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VOORWOORD 

Een werkstuk maken is geen werk van dagen, maar van weken, maanden zelfs. Een 

enorme uitdaging waarvoor ik me voor de volledige 100% heb ingezet. Mijn werkstuk kwam 

tot stand, mede dankzij de hulp van een aantal belangrijke personen, die ik hier wil 

bedanken. 

Eerst en vooral S. Van Hoeck en A. Smeyers. Als werkstukbegeleiders hebben zij een 

belangrijke rol gespeeld in het maken van mijn werkstuk. Waarvoor dank. 

Ook een dankwoord aan mijn ouders die me de kans gaven om de opleiding Bachelor Lager 

Onderwijs te volgen en voor hun onvoorwaardelijke steun. En mijn zus Tinne die me 

gedurende het hele jaar heeft bijgestaan. 

Door een jaar lang rond de cyberpestproblematiek te werken heb ik er veel over geleerd. Ik 

vond en vind het nog steeds een boeiend fenomeen. Door de problematiek zelf te ervaren 

in mijn stageklas ben ik ervan overtuigd dat mijn werkstuk en praktisch gedeelte een 

meerwaarde kan bieden aan de basisschool. Ik hoop dat ik met het theoretische deel 

leerkrachten van de basisschool de informatie bied die ze nodig hebben om in hun klas aan 

de slag te gaan rond cyberpesten. Ook hoop ik dat kinderen dankzij „Het Anti-

Cyberpestspel‟ meer te weten komen over hoe ze zich best zouden gedragen in Cyberspace. 
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INLEIDING 

Cyberpesten is een fenomeen dat meer en meer in de media voorkomt. Het cyberpesten 

heeft de weg reeds gevonden naar de middelbare school. Ik ben benieuwd of het fenomeen 

reeds doorgedrongen is in de basisschool. Omdat ik stage doe in de basisschool heb ik me 

verdiept in de wereld van het cyberpesten. Ik vraag me af of er manieren zijn om 

preventief en curatief te werken rond dit thema en welke rol ik als toekomstig leerkracht 

hierin moet/kan opnemen. 

Daar het onderzoek van professor H. Vandebosch1 heeft uitgewezen dat de risicogroep 

jongeren zijn tussen de 8 en de 16 jaar, vind ik het noodzakelijk dat ook kinderen van de 

basisschool preventief begeleid worden in de wereld van cyberspace. In het theoretische 

deel wil ik aan de hand van reeds bestaande bronnen en mijn eigen inzichten hieromtrent in 

eerste instantie ingaan op wat cyberpesten precies is, welke vormen dit kan aannemen, en 

welke de gevolgen hiervan zijn. Het doel dat ik met het theoretische deel wil bereiken is 

sensibilisering rond dit thema bij opvoeders en begeleiders van de lagere school. 

Opdat de uitgewerkte activiteiten tot effectieve resultaten zouden leiden, heb ik geopteerd 

om de problematiek te belichten via het vijfsporenbeleid. Hiermee wordt bedoeld dat er 

rekening wordt gehouden met alle betrokkenen, zijnde: de pester, de gepeste, de 

toeschouwer, de ouders en de school. Het is belangrijk dat alle betrokkenen aan één zeil 

trekken vermits de cyberpestproblematiek niet enkel gevolgen kan hebben op de school en 

in de klasgroep maar ook in het verlengde van de leefomgeving van de pester en de 

gepeste. 

Naar aanleiding van de theoretische kijk op de cyberpestproblematiek heb ik als verwerking 

een educatief spel gemaakt dat geschikt is voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat een 

duidelijke handleiding en legende om dit spel te spelen. Aan de hand van dit Anti-

Cyberpestspel tracht ik deze kinderen te informeren over de gevaren en gevolgen van de 

cyberpestproblematiek en op de hoogte te brengen van het veilig en verantwoord gebruik 

van informatietechnologieën. 

Centraal in datgene wat ik wil bereiken staat de competentie: 

De leerkracht kan zorg dragen voor het algemeen welbevinden. 

Ik vind het belangrijk dat ik deze competentie bereik omdat ik er later voor wil zorgen dat 

al mijn leerlingen zich goed voelen in de klas. Omdat het “algemeen welbevinden” een vrij 

ruim begrip is, besliste ik om één specifiek thema rond welbevinden uit te werken. Daarbij 

kwam ik al vrij vlug terecht bij het nieuwe fenomeen „cyberpesten‟. Door in de eerste plaats 

informatie op te zoeken trachtte ik er een duidelijk beeld over te krijgen. Na het lezen van 

enkele informatiebronnen werd het me al snel duidelijk dat er weinig materialen 

voorhanden zijn omtrent de cyberpestproblematiek in de basisschool. Ik voelde me dus 

geroepen om “iets” te ontwikkelen rond deze problematiek in de basisschool. Ik stelde voor 

mezelf twee concrete ontwikkelingsdoelen op, namelijk: 

- De leerkracht kan een educatief spel over cyberpesten voor kinderen van de 

basisschool ontwikkelen, waardoor het fenomeen bespreekbaar wordt in de klas. 

- De leerkracht kan het educatief spel uitwerken zodat het inspeelt op de vijf sporen 

van het vijfsporenbeleid en zodat kinderen worden geconfronteerd met de 

bescherming tegen en de gevolgen van cyberpesten. 

                                           

1 VANDENBOSCH, H. , VAN CLEEMPUT, K., MORTELMANS, D., WALRAVE, M., 

(2006), Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA, 
Brussel. 
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Zelf vind ik het belangrijk dat ikzelf en andere leerkrachten over het nieuwe fenomeen 

kunnen spreken in de klas. Door het maken van een educatief spel tracht ik de drempel tot 

het spreken over cyberpesten te verlagen. Op die manier probeer ik preventief te werken 

rond cyberpesten. 
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1 PESTEN EN CYBERPESTEN 

1.1 Wat is pesten? 

Om te komen tot de algemene definitie en de uitleg van cyberpesten, bespreek ik ook het 

fenomeen pesten. Het klassieke pesten wordt op verschillende manieren gedefinieerd. 
Zowel psycholoog Bob van der Meer2 als wetenschapper Dan Olweus3 beschrijven deze 

term. Op basis van deze twee definities heb ik het klassieke pesten opnieuw trachten te 

definiëren. 

Een kind of jongere wordt gepest wanneer hij/zij systematisch, herhaaldelijk en langdurig 

geweld wordt aangedaan door één of meerdere anderen. Dit kan op fysisch, psychisch of 

seksueel vlak. Er is sprake van een ongelijke machtsverhouding tussen het slachtoffer en de 

pester(s). Daardoor kan de gepeste moeilijk voor zich opkomen of zich moeilijk verdedigen. 

