2).  
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Nee: Uit de data-analyse van de voor- en nameting blijkt geen significant verschil in 

prevalentie van incidenten die de leerlingen op sociale media ervaren. Al bij de 

voormeting bleek dat de leerlingen weinig problemen ervaren op sociale media: 96% 

van de leerlingen antwoordt ‘nooit’ op de stelling ‘In de afgelopen 30 dagen ben ik 

gecyberpest’. Bij de nameting is dit 97% (grafiek 1.1).  

 

Dit kan verklaarbaar zijn door de reeds voor het onderzoek bestaande aanwezigheid 

van twee preventieve maatregelen: Behoud van een veilig en respectvol schoolklimaat 

en Implementatie van een formeel anti-pestprogramma. Een formeel anti-

pestprogramma werd al gehanteerd. Aan de hand van een vragenlijst van 

Kanjertraining is geconcludeerd dat het sociaal functioneren en welbevinden in alle 

groepen voldoende is. Het schoolklimaat was dus al veilig en respectvol. De literatuur 

geeft aan dat leerlingen die te maken krijgen met cyberpesten een minder goed 

schoolklimaat ervaren (Hinduja & Patchin, 2015). Deze theorie, onderbouwd met data 

uit de praktijk in tabel 1.1, verklaart waarschijnlijk waarom reeds geen sprake was van 

cyberpesten.  

 

2. Leiden preventieve en curatieve maatregelen op het gebied van cyberpesten in de 

groepen 7 en 8 tot meer kennis en vaardigheden die de leerlingen kunnen inzetten 

in de interactie op sociale media? 

 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is ‘ja’. In de analyse is zichtbaar dat de 

leerlingen een stijging ervaren in kennis en vaardigheden wat betreft het omgaan met 

en voorkomen van problemen in de interactie op sociale media. De leerlingen geven 

bij stellingen in de nameting nadrukkelijk aan dat zij weten wat zij moeten doen als zij 

cyberpesten ervaren bij zichzelf en bij anderen en ze kennen en gebruiken 

verschillende strategieën om zichzelf veilig en positief op internet te bewegen (Hinduja 

& Patchin, 2014).  
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Discussie 
Een kanttekening is te maken bij de validiteit van de vragenlijst. De vragenlijst is 

gebaseerd op de tests Cyberbullying and Online Aggression Survey Instrument en de 

test behorende bij het lesprogramma bij ‘Words Wound’ (Hinduja & Patchin, 2014). 

Deze zijn eerder afgenomen onder ongeveer 15.000 leerlingen. Voor dit onderzoek 

zijn deze Engelstalige vragenlijsten naar eigen inzicht vertaald, waardoor geen sprake 

is van een valide onderzoek.  

Een beperking van het onderzoek is het quasi-experimentele aspect. Dit maakt het 

onmogelijk te spreken van significantie. Slechts op deze school, in deze situatie en 

voor deze leerlingen heeft de serie preventieve en curatieve maatregelen bijgedragen 

aan meer kennis en vaardigheden.  

Tenslotte blijkt uit de voor- en nameting niet dat de maatregelen daadwerkelijk leiden 

tot minder gedragsincidenten (grafiek 1.1).  

 

Als het mogelijk zou zijn dit onderzoek opnieuw te doen, valt de keuze op hetzelfde 

onderzoek met een grotere doelgroep. Dat betekent dat meerdere scholen worden 

betrokken, die onderling verschillen van populatie en ligging. Dan zou significantie 

plaats kunnen vinden en worden de resultaten meer extern valide en generaliseerbaar 

naar de hele populatie. Ook een dubbelblinde proefopzet kan hieraan bijdragen. Zo 

kunnen alternatieve verklaringen als geschiedenis, test-effect en selectie uitgesloten 

worden (Everaert & Van Peet, 2015).   
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