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Samenvatting 

Het doel van deze masterproef is om na te gaan in welke mate 

jongeren in het BuSO te maken hebben met online risico‟s en hoe zij 

daar mee omgaan. Een eerste vraag die deze masterproef probeert te 

beantwoorden is of jongeren in het BuSO vaker in aanraking komen 

met online risico‟s en of zij hier vaker een negatieve ervaring aan 

overhouden dan jongeren in het gewoon onderwijs. Vervolgens 

wordt er nagegaan wat de mogelijke determinanten kunnen zijn van 

blootstelling aan online risico‟s bij jongeren in het BuSO. In een 

laatste deel wordt er nagegaan op welke manier jongeren in het 

BuSO omgaan met online risico‟s. De steekproef in dit onderzoek 

bestaat uit zeven BuSO scholen waarbij 254 leerlingen werden 

bevraagd omtrent hun ervaringen aangaande online risico‟s aan de 

hand van een online vragenlijst. Uit de vergelijkende analyse komen 

volgende vaststellingen naar voren. Jongeren in het BuSO worden 

vaker blootgesteld aan online risico‟s en jongeren in het regulier 

onderwijs zijn vaker geschokt naar aanleiding van cyberpesten dan 

jongeren in het BuSO. Verder kunnen we over BuSO-jongeren het 

volgende concluderen: jongens hebben minder kans om in aanraking 

te komen met cyberpesten en negatieve UGC dan meisjes, maar 

komen wel vaker in contact met seksueel getinte beelden. Oudere 

kinderen hebben minder kans om slachtoffer te zijn van cyberpesten 

en meer kans om in aanraking te komen met seksueel getinte 

beelden. Hoe beter de relatie van het kind met de vader hoe minder 

kans op blootstelling cyberpesten, negatieve UGC en misbruik van 

persoonlijke informatie. Jongens gebruiken minder actieve 

copingstrategieën dan meisjes en naarmate jongeren intenser 

geschokt raken als gevolg van een blootstelling aan een online risico 

gaan ze zowel actieve als passieve copingstrategieën hanteren. 

 

Sleutelwoorden 

Online risico‟s; Cyberpesten; Seksueel getinte beelden; Misbruik 

persoonlijke informatie; Negatieve UGC; Sexting; Coping; BuSO 
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Inleiding en onderzoeksopzet 

Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschapij doordat 

de mogelijkheden die het aanreikt geïntegreerd worden in het 

dagelijkse leven. Het internet beschikt over het vermogen om heel 

wat opportuniteiten aan te bieden aan kinderen en jongeren. Zo 

kunnen ze er bijvoorbeeld gebruik van maken als hulpmiddel voor 

hun huiswerk, om sociale contacten te onderhouden of het bekijken 

van video‟s op YouTube. Net omdat het internet zo verstrengeld is in 

het dagelijkse leven van jongeren rijzen er vragen of er mogelijke 

risico‟s zijn aan verbonden. 

 Over de jaren heen is er reeds wetenschappelijk onderzoek 

gevoerd geweest omtrent de risico‟s die jongeren ervaren wanneer ze 

het internet gebruiken. Er is echter weinig onderzoek dat specifiek 

aandacht geeft aan de vraag in welke mate en op welke manier 

jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs dit ervaren. Met 

de bedoeling bij te dragen aan reeds bestaande literatuur wordt er in 

dit onderzoek zowel de mogelijke risico‟s van het internetgebruik bij 

BuSO-jongeren, als de manier waarop ze er mee omgaan belicht. 

Daarbij wordt er op zoek gegaan naar mogelijke verschillen 

aangaande deze thematiek tussen jongeren die school lopen in het 

BuSO en hun leefdtijdsgenoten die het gewoon onderwijs volgen. 

Deze masterproef is gebasseerd op het werk van het „EU Kids 

online‟- netwerk, gefinancierd door het Safer Internet Plus 

Porgramma van de Europese Commissie (DG Information Society). 

Project-code SIP-KEP-321803. 

 Alvorens van start te gaan met het onderzoek wordt er een 

theoretisch gedeelte opgesteld om een beter beeld te krijgen op de 

wetenschappelijke literatuur die er bestaat omtrent dit thema. Dit 

overzicht kan men terugvinden in het het eerste hoofdstuk van deze 

verhandeling. Op basis van deze literatuur worden de 

onderzoeksvragen en hypotheses opgesteld. In het tweede hoofdstuk 

wordt de methodologie toegelicht terwijl in het derde hoofdstuk de 

resultaten van dit onderzoek aan bod komen. In het laatste hoofdstuk 

worden tenslotte enkele conclusies geformuleerd alsook enkele 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek aangaande dit thema. 
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Hoofdstuk 1: Literatuur 

1.1 Internetpenetratie en gebruik bij jongeren 

Vandaag de dag krijgen Europese kinderen toegang tot online en 

mobiele technologieën waarmee er met aanzienlijke snelheid op het 

internet kan worden gesurft (Livingstone & Helsper, 2009). Uit 

gegevens inzake internetgebruik van Eurostat (2011) blijkt dat bijna 

drie kwart van de Europese huishoudens toegang had tot het internet 

in het eerste kwartaal van 2011 terwijl in datzelfde kwartaal van 

2006 dit slechts bij de helft van de huishoudens het geval was. Deze 

stijging is niet enkel waar te nemen in België, maar in alle lidstaten 

van de Europese Unie. In België gebruikt de overgrote meerderheid 

van de 15- tot16-jarigen minstens eenmaal per dag het internet. Dit 

aantal neemt af onder de 9- tot 10-jarigen (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012). Deze trend komt overeen met een onderzoek van 

Vandercammen (2006) waaruit ook blijkt dat naarmate kinderen 

ouder worden, ze alsmaar vaker op het internet surfen. Het is ook 

opvallend dat jongeren steeds op een jongere leeftijd voor het eerst 

online gaan. Belgische kinderen gaan gemiddeld genomen voor het 

eerst online op de leeftijd van 9 jaar (d‟Haenens & Vandoninck, 

2012). Volgens een onderzoeksproject omtrent cyberteens en online 

risico‟s komt naar voren dat Belgische jongeren gemiddeld twee uur 

per dag op het internet spenderen (Bauwens, Pauwels, Lobet-Maris, 

Poullet, Walrave, 2009).  

 Op basis van bovenstaande gegevens kan men stellen dat het 

internet frequent gebruikt wordt bij Belgische jongeren. Op de vraag 

op welke plaats ze het internet het vaakst gebruiken komt uit 

onderzoek het volgende naar voren. In heel Europa wordt internet het 

vaakst thuis gebruikt. In België wordt er in mindere mate ook gesurft 

op school, bij vrienden of familie. Verder gebruikt meer dan de helft 

van de Belgische jongeren het internet op school (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012).  
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1.2 Opportuniteiten en risico’s 

1.2.1 EU Kids Online 
 

EU Kids Online is een organisatie die zich door middel van Europees 

onderzoek verdiept in de thematiek omtrent het veilig gebruik van 

internet bij kinderen. Deze organisatie wordt gesubsidieerd door het 

„Safer Internet Plus Program‟ dat uitgaat van de Europese 

Commissie. EU Kids Online richt zich voornamelijk op het in kaart 

brengen van de online opportuniteiten en risico‟s die kinderen in 

Europa ervaren. Bijgevolg zal deze studie voortbouwen op de 

gegevens die EU Kids Online naar voren brengt. Men kan echter 

opmerken dat er geen specifieke aandacht wordt gegeven aan de 

online risico‟s die jongeren in het BuSO ervaren en net om die reden 

wordt er in deze verhandeling dieper ingegaan op deze thematiek. 

1.2.2 Twee dimensies 
 

Jongeren moeten aangemoedigd worden om de opportuniteiten die 

het internet aanbiedt te ontdekken zoals de thema‟s communicatie, 

entertainment en zelfexpressie (Livingstone & Helsper, 2009). 

Daarentegen kan men zich wel de vraag stellen of  kinderen door het 

intensievere internetgebruik meer in aanraking gaan komen met de 

risico‟s die het internet met zich meebrengt (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012).  Zo is er de mogelijke blootstelling aan 

gewelddadige of seksueel ongepaste boodschappen, pesten of 

misbruik van persoonlijke gegevens. Deze twee dimensies van het 

internetgebruik kunnen moeilijk van elkaar gescheiden worden. Zo 

kan pornografisch materiaal bijvoorbeeld als risico aanzien worden 

door  ouders terwijl kinderen dit als een opportuniteit beschouwen. 

Door deze samenhang van beide dimensies moeten beleidsmakers 

proberen een evenwicht te vinden tussen de opportuniteiten en 

risico‟s die het internet met zich meebrengt. Het zou niet mogen zijn 

dat inspanningen om risico‟s uit te schakelen gepaard gaat met een 

beperking in jongeren hun zoektocht naar de talrijke voordelen die 

het internet aanreikt (Livingstone & Helsper, 2009). 
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Kinderen moeten niet noodzakelijk ieder risico vermijden. Om een 

goede online weerbaarheid op te bouwen is het zelfs voordelig dat 

jongeren deze risico‟s ervaren zodat ze er mee leren omgaan 

(Hasebrink, Livingstone, Görzig & Olafson, 2011).  

 Online risico‟s en opportuniteiten worden in dit domein 

opgedeeld volgens verschillende plaatsen die het kind kan aannemen 

in het communicatieproces: content, contact en conduct. 

(Livingstone, Haddon & Görzig, 2012; Hasebrink et al., 2009). 

Content verwijst naar het kind als een ontvanger van massamedia. 

Daarnaast duidt contact op het kind dat deelneemt aan risicovolle 

communicatie. Tenslotte verwijst conduct naar het kind dat deel 

uitmaakt van een interactie waarbij het optreedt als slachtoffer of 

dader (peer-to-peer). 

 

1.2.2.1 Opportuniteiten 
 

De mate waarin jongeren actief online activiteiten gaan opzoeken 

hangt af van familiale, economische, politieke, culturele en sociale 

factoren. Wel blijkt uit empirisch onderzoek dat kinderen het internet 

voornamelijk gebruiken voor educationele doeleinden, entertainment 

en aanwezigheid op sociale netwerken. (Hasebrink et al., 2009). 

Opportuniteiten worden gemeten aan de hand van mogelijke 

activiteiten die kinderen online kunnen ondernemen. Livingstone en 

Helsper (2007) stellen een model voor om gradaties van digitale 

inclusie in kaart te brengen. De gradaties van de zogenaamde „ladder 

of online opportunities‟ gaan van basisgebruiker tot frequente 

gebruikers en gaat er vanuit dat dat „online gaan‟ een proces is 

waarbij jongeren trapsgewijs meer opportuniteiten aangrijpen. In 

tabel 1 kan men deze ladder terugvinden waarbij er gebruikt wordt 

gemaakt van vier stappen. 

 
Tabel 2: Ladder of online opportunities (Livingstone & Helsper, 2009) 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Online 

opportuniteite

n 

Informatie 

zoeken 

Communicatie 

en spelletjes 

Interactieve 

communicatie 

Maatschappelijke en 

creatieve 

activiteiten 
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In de beginfase worden de meest frequente activiteiten opgenomen 

waarbij kinderen het internet gebruiken voor het opzoeken van 

informatie. In fase 2 wordt het internet gebruikt voor het spelen van 

online spelletjes en het ontvangen/versturen van e-mails. In fase 3 

wordt er uitgebreid naar muziek downloaden en instant messaging. 

Tenslotte zijn er nog de meer geavanceerde internetgebruikers die 

behoren tot fase 4. Hier gaat het om creatieve en maatschappelijke 

activiteiten. Een hogere ranking op dit model geeft een hogere mate 

van digitale geletterdheid aan. Jongeren die een hogere positie 

hebben op deze ladder gaan online opportuniteiten vaker opzoeken, 

maar komen door dezelfde reden meer in contact met online risico‟s 

(d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Het idee achter dit  soort van 

meting is dat hoe groter de verscheidenheid in online activiteiten, 

hoe meer vaardigheden ze hebben inzake het internet. (Livingstone et 

al., 2012). 

 Tabel 2 geeft aan waaruit de Europese en Belgische jongeren hun 

online activiteiten bestaan. 

 
Tabel 2 Online activiteiten bij Belgische jongeren (%) (d’Haenens & Vandoninck, 2012) 
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Bovenstaande tabel 2 geeft aan dat jongeren het internet gebruiken 

voor verschillende doeleinden. De thema‟s entertainment, informatie 

en communicatie zijn overduidelijk het populairst. Van de talrijke 

mogelijkheden die het internet aanbiedt zijn het bekijken van 

filmpjes het populairst bij Belgische jongeren. 

1.2.2.1.1 Content, contact & conduct 
 

Uit het onderzoek van d‟Haenens en Vandoninck (2012) kan men 

afleiden dat „content-based‟ activiteiten het populairst zijn bij 

Belgische jongeren. Hierbij is het kind een ontvanger van 

massamedia-inhouden zoals bijvoorbeeld het opzoeken van tekst, 

beeld en/of geluid. Uit onderzoek blijkt dat het opzoeken van 

informatie voor school de belangrijkste factor is bij jongeren. 

Daarnaast krijgen ook spelletjes spelen en videoclips bekijken een 

aanzienlijke rol wat betreft het internetgebruik. Het internet 

gebruiken om in contact te staan met anderen komt na content based 

activiteiten op de tweede plaats bij jongeren. Hier blijken vooral 

instant messaging ( bijvoorbeeld MSN), sociale netwerken en het 

versturen/ontvangen van e-mails belangrijk te zijn. Tenslotte biedt 

het internet nog „conduct-based‟ activiteiten. Hierbij kan men vooral 

denken aan User Generated Content (UGC) en toepassingen die 

creativiteit vereisen zoals een blog schrijven of een avatar maken 

(Livingstone et al., 2012). 

1.2.2.1.2 Beïnvloedende factoren 

Verschillen naar sociaal-economische status 
Uit onderzoek blijkt dat een verschil in internettoegang kan wijzen 

op een ongelijkheid in socio-economische status (SES). Ouders met 

een hogere SES kunnen hun kinderen eerder voorzien van internet 

dan gezinnen met een lagere SES (Livingstone & Helsper, 2009). 

Daarnaast blijkt dat ouders met een hoge SES gepaard gaat met meer 

digitale vaardigheden en online activiteiten bij hun kinderen 

(Livingstone et al., 2012). Hasebrink et al. (2009) stellen dat 

jongeren uit gezinnen met een hoge SES meer gericht zijn op het 
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zoeken van informatie voor school terwijl kinderen uit een lagere 

klasse eerder muziek downloaden en entertainment opzoeken. 

Verschillen naar leeftijd 
Uit het EU Kids Online (2009) onderzoek blijkt dat het aantal 

activiteiten stijgt naarmate men ouder wordt en meer gebruik maakt 

van het internet. Verder lijkt de data er op te wijzen dat naarmate 

jongeren ouder worden ze hoger scoren op de ladder van online 

opportuniteiten. Men heeft namelijk vastsgesteld dat er meer 

verscheidenheid aan activiteiten in hun online gedrag voorkomt 

naarmate jongeren ouder worden. Volgens Bauwens et al. (2009) is 

een overstap naar de communicatieve fase op de ladder of 

opportunities mogelijk te wijten aan het gegeven dat jongeren in de 

adolescentie hun eigen en/of groepsidentiteit proberen te ontdekken. 

In de puberteit wordt de vriendengroep en eigen identiteit namelijk 

erg belangrijk voor jongeren.Hierbij is het internet een belangrijk 

gegeven opdat jongeren hun identiteit kunnen uiten. 