Het pesten heeft in de eerste plaats grote gevolgen voor de gepeste. 

1.2 Wat is cyberpesten? 

Om het fenomeen cyberpesten te definiëren ben ik op zoek gegaan naar verschillende 

bronnen. Op die manier kwam ik terecht bij Bamber Delver en Liesbeth Hop die in hun boek 

„Pesten is laf! Cyberpesten is laffer‟ een duidelijke definitie geven van het nieuwe fenomeen. 

Bill Belsey geeft op een andere manier een verklaring aan het nieuwe fenomeen. Omdat ik 

me kan vinden in beide definities, noteer ik ze hieronder.  

1.2.1 Cyberpesten gedefinieerd door Liesbeth Hop en Bamber Delver (2007) 

Liesbeth Hop en Bamber Delver omschrijven cyberpesten als volgt:  

‘Cyberpesten houdt in: alle manieren om een ander te pesten, maar dan via digitale wegen 

zoals Internet en mobiele telefoon. Uitschelden, stalken, treiteren en dergelijke, maar dan 

nu middels een chat, mailtje, sms’je, een digitaal opgenomen en verstuurd filmpje of foto, 
een telefoongesprek, screensavers en noem maar op.’4 

Bij het Anti-Cyberpestspel wordt ingegaan op deze verschillende mediums om te 

cyberpesten. Zo leren de leerlingen door middel van vragen en opdrachten stilaan de 

wereld van cyberpesten kennen en de mogelijke gevaren. Op deze manier tracht ik de 

leerlingen verantwoordelijker te leren omgaan met elektronische media.  

1.2.2 Cyberpesten gedefinieerd door Mn. Bill Belsey 

Bill Belsey, maker van de website www.bullying.org en geeft volgende verklaring aan 

cyberpesten: 

‘Cyberbullying involves the use of information and communication technologies such as e-

mail, cell phone and pager text messages, instant messaging, defamatory personal Web 

                                           

2 VAN DER MEER B., Pesten op school. Van Gorcum en Comp. BV, Assen, 1997, p4 

3 http://doks.katho.be/ Cyberpesten De boze wolf in een trendy kleedje Elien 

Hoorne, 2007-2008 
4 DELVER B. en HOP L. Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Vives Media BV/Stichting 
De Kinderconsument Haarlem, 2007, p 14 
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sites, and defamatory online personal polling Web sites to support deliberate, repeated, and 
hostile behaviour by an individual or group, that is intended to harm others.’5 

1.2.3 Eigen definitie 

Beide definities geven een duidelijk beeld van wat cyberpesten precies is. De Computer 

Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Turnhout spreekt echter nog over een 

gevoel van macht ten opzichte van de gepeste. Tijdens deze infoavond werd er mij verteld 

dat de cyberpester vooral macht bezit omdat hij een goede Internetkennis bezit. Ook 

dankzij de anonimiteit heeft de cyberpester het gevoel veel macht te bezitten. 

Met deze twee criteria en de vorige definities in het achterhoofd, zou ik cyberpesten als 

volgt definiëren: 

Cyberpesten betekent dat iemand wordt gepest via de nieuwe informatietechnologieën. Het 

pesten kan gebeuren via Internet of gsm. Een cyberpester pest zijn slachtoffer door 

hem/haar uit te schelden, te stalken, te dreigen,.... Dit doet de cyberpester dus via de 

reeds vernoemde digitale wegen. Specifiek kan dit zijn: schelden via een chat, schelden 

tijdens een msn-gesprek, pesten door een foto of filmpje naar meerdere personen door te 

sturen, een pestsite te maken,... 

Het cyberpesten is, net zoals bij pesten, van herhaaldelijk en langdurige aard, waarbij de 

pester de bedoeling heeft om de gepeste te kwetsen. Meestal is een cyberpester in voordeel 

omdat hij/zij over een goede Internetkennis beschikt. Ook heeft een cyberpester een gevoel 

van macht dankzij de anonimiteit die hij denkt te hebben. 

1.3 Het verschil tussen pesten en cyberpesten 

 Pesten Cyberpesten 

+ Langdurige psychologische gevolgen voor het slachtoffer. 

Opzettelijk kwetsen van andere individuen. 

Ongelijke machtsverhouding. 

Intentionaliteit. 

- toegespitst op één persoon of groep reikwijdte is groter 

hogere drempel laagdrempeligheid 

dader en toeschouwers steeds bekend anonimiteit voor dader en toeschouwers 

vertrouwde omgeving: op school, 

jeugdbeweging,... 

indringen in privésfeer slachtoffer 

dader wordt geconfronteerd met de 

gevolgen van zijn pesten 

geen direct zicht op gevolgen van 

pestgedrag 

 

 

Bij cyberpesten is er dus de mogelijkheid om je identiteit verborgen te houden. Anoniem 

kan je doen en laten wat je wil op het Internet. Omdat kinderen de mogelijkheid hebben 

anoniem te blijven durven ze ook op een gewelddadigere manier uit de hoek te komen. Dat 

T. Goberecht in zijn masterproef schrijft dat de jongeren tijdens persoonlijke ontmoetingen 

op deze manier niet durven communiceren, verwondert mij niets. Het cyberpesten is harder 

en erger dan bij het klassieke pesten. Dit heb ik gemerkt tijdens mijn stage. Tijdens mijn 

stage werd ik geconfronteerd met het cyberpesten waarbij er een pestsite werd gemaakt 

over een meisje uit de klas. De dingen die op deze pestsite werden geschreven waren te 

erg voor woorden. De ergste en hardste woorden worden getypt, omdat het allemaal zo 

gemakkelijk en snel gaat. Met één druk op de knop is het verstuurd. Het cyberpestgedrag 

dat in de klas voorkwam was enorm hard voor de gepeste, wat volgens mij inderdaad te 

maken heeft met het feit dat alles wat je typt gemakkelijk en snel verstuurd wordt. 

                                           

5 http://www.cyberbullying.ca/pdf/Bullying-Cyberbullying_Presentations.pdf 
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Dat het gaat om het machtsverschil vind ik niet enkel terug bij de presentatie van de 

Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Turnhout, ook T. Goberecht 

heeft het erover in zijn masterproef. Ik citeer: Macht en dominantie worden online 

uitgeoefend door de mogelijkheid om als dader je identiteit verborgen te houden. Achter 

een computerscherm zitten geeft de jongere een gevoel van macht en controle dat ze niet 

hebben in een face-to-face situatie. De jongere voorziet in een unieke methode om zich 

dominant op te stellen, die onmogelijk is bij het traditioneel pesten. 