Verschillen naar geslacht 
Uit onderzoek blijkt dat jongens gemiddeld meer online content 

opportuniteiten gaan benutten dan meisjes (Livingstone & Helsper, 

2009; Mcquillan & O‟Neill, 2009). Er is echter een uitzondering die 

ook gestaafd wordt met eerder verrichtte onderzoeken. Pauwels & 

Bauwens (2008) stellen dat meisjes vaker het internet zouden 

gebruiken voor educationele doeleinden. Dit wordt ondersteunt door 

een ander onderzoek waaruit blijkt dat 81% van de meisjes minstens 

eenmaal per maand gebruik maakt van het internet voor schoolwerk, 

terwijl dit het geval is bij 74% van de jongens (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012). Meisjes voelen zich dan wel weer minder 

aangesproken, om het nieuws te volgen op het internet, spelletjes 

spelen tegen de computer, videoclips bekijken en muziek/films te 

downloaden. Aangaande contactactiviteiten  zijn er enkele 

aanwijzingen in de literatuur dat jongens zich minder aangetrokken 

voelen tot deze activiteiten dan meisjes (Weiser 2000; Pauwels & 

Bauwens, 2008). Het onderzoek van EU Kids Online (2009) lijkt dit 

niet meteen te bevestigen. Enerzijds zijn meisjes actiever bezig met 

het verzenden/ontvangen van e-mails, het gebruik van de webcam en 
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instant messaging. Anderzijds zijn jongens dan weer eerder 

aangetrokken tot het spelen van online spelletjes dan meisjes. Er is 

weinig tot geen verschil tussen jongens en meisjes aangaande het 

bezoeken van sociale netwerkprofielen en het bezoeken van een 

chatroom. Op het gebied van conduct based activiteiten zijn er 

enkele aanduidingen dat jongens zich minder zouden engageren om 

creatieve zaken te bewerkstelligen dan meisjes (Kalmus, Pruulmann-

Vengerfekdt, Runnel & Siibak, 2009). Ook hier lijken de resultaten 

van het EU Kids Online (Livingstone & Haddon, 2009) onderzoek 

dit niet meteen te bekrachtigen. Jongens gaan vaker bestanden 

doorsturen en tijd doorbrengen in een virtuele wereld, maar voor de 

overige toepassingen is er weinig verschil tussen jongens en meisjes 

op te merken inzake creatief internetgebruik. 

1.2.2.2 Risico’s 
 

Net zoals in het EU Kids online onderzoek zal ook deze 

meesterproef de nadruk leggen op de volgende risico‟s: seksueel 

getinte beelden, sexting, cyberpesten, contact met vreemde personen, 

misbruik van persoonlijke gegevens & user generated content 

(Livingstone et al., 2012). Er moet echter wel de bemerking worden 

gemaakt dat men niet enkel naar het kind zijn perceptie van het risico 

moet kijken. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld aangeven dat ze bij 

blootstelling aan een bepaald risico niet van streek geraken, maar 

kunnen onderzoekers aantonen dat er wel degelijk andere negatieve 

gevolgen kunnen optreden. Conform met de eerder vermelde 

opportuniteiten worden deze online risico‟s beschreven volgens de 

onderverdelingen content, contact en conduct. 

1.2.2.2.1 Content, contact & conduct 

Content 
Bij Contentrisico‟s kan men denken aan pornografisch materiaal en 

potentieel schadelijke user generated content (Livingstone & 

Haddon, 2009). In België zou volgens het EU Kids online onderzoek 

16.6% van de jongeren in contact komen met risicovolle user-

generated inhouden zoals websites waarbij er informatie te vinden is 
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omtrent zelfverminking zelfmoordmogelijkheden, eetstoornissen, 

haatdragende berichten met aanvallen op individuen of groepen of 

druggerelateerde onderwerpen (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). 

 Pro-boulimie en pro-anorexia websites wekken de indruk dat deze 

eetstoornissen een levensstijl zijn in plaats van een ziekte (Bardone-

Cone & Cass, 2007). Zo geven deze websites bijvoorbeeld advies om 

gewicht te verliezen en talrijke tips om dit te kunnen verzwijgen van 

de familie (Day & Keys, 2008). In een onderzoek van Harper, Sperry 

& Thompson (2008) kan men de risico‟s van websites omtrent 

eetstoornissen afleiden. Hieruit blijkt dat Amerikaanse meisjes die 

blootgesteld werden aan dergelijke websites hoger scoorden op 

metingen omtrent lichaamsontevredenheid. Ook websites die 

racisme, xenofobie en drugsgebruik aanprijzen zijn content risico‟s 

die een negatieve invloed kunnen hebben op jongeren zoals 

bijvoorbeeld het aanzetten tot rassenhaat (Elena, Laouris & 

Taraszow,2010). 

 Verder zijn er nog zelfmoord- en zelverminkingsites. Deze 

hebben een positieve attitude ten aanzien van automutilatie en 

zelfmoordpogingen. Onderzoekers omtrent dit thema stellen dan ook 

dat pro-zelfmoord en pro-verminking websites individuen aanzetten 

om zichzelf pijn te doen met behulp van de “tips” dat door deze 

websites worden aangereikt (Elenaet al., 2010). Westerlund (2011) 

stelt in zijn onderzoek bijvoorbeeld dat pro-zelfmoordwebsites 

gedetailleerde informatie aanbieden omtrent de verscheidene 

manieren om  zelfmoord te plegen. Deze sites zouden personen die 

succesvol hunzelf van het leven beroven bewonderen omdat dit de 

oplossing zou zijn voor de problemen die het leven aanreikt. 

Westerlund (2011) haalt de auteurs D‟Hulster en Van Heeringen 

(2006) aan die stellen dat pro-zelfmoord websites drempels tot 

zelfmoord kunnen verlagen. Vervolgens zijn er ook nog websites 

omtrent zelfverminking. Zo komen Whitlock, Powers, & Eckenrode 

(2006) in hun onderzoek tot de conclusie dat vele adolescenten dit 

als platform gebruiken om steun te zoeken en hun verhaal te 

vertellen in een vertrouwelijke, anonieme  omgeving. Anderzijds 

maken dezelfde auteurs de bedenking dat ook kwetsbare 

adolescenten op dergelijke websites terechtkomen waarbij 

automutilatie de normale gang van zaken is en waarbij dergelijke 
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gedragingen aangemoedigd worden. Er wordt ook de nadruk gelegd 

op het gegeven dat door het internet een makkelijk toegang wordt 

blootgelegd om gelijkgezinden te ontmoeten waardoor het gedrag 

eventueel verstrekt zou kunnen worden.  Zo kan je forums vinden om 

nieuwe zelfverminkingstechnieken met elkaar te delen. Dus ook hier 

is er een plausibele reden om dergelijke websites als risico te 

beschouwen. 

 Uit een kwalitatief onderzoek van Lofgren-Martenson en 

Mansson (2010) komt naar voren dat pornografische content bij 

adolescenten voornamelijk wordt gebruikt als een vorm van sociale 

interactie, informatiebron en als stimulus voor seksuele opwinding. 

Uit onderzoek blijkt dat 16 procent van de Belgische 9- tot 16- 

jarigen duidelijke seksueel getinte beelden (bijvoorbeeld vrijende of 

naakte personen ) heeft gezien gedurende het jaar dat aan het 

onderzoek voorafging (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). In het 

onderzoek van Bauwens et al. (2009) komt naar voren dat de 

minderheid van de Belgische jongeren aangeeft doelbewust op zoek 

gaat naar seksueel getint materiaal. De groep jongeren die per 

ongeluk op pornografische websites terecht komt is aanzienlijk 

groter. Jongeren kunnen deze inhoud consumeren onder de vorm van 

een opportuniteit (Hald & Malamuth, 2008), maar sommige 

onderzoekers beschouwen dit toch als risico ongeacht of het kind al 

dan niet van streek raakt als gevolg van dergelijke seksueel getinte 

inhouden. Zo kan men in de literatuur terugvinden dat sommige 

onderzoeken tot de conclusie komen dat dergelijk pornografisch 

materiaal negatieve effecten kan hebben op de seksuele ontwikkeling 

van jongeren (Zillmann, 2000; Flood, 2007; Malamuth, Addison & 

Koss, 2000). In de meta-analyse van Ramasubramanian en Oliver 

(2003) komt bijvoorbeeld naar voren dat frequente blootstelling aan 

zowel gewelddadige als niet-gewelddadige pornografische beelden 

gepaard gaat met een grotere acceptatie aangaande geweld en 

agressie ten aanzien van vrouwen. Er zijn in het verleden reeds 

experimentele onderzoeken gevoerd dat de effecten van 

gewelddadige versus niet-gewelddadige pornografie onderzocht 

waaruit bleek dat enkel gewelddadige pornografie negatieve effecten 

teweegbrengt (Donnerstein & Linz, 1998). Maar er zijn in de 

literatuur ook aanwijzingen te vinden dat “ in de echte wereld “ niet-
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agressieve pornografie kan leiden tot een hogere mate van seksuele 

agressie (Gunter, 2002).  

Contact 
Verder worden er ook nog contactrisico‟s onderscheiden zoals het 

communiceren met vreemde personen en misbruik van persoonlijke 

informatie. Het ontmoeten van vreemde personen kan  vele situaties 

omvatten. Dit kan gaan van het uitwisselen van spelletjes met een 

„nieuwe vriend‟ tot zeldzame gevallen waarbij men kinderen wil 

benaderen met boosaardige bedoelingen (Livingstone et al., 2012).  

Uit een Nederlands onderzoek komt naar voren dat entertainment en 

sociale compensatie voor adolescenten de voornaamste motivatie is 

om met vreemden te communiceren via het internet (Peter 

Valkenburg & Schouten, 2005). Deze bevinding komt overeen met 

andere onderzoeken die wijzen op de mogelijkheid dat online 

communicatie in verband staat met isolatie en eenzaamheid waarbij 

men de offline communicatiemoeilijkheden die men ervaart zal 

compenseren met online gedragingen (Kraut, Lundmark, Patterson, 

Kiesler, Mukopadhyay & Scherlis, 1998; Nie, 2001; Griffiths et al., 

2004). Dus men kan stellen dat er in de literatuur aanwijzingen zijn 

dat personen die offline minder sterke menselijke contacten kunnen 

aangaan, deze online trachten te zoeken (McKenna & Bargh 1998). 

In de literatuur kan men deze vorm van compenseren terugvinden als 

de social compensation hypothesis (Livingstone & Helsper, 2007; 

Peter & Valkenburg, 2007). Uit onderzoek blijkt dat jongeren met 

leerstoornissen, emotionele en gedragsproblemen vaker 

moeilijkheden hebben omtrent hun sociale vaardigheden dan 

personen zonder dergelijke stoornissen (Wang, Sandall, Davis, & 

Thomas, 2011; Kavale & Forness, 1996). 

 Uit het EU Kids Online onderzoek blijkt dat 30% van de 

Belgische jongeren online contact heeft gehad met een persoon die 

zij nog nooit in werkelijkheid hadden ontmoet. Hasebrink et al. 

(2009) spreken in dit verband echter pas van een risico wanneer 

jongeren met deze personen die ze online hebben leren kennen een 

offline ontmoeting hebben. In België heeft slechts een kleine 

minderheid (11%) van de jongeren reeds iemand offline ontmoet die 
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ze online hebben leren kennen. (d‟Haenens, L. & Vandoninck, S., 

2012). 

 

Conduct 
Tenslotte bestaan er ook nog conductrisico‟s zoals sexting en 

cyberpesten. Bij sexting gaat het om communicatie over seks 

gerelateerde onderwerpen en het ontvangen van beelden waarbij 

mensen naakt worden afgebeeld of seksuele handelingen uitoefenen. 

Uit een onderzoek van Lenhart (2009) blijkt dat jongeren sexting 

voornamelijk beschouwen als een vorm van elektronisch flirten. 

Andere onderzoekers voegen daar aan toe dat sexting bij jongeren 

een onderdeel is van het verkennen van hun seksuele identiteit en het 

verkrijgen van seksuele informatie en advies (Brown, Halpren & 

L‟Engle, 2005). Dergelijke communicatie wordt niet enkel online 

verstuurd naar elkaar, maar ook via de GSM. Uit het onderzoek van 

Lenhart (2009) blijkt dat dergelijke seksueel getinte communicatie 

tussen personen een vorm van relatievorming is geworden. Maar er 

zijn ook enkele zorgen terug te vinden aangaande sexting. Zo kunnen 

er bijvoorbeeld berichten verstuurd worden naar onbedoelde 

ontvangers of het aspect van grooming. Grooming verwijst naar het 

contact dat een persoon zoekt wanneer men seksueel contact met een 

kind probeert te leggen. Men tracht hierbij de seksuele drempels te 

verlagen om vervolgens misbruik te kunnen maken van het kind 

(Davidson & Gottschalk, 2010).  

 Vandebosch, Van Cleemput, Mortelmans & Walrave (2006) 

stellen dat cyberpesten een vorm van agressiviteit  is via nieuwe 

informatie- en communicatietechnologieën zoals het internet of de 

gsm ten aanzien van een slachtoffer. Hier gaat men ervan uit dat de 

pester(s) opzettelijk iemand herhaaldelijk wilt kwetsen. In België 

geeft 5.7% van de jongeren aan gepest te zijn geweest op het 

internet. Slachtoffer zijn van pestgedrag kan de emotionele en sociale 

ontwikkeling van een adolescent verstoren (Olweus, 1993). Uit een 

onderzoek omtrent cyberpestgedrag komt voort dat personen die 

online pestgedrag vertonen zelf ook vaker slachtoffer zullen zijn van 

cyberpesten (Van den Eijnden, Vermulst, Van Rooy & Meerkerk, 

2006). Dit resultaat is ook terug te vinden in een onderzoek gevoerd 
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bij Nederlandse jongeren met ontwikkelingsstoornissen (Didden, 

Scholte, Korzilius, De Moor, Vermeulen, O‟Reilly, Lang & 

Lancioni, 2009). In het EU Kids Online (Livingstone et al., 2012) 

onderzoek komt tenslotte naar voren dat jongeren met 

psychologische problemen vaker slachtoffer zijn van 

cyberpestgedrag. Ook andere onderzoekers komen met deze 

bevindingen (Reiter & Lapidot-Lefler, 2007).  

1.2.2.2.2 Beïnvloedende factoren 
 

Zoals eerder vermeld gaan jongeren naarmate ze ouder worden 

hogerop de ladder van online opportuniteiten klimmen en zodoende 

meer in contact komen met online risico‟s. Livingstone et al. (2012) 

spreken in dit verband van de usage hypothese. Zo kunnen jongeren 

bijvoorbeeld vaker in aanraking komen met pestgedrag, racisme en 

seksueel getinte beelden naarmate ze meer opportuniteiten gaan 

benutten (Valkenburg & Soeters, 2001). Bijgevolg kunnen we ook 

verwachten dat hoe ouder jongeren worden, hoe meer online risico‟s 

deze zullen tegenkomen. Enkele andere onderzoeken ondersteunen 

deze stelling. Vandoninck, d‟Haenens & Donoso (2010) komen 

bijvoorbeeld in hun onderzoek naar content risico‟s tot de conclusie 

dat de oudere jongeren in het secundair onderwijs hier vaker mee in 

aanraking komen. Ook Custers en Van den Bulck (2009) komen in 

hun onderzoek tot de vaststelling dat hoe ouder meisjes worden, hoe 

vaker ze in aanraking komen met pro-anorexia sites.  

 In het EU Kids Online onderzoek bij Belgische 9- tot 16-jarigen 

wordt er geconcludeerd dat over de hele lijn meisjes en jongens 

ongeveer even veel blootgesteld worden aan online risico‟s. Wel lijkt 

het zo dat sommige online risico‟s vaker voorkomen bij jongens en 

andere risico‟s dan weer vaker bij meisjes. D‟Haenens & 

Vandoninck (2012) halen aan dat interesses in bepaalde thema‟s 

verschillen naar gelang geslacht. Zo zouden jongens vaker interesse 

tonen in seksueel getinte beelden en bijgevolg zouden zij zich vaker 

blootstellen hieraan. Pauwels & Valkenburg (2006) komen tot 

conclusie dat in Nederland jongens vaker in aanraking komen met 

dergelijke beelden dan meisjes. Ook in het Belgische onderzoek van 

EU Kids Online blijkt dat in het geval van contentriciso‟s meisjes 
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minder in aanraking zouden komen met seksueel getinte beelden als 

jongens, maar volgens dit onderzoek is het verschil niet significant.  

Verder blijkt het dat Belgische meisjes vaker in contact komen met 

negatieve UGC, zoals websites met informatie over zelfverminking, 

zelfmoord, eetstoornissen, druggerelateerde onderwerpen, of 

haatwebsites dan jongens (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Ook 

Custers en van den Bulck (2009) komen tot de vaststelling dat 

meisjes vaker in contact komen met pro-anorexia sites dan jongens. 