Tijdens de presentatie van de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie 

van Turnhout werd er ook gesproken over het feit dat de pester tijdens het cyberpesten 

geen rem voelt. Zij vertelden me dat een pester bij het klassieke pesten merkt wat hij 

aanricht. Tijdens het cyberpesten ziet de pester de gevolgen niet. Hij voelt dan ook geen 

rem. Ook spreken zij over een indringend karakter, wat ik heel goed begrijp na de 

presentatie. De gepeste kan immers niet ontsnappen want ook in zijn privéleven wordt hij 

geconfronteerd met zijn cyberpester. Ook dit wordt in het Anti-Cyberpestspel duidelijk 

gemaakt. Een ruzie die in de klas hoog oploopt en waarvan Katrijn ook thuis de gevolgen 

van moet dragen. Dit omdat de pester ervoor zorgt dat alle klasgenoten Katrijn verwijderen 

uit hun contactenlijst. Of Julie die na een ruzie met Anne in de klas, elke dag dreigende en 

kwetsende MSN-berichten ontvangt. Op deze manier komen kinderen te weten hoe de 

gepesten zich voelen en wat voor hen de gevolgen zijn. 

Omdat deze unieke macht en controle duidelijk naar voorkomt bij het cyberpesten, speel ik 

hier ook op in bij het Anti-Cyberpestspel. Zo wordt het duidelijk dat de cyberpester de 

gevolgen van het cyberpesten niet altijd kan overzien. Wanneer de kinderen het spel spelen 

zullen ze echter wel geconfronteerd worden met de gevolgen van het cyberpesten, wat hen 

er hopelijk van weerhoudt om via de nieuwe informatietechnologieën te pesten. 

Ook speelt het Anti-Cyberpestspel in op de anonimiteit van de cyberpesters. Dankzij het 

Anti-Cyberpestspel ontdekken de kinderen dat wanneer ze cyberpesten, ze toch niet zo 

anoniem zijn dan ze wel denken. Zo wordt duidelijk gemaakt dat alles wat ze ooit op het 

Internet zetten, op het Internet blijft staan en dus controleerbaar is. 

Tijdens de presentatie van de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie 

van Turnhout werd er ook gesproken over de reikwijdte van het cyberpesten. Zij vertelden 

dat er een groter toeschouwersaantal is, omdat bij sommige vormen van het cyberpesten 

iedereen getuige kan zijn. Ook dit wordt opgenomen in het Anti-Cyberpestspel. Er wordt 

o.a. gevraagd naar hoe de kinderen zich zouden voelen wanneer er over hen een 

profielpagina wordt gemaakt met kwetsende woorden, waarbij er reeds 100 personen de 
profielpagina bezochten.6 

 

                                           

6 Gebaseerd op de tekst: 

http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2007-
2008/masterproef_TGoberecht_ZIJN.pdf 

http://doks.katho.be/ Cyberpesten De boze wolf in een trendy kleedje Elien 

Hoorne, 2007-2008 

VANDENBOSCH, H. , VAN CLEEMPUT, K., MORTELMANS, D., WALRAVE, M., (2006), 

Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA, Brussel. 

Informatie verkregen op de ouderavond op 19 januari 2010 te Basisschool 

Wegwijzer Dessel, verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale 
Gerechtelijke Politie van Turnhout 
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2 VERSCHILLENDE VORMEN VAN CYBERPESTEN 

Naar aanleiding van de uitwerking van het Anti-Cyberpestspel beschrijf ik hier de 

verschillende vormen van cyberpesten. Ik vind het belangrijk dat er een indeling wordt 

gemaakt van de verschillende vormen, vermits op die manier een betere weergave wordt 

verkregen van wat cyberpesten nu precies inhoudt. De meeste vormen komen ook terug bij 

de situatiekaartjes van het Anti-Cyberpestspel. Zo krijgen ook de leerlingen de kans om 

deze vormen te leren kennen.  

2.1 Indeling volgens het Center for Safe and Responsible 

Internet 

Nancy Willard, directrice van het Center for Safe and Responsible Internet, verdeelt het 

cyberpesten in categorieën. De categorieën zijn overgenomen, de uitleg van de categorieën 

zijn overgenomen maar aangepast. De voorbeelden onder de uitleg is een uitbreiding van 
mezelf.7 

2.1.1 Flaming 

Flaming is het online vechten middels elektronische scheldberichten die over en weer 

worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld in een chat of op een forum. 

Kathy is vandaag ziek geweest, ze kon niet naar school. Ze besloot een kijkje te nemen op het forum 
van de klas. Daar constateerde ze dat David en Ashraf opnieuw ruzie maakten. David schold Ashraf 
uit voor ‘stomme Turk’. Ashraf schold op zijn beurt David uit voor ‘stomme Belg’. De scheldpartijen en 
beledigingen bleven duren. 

2.1.2 Harassment 

Harassment betekent in het Nederlands: lastig vallen. Bij harassment stuurt de pester 

scheldberichten in e-mail of chat herhaaldelijk naar de gepeste. 

Dieter was bang om zijn e-mail te openen. Wie weet vond hij weer een scheldmail in zijn mailbox. Het 
liefst van al zette hij zijn computer gewoon niet meer aan, maar hij moest nu eenmaal nakijken of er 
een mail van school was aangekomen. En ja hoor, bij het openen van zijn mailbox vond hij weer 

tientallen scheldmails in zijn mailbox. De mails zijn anoniem, Dieter weet niet van wie ze komen. 

2.1.3 Dissing 

Dissing wil zeggen dat een persoon opzettelijk online kwaadaardig roddelt over iemand om 

zijn of haar reputatie en goede naam te beschadigen. 

Lily typte, voor de lol, op een avond haar eigen naam in op de Google-zoeksite. Groot was haar 
verbazing toen ze op een site terechtkwam die echt over haar ging. Iemand had een website gemaakt 
waar boodschappen als ‘Lily is een trut’ en ‘Lily is lelijk’ opstonden. Het bezoekersaantal van de site 
was al heel hoog, wat wil zeggen dat al vele mensen de site hadden bezocht. Daarbij stonden er in 
het gastenboek reeds enkele berichtjes als ‘Inderdaad, Lily is een bitch’ en ‘Lily is dom!’ 

2.1.4 Outing 

Outing is het openbaar maken van iemands privéfoto‟s of filmpjes. Dat kan via het 

doorsturen van deze foto‟s of filmpjes met een gsm, maar ook door het maken van een 

website over deze persoon. 

De klas van het zesde leerjaar ging vandaag zwemmen. Gitte ging vol tegenzin mee. Ze kleedde zich 
om in haar kleedhokje. Toen ze haar badpak net aan had, zag ze een gsm boven haar hoofd 

                                           

7 DELVER B. en HOP L. Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Vives Media BV/Stichting 
De Kinderconsument Haarlem, 2007, p 18, 19, 20 
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verschijnen. Het was Nathalie die een foto maakte. Na een half uurtje had iedereen van de klas de 

foto op zijn eigen gsm ontvangen. 

2.1.5 Trickery 

Bij trickery lokt iemand een ander persoon uit om privé-informatie te geven, om dit 

vervolgens online te zetten of aan anderen te versturen. 

Anne stuurde een SMS naar Stephanie van haar klas. Ze vertelde dat ze vandaag gekust had met een 
jongen en vroeg of Stephanie dit ook reeds had gedaan. Stephanie antwoordde zeer eerlijk dat ze 
reeds met 3 jongens had gekust. De volgende dag kreeg Stephanie te horen dat iedereen van haar 
klas een SMS met de tekst ‘Stephanie is een hoer, ze kuste met 3 jongens’ had aangekregen. 

2.1.6 Exclusion 

Exclusion is het isoleren van iemand van de groep door bijvoorbeeld in een gezamenlijke 

chat (dus met meerdere kinderen) niet tegen iemand te chatten. 

Tristan, een jongen uit de klas van het vijfde leerjaar, stond vaak alleen op de speelplaats. Hij 

probeerde soms wanhopig aansluiting te krijgen in de klasgroep, wat echter niet lukte. Nu mag hij ook 
op MSN niet meer meepraten, hij wordt buitengesloten. Zijn klasgenoten hebben afgesproken om 
hem allemaal te blokkeren. 

2.1.7 Cyberstalking 

Cyberstalking is het herhaaldelijk en veelvuldig lastig vallen van iemand door bijvoorbeeld 

elke dag tientallen scheldmails of -sms‟jes te sturen naar de persoon. Ook het constant 

online, via MSN, lastig vallen van iemand valt onder deze categorie. 

Stein, een jongen uit de klas van het zesde leerjaar, krijgt elke dag wel 10 mails van een onbekend 

persoon. Daarin wordt hij uitgescholden voor alles wat je je maar kan bedenken. Maar ook via zijn 
gsm ontvangt hij nare berichtjes. Zelfs om 1u ‘s nachts krijgt hij nog berichtjes met scheldtirades. 
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3 DE GEVOLGEN VAN CYBERPESTEN8 

Ik vind het zelf heel belangrijk dat de gevolgen van het cyberpesten belicht worden. Op die 

manier wordt duidelijk gemaakt waarom de cyberpestproblematiek ernstig moet genomen 

worden. Tijdens de informatieavond verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale 

Gerechtelijke Politie van Turnhout werd er vooral gesproken over depressies. Er werd mij 

verteld dat kinderen die gecyberpest worden, drie keer meer kenmerken van depressie 

vertonen dan bij het klassieke pesten. Op de site www.cyberpesten.be spreekt men over 

het feit dat alleen de meest dramatische incidenten van cyberpesten de aandacht van 

ouders en begeleiders trekken. Ik denk dat men hierin gelijk heeft. Ook op de site 

www.clicksafe.be spreekt men erover dat ouders het pestgedrag van hun kinderen vaak als 

plagerij of kattenkwaad bestempelen. Ik denk dat we er inderdaad niet mogen van uit gaan 

dat enkel de meer dramatische vormen van cyberpesten erge gevolgen kunnen hebben 

maar, dat ook minder dramatische vormen gevolgen kunnen hebben voor zowel de pester 

als de gepeste. Wanneer een gepeste bijvoorbeeld steeds opnieuw haatmails of pestmails 

ontvangt, zal dit voor de gepeste ook verregaande gevolgen hebben. Want: Stel je maar 

eens voor dat je dagelijks geconfronteerd wordt met pestmails!  

Op de site www.cyberpesten.be spreekt men dan ook over het feit dat minder dramatische 

incidenten ernstige gevolgen kan hebben. Ik citeer:  

We mogen echter niet vergeten dat elke situatie van cyberpesten, ook de minder 

dramatische zoals het verspreiden van roddels of het verzenden van gemene 

boodschappen via e-mail of sms kwetsend kunnen zijn voor kinderen en het 

zelfvertrouwen van kinderen kunnen ondermijnen. 

3.1 Tot welke specifieke gevolgen kan cyberpesten leiden? 

Op de site www.cyberpesten.be wordt er gesproken over de gevolgen die cyberpesters 

kunnen aanrichten. Zo wordt er gesproken over een eerder gedane onderzoek van M. 

Fekkes (2005, onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven). Uit dit onderzoek bleek dat gepest 

worden samenhangt met een groot aantal gezondheidsklachten. Men spreekt over volgende 

gezondheidsklachten: depressieve klachten, angst, bedplassen, slaapproblemen, 

gespannenheid, vermoeidheid en buikpijn. 

In het Anti-Cyberpestspel wordt door middel van de gevolgenkaartjes aan de leerlingen 

duidelijk gemaakt welke gevolgen cyberpesten kan hebben, zowel voor de cyberpester, de 

gepeste, de toeschouwers, de ouders en de school. Op deze manier worden de leerlingen 

geconfronteerd met de verwikkelingen die dit fenomeen met zich meebrengt en worden ze 

gedwongen hierbij stil te staan.  

3.2 Melden van cyberpesten 

Op de site www.cyberpesten.be spreekt men ook over een Amerikaans onderzoek waaruit 

bleek dat slechts een minderheid van de kinderen, die geconfronteerd worden met het 

cyberpesten, naar ouders of leerkrachten stappen. Zelf vind ik het echter belangrijk dat 

kinderen met hun problemen naar een volwassene stappen. Daarom maakte ik ook het 

Anti-Cyberpestspel. Wanneer dit spel in de klas wordt gespeeld, is de drempel van het 

                                           

8 gebaseerd op de tekst: http://www.cyberpesten.be/gevolgenvancyberpesten.htm 

Informatie verkregen op de ouderavond op 19 januari 2010 te Basisschool 
Wegwijzer Dessel, verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale 

Gerechtelijke Politie van Turnhout 

CLICKSAFE, http://www.clicksafe.be 
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melden van cyberpesten in de klas al verlaagd. Het wordt duidelijk dat kinderen die 

gecyberpest worden niet alleen staan en dat ze hulp mogen vragen. 