Er zou echter geen significante genderverschillen zijn bij het in 

contact komen van websites met racistische content (Bauwens, 2009; 

Livingstone et al., 2012;Vandoninck et al., 2010). Omtrent het risico 

online contacten in werkelijkheid ontmoeten kan men in het EU Kids 

Online onderzoek terugvinden dat er bijna geen verschil is tussen 

jongens en meisjes. Ook aangaande misbruik van persoonlijke 

gegevens kan men volgens dit onderzoek stellen dat er geen verschil 

is tussen jongens en meisjes (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). 

Aangaande sexting  kunnen we volgens het onderzoek van Bauwens 

et al. (2009) opmerken dat meisjes vaker dan jongens in aanraking 

komen met seksueel getinte chatberichten (Bauwens et al., 2009). Dit 

is conform met bevindingen die eerder al werden teruggevonden 

omtrent ontvangers van seksuele berichten (Subrahmanyam, 

Greenfield & Smahel, 2006; Mitchell, Finkelhor & Wolak, 2001; 

Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2003). Hier moet echter wel worden 

bemerkt dat zowel in het onderzoek van Bauwens et al. (2009) als bij 

Subrahmanyam et al. (2006) en Wolak et al. (2003) het handelt over 

seksuele chatcontacten met personen die veel ouder zijn dan zijzelf. 

In het EU Kids Online onderzoek wordt er geen onderscheid 

gemaakt omtrent de leeftijd van de andere persoon en kunnen we 

andere resultaten terugvinden. Hieruit blijkt het net de jongens te zijn 

die significant vaker in contact komen met online seksueel getinte 

benaderingen dan meisjes (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). In het 

geval van het conductrisico cyberpesten kan men in de literatuur niet 

dezelfde resultaten terugvinden bij verschillende onderzoeken. 

Bauwens et al. (2009) en Sonck &  de Haan (2011) komen in hun 

onderzoek tot de vaststelling dat er een verband zou zijn tussen 

cyberpesten en geslacht. Zo  zouden meisjes vaker het slachtoffer 

zijn van cyberpesten. Ook in het EU Kids Online onderzoek (2012) 
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kan men dit verband vinden, maar wordt er wel aangegeven dat het 

onduidelijk is of het een verschil is als gevolg van cyberpestgedrag 

of de perceptie van wat jongens en meisjes als pijnlijke, smerige 

boodschappen beschouwen. In dit onderzoek komt voor dat meisjes 

iets vaker te maken hebben met cyberpesten dan jongens, maar het 

verschil is niet significant. De Haan (2010) spreekt deze stelling dan 

weer tegen en stelt dat zowel jongens als meisjes in de zelfde mate 

geïntimideerd en gepest worden via het internet.EU Kids Online data 

blijkt dat naarmate jongeren ouder worden, deze vaker in aanraking 

zouden komen met cyberpestgedrag (Livingstone et al., 2012). 

 Ook de kwaliteit van de relatie die er bestaat tussen ouder en kind 

kan een impact hebben op de frequentie van blootstelling aan online 

risico‟s. Zo zou er een verlaagde blootstelling bestaan aan dergelijke 

risico‟s wanneer er een goede ouder-kind relatie bestaat (Bauwens et 

al, 2009). Deković,  

Buist en Reitz (2004) beschrijven een ouder-kind relatie als een 

gegeven waarbij er naast opvoedgedrag ook andere aspecten aan te 

pas komen. Een positieve kwaliteit tussen ouder en kind typeert men 

als een relatie waarbij ouders in zekere mate toezicht houden op de 

vrije tijd van hun kinderen alsook een emotionele ondersteuning 

kunnen bieden. Omgekeerd kan men stellen dat een negatieve 

kwaliteit tussen ouder en kind gekenmerkt wordt door een hogere 

mate van conflict en weinig steun (Deković & Buist, 2005). 

 Tenslotte speelt SES nog een rol in de mate van blootstelling aan 

online risico‟s (Livingstone et al., 2012). In de literatuur zijn er 

namelijk enkele aanwijzingen te vinden dat er een verband zou 

bestaan tussen SES en de kans op blootstelling aan online risico‟s. 

Jongeren uit gezinnen met een lagere SES zouden een grotere kans 

hebben op het ervaren van een online risico (Hasebrink et al., 2009). 

Dit ondanks het gegeven dat deze jongeren minder toegang hebben 

tot het internet (Livingstone & Haddon, 2009). Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou volgens Hasebrink et al. (2009) zijn dat 

ouders minder controle uitoefenen op de diverse activiteiten die hun 

kinderen online ondernemen. Deze stelling kan steun vinden in een 

onderzoek van Downey, Hayes & O‟Neil (2007) waaruit blijkt dat 

kinderen uit lagere SES groepen meer toegang hebben tot een 

computer op hun kamer dan hogere SES groepen. Specifiek voor 
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contactrisico‟s zoals het ontmoeten van vreemden offline en online 

kan men echter in onderzoek terugvinden dat personen met een 

hogere SES hier vaker aan worden blootgesteld dan jongeren met een 

lagere SES.  (Hasebrink et al., 2009). 

 

 

1.2.2.2.3 Negatieve ervaringen 
 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat online risico‟s zich in 

verschillende vormen kan uiten. D‟Haenens & Vandoninck (2012) 

wijzen er echter op dat dat jongeren de mogelijke online risico‟s niet 

steevast als schadelijk beschouwen. Bijvoorbeeld online 

communiceren met vreemde personen op zich is inderdaad niet 

problematisch en in de meeste gevallen is het zelfs een opportuniteit, 

maar voor beleidsmakers en ouders kan dit wel als risicovol gedrag 

worden beschouwd en kunnen er negatieve ervaringen optreden 

(Livingstone & Helsper, 2007).  In de literatuur wordt een negatieve 

ervaring gedefinieerd als een onaangename ervaring die meteen op 

een internetgebeurtenis volgt (Sonck & de Haan, 2011). Hieronder 

worden enkele bevindingen beschreven rond negatieve ervaringen bij 

jongeren aangaande online risico‟s aan de hand van de 

onderverdelingen: content, contact en conduct. 

Content 
Volgens het EU Kids Online onderzoek zou ongeveer één op drie 

van de 9- tot 16- jarige Belgische jongeren die in aanraking komt met 

seksueel getinte beelden dit ervaren als negatief (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012). Bij deze jongeren verklaart zelfs één op vijf 

behoorlijk tot erg geschokt te zijn door de beelden. Dit komt overeen 

met twee procent van alle Belgische jongeren die in het onderzoek 

bevraagd zijn geweest (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Uit een 

onderzoek van Bauwens et al. (2009) blijkt dat jongens zich 

opvallend minder vaker ongerust of geschokt voelen na blootstelling 

aan seksueel getinte beelden. Dit komt overeen met recente 

resultaten waaruit blijkt dat in het geval van blootstelling aan 

dergelijke beelden meisjes meer aangeven dan jongens dat ze zich 
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hieromtrent lastig voelen (d‟Haenens & Vandoninck, 2012).  Naast 

geslacht lijkt ook leeftijd een rol te spelen. Zo zouden jongere 

kinderen het vaker erg vinden om seksueel getinte beelden tegen te 

komen op het internet (Bauwens et al., 2009).  

 Aangaande de negatieve ervaringen omtrent racistische en 

gewelddadige content komt in het onderzoek van Bauwens (2009) de 

vaststelling naar voor dat de overgrote meerderheid van de Belgische 

jongeren (92%) het erg vindt wanneer ze op websites 

terechtgekomen die personen bespotten met hun huidskleur, religie 

of afkomst. Jongens zouden zich hieromtrent minder vaak geschokt 

om voelen dan meisjes. 

Contact 
Ondanks het gegeven dat de jongste groep het minst waarschijnlijk in 

werkelijkheid personen zal ontmoeten die men online heeft leren 

kennen, zouden deze het meest van streek zijn van dergelijke 

ontmoetingen. Ook bij SES zou men dergelijk fenomeen kunnen 

terugvinden. Zo zouden kinderen uit gezinnen met een hogere SES 

minder van streek zijn dan jongeren uit gezinnen met een lagere SES 

(Livingstone & Haddon, 2009). Uit Europees onderzoek blijkt dat 

een daadwerkelijke ontmoeting offline zelden tot een negatieve 

ervaring leidt bij jongeren (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). 

Mogelijke zaken waarvan de jongeren van streek zouden kunnen  

geraken zijn bijvoorbeeld dat de andere persoon pijnlijke dingen 

zegt, een seksuele handeling maakt of fysieke pijn veroorzaakt 

(Livingstone et al., 2009).  

Conduct 
Van die personen die seksuele getinte berichten ontvangen zouden 

meisjes, jongere kinderen en kinderen uit een lagere SES vaker van 

streek zijn (d‟Haenens & Vandoninck., 2012; Livingstone & 

Helsper, 2007). Volgens het EU Kids online onderzoek kan men 

stellen dat zowel in België als in Europa cyberpesten het meeste 

schade berokkent bij kinderen. Zo lijkt het dat jongeren het sterkst 

van streek zijn door cyberpesten en dat het negatieve gevoel dat 

hierbij gepaard gaat het langst blijft hangen. Bijna 3 op de 4 jongeren 

die in aanraking komt met cyberpesten ervaart dit als een negatieve 
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ervaring (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Uit het EU Kids Online 

onderzoek komt naar voren dat jongeren gedurende het jaar dat aan 

het onderzoek voorafging het vaakst slachtoffer waren van 

cyberpesten op sociale netwerksites en instant messaging 

programma‟s zoals MSN. In dit onderzoek komt ook naar voren dat 

jongere kinderen en meisjes hun niet alleen vaker maar ook langer 

slecht voelen als gevolg van dit online pestgedrag (Livingstone et al., 

2012). Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gegeven door Rose 

en Rudolph (2006) die stellen dat meisjes zich vaker zorgen maken 

rond sociale contacten en peer evaluaties dan jongens. In een 

onderzoek van Tesch & Talmud (2010) komt tenslotte nog naar 

voren dat meisjes, jongere kinderen en jongeren uit gezinnen met een 

lagere SES vaker van streek zijn als gevolg van cyberpestgedrag.  

1.3 Copingstrategieën 

Coping verwijst naar de manier waarop een persoon omgaat met 

stresssituaties (Lazarus & Folkman, 1984). Derglijke coping heeft 

een significante impact op de vaardigheden om succesvol om te gaan 

met sociale stress die kinderen ervaren tijdens hun jeugd (Causey & 

Dubow, 1992). Coping kan men onderverdelen in twee categorieën. 

Enerzijds heeft men de approach-focused strategie die verwijst naar 

de directe inspanningen die men doet om deze stress aan te pakken 

zoals bijvoorbeeld de stresssituatie als gespreksonderwerp aansnijden 

bij vrienden. Anderzijds heeft men de avoidance-focused strategie 

waarbij men bepaalde situaties zal negeren of uit de weg zal gaan 

(Causey & Dubow, 1992).  Livingstone et al. (2012) spreken van 

actieve (approach-focused) en passieve (avoidance-focused) 

categorieën. 

 Bij actief kan men  enerzijds communicatief handelen waarbij 

jongeren hun negatieve ervaring delen met anderen. Deze strategie 

wordt gebruikt door jongeren bij alle soorten van risico‟s en is vooral 

populair in het geval van cyberpesten. De communicatieve strategie 

wordt vaker gebruikt bij de kwetsbare groepen: meisjes, jongere 

kinderen en tieners uit gezinnen met een lagere SES. Jongeren kiezen 

vooral voor hun vrienden wanneer ze de nood hebben om te praten 

over de online risico‟s die ze ervaren. In mindere mate delen ze dit 
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ook met hun ouders, maar zelden met leerkrachten. Naast meisjes 

zijn ook jongeren die zeer intens van streek raken eerder geneigd om 

communicatief te reageren bij de blootstelling aan een online risico. 

Anderzijds kan men binnen de actieve coping ook proactief 

handelen. Een proactieve strategie refereert naar de technische 

mogelijkheden en digitale vaardigheden die de persoon kan 

gebruiken om het online risico‟s af te wenden. Deze aanpak wordt 

beschouwd als de beste strategie omtrent coping omdat deze als doel 

hebben om de schade te beperken in de toekomst. Hier moeten de 

jongeren wel over een minimum aan digitale vaardigheden 

beschikken opdat ze in staat kunnen zijn om berichten te verwijderen 

of contactpersonen te blokkeren. Uit zelfrapportering bij de Europese 

jongeren blijkt dat deze aanpak wel erg succesvol is. Deze strategie 

wordt vaker gebruikt bij kinderen die hoger staan op de ladder of 

opportunities, jongens, oudere kinderen en tieners met veel 

zelfvertrouwen. 

 Naast de actieve coping kunnen jongeren ook passief handelen. 

Deze passieve coping wordt onderverdeeld in enerzijds 

zelfbeschuldiging en anderzijds een fatalistische houding. Deze 

fatalitische houding houdt bijvoorbeeld in dat jongeren hopen dat het 

probleem wel vanzelf verdwijnt of ze gaan zelfs het internet niet 

meer gebruiken. Het internet gewoonweg niet meer gebruiken is 

nefast voor het opbouwen van een online weerbaarheid en het 

benutten van de opportuniteiten die het internet aanreikt. Het lijkt 

vanzelfsprekend dat jongeren die laag scoren op de ladder of 

opportunities deze strategie hanteren. Wanneer ze deze strategie 

toepassen en het internet niet meer gebruiken zal men niet in staat 

zijn om te stijgen op de ladder van opportunities. Verder wordt deze 

manier ook vaker gebruikt door jongere kinderen, tieners uit 

gezinnen met een lage SES, jongeren met psychologische problemen 

of met een lage self-efficacy. Uit onderzoek blijkt dat een op vier 

Europese kinderen hoopt dat het probleem wel  zal verdwijnen 

wanneer ze van streek geraken als gevolg van een online risico. 

Daarnaast lijkt het ook zo dat jongeren die intenser van streek zijn 

vaker het internet links laten liggen. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoek 

2.1 Onderzoeksvragen & hypotheses 

Uit  de literaire exploratie in het eerste hoofdstuk van deze 

masterproef kan men afleiden dat jongeren daadwerkelijk in 

aanraking komen met online risico‟s en dat er reeds onderzoek is 

verricht naar de manieren waarop ze daar mee omgaan. Er moet echt 

opgemerkt worden dat er weinig in de literatuur terug te vinden is 

aangaande dit thema bij jongeren in het BuSO. Teneinde een 

bijdrage te leveren om dit hiaat op te vullen zal deze masterproef drie 

onderzoeksvragen behandelen. Omwille van het gegeven dat er in de 

de literatuur geen reden te vinden is waarom bepaalde vaststellingen 

anders zouden zijn in het BuSO, zijn de hypotheses per 

onderzoeksvraag gebaseerd over wat er al geweten is omtrent online 

risico‟s en jongeren in het gewoon onderwijs. 

 

Onderzoeksvraag 1: 

Komen jongeren in het BuSO vaker in aanraking met online risico‟s 

en ervaren ze dit vaker als negatief dan jongeren in het regulier 

onderwijs? 

 

H1: Jongeren uit het BuSO worden vaker blootgesteld aan online 

risico‟s  

H2: Jongeren uit het BuSO ervaren online risico‟s vaker als 

“tamelijk tot zeer erg” dan jongeren die school lopen in het 

gewoon onderwijs 

 

Onderzoeksvraag 2: 

Wat zijn de determinanten die blootstelling aan online risico‟s bij 

jongeren in het BuSO bepalen?  

 

H3: Jongens worden even vaak blootsgesteld aan online risico‟s als 

meisjes  

H4: Oudere kinderen komen vaker in contact met online risico‟s 
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H5: Kinderen uit gezinnen met een lage socio-economische status 

ervaren meer blootstelling aan online risico‟s dan jongeren met een 

hoge SES 

H6: Er is een verlaagde blootstelling aan online risico‟s wanneer er 

een goede ouder-kind relatie bestaat  

H7: Hoe vaker men het internet gebruikt, hoe meer men in aanraking 

komt met online risico‟s 

 

Onderzoeksvraag 3: 

Hoe gaan jongeren uit het BuSO om met deze online risico‟s? 