In het Anti-Cyberpestspel wordt aan de hand van verschillende situatieschetsen duidelijk 

gemaakt aan de leerlingen dat ze, wanneer ze met cyberpesten geconfronteerd worden, ze 

naar de juf, meester of ouders moeten stappen. Op deze manier tracht ik een open 

communicatie te verkrijgen en tracht ik de drempel naar ouders en begeleiders toe te 

verlagen. Ook wordt er duidelijk gemaakt dat de gepeste de schuld niet bij zichzelf mag 

leggen wanneer hij/zij gepest wordt. 

 

4 WIE ZIJN DE ONLINE PESTER, DE SLACHTOFFERS EN DE 

ONLINE TOESCHOUWERS? 

4.1 De online pester 

In het boek „Pesten is laf. Cyberpesten is laffer.‟ wordt er een soort profiel van een digitale 
pestkop weergegeven. Het is de Amerikaanse privacyrechtenadvocaat Parry Aftab9 die het 

profiel opstelde, namelijk: 

 een kind, meestal tussen de 9-14 jaar; 

 dat meestal het slachtoffertje kent; 

 dat eigenlijk iedereen kan zijn; 

 dat zelf het slachtoffer is of was van offline pesten. 

De Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Turnhout 10omschrijft de 

online pester als volgt: 

 heeft een gevoel van macht ingevolge Internetkennis; 

 is vaak ook reeds dader bij klassiek pesten; 

 is vaak op Internet, en heeft thuis weinig controle; 

 valt aan vanuit een veilige en anonieme plaats; 

 misbruikt de kwetsbaarheid van zijn slachtoffer. 

Ook vermelden zij dat de cyberpester twee redenen kan hebben om te pesten: 

 zonder probleem: als grapje of uit verveling; 

 met een probleem: als revanche of uit jaloezie (Nu ben ik oppermachtig!) 

4.2 De online slachtoffers 

In het boek „Pesten is laf. Cyberpesten is laffer.‟ schrijft men dat slachtoffers van 
cyberpesten zijn te herkennen aan bepaalde kenmerken.11 

 De mate waarin men zelf online pest. 

 De mate waarin iemand in het „echte‟ leven wordt gepest. 

 Het gebruik van profielsites.  

 Het gebruik van MSN messenger.  

 Het hebben online contacten, die iemand nooit heeft ontmoet in het echte leven. 

 Actief zijn in communities. 

                                           

9 DELVER B. en HOP L. Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Vives Media BV/Stichting 

De Kinderconsument Haarlem, 2007 

10  Informatie verkregen op de ouderavond op 19 januari 2010 te Basisschool 

Wegwijzer Dessel, verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale 
Gerechtelijke Politie van Turnhout 

11 DELVER B. en HOP L. Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Vives Media 
BV/Stichting De Kinderconsument Haarlem, 2007 
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 Het gebruik van weblogs  

Men schrijft dat jongeren die veelvuldig gebruik maken van bovengenoemde 

Internetfuncties een grotere kans hebben om online te worden gepest dan jongeren die 

deze programma‟s niet of minder vaak gebruiken. Hierin kan ik uiteraard inkomen. 

Wanneer een kind van de basisschool thuis goed wordt gecontroleerd en zich niet kan/mag 

inschrijven op bijvoorbeeld een profielsite (Netlog of Facebook) zal het kind langs die weg 

ook niet geconfronteerd worden met cyberpesten. Men vertelt ook dat kinderen die online 

contacten hebben met personen die ze nog nooit in het echte leven zagen, meer risico 

lopen op online pesterijen.  

 

De Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Turnhout schrijven dat de 

cyberpestslachtoffers vaak ook slachtoffer zijn van het klassieke pesten. De slachtoffers 

weten niet noodzakelijk wie de pester is en ze zijn vaak onvoorzichtig in de omgang met 

Internet. De slachtoffers van cyberpesten zwijgen veelal. Ze zijn bang om uitgelachen te 

worden, bezorgd omdat ze hun ouders niet ongerust willen maken of geven zichzelf meestal 
de schuld van het cyberpesten.12 

In het Anti-Cyberpestspel wordt daarom het belang onderstreept om naar een ouder of 

begeleider te stappen, wanneer iemand met cyberpesten wordt geconfronteerd. Het is de 

intentie om op die manier de drempel te verlagen.  

4.3 De online toeschouwers 

In het viWTA-onderzoek van Vandenbosch H.13 wordt er geschreven dat het profiel van de 

bijstaanders bij cyberpesten nog niet wetenschappelijk is onderzocht. Men gaat er in dit 

rapport vanuit dat het kan zijn dat de online toeschouwers steun bieden aan het slachtoffer. 

Dit omdat de gevolgen voor de toeschouwers wellicht kleiner is (bijvoorbeeld: omdat ze 

anoniem kunnen blijven.) 

In het Anti-Cyberpestspel worden leerlingen geconfronteerd met deze toeschouwerrol. Ze 

worden uitgedaagd na te denken over hoe ze zouden reageren als ze cyberpesten zien 

gebeuren. Ik hoop dan ook dat ze hieruit leren dat ze niet afzijdig mogen blijven in een 

geval van cyberpesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

12 Informatie verkregen op de ouderavond op 19 januari 2010 te Basisschool 
Wegwijzer Dessel, verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale 

Gerechtelijke Politie van Turnhout 

13 VANDENBOSCH, H. , VAN CLEEMPUT, K., MORTELMANS, D., WALRAVE, M., 

(2006), Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA, 
Brussel. 
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5 HET VIJFSPORENBELEID 

Wat ik heel belangrijk vind, wanneer je te maken krijgt met een pestsituatie, is de manier 

van ingrijpen. Als je wilt ingrijpen in een pestsituatie en daarbij een zo groot mogelijke kans 

van slagen wilt hebben, kun je het beste gebruik maken van het vijfsporenbeleid. Bij deze 

aanpak worden er acties ondernomen ten opzichte van slachtoffers, daders, toeschouwers, 

ouders en scholen.  

In het portfolio14 licht ik enkele tips toe in verband met cyberpesten. De tips zijn 

geformuleerd op macroniveau, mesoniveau, op niveau van ouders en kinderen.  

Vermits het vijfsporenbeleid een belangrijke rol speelt in het voorkomen en in het ingrijpen 

bij pestsituaties, speel ik hierop in bij het Anti-Cyberpestspel. De tips waarmee ik rekening 

gehouden heb bij het maken van het Anti-Cyberpestspel licht ik hier graag toe. 