 

H8: Jongens reageren vaker via approach-focused strategieën dan 

meisjes wanneer ze van streek geraken als gevolg van een online 

risico  

H9: Oudere jongeren gebruiken vaker approach-focused strategieën 

hanteren dan jongere tieners 

H10: Jongeren die intenser van streek zijn als gevolg van een online 

risico reageren vaker op een fatalistische wijze dan jongeren die 

minder intens van streek zijn.  
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2.2 Situering 

Jongeren met lichamelijke-, verstandelijke-, gedrags- of leer-

problemen waarbij het gewone onderwijs geen passende begeleiding 

kan voorzien kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs. Hier 

tracht men deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een 

integratie in de maatschappij. Dit onderwijs is net zoals het 

traditioneel onderwijs onderverdeeld in het kleuter, lager en 

secundair onderwijs. Omdat er in deze masterproef de nadruk ligt op 

tieners wordt er enkel ingegaan op het buitengewoon secundair 

onderwijs. De verschillende soorten beperkingen die jongeren 

kunnen hebben worden theoretisch onderverdeeld in types. 

Vervolgens heeft men vier opleidingsvormen (OV) waarbij jongeren 

uit verschillende types kunnen worden samengebracht. In welke 

opleidingsvorm men terecht komt hangt af van de doelstellingen die 

men beoogt. Jongeren in OV1 krijgen een sociale vorming opdat ze 

zicht later in een beschermd leefmilieu kunnen integreren. Bij 

opleidingsvorm 2 krijgen de jongeren arbeidstraining zodat ze in een 

beschermd leef- en werkmilieu kunnen functioneren. Vervolgens 

heeft men jongeren in OV3. Deze jongeren worden klaargestoomt op 

een integratie in een gewoon leefmilieu. Tenslotte krijgen OV4 

jongeren een voorbereiding op een opleiding in het hoger onderwijs 

en krijgen zij in het BuSO studierichtingen die overeenkomen met 

het gewoon onderwijs.  

 Omwille van praktische redenen werd er geopteerd om enkel de 

fysiek en mentaal sterkere leerlingen (OV3 en OV4 leerlingen) in het 

BuSO te laten deelnemen aan het onderzoek. Uit het vooronderzoek 

bleek namelijk dat OV1 en OV2 jongeren aanzienlijk meer moeite 

ervaarden om de vragenlijst zelfstandig in te vullen. Deze  jongeren 

hadden zowel cognitieve als fysieke hulp nodig om de vragenlijst 

volledig in te vullen en dit zou kunnen leiden tot sociaal-wenselijke 

antwoorden. Uit dit vooronderzoek, met één of twee leerlingen uit 

elke opleidingsvorm, is ook gebleken dat er enkele onduidelijkheden 

waren aangaande de vraagstelling en antwoordmogelijkheden in de 

enquête. Om een ondubbelzinnige, heldere enquête te kunnen 

gebruiken tijdens het hoofdonderzoek werden deze onduidelijkheden 

dan ook samen met de leerlingen besproken zodat deze werden 
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aangepast in de vragenlijst. Ter illustratie: in de vragenlijst werd er 

gepeild hoe jongeren in contact zijn gekomen met pijnlijke 

opmerkingen die naar hun gericht waren. Enkele mogelijke 

antwoorden waren: persoonlijk, via de gsm en het internet. Anno 

2013 is het mogelijk om met de gsm op het internet te surfen en 

bijgevolg werd er door een leerling de opmerking gemaakt dat dit 

misschien duidelijker gespecificeerd moest worden in de vragenlijst. 

2.3 Dataverzamelingsmethode 

Voor deze masterproef werd een selecte steekproef gebruikt. De 

steekproef werd niet op willlekeurige wijze getrokken.  Er werd met 

de directie van elke Vlaamse BuSO-school (met OV3/OV4 

leerlingen) zowel telefonisch als elektronisch contact opgenomen om 

uitleg te verschaffen over het opzet van deze masterproef. Sommige 

directies waren zeer enthousiast over het onderwerp en verklaarden 

dat het thema zeer actueel is in hun school  terwijl andere directies 

aanzienlijk moeilijker te overtuigen waren. Logischerwijs werden 

enkel de scholen die geïntresseerd waren om mee te werken aan het 

onderzoek geselecteerd. Wanneer de scholen toezegden werd de 

URL van de online vragenlijst doorgegeven naar de directie van de 

geselecteerde scholen opdat deze op hun beurt dit konden doorgeven 

(via het elektronische leerplatform van de betreffende school) aan de 

personen die bevoegd werden bevonden voor de opvolging hiervan. 

Het contact met de scholen dat daarop volgde gebeurde steeds via 

deze contactpersonen. Deze bevoegde personen waren in alle 

gevallen leerkrachten die de leerlingen tijdens de contacturen de 

online vragenlijst lieten invullen. Gezien de geografische spreiding 

van de verschillende scholen en het feit dat de klasgroepen kleiner 

zijn dan in het regulier onderwijs gecombineerd met het drukke 

schoolprogramma in het masterjaar werd er geopteerd om niet 

persoonlijk langs te gaan bij de verschillende scholen om het 

hoofdonderzoek af te nemen bij de leerlingen. Er werden wel 

duidelijke instructies doorgestuurd naar de betreffende leerkrachten. 

Zo werd er gevraagd aan de leerkrachten om de leerlingen duidelijk 

te maken waarover het onderzoek precies handelde, dat er geen juiste 

of foute antwoorden bestaan, dat ze een volledig lesuur de tijd 
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hadden om de vragenlijst in te vullen, dat de vragenlijsten volledig 

anoniem zijn en dat dat ze eerlijk moesten proberen te antwoorden. 

Deze instructies kwamen nogmaals terug in de online enquête die de 

jongeren op het computerscherm te zien kregen.  

2.4 Data 

Aan dit onderzoek hebben er 297 leerlingen deelgenomen, bij een 

totaal van zeven BuSO-scholen verspreid over Vlaanderen 

(Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen & Oost-Vlaanderen) 

waarvan 254 vragenlijsten bruikbaar werden bevonden (N= 254).  Zo 

had er bijvoorbeeld een student een onrealistische leeftijd  van 4 jaar 

aangegeven en verder niets ingevuld van de vragenlijst. Bijgevolg 

werden dergelijke respondenten verwijderd uit de analyse.  Wanneer 

men deze respondenten diepgaander gaat bekijken kan men 

waarnemen dat de jongens oververtegenwoordigd waren met 205 

respondenten tegenover 49 meisjes, dit komt overeen met 

respectievelijk 81 % en 19 %. Uit recente cijfers afkomstig van 

Onderwijs Vlaanderen kan men afleiden dat ook in totaliteit het 

nederlandstalig Buitengewoon Secundair Onderwijs een 

oververtegenwoordiging kent van jongens (64%) ten aanzien van 

meisjes (36%) (Onderwijs Vlaanderen, 2012). Van deze 

respondenten kwamen er 130 uit OV3 en 124 uit OV4. De 

gemiddelde leeftijd in deze steekproef was 15,3 jaar (M= 15,3; SD= 

1,91). De minimumleeftijd bedroeg 12 jaar terwijl de oudste leerling 

21 jaar was.  

 

2.5 Meetinstrument 

De respondenten werden bevraagd aan de hand van een online 

enquête teneinde een kwantitatief onderzoek te verrichten. De keuze 

voor een online vragenlijst is voornamelijk te wijten door de 

mogelijkheid om een flexibele vraagvolgorde erin te verwerken. In 

de enquête die het onderzoek gebruikt kan per antwoord dat men 

geeft de vervolgvraag verschillen. Dit soort van flexibele 

vervolgvragen in papieren enquêtes zijn zeer moelijk om op een 
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duidelijke manier weer te geven. Deze vragenlijst is terug te vinden 

in bijlage 1. Teneinde een vergelijking te kunnen maken met de EU 

Kids resultaten werd de vragenlijst sterk gebaseerd op het EU Kids 

Online survey. Zowel de vraagstelling als de uitleg die gegeven werd 

bij elke vorm van online risico is vergelijkbaar met het EU Kids 

Online onderzoek. Het eerste deel van de vragenlijst peilt naar enkele 

socio-demographische gegevens zoals leeftijd, geslacht en socio-

economische status van het gezin. Voor deze SES werd er gepeild 

naar het opleidingsniveau van de ouders. Het opleidingsniveau werd 

gemeten aan de hand van een 5-punten schaal (geen diploma, lager 

onderwijs, secundair onderwijs, hogeschool of universiteit of ik weet 

het niet). Naast de SES van het gezin werd er ook gepeild naar de 

kwaliteit van de relatie die de jongeren in kwestie hadden met hun 

ouders. Voorbeelden van items die werden bevraagd zijn: “mijn 

vader/moeder weet waar ik ben na school” en “mijn vader/moeder 

legt mij regels op”. Hiervoor werd er een 3-punten schaal gebruikt 

(bijna altijd, soms, bijna nooit). Om het internetgebruik in kaart te 

brengen werd de vraag gesteld hoe vaak de jongeren het internet 

gebruikten met een 4-punten schaal (dagelijks, één of twee keer per 

week, één of twee keer per maand, minder dan één keer per maand) 

De overige delen van de vragenlijst behandelde specifieke thema‟s 

die de kern van het onderzoek vormen. De thema‟s die aan bod 

komen zijn cyberpesten, seksueel getinte beelden, negatieve User 

Generated Content, misbruik van persoonlijke informatie, contact 

met vreemde personen en sexting. Omdat de woorden pornografie en 

cyberpesten verschillende betekenissen kunnen hebben werden deze 

woorden niet gebruikt in de vraag. In plaats van deze termen werd er 

in de vraagstelling verwezen naar vrijende of naakte mensen en 

pijnlijke/kwetsende dingen zeggen tegen anderen. In verband met de 

thema‟s cyberpesten, seksueel getinte beelden, sexting en 

ontmoetingen met vreemde personen werd er telkens gevraagd aan 

de leerlingen of: a) ze er al dan niet reeds in aanraking mee zijn 

gekomen, b) hoe erg ze de confrontatie vonden en c) welke 

copingstrategieën ze nadien hanteerden. Voor de thema‟s negatieve 

user generated content en misbruik van persoonlijke informatie werd 

er analoog met het EU Kids Online onderzoek enkel gevraagd aan de 

leerlingen of ze er al dan niet mee in aanraking zijn gekomen. 
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2.6 Analyse 

De analyses bestaan uit drie delen. In een eerste deel vergelijken we 

aan de hand van beschrijvende analyses enkele zaken tussen 

jongeren uit het BuSO en jongeren die school lopen in het regulier 

onderwijs. De data die werd gebruikt om vergelijkende analyses te 

maken is afkomstig van het Belgische EU Kids Online onderzoek 

(N=1006). Zo wordt er een vergelijking gemaakt tussen het verschil 

in blootstelling aan de verschillende online risico‟s. Ook wordt er 

nagegaan of jongeren in het BuSO als dan niet vaker een negatieve 

ervaring overhouden dan jongeren in het gewoon onderwijs als 

gevolg van dergelijke blootstelling. 

 In een tweede stap gaan we door middel van multivariate 

logistische regressie na welke determinanten de blootstelling aan 

online risico‟s beïnvloeden. We gaan meer bepaald de invloed van 

enkele sociaal-demografische (geslacht, leeftijd & SES ) factoren na. 

Naast dese sociaal-demografische factoren wordt er ook nagegaan of 

bepaalde persoonskenmerken (hoeveelheid internetgebruik & 

kwaliteit ouder-kind relatie) een invloed uitoefenen op de mate van 

blootstelling aan online risico‟s. 

 In een derde stap wordt er dieper ingegaan hoe BUSO jongeren 

omgaan met de blootstelling aan online risico‟s. Hierbij wordt 

conform het EU Kids Online onderzoek ook de nadruk gelegd op de 

actieve en passieve strategieën. Naast een logistische regressie werd 

hier ook gebruik gemaakt van pearson correlatietesten. 

2.7 Operationalisering van de variabelen 

Deel 1 
Eerst wordt er een vergelijking gemaakt tussen jongeren in het BuSO 

en jongeren in het gewoon onderwijs aangaande de blootstelling van 

online risico‟s. De verschillende online risico‟s die met elkaar 

vergeleken zullen worden zijn: cyberpesten, seksueel getinte 

beelden, negatieve User Generated Content, offline contact met 

vreemde personen en sexting. Daarna worden de mogelijke negatieve 

ervaringen als gevolg van blootstelling (0= geen blootstelling; 1= 

blootstelling) aan cyberpesten, seksueel getinte beelden, 
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ontmoetingen met vreemde personen en sexting met elkaar 

vergeleken. Hierbij werden de variabelen gehercodeerd zodat er 

steeds twee categorieën ontstaan. De antwoordcategorieën “ik vond 

het een beetje erg” en “ik vond het helemaal niet erg” kregen de 

waarde 0 en de antwoordcategorieën “Ik vond het tamelijk erg” en 

“ik vond het zeer erg” kregen de waarde 1. Mogelijke significante 

verschillen werden nagegaan door middel van een Chi-kwadraat test. 

Deel 2 
Afhankelijke variabele 

Om de online risico‟s te operationaliseren werd er steeds een 

dichotome variabele aangemaakt waarbij  0= geen blootstelling  en 

1= blootstelling. 

 
Tabel 3: Operationalisering van de verschillende online risico’s 

Online risico Operationalisering 

Cyberpesten Blootstelling aan pesten via het 

internet 

0= Geen blootstelling 

1= Blootstelling 

Seksueel getinte beelden Blootstelling aan seksueel getinte 

beelden via het internet 

0= Geen blootstelling 

1= Blootstelling 

Negatieve User Generated 

Content 

Blootstelling aan negatieve UCG: 

Manieren om jezelf pijn te doen 

Manieren om zelfmoord te plegen 

Manieren om zeer mager te worden 

(anorexia of boulemie) 

Haatdragende boodschappen om 

bepaalde groepen of personen aan te 

vallen 

Het nemen van drugs of hun 

ervaringen hiermee 

0= Geen blootstelling 

1= Minstens één blootstelling aan 

bovenstaande negatieve UCG 
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Voor de multivariate logistische regressie werden deze online 

risico‟s opgeteld en herleid tot een dichotome variabele (0= geen 

blootstelling aan online risico‟s; 1= minstens aan één risico 

blootgesteld). 

 

Onafhankelijke variabele  

Sociaal-demografische factoren 

 Gender 

De waarde 0 indiceert “Vrouwen” en 1 “Mannen”. 

 

 Leeftijd 

Bij deze continue variabele loopt de leeftijd van 12 tot 21 jaar. 

 

 SES 

Om sociaal-economische status te meten werd een categorische 

variabele gemaakt op basis van de variabele opleidingsniveau van de 

ouders. Opleidingsniveau‟s werden bij elkaar gezet zodat er twee 

categorieën overbleven (0= Geen diploma, lagere & middelbare 

school; 1= hogeschool of universiteit). Indien één van de ouders een 

hogeschool of een universitair diploma heeft behaald kan men 

spreken van een hoge SES in het gezin. Bijgevolg werden dus de 

Ontmoeting met vreemde 

personen 

Ontmoeting vreemde personen 

Ja, een persoon die een vriend of 

familielid is van iemand die ik 

persoonlijk ken 

Ja, een persoon die ik van nergens 

kende tot als ik hem/haar op het 

internet tegenkwam 

0= Geen blootstelling 

1= Minstens één blootstelling aan 

bovenstaande 

ontmoetingsmogelijkheden 

Sexting Blootstelling aan seksueel getinte 

berichten via het internet 

0= Geen blootstelling 

1= Blootstelling 
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opleidingsniveau‟s van zowel de vader als de moeder samengenomen 

om de SES van het gezin te bepalen. Hieruit ontstonden drie 

categorieën. Hoge SES (25,8%) en lage SES (75,2%). Er waren 64 

jongeren die geen weet hadden van het opleidingsniveau van de 

ouders. Deze werden als missings opgegeven. 

 

Persoonskenmerken 

Internetgebruik 

Omwille van het gelimiteerd aantal respondenten werd er geopteerd 

om verschillende niveau‟s van internetgebruik samen te nemen zodat 

er twee categorieën ontstaan (0= niet dagelijks; 1= dagelijks). 

Ongeveer een vijfde van de jongeren gebruikt het internet maximum 

één of twee keer per week  terwijl de overgrote meerderheid van de 

jongeren het internet dagelijks gebruikt (79%).  