De betrokkenen: 

1. Het slachtoffer. 

2. De toeschouwers. 

3. De pesters. 

4. De school en de klasleerkracht. 

5. De ouders.15 

Tips naar de verschillende betrokkenen toe: 

5.1 Mesoniveau en microniveau 

5.1.1 Mesoniveau: het niveau waarop zorg verleend wordt binnen de school. 

5.1.1.1 Cyberpesten voorkomen 

Dankzij het Anti-Cyberpestspel kan er op een open manier worden gesproken over het 

fenomeen cyberpesten, tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en leerlingen. 

Wanneer je het Anti-Cyberpestspel speelt met leerlingen van de derde graad, zullen zij zeer 

snel merken dat cyberpesten niet getolereerd wordt. Het is dan ook belangrijk dat de school 

deze visie doortrekt op mesoniveau. Laat leerlingen en ouders weten dat cyberpesten 

binnen de school niet geduld wordt en stimuleer hen om incidenten te melden. Het Anti-

Cyberpestspel vraagt ook naar de mening van de kinderen over het gsm- en 

computergebruik tijdens de schooluren. Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen mening 

hierover kwijt kunnen. Eventueel kan de school samen met de leerlingen tot een consensus 

komen in verband met het gebruik van deze nieuwe informatietechnologieën. Maak de 

leerlingen wel duidelijk dat misbruik van deze informatietechnologieën niet geduld wordt. 

5.1.1.2 Wat kan je specifiek doen bij cyberpesten? 

Wanneer er zich in de school een situatie voordoet van cyberpesten moet er geprobeerd 

worden om een zo positief mogelijk klasklimaat te creëren. Wanneer er een positief 

klasklimaat heerst, zullen leerlingen en ouders hun problemen in vertrouwen kunnen 

                                           

14 en 15 Voor het schrijven van dit hoofdstuk kreeg ik de meeste tips dankzij de infoavond 

verzorgd door de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie van Turnhout, 

de website van Safer Internet (www.saferinternet.be) en de website van Clicksafe 

(www.clicksafe.be). 
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melden. Ook is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor een laagdrempelig meldpunt waar 

zowel leerlingen als ouders terecht kunnen om cyberpestproblemen te melden. Door het 

spelen van het Anti-Cyberpestspel zal het snel duidelijk worden dat de kinderen niet mogen 

blijven zitten met hun problemen. Er wordt steeds aangeraden hun problemen te bespreken 

met een volwassene, zijnde een leerkracht, een directielid of ouders. Op die manier zullen 

de kinderen beseffen dat wanneer ze geconfronteerd worden met de 

cyberpestproblematiek, ze er niet alleen voor staan. 

5.1.2 Microniveau: het niveau waarop zorg verleend wordt binnen de klas. 

5.1.2.1 Cyberpesten voorkomen 

Om cyberpesten in de klas te voorkomen is het belangrijk dat je interesse toont in wat de 

leerlingen op de computer doen. Op een positieve manier in gesprek treden met leerlingen 

over Internet en cyberpesten kan leiden tot het maken van de nodige afspraken wat betreft 

nettiquette. Door deze afspraken op te stellen weten de leerlingen wat kan en niet kan op 

de computer. Enkele afspraken kunnen zijn: niet schelden, niet terugschelden, elkaar niet 

laten schrikken, niet roddelen, etc. Het Anti-Cyberpestspel speelt hier ook op in. Tijdens het 

spel stellen de leerlingen regels op die zij belangrijk vinden bij het chatten.  

Als leerkracht kan je de leerlingen ook leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun daden. 

Hierover praten is heel belangrijk. Ook hier speelt het Anti-Cyberpestspel op in. Sommige 

vragen worden ook teruggekaatst: Hoe zouden zij zich voelen of wat zouden zij doen 

wanneer ze gepest worden via de nieuwe informatietechnologieën? Op die manier leren ze 

de consequenties voor de slachtoffers te begrijpen. Wat ook zeer duidelijk wordt tijdens het 

spelen van Het Anti-Cyberpestspel, zijn de gevolgen voor de cyberpester. Een cyberpester 

beseft meestal niet dat zijn daden bij wet verboden zijn en dus strafbaar zijn. Door hierop 

in te spelen tijdens het Anti-Cyberpestspel wordt duidelijk dat cyberpesten serieuze 
gevolgen kan hebben voor de cyberpester en zijn ouders.16 

5.1.2.2 Wat kan je specifiek doen bij cyberpesten? 

Ten opzichte van het slachtoffer 

Wanneer een leerling zijn/haar leerkracht een cyberpestprobleem vertelt, is de leerkracht in 

de eerste plaats een vertrouwenspersoon. Praten met het slachtoffer, het slachtoffer 

geruststellen en helpen zijn op dat moment het belangrijkst. 

Het is belangrijk dat de leerkracht het slachtoffer duidelijk maakt dat hij/zij niet mag 

reageren op pestberichten of -mails. Vaak is de lol er voor de pester dan snel af.  De 

leerkracht kan de leerling leren hoe hij/zij bewijsmateriaal kan verzamelen. Kinderen 

aanleren hoe ze een msn-conversatie kunnen opslaan of printscreens kunnen maken van 

ongewenste chatsessies of foto‟s is belangrijk. Houdt ook de datum en het uur bij.  

Het verzamelen van bewijsmaterialen komt ook uitgebreid aan bod tijdens het spelen van 

het Anti-Cyberpestspel. 

Ongewenste mails of sms‟jes kunnen geblokkeerd worden. Eventueel kan het slachtoffer 

een andere nickname kiezen of een nieuw e-mailadres aanmaken. Hierbij kan het eventueel 

werken met twee adressen. Een dat gebruikt wordt voor goede vrienden (die dan ook 

beloven dit aan niemand anders door te geven) en een voor de ruimere kennissenkring en 

de inschrijving op sites of MSN. Als het kind gepest wordt in publieke chatrooms, kan je de 

                                           

16 

http://www.cyberpesten.be/studentenproject/Inhoud%20CD%20Cyberpesten/Broc
hures/Brochure%20Wetgeving.pdf 
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moderator aanspreken. Hij zal de persoon dan eventueel blokkeren. Hetzelfde geldt voor de 

providers van websites of weblogs. 