 

Kwaliteit van de moeder-kind relatie  

Om deze onafhankelijke variabele te operationaliseren werd een 

schaal gemaakt op basis van de items die werden bevraagd in vraag 

8. De items werden bevraagd op basis van een likert-schaal met de 

antwoordcategorieën 0= (bijna) nooit; 1= soms; 2= (bijna) altijd. Om 

deze schaal te construeren werd er gebruikt gemaakt van principale 

componenten analyse zonder rotatie.  

 
Tabel 4: PCA (kwaliteit moeder-kind relatie) 

Item Component 1 

(kwaliteit moeder-kind 

relatie) 

1. Laat mij beter voelen als ik verdrietig of boos ben 

2. Luistert naar wat ik zeg 

3. Luistert naar mijn problemen 

4. Weet waar ik ben na school 

5. Legt mij regels op 

 

Eigenwaarde 

Verklaarde variantie 

0,829 

0,879 

0,872 

0,765 

0,572 

 

3,132 

62,641% 

 

Cronbach alfa 

N 

 

0,844 

254 
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Éen factor werd onthouden uit de PCA. Component 1 interpreteren 

we als de kwaliteit van de moeder-kind relatie. Hoe hoger men scoort 

op deze schaal hoe beter de kwaliteit van de moeder-kind relatie. De 

betrouwbaarheid van deze schaal is met Cronbach Alfa (α= .834) 

sterk en de PCA toont een duidelijke unidimensionaliteit van de 

schaal aan.  
 

Kwaliteit vader-kind relatie 

Conform met de peiling naar de kwaliteit moeder-kind relatie wordt 

er ook  een schaal gemaakt om de kwaliteit van de vader-kind relatie 

te operationaliseren. Deze schaal werd gemaakt op basis van de 

items die werden bevraagd in vraag 12. Ook hier werden de items 

bevraagd op basis van een likert-schaal met de antwoordcategorieën 

0= (bijna) nooit; 1= soms; 2= (bijna) altijd.  

 
Tabel 5: PCA (kwaliteit vader-kind relatie) 

Item Component 1 

(kwaliteit vader-kind 

relatie) 

1. Laat mij beter voelen als ik verdrietig of boos ben 

2. Luistert naar wat ik zeg 

3. Luistert naar mijn problemen 

4. Weet waar ik ben na school 

5. Legt mij regels op 

 

Eigenwaarde 

Verklaarde variantie 

0,783 

0,819 

0,841 

0,713 

0,592 

 

2,850 

57,006% 

 

Cronbach alfa 

N 

 

0,805 

254 

 

Ook hier werd er één factor weerhouden uit de PCA. Hoe hoger men 

scoort op deze schaal hoe beter de kwaliteit van de vader-kind 

relatie. Ook hier is de betrouwbaarheid van de schaal met 

Cronbach Alfa (α= .805) sterk en de PCA toont een duidelijke 

unidimensionaliteit van de schaal aan. 
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Deel 3 
Om na te gaan hoe jongeren omgaan met blootstelling aan online 

risico‟s werd er een vergelijking gemaakt tussen actieve en passieve 

strategieën aangaande de vier online risico‟s: cyberpesten, seksueel 

getinte beelden, ontmoeting met vreemde personen & sexting. 

Actieve coping 

Om deze variabele te operationaliseren werd er een optelsom 

gemaakt van de verschillende actieve strategieën en werden deze 

herleid naar een dichotome variabele voor de individuele risico‟s (0= 

geen gebruik van actieve strategieën; 1= gebruik van minstens één 

actieve strategie). Tabel 6 geeft de mogelijke actieve strategieën per 

online risico weer die de respondenten konden aanvinken in de 

vragenlijst. 

Passieve coping 
Conform de variabele actieve strategieën werd ook deze variabele 

geoperationaliseerd door een optelsom te maken van de verschillende 

passieve strategieën en werden deze herleid naar een dichotome 

variabele voor de individuele risico‟s (0= geen gebruik van pasieve 

strategieën; 1= gebruik van minstens één passieve strategie). Tabel 7 

geeft de mogelijke passieve strategieën per online risico weer die de 

respondenten konden aanvinken in de vragenlijst. 
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Tabel 6: Operationalisering  actieve strategieën 
 

  Cyber-
pesten 

Seksueel 

getinte 

beelden 

Ontmoeting 

vreemde 

personen 

Sexting 

Actief Ik probeerde het 

probleem op te 

lossen 

X X   

X 

Ik probeerde de 

andere persoon 

te overtuigen 

om er mee te 

stoppen 

X  X X 

Ik wilde het de 

andere persoon 

betaald zetten 

X  X  

Ik heb er met 

iemand over 

gepraat 

X X X X 

Ik heb de 

pijnlijke 

berichten/beelde

n verwijderd 

X X X X 

Ik wijzigde mijn 

privacy 

instellingen 

X   X 

Ik heb die 

persoon/website 

geblokkeerd 

X X  X 

Ik heb het 

probleem aan de 

website of 

internetprovider 

gemeld 

X X X X 

 Ik veranderde 

mijn 

contactgegevens 

X  X X 
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Tabel 7: Operationalisering passieve strategieën 

  Cyber-
pesten 

Seksueel 
getinte 
beelden 

Ontmoeting 
vreemde 
personen 

Sexting 

Passief Ik hoopte dat 
het probleem 
vanzelf zou 
verdwijnen 

X X  X 

 Ik voelde mij 
schuldig 

X X X X 

 Ik heb het 
internet een 
tijdje niet meer 
gebruikt 

X X X X 

 Ik aanvaardde 
de situatie, 
want er kon 
toch niets aan 
worden gedaan 

X   X 

 Ik heb niet meer 
met personen 
gechat die ik 
nog niet 
persoonlijk 
ontmoet heb 

  X  

 Ik heb geen 
persoonlijke 
ontmoeting 
meer gehad 
met personen 
die ik enkel van 
op het internet 
ken 

  X  
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Mate van geschokt zijn 
In deel 1 van de resultaten werd er nagegaan of jongeren in het 

BuSO al dan niet vaker een negatieve ervaring opdoen als gevolg 

van een blootstelling aan online risico‟s. Hiervoor werd “mate van 

geschokt zijn” geoperationaliseerd door verschillende categorieën 

samen te nemen. In  deel  1 kregen de antwoordcategorieën “ik vond 

het een beetje erg” en “ik vond het helemaal niet erg” de waarde 0 en 

de antwoordcategorieën “Ik vond het tamelijk erg” en “ik vond het 

zeer erg” de waarde 1. Voor deel 3  werd er gebruikt gemaakt van 

een andere operationalisering. Hier werd er nagegaan of jongeren die 

intenser van streek geraken door online risico‟s vaker geneigd zijn 

om een passieve copingstrategie te hanteren. Hierbij wordt er gebruik 

gemaakt van pearson correlatietesten. De mate van geschokt zijn 

werd gemeten aan de hand van een likert-schaal waarbij 

respondenten konden aanduiden hoe erg ze het vonden om in 

aanraking te komen met een bepaald online risico (0= ik vond het 

helemaal niet erg; 1= Ik vond het een beetje erg; 2=ik vond het  

tamelijk erg; 3=, ik vond het zeer erg). Voor de variabele 

passieve/actieve copingstrategie werden de verschillende passieve 

copingstrategieën opgeteld. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten 

De vraag of jongeren in het BuSO vaker dan jongeren in het regulier 

onderwijs in aanraking komen met online risico‟s, controlerend voor 

sociaal-demografische factoren en persoonskenmerken, is de de rode 

draad die doorheen deze masterproef loopt. Verder wordt er 

nagegaan welke variabelen de blootstelling aan online risico‟s bij 

jongeren in het BuSO kunnen voorspellen, of zij hier al dan niet 

vaker een negatieve ervaring aan overhouden dan hun collega‟s in 

het gewoon onderwijs en hoe deze jongeren omgaan met dergelijke 

negatieve ervaringen. Er wordt gestart met enkele bivariate analyses 

om een vergelijkend beeld te krijgen van de mate waarin jongeren in 

het BuSO en jongeren in het gewoon onderwijs blootgesteld raken 

aan online risico‟s. Voor deze vergelijking wordt er gebruik gemaakt 

van een eigen BuSO dataset (N=254) en een EU Kids Online dataset 

(N=1006) (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Om na te gaan welke 

determinanten invloed hebben op de blootstelling aan online risico‟s 

in het BuSO wordt er vervolgens binnen de eigen dataset nagegaan 

wat de invloed is van sociaal-demografische factoren en 

persoonskenmerken met behulp van een multivariate logistische 

regressie-analyse. Deze multivariate analyses worden stapsgewijs 

opgebouwd. Eerst worden de sociaal-demografische factoren 

geanalyseerd om daarna de invloed na te gaan van enkele 

persoonskenmerken. Tenslotte wordt er ingegaan op de manier 

waarop jongeren omgaan met online risico‟s aan de hand van 

pearson correlatietesten en een logistische regressie-analyse. 

Deel 1: Zijn er verschillen tussen jongeren in het 

buitengewoon en regulier onderwijs? 

Om de verschillen na te gaan in blootstelling aan online risico‟s 

tussen jongeren in het BuSO en jongeren in het reguliere onderwijs 

maken we gebruik van de EU Kids Online data en de eigen 

verzamelde data. Aan de hand van bivariate analyse zal de hypothese 

worden getoetst of jongeren in het BuSO vaker in aanraking komen 

met online risico‟s. Onderstaande tabel 8 geeft een vergelijkende 
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voorstelling omtrent het verschil in percentage aangaande de 

blootstelling aan online risico‟s bij jongeren. 

 
Tabel 8: Blootstelling aan online risico’s (%)

 

Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat jongeren in het BuSO 

vaker worden blootgesteld aan elke vorm van online risico dan 

jongeren in het regulier onderwijs. We kunnen  vastellen dat zowel in 

het BuSO als in het regulier onderwijs blootstelling aan 

contentrisico‟s het vaakst voorkomen. Jongeren in het BuSO 

(N=254) komen siginificant vaker in aanraking met seksueel getinte 

beelden (X
2 

(1) = 83,28; p < .001) dan jongeren in het gewoon 

onderwijs (N=987). Ook voor  ongepaste User Generated Content 

vinden we dat jongeren in het BuSO (N=254) hier vaker mee in 

aanraking komen (X
2
 (1) = 54,41; p < .001) dan jongeren in het 

gewoon onderwijs (N=749). Bij blootstelling aan contactrisico‟s kan 

men vaststellen dat jongeren in het BuSO (N=254) vaker een 

werkelijke ontmoeting hebben met personen die ze online hebben 

leren kennen (X
2 

(1) = 76,037; p < .001) dan jongeren in het gewoon 

onderwijs (N=997). De meest frappante  bevinding kan men echter 
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terugvinden bij blootstelling aan conductrisico‟s. Uit bovenstaande 

grafiek blijkt namelijk dat maar liefst 18,9% van de BuSO-jongeren 

(N=254) het afgelopen jaar in aanraking is gekomen met online 

pestgedrag (X
2
(1)  = 45,41; p < .001) ten opzichte van 5,7% in het 

EU Kids Online onderzoek (N= 993). Aangezien uit de literatuur 

blijkt dat jongeren het vaakst en meest intens van slag geraken als 

gevolg van blootstelling aan cyberpesten kan men dit percentage 

zorgwekkend noemen (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). Tenslotte 

komen jongeren die school lopen in het BuSO (N=254) ook vaker in 

contact met sexting (X
2
 (1) = 32,78; p < .001) dan jongeren in het 

gewoon onderwijs (N=934). Men kan hierbij opmerken dat het 

online contactrisico “misbruik van persoonlijke informatie” niet 

terug te vinden is in de tabel. Dit komt omdat deze variabele niet op 

dezelfde manier bevraagd is geweest in de twee verschillende 

onderzoeken. Om te vermijden dat er twee variabelen werden 

vergeleken die niet exact op dezelfde manier zijn gemeten werd er 

geopteerd om deze niet in deze analyse te brengen. 

 Om na te gaan of jongeren uit het BuSO het vaker tamelijk tot 

zeer erg vinden wanneer ze blootsgesteld geraken aan online risico‟s 

werd er gebruik gemaakt van een bivariate frequentietabel waarbij de 

resultaten vergeleken worden met het EU Kids Online raport. 

Onderstaande tabel 9 geeft een vergelijkende voorstelling omtrent 

het verschil in percentage aangaande de negatieve ervaringen als 

gevolg van een blootstelling aan online risico‟s bij jongeren. Hier 

gaat het om de jongeren die in zowel de EU Kids Online vragenlijst 

als de vragenlijst in dit onderzoek hebben aangegeven dat ze de 

blootstelling “tamelijk erg” en “zeer erg” vonden. 
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Tabel 9: Negatieve ervaringen als gevolg van blootstelling aan online risico’s 

(%) 

 
 

Aangaande seksueel getinte beelden kunnen we stellen dat jongeren 

in het gewoon onderwijs (N=44) hierbij siginificant vaker (X2 (1)= 

7,97; p < .01) een negatieve ervaring aan overhouden dan jongeren in 

het BuSO (N=105). Jongeren in het BuSO (N=23) lijken vaker 

slechte ervaring over te houden aan een ontmoeting van een online 

contact dan jongeren in het regulier onderwijs (N=5) maar dit 

verschil is niet significant (X2 (1)= 0,655; p= n.s.). Jongeren in het 

BuSO (N=48) lijken vaker een negatieve ervaring over te houden aan 

cyberpesten dan jongeren in het regulier onderwijs (N=53), maar het 

verschil is ook hier niet siginificant (X2 (1)= 1,618; p= n.s.). Verder 

lijkt het erop dat in verband met sexting jongeren in het BuSO 

minder vaak (N=96) een negatieve ervaring overhouden dan 

jongeren in het regulier onderwijs (N=18), maar ook dit is niet 

significant (X2 (1)= 0,062; p= n.s.).  
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Deel 2: Wat zijn de determinanten van blootstelling aan 

online risico’s bij BuSO jongeren? 

Om na te gaan welke determinanten een invloed uitoefenen op de 

blootstelling aan de overkoepelende variabele “online risico‟s” wordt 

er een multivariate analyse uitgevoerd. Hierbij wordt er 

gecontroleerd voor enkele sociaal-demografische factoren en 

persoonskenmerken. In tabel 10 valt het meteen op dat er in de 

modellen geen siginificatie effecten zijn.  In model 1 kijken we of 

geslacht een voorspeller is van blootstelling aan online risico‟s. In 

model 2 wordt leeftijd toegevoegd en model 3 gaat de invloed na van 

SES op blootstelling aan online risico‟s onder controle van geslacht 

en leeftijd. Geen van de socio-demografische effecten is een 

significante voorspeller. Onder controle van bovenstaande sociaal-

demografische factoren wordt er in model 4 de kwaliteit van de 

relatie moeder en vader toevgevoegd. Beide hebben echter geen 

significant effect. In het finale model 5 kunnen we terugvinden dat 

geen enkele van de socio-demografische variabelen en 

persoonskenmerken een significante voorspeller is voor blootstelling 

aan online risico‟s bij BuSO jongeren. De totale verklaarde variantie 

in online risco‟s bedraagt 5,5%. Dit is bijzonder laag en wijst erop 

dat er nog andere verklarende variabelen moeten zijn die de 

blootstelling aan online risco‟s bij BuSO jongeren verklaren. 

 Uit deze resultaten blijkt dat men niet alle online risico‟s onder 

één kam mogen scheren. We vinden namelijk geen significante 

verbanden bij de overkoepelende variabele “online risico‟s”. In 

eerdere studies werd er echter reeds aangetoond dat blootstelling aan 

individuele risico‟s kunnen verschillen naar gelang sociaal-

demografische variabelen en persoonskenmerken. Zo halen  

d‟Haenens & Vandoninck (2012) aan dat interesses in bepaalde 

thema‟s kunnen verschillen naar gelang geslacht. Zo zouden jongens 

vaker interesse tonen in seksueel getinte beelden en bijgevolg zouden 

zij zich vaker hieraan blootstellen (Pauwels & Valkenburg, 2006). 

Om die reden werd er een logistische regressie uitgevoerd met elk 

risico apart. Er werd gebruik gemaakt van dezelfde socio-

demografische factoren en persoonskenmerken die in tabel 10 
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werden gebruikt om na te gaan welke determinanten invloed hebben 

op de blootstelling aan een online risico. 