Ten opzichte van de dader(s) en de toeschouwer(s) 

De leerkracht moet in de eerste plaats de daders en de toeschouwers duidelijk maken dat 

cyberpesten niet geaccepteerd wordt. Wanneer er met de leerlingen gesproken wordt over 

cyberpesten en de gevolgen hiervan, beseffen kinderen meestal wel wat ze met hun gedrag 

veroorzaken. Het Anti-Cyberpestspel speelt hier dan ook goed op in. Kinderen worden 

geconfronteerd met de gevolgen voor de pester, de gepeste, de klas en de ouders. Het is 

belangrijk dat je de daders wijst op hun verantwoordelijkheden. 

Wat als er anoniem gepest wordt? 

Wanneer een leerling gecyberpest wordt door een anonieme pester kan je de pester 

opsporen door de politie bij de zaak te betrekken. De politie kan de identiteit van de dader 

achterhalen. Ook de stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden.   

5.2 De ouders 

5.2.1 Cyberpesten voorkomen 

De ouders zijn een belangrijke schakel bij het cyberpesten. Om het cyberpesten te 

voorkomen wordt een computer best geplaatst in een gemeenschappelijke ruimte, 

bijvoorbeeld de woonkamer. Op die manier laten ouders merken dat ze interesse tonen in 

datgene wat de kinderen op de computer doen. Wanneer de ouders een oogje in het zeil 

houden zullen kinderen voorzichtiger zijn op Internet tijdens het chatten en surfen. Ouders 

leren hun kinderen best op een veilige, verantwoordelijke en respectvolle manier met het 

Internet om te gaan. Ook kunnen zij er op wijzen dat het versturen van kwetsende 

berichten  of andere vormen van cyberpesten niet aanvaard wordt. In het Anti-

Cyberpestspel wordt er dan ook een link gelegd naar de ouders van de kinderen. De 

kinderen zullen vaak de tip krijgen om met problemen in verband met cyberpesten naar 

hun ouders te gaan. Wanneer de kinderen thuis een pestsite ontdekken of wanneer ze met 

iemand willen afspreken die ze enkel van het Internet kennen, wordt hen aangeraden hun 

ouders in te lichten. 

5.2.2 Wat kunnen ouders specifiek doen bij cyberpesten? 

Wanneer ouders merken dat hun kind gecyberpest wordt, kunnen er verschillende stappen 

ondernomen worden. Zo kunnen de ouders naar de school gaan, ze kunnen de politie 

inlichten, .... In het Anti-Cyberpestspel wordt er dan ook gesproken over welke acties de 

ouders van een gepest kind kunnen ondernemen. Ook de gevolgen voor de ouders van een 

slachtoffer en van een pester komen aan bod. Het is heel belangrijk dat ouders praten met 

hun kind, of ze nu slachtoffer of pester zijn. Vaak wordt het pestgedrag als plagerij of 

kattenkwaad bestempeld en beseft men niet dat men het slachtoffer wel degelijk schade 

berokkent of dingen doet die soms zelfs strafbaar zijn. Het is dus heel belangrijk om het 

cyberpesten serieus te nemen. 

5.3 Het slachtoffer 

5.3.1 Cyberpesten voorkomen 

Het Anti-Cyberpestspel speelt uiteraard ook in op de rol van het slachtoffer binnen de 

cyberpestsituatie. In de eerste plaats tracht ik met Het Anti-Cyberpestspel te voorkomen 

dat kinderen worden gecyberpest door ze in te lichten over hoe ze zichzelf kunnen 

beschermen op het Internet en via de GSM. Vooral de bescherming via Internet staat 

centraal. Dankzij stellingenkaarten en opdrachten op de computer zullen de leerlingen leren 

hoe ze zichzelf het best beschermen. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat ze hun e-

mailadres, gewone adres, naam, telefoonnummer en andere persoonlijke informatie niet 

zomaar mogen doorgeven. Ook foto‟s en wachtwoorden kan je best niet aan andere 
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personen toevertrouwen. De leerlingen zullen inzien dat afspreken met iemand die ze enkel 

via de chat kennen beter niet kan gebeuren. Wanneer onbekende mensen zich aanmelden 

op iemands MSN-lijst kunnen deze ook best zo snel mogelijk verwijderd worden. Deze en 

andere tips zullen dankzij het Anti-Cyberpestspel besproken worden, de leerlingen zullen 

zelf kunnen discussiëren over hoe ze zichzelf het best kunnen beschermen. 

5.3.2 Wat als ik word gecyberpest? 

Ook al tracht je het cyberpesten zo goed mogelijk te voorkomen, het fenomeen wordt toch 

steeds vaker opgemerkt in de lagere scholen. Het is dus belangrijk dat wanneer kinderen 

gecyberpest worden weten wat ze hieraan kunnen doen. Het Anti-Cyberpestspel maakt in 

de eerste plaats duidelijk dat slachtoffers niet mogen blijven zitten met hun probleem. Het 

is heel belangrijk dat de kinderen spreken over hun probleem en hun ervaringen. Ook leren 

de kinderen, dankzij verschillende opdrachten aan de computer, bewijzen te verzamelen 

zodat ze kunnen bewijzen dat ze gecyberpest worden. Verschillende manier om bewijzen te 

verzamelen zoals bewaren van mails, het maken van printscreens en het opslaan van MSN-

gesprekken komen in het Anti-Cyberpestspel aan bod. Ook het reageren op pestmails en 

pestberichten wordt afgeraden. Op die manier wordt er voorkomen dat 

cyberpestslachtoffers cyberpesters worden. 

5.4 De cyberpester 

In de meeste gevallen beseft een cyberpester niet goed welke gevolgen zijn daden hebben. 

Dit komt omdat de cyberpester de impact van zijn daden niet ziet. Hij zit veilig verborgen 

achter zijn computer of gsm. Wat dus heel belangrijk is, is dat er wordt gewezen op de 

gevolgen van het cyberpestgedrag. Het Anti-Cyberpestspel speelt hier zeer goed op in 

dankzij de gevolgen-kaartjes. De kinderen zullen dankzij deze kaartjes nadenken over 

welke gevolgen hun gedrag kan hebben en wat hun gedrag betekent voor een ander. Het is 

belangrijk de cyberpester duidelijk te maken dat de grens tussen „een grapje‟ en „pesten‟ 

klein is. Ook wordt er via het Anti-Cyberpestspel gewerkt aan het opstellen van regels en 

afspraken. De kinderen zullen zelf enkele regels en afspraken moeten opstellen om het 

cyberpesten te voorkomen. 

5.5 De toeschouwers 

Het is belangrijk dat de toeschouwers, die getuige zijn van cyberpestgedrag, spreken over 

hun ervaringen. Ze mogen niet afzijdig blijven want, afzijdig blijven betekent 

medeverantwoordelijk zijn. Via het Anti-Cyberpestspel, meer bepaald „de gevolgenkaartjes‟ 

zal dus snel duidelijk worden dat kinderen die getuige zijn ook een bepaalde 

verantwoordelijkheid dragen. 
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BESPREKING VAN HET RESULTAAT EN BRUIKBAARHEID VAN 

HET PRODUCT 

Gedurende een lange periode, negen maanden om precies te zijn, heb ik gezocht en 

gevonden. Met vallen en opstaan maakte ik mijn eigen werkstuk over cyberpesten. Het zelf 

ontworpen praktische geheel kreeg de naam “Het Anti-Cyberpestspel”. 

Voor het opstellen van het theoretische deel vond ik verschillende informatie over 

cyberpesten. Al was het moeilijk, want over cyberpesten in de basisschool bestaat nog niet 

zo veel materiaal. In de eerste plaats wilde ik zelf een goede basis hebben van wat 

cyberpesten nu precies inhoudt. Op die manier kan ik die theoretische kennis doorgeven 

aan leerkrachten. Zo worden zij gesensibiliseerd om in hun klas iets aan de 

cyberpestproblematiek te doen. Hiermee bedoel ik dan vooral het preventief werken rond 

cyberpesten, wat naar mijn mening van uiterst belang is.  

Door van het Anti-Cyberpestspel een voortvloeisel te maken van het theoretisch kader, 

denk ik dat het een meerwaarde biedt aan de leerkrachten van hogere graden in de 

basisschool. Door in de klas het Anti-Cyberpestspel te spelen zullen kinderen van de derde 

graad geconfronteerd worden met de gevolgen van het cyberpesten. Ook leren ze zich te 

beschermen tegen de gevaren van Internet- en gsmgebruik, in het bijzonder tegen 

cyberpesten. Op die manier hoop ik het cyberpesten tegen te gaan. 

Ik heb ervoor gekozen om van het Anti-Cyberpestspel een kleurrijk geheel te maken. Op 

die manier is het Anti-Cyberpestspel een didactisch materiaal dat leerlingen zeker zal 

aanspreken. Door op spelende wijze kinderen te informeren over cyberpesten, hoop ik dat 

zijzelf veel zullen leren en zichzelf beter zullen beschermen tegen de gevaren van de 

nieuwe informatietechnologieën. 

Een academiejaar lang heb ik gewerkt aan de theoretische achtergrond van Het Anti-

Cyberpestspel en aan het spel zelf. Naar mijn gevoel en mening heb ik een bruikbaar 

resultaat op poten gezet. Ik hoop dan ook dat ikzelf en leerkrachten later aan de slag gaan 

met het Anti-Cyberpestspel en dat wij (toekomstige) leerkrachten één front vormen om het 

cyberpesten tegen te gaan. 
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BESLUIT 

Negen maanden geleden startte ik onwetend met het uitwerken van mijn werkstuk. 

Centraal in mijn werkstuk staat de competentie: 

De leerkracht kan zorg dragen voor het algemeen welbevinden. 

Omdat het algemeen welbevinden vrij ruim is, lukte het me gelukkig om één specifiek 

aspect wat betreft het algemene welbevinden te belichten. Ik kwam terecht bij het nieuwe 

fenomeen „cyberpesten‟. Ik stelde me volgende concrete ontwikkelingsdoelen: 

- De leerkracht kan een educatief spel over cyberpesten voor kinderen van de 

basisschool ontwikkelen waardoor het fenomeen bespreekbaar wordt in de klas. 

- De leerkracht kan het educatief spel zo uitwerken dat het inspeelt op de vijf 

sporen van het vijfsporenbeleid en waarbij kinderen worden geconfronteerd met 

de bescherming tegen en de gevolgen van cyberpesten. 

Via deze persoonlijke, vooropgestelde doelen probeerde ik me te bekwamen in de algemene 

competentie.  

Het cyberpesten heeft vanuit de middelbare school een weg gevonden naar de basisschool, 

waardoor meer en meer kinderen geconfronteerd worden met deze problematiek. 

Met de opkomst van nieuwe informatietechnologieën worden kinderen gemakkelijker 

blootgesteld aan de gevaren van cyberspace. Door het maken van dit werkstuk en door 

mijn stage in de basisschool heb ik gemerkt dat kinderen sneller weg zijn met nieuwe 

informatietechnologieën waardoor ze ook sneller geconfronteerd worden met de gevaren 

ervan, in het bijzonder met cyberpesten. Veelal zijn de cyberpesters, kinderen die niet 

beseffen welke gevolgen ze aanrichten met het onverantwoord omgaan met Internet of 

gsm. Daarom zouden wij als begeleiders en opvoeders kinderen bewust moeten maken van 

die gevolgen, gevaren en hen hier tegen trachten te beschermen. Dit begeleiden wil niet 

zeggen dat we deze nieuwe informatietechnologieën zoals gsm en Internet moeten bannen 

uit de leefwereld van de kinderen. We zouden hen echter wel moeten leren verantwoord om 

te gaan met deze media. 

Belangrijk is dat cyberpesten ernstig genomen wordt. De gevolgen naar de cyberpester, de 

gepeste en de omgeving toe, zijn niet te onderschatten en kunnen langere tijd naslepen. 

Ook als leerkracht heb je een actieve rol in deze cyberpestproblematiek. Het is belangrijk 

om als leerkracht het klimaat in een klas positief te stimuleren. Op die manier is een open 

communicatie mogelijk en wordt er een sfeer van vertrouwen gecreëerd, waarin problemen 

en moeilijke onderwerpen bespreekbaar zijn. Op die manier kunnen we preventief tegen 

cyberpesten werken. Of kan cyberpesten vlugger gedetecteerd worden. Ook ouders hebben 

een rol hierin, naar detectie en signalering toe. Een goed gezinsklimaat kan wederom 

zorgen voor een open communicatie waarin moeilijke zaken bespreekbaar zijn. 

Belangrijk is ook dat het hier gaat om strafbare feiten en dat in ernstige gevallen van 

cyberpesten verdere stappen moeten ondernomen worden, zelfs naar de politie toe. 

Met mijn Anti-Cyberpestspel heb ik datgene bereikt wat ik wilde bereiken: dit nieuwe 

fenomeen bespreekbaar maken in de klas, om zo te komen tot de preventie ervan. Ik hoop 

dan ook uit de grond van mijn hart, dat het educatieve spel leerkrachten zal aanspreken om 

rond deze problematiek aan de slag te gaan in de klas. Mijn grootste wens is ook zelf aan 

de slag te gaan met „Het Anti-Cyberpestspel‟. 
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