Tabel 10. Logistische regressie-analyse van de invloed van sociaal-demografische variabelen en persoonskenmerken op 

blootstelling aan online risico’s (n=254)  

 

 Model 

1 

Exp (B) 

Sig. Model 

2 

Exp (B) 

Sig. Model 

3 

Exp (B) 

Sig. Model 

4 

Exp (B) 

Sig. Model 

5 

Exp (B) 

Sig. 

Constante (intercept) 2,750  ,684  ,605  ,735  ,595  

           

Sociaal-demografische 

variabelen 

          

Geslacht 2,007  2,151  2,145  2,182  2,006  

Leeftijd   1,091  1,095  1,081  1,062  

SES     1,336  1,358  1,207  

           

Persoonskenmerken           

Kwaliteit moeder-kind 

relatie 

      ,922  ,921  

Kwaliteit vader-kind 

relatie 

      ,937  ,912  

Internetgebruik         2,170  

           

Pseudo-R²  ,018  ,024  ,027  ,030  ,055 

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Tabel 11. Finale modellen- logistische regressie-analyse van de invloed van sociaal-demografische variabelen en 

persoonskenmerken op blootstelling aan seksueel getinte beelden, cyberpesten, negatieve UGC, ontmoeting met vreemde 

personen, misbruik persoonlijke informatie en sexting (n=254)  

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 Model 

6 

Exp 

(B) 

Sig. Model 

7 

Exp 

(B) 

Sig. Model 

8 

Exp 

(B) 

Sig. Model 

9 

Exp 

(B) 

Sig. Model 

10: 

Exp 

(B) 

Sig. Model 

11: 

Exp 

 (B) 

Sig. 

Constante (intercept) ,011 ** 32,491  ,162  ,160  3,289  ,016 ** 

             

Sociaal-

demografische 

variabelen 

            

Geslacht 1,991  ,272 ** ,425 * ,910  ,729  2,023  

Leeftijd 1,213 * ,723 ** 1,104  1,058  ,840  1,152  

SES 1,824  1,105  ,757  ,971  1,352  1,526  

             

Persoonskenmerken             

Kwaliteit moeder-

kind relatie 

,991  1,006  1,164  ,949  1,386  1,071  

Kwaliteit vader-kind 

relatie 

1,004  ,653 * ,681 * 1,171  ,662 * ,849  

Internetgebruik 2,1  3,191  2,243  1,750  1,808  1,605  

             

Pseudo-R²  ,106  ,143  ,111  ,025  ,077  ,063 



Het volledige model (6) voor seksueel getinte beelden laat zien dat er 

enkel een siginificant effect is van leeftijd onder controle van andere 

predictoren, en dat oudere kinderen meer kans hebben om in contact 

te komen met seksueel getinte beelden.  In het model (7) van 

cyberpesten kunnen we opmerken dat zowel geslacht, leeftijd als de 

kwaliteit vader-kind relatie een siginificant verband hebben onder 

controle van de overige variabelen. Jongens, oudere kinderen en 

jongeren die een positieve relatie hebben met de vader hebben 

minder kans om in aanraking te komen met cyberpesten. Aangaande 

negatieve UGC  (model 8) vinden we een siginificant verband met 

betrekking tot de variabelen geslacht en kwaliteit vader-kind relatie 

onder controle van de andere predictioren. Hier  is ook een tendens 

dat jongens en kinderen die een goede relatie hebben met de vader 

minder in aanraking komen met negatieve UGC. Aan de hand van 

bovenstaande tabel 11 kan men vaststellen dat aangaande offline 

ontmoetingen met vreemden (model 9) en sexting (model 11) er geen 

significante voorspellers werden gevonden. Bij misbruik van 

persoonlijke informatie (model 10) kan men een siginificant effect 

vinden van kwaliteit vader-kind relatie. Ook hier geldt dat wanneer 

jongeren in het BuSO een betere relatie hebben met de vader, deze 

minder kans hebben op misbruik van hun persoonlijke informatie. 

 De pseudo-Nagelkerke R²-waarden zijn laag met betrekking tot de 

modellen van sexting, ontmoeten van vreemde personen en misbruik 

van persoonlijke informatie. Dit wijst erop dat er nog belangrijkere 

verklarende variabelen moeten zijn die blootstelling aan deze online 

risico‟s verklaren. Voor de overige online risico‟s liggen de R²-

waarden boven de ,10 en kan men stellen dat de onafhankelijke 

variabelen een aanzienlijke verklaringskracht kunnen bieden omtrent 

blootstelling aan seksueel getinte beelden, cyberpesten en negatieve 

UGC. 
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Deel 3: Hoe gaan BuSO-jongeren om met online risico’s? 

Om na te gaan hoe jongeren omgaan met online risico‟s wordt er een 

logistische regressie-analyse uitgevoerd. Er wordt hier de nadruk 

gelegd op de copingstrategieën die voorkomen in het EU Kids 

Online onderzoek. Uit de literatuur blijkt dat er twee types zijn van 

van coping, namelijk de actieve en passieve copinstrategieën. 

Enerzijds heeft men de actieve strategie die verwijst naar de directe 

inspanningen die men doet om deze stress aan te pakken zoals 

bijvoorbeeld de stresssituatie als gespreksonderwerp aansnijden bij 

vrienden. Anderzijds heeft men de passieve strategie waarbij men 

bepaalde situaties zal negeren of uit de weg zal gaan (Causey & 

Dubow, 1992; Livingstone et al., 2012). Hieronder wordt beschreven 

in welke mate socio-demografische factoren en persoonskenmerken 

samenhangen met het gebruik van een actieve/passieve 

copingstrategie. 

Logistische regressie 

Actieve coping 
In tabel 12 kunnen we vaststellen dat er enkel voor cyberpesten 

(model 6) een significant verband terug te vinden is aangaande de 

predictor geslacht. Jongens zijn minder geneigd om een actieve 

copingstrategie te gebruiken nadat ze in aanraking komen met 

cyberpesten. Voor de resterende risico‟s kunnen we geen significante 

voorspellers opmerken. Als we de overkoepelende variabele online 

risico‟s bekijken in model 10 kunnen we stellen dat enkel geslacht 

een siginificante voorspeller is. Uit te de tabel blijkt namelijk dat de 

kans op gebruik van een actieve copingstrategie lager is voor jongens 

dan voor meisjes. De onafhankelijke variabelen voor de individuele 

risico‟s lijken een zekere voorspellingskracht te hebben op het 

gebruik van een actieve coping, maar in het model (10) van de 

overkoepelende variabele “online risico‟s” is de Pseudo-R² laag



Tabel 12. Finale modellen- logistische regressie-analyse van de invloed van sociaal-demografische variabelen en 

persoonskenmerken op actieve coping strategie bij seksueel getinte beelden, cyberpesten, negatieve UGC en ontmoeting met 

vreemde personen (n=254)  

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 Model1: 

Cyberpesten 

Exp (B) 

Sig. Model2: 

Seksueel 

getinte 

beelden 

Exp (B) 

Sig. Model3: 

Ontmoeting 

vreemden 

Exp (B) 

Sig. Model4: 

Sexting 

Exp (B) 

Sig. Model10: 

Online 

risico‟s 

Exp (B) 

Sig. 

Constante (intercept) 8,299  ,001 ** ,134  ,015 * ,540  

           

Sociaal-demografische 

variabelen 

          

Geslacht ,180 ** ,512  1,418  1,235  ,397 * 

Leeftijd ,791  1,269  ,845  1,169  ,982  

SES ,777  1,390  3,210  ,862  1,144  

           

Persoonskenmerken           

Kwaliteit moeder-kind 

relatie 

,958  2,469  2,451  1,130  1,002  

Kwaliteit vader-kind 

relatie 

,698  1,921  ,675  ,978  ,857  

Internetgebruik 3,300  1,958  2,199  ,804  2,305  

           

Pseudo-R²  ,153  ,181  ,124  ,022  ,060 



 Tabel 13. Finale modellen- logistische regressie-analyse van de invloed van sociaal-demografische variabelen en 

persoonskenmerken op passieve coping strategie bij seksueel getinte beelden, cyberpesten, negatieve UGC en ontmoeting met 

vreemde personen (n=254)  

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 Model1: 

Cyberpesten 

Exp (B) 

Sig. Model2: 

Seksueel 

getinte 

beelden 

Exp (B) 

Sig. Model3: 

Ontmoeting 

vreemden 

Exp (B) 

Sig. Model4: 

Sexting 

Exp (B) 

Sig. Model10: 

Online 

risico‟s 

Exp (B) 

Sig. 

Constante (intercept) 16,055  ,010  ,000  ,070  2,131  

           

Sociaal-demografische 

variabelen 

          

Geslacht ,197 ** ,348  ,734  1  ,459  

Leeftijd ,753 * 1,085  ,867  1,137  ,889  

SES ,664  1,666  1,065  ,629  ,934  

           

Persoonskenmerken           

Kwaliteit moeder-kind 

relatie 

,886  ,954  ,579  ,955  ,795  

Kwaliteit vader-kind 

relatie 

,641  3,200  70335369,1  1,027  ,784  

Internetgebruik 3,075  2,712  2,199  ,687  2,062  

           

Pseudo-R²  ,158  ,149  ,254  ,026  ,070 



Passieve coping 

Uit tabel 13 kunnen we afleiden dat er voor de individuele risico‟s 

enkel bij cyberpesten een siginificant verband te vinden is met 

geslacht en leeftijd. Voor cyberpesten zullen jongens en oudere 

tieners minder geneigd zijn om gebruik te maken van een passieve 

copingstrategie dan meisjes en jongere kinderen. Voor de overige 

predictoren lijken er geen siginificante verbanden terug te vinden. 

Ook bij de overkoepelende variabele “online risico‟s” zijn er geen 

verklarende variabelen te bemerken in de tabel.  Ook hier is de 

Pseudo-R² bij de overkoepelende variabele “online risico‟s” erg laag 

en dit wijst erop dat er nog andere variabelen een invloed uitoefenen 

op het gebruik van een passieve coping. 

 

Pearson correlatie 
Uit de literatuur blijkt vervolgens ook dat jongeren die intenser van 

streek zijn als gevolg van een online risico vaker een aan passieve 

copingstrategie gaan hanteren (Livingstone, 2012). Om na te gaan of 

dit ook het geval is bij jongeren in het BuSO maken we hieronder 

gebruik van Pearson correlatietesten. 

 

Actieve coping 
Tabel 14 geeft de bivariate relaties weer tussen actieve 

copingstrategieën en de intensiteit van de negatieve ervaring die 

jongeren op hebben gedaan als gevolg van de blootstelling aan een 

online risico. Een snelle kijk in de tabel leert ons dat er telkens een 

significante correlatie werd gevonden. Uit deze tabel kunnen we 

afleiden dat naarmate  jongeren intenser van slag geraakten van 

seksueel getinte beelden deze vaker een actieve strategie hebben 

gehanteerd. Deze bevinding had een pearson correlatiecoëfficient 

van 0,479 en was significant (p<.01). Ook bij een ontmoeting met 

vreemde personen kan men met een pearson correlatiecoëfficient van 

0,445(p < . 001) vaststellen dat jongeren in het BuSO vaker het 

probleem probeerden aan te pakken door bijvoorbeeld de andere 

persoon te verwijderen uit de contactlijst naarmate de intensiteit van 

hun negatieve ervaring steeg. Hetzelfde geldt voor de online risico‟s 
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cyberpesten (ϱ = ,621; p < .001) en sexting (ϱ = ,785; p < .001). 

Naarmate jongeren intenser van slag geraken van een online risico 

gebruiken ze vaker een actieve coping strategie. 

 
Tabel 14. Bivariate correlatietesten tussen mate van geschokt zijn en actieve 

copingstrategieën (n=254) 

 

   Seksueel 

getinte 

beelden 

Ontmoeting 

vreemden 

Cyberpesten Sexting 

Actieve 

coping 

,479 ,445 ,621 ,785 

Significatie ** *** *** *** 

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Passieve coping 
Tabel 15 geeft de bivariate relaties weer tussen passieve 

copingstrategieën en de intensiteit van de negatieve ervaring die 

jongeren op hebben gedaan als gevolg van de blootstelling aan een 

online risico. Er werd verwacht dat passieve strategieën positief zou 

correleren met de intensiteit van de negatieve ervaring. Uit tabel 15 

kunnen we afleiden dat naarmate  jongeren intenser van slag 

geraakten van seksueel getinte beelden deze vaker een passieve 

strategie hebben gehanteerd. Deze bevinding had een pearson 

correlatiecoëfficient van 0,351 en was significant (p<.001). Ook 

bij een ontmoeting met vreemde personen kan men met een 

pearson correlatiecoëfficient van 0,479 (p < .05) vaststellen dat 

jongeren in het BuSO vaker hunzelf de schuld gaven en/of een 

fatalistische copingstratgie hanteerden naarmate de intensiteit van 

hun negatieve ervaring steeg. Hetzelfde geldt voor de online risico‟s 

cyberpesten (ϱ = ,470; p < .001) en sexting (ϱ = ,694; p < .001). We 

merken op dat er eenzelfde patroon terug te vinden is bij de vier 

online risico‟s. Er werd telkens een significante correlatie 

gevonden. Hieruit blijkt dat jongeren vaker een passieve strategie 
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gaan hanteren naarmate ze intenser van slag geraken als gevolg 

van een blootstelling aan een online risico. 

 
Tabel 15. Bivariate correlatietesten tussen mate van geschokt zijn en passieve 

copingstrategieën (n=254) 

 

 
  

Seksueel 

getinte 

beelden 

Ontmoeting 

vreemden 

Cyberpesten Sexting 

Passieve 

coping 

,351 ,479 ,470 ,694 

Significatie *** * ** *** 

Noot: Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Hoofdstuk 4: Discussie & conclusie 

Deze masterproef gaat na in welke mate jongeren in het BuSO te 

maken krijgen met online risico‟s, en hoe zij daarmee omgaan. Om 

een betere kijk hierop te verkrijgen worden er drie delen in dit 

onderzoek behandeld. In een eerste deel gaan we na of jongeren in 

het BuSO al dan niet vaker in contact komen met online risico‟s en 

of zie hier vaker een negatieve ervaring aan over houden dan 

jongeren in het gewoon secundair onderwijs. Dit gaan we na op basis 

van eigen verzamelde data waarbij we enkele bivariate analyses 

worden verricht. Ten einde een vergelijking te kunnen maken met 

jongeren in het regulier secundair onderwijs werd er ook gebruik 

gemaakt van de EU Kids Online dataset (N=1006) (d‟Haenens & 

Vandoninck, 2012). In een tweede deel trachten we aan de hand van 

multivariate analyses na te gaan welke variabelen de blootstelling 

aan online risico‟s kunnen verklaren bij jongeren in het BuSO. In een 

laatste deel proberen we aan de hand van multivariate analyses een 

zicht te krijgen op de vraag hoe jongeren in het BuSO omgaan met 

blootstelling aan online risico‟s. De onderzoekspopulatie in de eigen 

verzamelde data (N= 254) omvat OV3 en OV4 jongeren in het BuSO 

met een leeftijd van 12 tot 21 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 

15,3 jaar en deze in het in het EU Kids Online onderzoek bedroeg 

12,66 jaar. Dus de resultaten dienen met de nodige behoedzaamheid 

geinterpreteerd te worden. Hierbij moet er wel worden vermeld dat 

jongeren in het BuSO niet steeds de leeftijdsontwikkeling volgen van 

jongeren in het regulier onderwijs. Een kind in het BuSO kan 

bijvoorbeeld op hetzelfde cognitieve ontwikkelingsniveau staan als 

een kind van 12 in het gewoon onderwijs. 

 Het eerste doel van deze masterproef was het onderzoeken van 

mogelijke verschillen in blootstelling aan online risico‟s tussen 

jongeren in het BuSO en jongeren in het gewoon onderwijs. We 

kwamen hierbij tot enkele interessante vaststellingen. Jongeren in het 

BuSO scoorden siginificant hoger op blootstelling aan elke vorm van 

online risico m.a.w. jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld 

aan cyberpesten, seksueel getinte beelden, ontmoetingen met 

vreemde personen, negatieve User Generated Content en sexting dan 

jongeren in regulier secundair onderwijs. Een mogelijke verklaring 
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hiervoor zou men kunnen terugvinden in een een lagere self-efficacy 

bij jongeren in het BuSO en het usage paradigm. Eastin & Larose 

(2000) zijn tot de vaststelling gekomen dat een lage self-efficacy 

samen kan hangen met een breder gebruik van verschillende online 

opportuniteiten. Daarnaast stelt het usage paradigm dat jongeren die 

vaker online opportuniteiten gaan benutten, ook vaker in contact 

komen met online risico‟s (Livingstone & Helsper, 2010). Online 

opportuniteiten en self-efficacy wordt in dit onderzoek niet nagegaan 

dus kan deze hypothese niet getoetst worden, maar toekomstig 

onderzoek naar blootstelling aan online risico‟s in het BuSO zou hier 

rekening mee kunnen houden. Zoals verscheidene onderzoekers 

aanhalen staat blootstelling aan online risico‟s niet steevast gelijk aan 

schade (bv: Livingstone et al., 2012). Daarom werd er nagegaan of 

jongeren in het BuSO het vaker “tamelijk tot zeer erg” vinden 

wanneer ze in contact komen met dergelijke online risico‟s dan 

jongeren in het gewoon onderwijs. Enkel voor cyberpesten konden 

we een significant verband terugvinden, enigszins tegen de 

verwachtingen in, waarbij jongeren in het regulier onderwijs vaker 

aangeven dat ze de blootstelling aan dergelijk pestgedrag “tamelijk 

tot zeer erg” vinden dan jongeren in het BuSO. Een interessante 

vaststelling hierbij is dat cyberpesten het risico is waar jongeren 

zowel in het BuSO als in het regulier onderwijs het minst vaak aan 

worden blootgesteld, maar tegelijkertijd vinden ze de blootstelling 

eraan het vaakst “tamelijk tot zeer erg”. Voor de online risico‟s 

seksueel getinte beelden, ontmoeting met vreemde personen en 

sexting werden geen siginificante verschillen gevonden. Het gebrek 

aan significante verbanden is niet zo verbazend omdat meer 

blootstelling niet noodzakelijkerwijs gelijk staat aan meer negatieve 

ervaringen. Bovendien verschillen de N-waarden in beide datsets met 

het aantal respondenten die een negatieve ervaring hebben 

opgelopen. 

 Deze bevindingen brengen ons bij deel twee waain we nagaan 

wat de specfieke determinanten zijn van blootstelling aan online 

risico‟s. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat zowel sociaal-

demografische variabelen als persoonskenmerken significante 

voorspellers zijn aangaande blootstelling aan online risico‟s bij 

jongeren in het regulier onderwijs (Bauwens et al., 2009; d‟Haenens 
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& Vandoninck, 2012; Valkenburg & Soeters, 2001; Custers & Van 

den Bulck,2009; Livingstone et al., 2012). In dit onderzoek wordt 

nagegaan of de predictoren geslacht, leeftijd, SES, kwaliteit moeder-

kind relatie, kwaliteit vader-kind relatie en hoeveelheid 

internetgebruik ook in het BuSO een verklaring kunnen bieden. Uit 

de mutlivariate analyse kunnen we afleiden dat de verklaringskracht 

van het finaal model aangaande de verbanden tussen bovenstaande 

variabelen en blootstelling aan de overkoepelende variabele online 

risico‟s bij jongeren in het BuSO erg laag is (R²=,055) met geen 

enkele significante voorspeller. Dit is opmerkelijk omdat deze 

variabelen toch als significante determinanten van blootstelling aan 

online risico‟s worden gezien. In eerdere studies werd er reeds 

aangetoond dat blootstelling aan individuele risico‟s kunnen 

verschillen naar gelang sociaal-demografische variabelen en 

persoonskenmerken. Zo halen  d‟Haenens & Vandoninck (2012) aan 

dat interesses in bepaalde thema‟s kunnen verschillen naar gelang 

geslacht. Zo zouden jongens vaker interesse tonen in seksueel getinte 

beelden en bijgevolg zouden zij zich vaker hieraan blootstellen 

(Pauwels & Valkenburg, 2006). Om die reden werd er gekeken of 

deze voorspellers eventueel wel significante verbanden zouden 

hebben met de individuele risico‟s. Uit deze multivariate analyses 

blijken dat in het BuSO geslacht een significante voorspeller is 

waarbij jongens minder kans hebben om in aanraking te komen met 

cyberpesten en negatieve UGC dan meisjes. Dit komt overeen met 

eerdere bevindingen bij jongeren in het gewoon secundair onderwijs 

die stellen dat meisjes vaker in contact komen met cyberpesten 

(Sonck & de Haan, 2011; Bauwens et al., 2009), sites over 

eetstoornissen (Custers & Van den Bulck, 2009) en 

drugsgerelateerde onderwerpen (d‟Haenens & Vandoninck, 2012). 

Verder blijkt dat leeftijd een siginificante voorspeller is voor 

blootstelling aan seksueel getinte beelden & cyberpesten. Hoe ouder 

jongeren worden, hoe groter de kans om blootgesteld te raken aan 

seksueel getinte beelden. Deze bevinding is niet erg verrassend 

doordat de blootstelling aan seksueel getinte beelden een gevolg is 

van de overgangsfase naar adolescentie (Valkenburg, 2006), waarbij 

men pornografische beelden gebruikt als een vorm van sociale 

interactie, informatie en als stimulus voor seksuele opwinding 
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(Lofgren-Martenson & Mansson, 2010). Voor cyberpesten vinden 

we echter het omgekeerde. Hier geldt voor jongeren in het BuSO dat 

naarmate men ouder wordt, men minder kans heeft om in aanraking 

te komen met online pestgedrag. Dit is niet conform met eerder 

onderzoek waaruit blijkt dat Europese jongeren vaker slachtoffer zijn 

van cyberpesten wanneer ze ouder worden (Livingstone et al., 2012). 

Ook de kwaliteit van de vader-kind relatie blijkt een significante 

voorspeller te zijn voor de blootstelling aan online risico‟s bij 

jongeren in het BuSO. Hoe beter de relatie van het kind met de vader 

hoe minder kans op blootstelling aan de online risico‟s cyberpesten, 

negatieve UGC en misbruik van persoonlijke informatie. Voor de 

onafhankelijke variabelen SES, kwaliteit moeder-kind relatie en 

internetgebruik vinden we bij geen enkel online risico een significant 

verband aangaande blootstelling aan een online risico. De 

verklarende kracht van de sociaal-demografische variabelen en 

persoonskenmerken was behoorlijk bij de blootstelling aan seksueel 

getinte beelden, cyberpesten en negatieve UGC. Voor de risico‟s 

sexting, ontmoeten van vreemde personen en misbruik van 

persoonlijke informatie was deze erg laag. Dit wijst erop dat er nog 

andere verklarende variabelen moeten zijn die blootstelling aan de 

verschillende risico‟s verklaren bij jongeren in het BuSO.  Mogelijke 

voorspellers die in de literatuur worden aangereikt zijn: sensation-

seeking, psychologische problemen en waar men staat op de „ladder 

of opportunities‟ (Livingstone et al., 2012). Deze variabelen werden 

echter niet bevraagd in dit onderzoek en konden bijgevolg niet 

worden onderzocht. Uit deze bevindingen blijkt dat online risico‟s 

niet zomaar gecombineerd mogen worden tot één construct. Wanneer 

we de overkoepelende variabele “online risico‟s” gaan analyseren 

worden er geen verschillen naar sociaal-demografische factoren en 

persoonskenmerken gevonden terwijl deze wel zichtbaar worden 

wanneer we de online risico‟s apart gaan analyseren. De hypothese 

dat jongens vaker in contact komen met online risico‟s dan meisjes 

klopt slechts in het geval van blootstelling aan seksueel getinte 

beelden. Ook de hypothese dat oudere jongeren vaker blootgesteld 

raken aan online risico‟s dan jongere kinderen is enkel waar in het 

geval van seksueel getinte beelden. De hypothese die stelt dat er een 

verlaagde blootstelling bestaat aan online risico‟s wanneer er een 
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goede-ouder kind relatie bestaat is ook slechts gedeeltelijk waar voor 

de risico‟s cyberpesten, negatieve UGC en misbruik van persoonlijke 

informatie. Deze bevindingen suggereren dat er verschillende 

determinanten spelen bij de onderzochte online risico‟s. Het 

samenvoegen van de online risico‟s tot één construct leid duidelijk 

tot een verlies aan informatie. Toekomstig onderzoek kan hier 

rekening mee houden. Dit heeft het voordeel dat de specifieke 

dynamieken die bepaalde online risco‟s bepalen beter in kaart 

gebracht kunnen worden. 

 Zoals d‟Haenens & Vandoninck (2012) aanhalen is de 

blootstelling aan online risico‟s onvermijdelijk wanneer men zich wil 

ontwikkelen tot een bekwame internetgebruiker. Kinderen moeten 

dus niet noodzakelijkerwijs ieder risico vermijden. Om een goede 

online weerbaarheid op te bouwen is het zelfs voordelig dat jongeren 

deze risico‟s ervaren zodat ze er mee leren omgaan (Hasebrink et al., 

2009). Uit de literatuur blijkt dat er twee manieren zijn om om te 

gaan  met online risico‟s, namelijk de actieve en passieve 

copingstrategie. Eerder onderzoek toont aan dat jongens (vs  meisjes) 

en oudere (vs jongere) kinderen  die school lopen in het regulier 

onderwijs vaker een actieve copingstrategie hanteren wanneer ze 

blootgesteld raken aan online risico‟s (Livingstone et al., 2012). In 

deel drie van deze masterproef wordt er nagegaan hoe jongeren in 

het BuSO omgaan met blootstelling aan online risico‟s. Onze 

resultaten tonen een verschillend patroon met de bevindingen voor 

jongeren uit het regulier onderwijs. Zo is geslacht inderdaad een 

siginificante voorspeller aangaande de gehanteerde copingstrategie, 

maar niet op de manier dat er werd verwacht.  Jongens gebruiken 

namelijk minder actieve copingstrategieën dan meisjes. Dit is 

frappant gezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat jongens over 

meer digitiale vaardigheden beschikken dan meisjes en zodoende 

vaker een actieve copingstrategie zullen hanteren (Livingstone et al., 

2012). Toekomstig onderzoek kan nagaan of jongens in het BuSO 

ook over meer digitale vaardigheden beschikken dan meisjes.  

Leeftijd werd niet als significante voorspeller bevonden. De 

voorspellingskracht in dit model is zoals verwacht erg laag (6%) en 

dus wijst dit erop dat er nog andere variabelen zijn die de keuze voor 

een actieve copingstrategie bepalen. Livingstone et al. (2012) geven 
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aan dat emotionele problemen, self-efficacy, online vaardigheden, 

online activiteiten en gedragsproblemen de belangrijkste voorspellers 

zijn voor de keuze van een copingstrategie. Deze variabelen werden 

echter niet bevraagd in de vragenlijst en werd deze hypothese dus 

niet getoetst. Ook voor de passieve coping werd er nagegaan welke 

determinanten een voorspellende waarde kunnen hebben. Bij de 

overkoepelende variabele “online risico‟s” zijn er geen verklarende 

variabelen te bemerken aangaande een passieve coping strategie. 

Voor de individuele risico‟s werd er enkel bij cyberpesten een 

siginificant verband gevonden met geslacht en leeftijd. Voor 

cyberpesten zullen jongens en oudere tieners minder geneigd zijn om 

gebruik te maken van een passieve copingstrategie dan meisjes en 

jongere kinderen. Uit onderzoek van Livingstone et al. (2012) blijkt 

dat voor passieve copingstrategieën er nog een belangrijke 

voorspeller bestaat, namelijk de mate van geschokt zijn. Naarmate 

jongeren intenser geschokt raken van online risico‟s zouden deze 

vaker een passieve copingstrategie hanteren. In onze resultaten gaat 

deze stelling op voor zowel cyberpesten, seksueel getinte beelden, 

ontmoeting met vreemde personen als voor sexting. Een 

merkwaardige bermerking hierbij is dat uit de resultaten blijkt dat 

jongeren naarmate ze meer geschokt raken niet alleen passieve, maar 

ook actieve  copingstrategieën gaan gebruiken. Dit impliceert dat 

jongeren in het BuSO meer als één coping strategie hanteren 

naarmate ze meer geschokt raken van een online risico. 

 Deze studie heeft enkele methodologische beperkingen. Omwille 

van praktische redenen werden enkel OV3 en OV4 jongeren 

bevraagd. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of onze resultaten 

geëxtrapoleerd kunnen worden naar alle BuSO jongeren. Verder is er 

door zelfrapportage en sociaal wenselijk gedrag uiteraard de  

mogelijkheid dat kinderen hun ervaringen met online risico‟s 

onderrapporteren omdat ze ouder en volwassenener willen lijken en 

dat ouders hun internetgebruik zullen beperken. Dat is ook gebleken 

uit het kwalitatief onderzoek van Dunkels (2008) waarbij een 

bevraagde leerling daadwerkelijk aangaf dat wanneer ze iets zou 

ervaren op het internet dit nooit tegen een leerkracht of ouder zou 

zeggen uit schrik om minder internetprivileges te krijgen. Een andere 

beperking is de beperkte keuze van de onafhankelijke variabelen. 
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Zoals verschillende malen aangehaald zijn er buiten de gebruikte 

determinanten nog andere variabelen die blootstelling aan online 

risico‟s en copingstrategieën kunnen verklaren. Omdat jongeren in 

het BuSO meer moeilijkheden ondervinden om een vragenlijst in te 

vullen ( door een fysieke beperking en/of beperkte aandachtspanne) 

werd de keuze van bevraagde determinanten beslist op basis van de 

antwoordschalen. Indien men bijvoorbeeld nauwkeurig te weten wil 

komen waar een respondent staat op de „ladder of opportunities‟ zal 

men een aanzienlijk aantal items moeten bevragen. Als men dit voor 

elke determinant zou doen, zullen jongeren meer tijd nodig moeten 

hebben om de vragenlijst te beantwoorden. 

 Uit deze masterproef kunnen we enkele zaken onthouden. Eerst 

kan men stellen dat het samenvoegen van de online risico‟s tot één 

construct leidt tot een verlies aan informatie en lijkt het voor 

toekomstig onderzoek aangeraden om hiermee rekening te houden. 

De belangrijskte bevinding is echter dat jongeren in het BuSO vaker 

in contact komen met online risico‟s dan jongeren in het regulier 

onderwijs. Het lijkt echter niet aangewezen om beperkingen op te 

leggen aan jongeren om blootstelling aan online risico‟s te 

vermijden. Deze restricties kunnen leiden tot een belemmering van 

jongeren hun zoektocht naar de talrijke voordelen die het internet 

aanreikt. Men zou echter wel kunnen overwegen om hierover te 

sensibiliseren. Zoals uit dit onderzoek blijkt kan een goede vader-

kind relatie zorgen voor minder blootstelling aan online risico‟s. Het 

is aangewezen om conversaties en activiteiten tussen ouder en kind 

te stimuleren opdat er een betere band zou ontstaan. Wanneer ouders 

geïnformeerd kunnen worden over de mogelijke proactieve 

handelingen dat jongeren kunnen ondernemen ten aanzien van online 

risico‟s dan kunnen deze fungeren als verbindingsmiddel naar 

minder negatieve online ervaringen. Uit de literatuurstudie blijkt 

namelijk dat de proactieve houding de meest effectieve strategie is 

die jongeren kunnen hanteren (Livingstone et al., 2009). Uit vorig 

onderzoek blijkt ook dat wanneer jongeren meer digitale 

vaardigheden hebben, ze vaker in staat zijn om een proactieve 

houding aan te nemen aangaande online risico‟s (Livingstone et al., 

2012). De schoolomgeving lijkt de ideale manier om jongeren bij te 

scholen aangaande het thema online risico‟s.  Een mogelijkheid die 
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d‟Haenens & Vandoninck (2012) naar voren brengen is bijvoorbeeld 

schoolopdrachten geven waarbij men de digitale vaardigheden van 

de jongeren verder ontwikkelt worden. Maar er zijn nog 

mogelijkheden in de schoolomgeving. In het onderwijs zijn er reeds 

voorlichtingscampagnes om jongeren, ouders en leerkrachten te 

sensibiliseren, maar deze zijn voor jongeren in het BuSO niet steeds 

te begrijpen. In het BuSO worden jongeren echter in kleinere 

klasgroepen gegroepeerd opdat de leerkracht meer aandacht kan 

geven aan de individuele student dan in het gewoon onderwijs. Op 

deze manier staan de leerkrachten dichter bij de student en kan er een 

zekere vertrouwensrelatie ontstaan. Deze klasindeling lijkt een 

opportuniteit die niet toegankelijk is in het gewoon onderwijs. 

Zodoende lijkt het opportuun om leerkrachten in het BuSO attent te 

maken op het feit dat jongeren in contact komen met online risico‟s 

en hun hierover bij te scholen.  Zo kunnen ze de jongeren een op 

maat gemaakte begeleiding verschaffen.  

 Het lijkt evident om te pleiten voor meer onderzoek naar online 

risico‟s bij jongeren in zowel het gewoon als buitengewoon 

onderwijs. Een samenleving waarin de digitale wereld een belangrijk 

aandeel krijgt in het leven van elke persoon, maakt het noodzakelijk 

meer inzicht te krijgen in online risico‟s en hoe daar het meest 

effectief mee om te gaan.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Beste leerling,  

Wij doen een onderzoek naar het internetgebruik bij jongeren, en dan 

voornamelijk over de risico‟s ervan. In deze online enquête staan 

enkele vragen over jouw ervaringen met het internet waar je je 

eigen mening kan geven. 

Je krijgt één lesuur de tijd om de vragenlijst in te vullen. Let wel dat 

je deze vragenlijst in één keer oplost want als je deze onderbreekt 

moet je terug opnieuw beginnen. Het invullen van deze vragenlijst is 

volledig anoniem. 

Je hoeft je naam nergens te vermelden en dus is het onmogelijk om 

te weten te komen wie welke vragenlijst heeft ingevuld. Jouw 

mening is van belang voor ons onderzoek en daarom vragen wij jou 

om de vragen zo goed en eerlijk mogelijk in te vullen. 

Lees alle vragen aandachtig en rustig door en als je nog vragen hebt 

mag je deze stellen aan de begeleider. 

Alvast bedankt voor jouw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

Cyrille Bourdeau 
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Deel 1 

We beginnen met een paar vragen over jezelf en jouw 

ouders 

Q1 Ik ben een... 

 Meisje  

 Jongen 

Q2 Leeftijd: Ik ben ..... jaar oud 

Q3 Ik zit in de opleidingsvorm:  

 OV1  

 OV2  

 OV3  

 OV4  

Q4 Type: 

 Type 1  

 Type 2  

 Type 3  

 Type 4  

 Type 5  

 Type 6  

 Type 7  

 Type 8  

 Ik weet het niet  

Hier komen enkele vragen over de vaderfiguur in jouw 

leven. 
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Dit kan jouw vader zijn, maar ook jouw pleegvader, 

stiefvader, opa of voogd. 

Q5 Wat is het hoogst behaalde diploma van de vaderfiguur in 

jouw leven? 

 Geen diploma  

 Lagere school  

 Middelbare school  

 Hogeschool of universiteit  

 Ik weet niet welk diploma hij heeft  

Q6 Heeft jouw vader werk? 

 Ja  

 Neen  

 Ik weet het niet  

 

Q7 Wat is het beroep van jouw vader? 

 Mijn vader werkt als:  ____________________ 

 Ik weet het niet  
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Q8 Probeer hier zo goed mogelijk jouw mening weer te geven 

over de vaderfiguur in jouw leven. 

 (Bijna) altijd  Soms  (Bijna) nooit  

Als ik 

verdrietig of 

boos ben laat 

mijn vader mij 

beter voelen  

      

Mijn vader 

luistert naar 

wat ik zeg  

      

Mijn vader 

luistert naar 

mijn 

problemen  

      

Mijn vader 

heeft het te 

druk om met 

mij te praten  

      

Mijn vader 

weet waar ik 

ben na school  

      

Mijn vader legt 

mij regels op  
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Hier komen enkele vragen over de moederfiguur in jouw 

leven. 

Dit kan jouw moeder zijn, maar ook jouw pleegmoeder, 

stiefmoeder, oma of voogd. 

Q9 Wat is het hoogst behaalde diploma van de moederfiguur in 

jouw leven? 

 Geen diploma  

 Lagere school  

 Middelbare school  

 Hogeschool of universiteit  

 Ik weet niet welk diploma zij heeft  

Q10 Heeft jouw moeder werk? 

 Ja  

 Neen  

 Ik weet het niet  

Q11 Wat is het beroep van jouw moeder? 

 Mijn moeder werkt als:  ____________________ 

 Ik weet het niet  

 

Q12 Probeer hier zo goed mogelijk jouw mening weer te geven 

over de moederfiguur in jouw leven. 
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 (Bijna) altijd  Soms (2) (Bijna) nooit  

Als ik 

verdrietig of 

boos ben laat 

mijn moeder 

mij beter voelen  

      

Mijn moeder 

luistert naar 

wat ik zeg  

      

Mijn moeder 

luistert naar 

mijn problemen  

      

Mijn moeder 

heeft het te 

druk om met 

mij te praten  

      

Mijn moeder 

weet waar ik 

ben na school 

      

Mijn moeder 

legt mij regels 

op  

      

 

Deel 2   Hier komen enkele vragen over jouw 

internetgebruik. 

Q13 Hoe vaak gebruik je het internet? 

 Elke dag of bijna elke dag  

 Eén of twee keer per week  

 Eén of twee keer per maand  

 Minder dan één keer per maand  
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Q14 Heb je het AFGELOPEN JAAR iets gezien op het internet 

waarover jij je zorgen maakte? Iets wat je vervelend vond of 

iets dat er voor zorgde dat je je ongemakkelijk voelde. 

 Ja  

 Neen  

 Ik weet het niet  

Cyberpesten   

Jongeren kunnen pijnlijke of kwetsende dingen zeggen of doen 

tegen anderen. Dit kan:   - Persoonlijk, in levende lijve 

gebeuren   - Via de GSM   - Via de computer / het internet ( e-

mails, Facebook of tijdens het chatten ) 

Q15 Heeft iemand jou op een pijnlijke of kwetsende manier 

behandeld tijdens het AFGELOPEN JAAR? En op welke 

manier gebeurde dit dan?   Zoveel vakjes aanvinken als nodig 

aub 

 Persoonlijk, in levende lijve (Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 

 Via SMS op de GSM ( niet via het internet ) (Jongeren 

werden online doorverwezen naar deel C) 

 Via het internet ( bijvoorbeeld: computer, laptop, tablet, 

smartphone, ... ) (Jongeren werden online doorverwezen 

naar deel A) 

 Op een andere manier(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 
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 Niemand heeft mij in het afgelopen jaar pijnlijk of 

kwetsend behandeld (Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 

Deel A 

Q16 Hoe erg vond je het als je terugdenkt aan de LAATSTE 

KEER dat je kwetsend of pijnlijk behandeld bent geweest op 

het internet? 

 Ik vond het zeer erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q17) 

 Ik vond het tamelijk erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q17) 

 Ik vond het een beetje erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q17) 

 Ik vond het helemaal niet erg 

Q17 En welke van de volgende dingen deed je daarna?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet hebt 

gedaan moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik heb dit gedaan  

Ik hoopte dat het probleem 

vanzelf zou verdwijnen  

  

Ik probeerde het probleem op te 

lossen  

  

Ik voelde me schuldig    

Ik probeerde de andere persoon 

te overtuigen om er mee te 

stoppen  

  

Ik wilde het de andere persoon 

betaald zetten  

  

Ik heb er met iemand over   
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gepraat (Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel B)  

Ik heb het internet een tijdje niet 

meer gebruikt  

  

Ik heb de pijnlijke berichten 

verwijderd  

  

Ik wijzigde mijn privacy 

instellingen  

  

Ik heb die persoon geblokkeerd 

in mijn contacten  

  

Ik heb het probleem aan de 

website of  internetprovider 

gemeld  

  

Ik veranderde mijn 

contactgegevens (bijvoorbeeld e-

mailadres)  

  

Ik aanvaardde de situatie, want 

er kon toch niets aan worden 

gedaan  

  

 

Deel B 

Q28 Met wie heb je er toen over gepraat?Zoveel vakjes 

aanvinken als nodig aub 

 Mijn moeder of vader  

 Mijn broer of zus  

 Een vriend(in)  

 Een leerkracht  

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen ( 

bijvoorbeeld CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding), 

politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen)  

 Een andere volwassene die ik vertrouw  
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 Iemand anders  

 Ik weet het niet  

Deel C 

Q19 Hoe erg zou je het vinden als iemand jou kwetsend of 

pijnlijke zou behandelen op het internet? 

 Ik zou dat zeer erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q20) 

 Ik zou dat tamelijk erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q20) 

 Ik zou dat een beetje erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q20) 

 Ik zou dat helemaal niet erg vinden 

Q20 En welke van de volgende dingen zou je daarna 

doen?Zoveel vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen 

niet zou doen moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik zou dit doen 

Ik zou hopen dat het probleem 

vanzelf verdwijnt 

  

Ik zou het probleem proberen op 

te lossen 

  

Ik zou me schuldig voelen   
Ik zou de andere persoon 

proberen te overtuigen om er mee 

te stoppen 

  

Ik zou het de andere persoon 

betaald willen zetten 

  

 Ik zou er met iemand over 

praten (Jongeren werden 

online doorverwezen naar deel 
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D) 

Ik zou het internet een tijdje niet 

meer gebruiken 

  

Ik zou de pijnlijke berichten 

verwijderen 

  

Ik zou mijn privacy instellingen 

veranderen 

  

Ik zou die persoon verwijderen in 

mijn contactlijst 

  

Ik zou het probleem aan de 

website of  internetprovider 

melden 

  

Ik zou  mijn contactgegevens 

veranderen (bijvoorbeeld e-

mailadres) 

  

Ik zou de situatie aanvaarden 

omdat er toch niets aan gedaan 

zou kunnen worden 

  

 

Deel D 

Q21 Met wie zou je erover praten?Zoveel vakjes aanvinken als 

nodig aub 

 Mijn moeder of vader 

 Mijn broer of zus 

 Een vriend(in) 

 Een leerkracht 

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen ( 

bijvoorbeeld CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding), 

politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen) 

 Een andere volwassene die ik vertrouw 

 Iemand anders 
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 Ik weet het niet 

 

Seksueel getinte beelden  

In het afgelopen jaar heb je  waarschijnlijk heel wat beelden 

gezien (foto‟s en video‟s). Misschien waren sommige beelden 

hiervan seksueel getint. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naakte 

personen of personen die seks hebben.  

Q22 Heb je het AFGELOPEN JAAR seksueel getinte beelden 

gezien? En waar heb je dan zo'n beelden gezien?Zoveel vakjes 

aanvinken als nodig aub 

 In een boek of tijdschrift . .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 

 Op televisie, film of DVD . .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 

 Op het internet (denk hierbij bijvoorbeeld aan de PC , 

laptop, tablet of de smartphone) .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel A) 

 Op mijn GSM (bijvoorbeeld MMS en dus niet via een 

internetverbinding) . .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel C) 

 Ik heb geen seksueel getinte beelden gezien tijdens het 

afgelopen jaar. .(Jongeren werden online doorverwezen 

naar deel C) 

Deel A 
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Q23 Hoe erg vond je het als je terugdenkt aan de LAATSTE 

KEER dat je seksueel getinte beelden zag op het internet? 

 Ik vond het zeer erg(Jongeren werden online doorverwezen 

naar Q24) 

 Ik vond het tamelijk erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q24) 

 Ik vond het een beetje erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q24) 

 Ik vond het helemaal niet erg 

Q24 Welke van de volgende dingen deed je daarna?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet hebt 

gedaan moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik heb dit gedaan  

Ik hoopte dat het probleem zou 

verdwijnen  

  

Ik probeerde het probleem op te 

lossen  

  

Ik voelde me schuldig    

Ik heb er met iemand over 

gepraat .(Jongeren werden 

online doorverwezen naar deel 

B) 

  

Ik heb het internet een tijdje niet 

meer gebuikt  

  

Ik heb alle beelden van de 

afzender gewist  

  

Ik blokkeerde de website in mijn 

browser  

  

Ik heb het probleem aan de 

website of  internetprovider 

gemeld  
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Deel B 

Q25 Met wie heb je erover gepraat?Zoveel vakjes aanvinken 

als nodig aub 

 Mijn moeder of vader  

 Mijn broer of zus  

 Een vriend(in)  

 Een leekracht  

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen ( 

bijvoorbeeld CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding ), 

politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen )  

 Een andere volwassene die ik vertrouw  

 Iemand anders  

 

Deel C 

Q26 Hoe erg zou je het vinden als je seksueel getinte beelden 

zou tegenkomen op het internet? 

 Ik zou het zeer erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q27) 

 Ik zou het tamelijk erg vinden(Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q27) 

 Ik zou het een beetje erg vinden(Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q27) 

 Ik zou het helemaal niet erg vinden 
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Q27 Welke van de volgende dingen zou je daarna doen?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet zou 

doen moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik zou dit doen 

Ik zou hopen dat het probleem  

verdwijnt 

  

Ik zou het probleem proberen op 

te lossen 

  

Ik zou me schuldig voelen   

Ik zou er met iemand over praten 

.(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel D) 

  

Ik zou het internet een tijdje niet 

meer gebruiken 

  

Ik zou alle beelden van de 

afzender wissen 

  

Ik zou de website in mijn browser 

blokkeren 

  

Ik zou het probleem aan de 

website of  internetprovider 

melden 

  

 

Deel D 

Q28 Met wie zou je erover praten?Zoveel vakjes aanvinken als 

nodig aub 

 Mijn moeder of vader 

 Mijn broer of zus 

 Een vriend(in) 

 Een leerkracht 
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 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen ( 

bijvoorbeeld CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding), 

politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen) 

 Een andere volwassene die ik vertrouw 

 Iemand anders 

 Ik weet het niet 

 

Er zijn bepaalde websites op het internet waar mensen 

praten over specifieke onderwerpen 

Q29 Heb je tijdens het AFGELOPEN JAAR websites gezien 

over ...   Zoveel vakjes aanvinken als nodig aub   Als je deze 

dingen niet hebt gezien moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik heb tijdens het 

afgelopen jaar een website 

gezien hierover (1) 

Manieren om jezelf lichamelijk 

pijn te doen  

  

Manieren om zelfmoord te 

plegen 

  

Manieren om zeer mager te 

worden (anorexia of boulimie)  

  

Haatdragende boodschappen 

om bepaalde groepen of 

personen aan te vallen  

  

Het nemen van drugs of hun 

ervaringen hiermee  

  

 

Q30 Welke van de volgende dingen heb je het AFGELOPEN 

JAAR meegemaakt op het internet?   Zoveel vakjes aanvinken 
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als nodig aub   Als je deze dingen niet hebt meegemaakt moet 

je de vakjes openlaten 

 Ja, dit heb ik het afgelopen 

jaar meegemaakt op het 

internet (1) 

Iemand heeft persoonlijke 

informatie gebruikt van mij op 

een manier die ik niet leuk 

vond  

  

Ik ben geld verloren door 

bedrog op het internet (we 

bedoelen hier echt geld, dus 

geen geld in een computerspel 

bijvoorbeeld)  

  

Iemand heeft mijn paswoord 

gebruikt om zich voor te doen 

als mezelf of om aan mijn 

persoonlijke informatie te 

geraken 

  

Contact met vreemde personen  

Je hebt in het afgelopen jaar waarschijnlijk gechat met andere 

personen via het internet.  Dit kunnen kennissen zijn die je al 

eens persoonlijk hebt ontmoet,  maar misschien ook andere 

personen die je online hebt leren kennen. Zo kan je 

bijvoorbeeld via Facebook, e-mail of een spelletjeswebsite in 

contact komen met andere personen die je voordien nog niet 

kende. 

Q31 Heb je tijdens het AFGELOPEN JAAR gechat met 

iemand op het internet die je nog niet persoonlijk ontmoet 

had?Zoveel vakjes aanvinken als nodig aub 
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 Ja, een persoon die een vriend of familielid is van iemand 

die ik persoonlijk ken  

 Ja, een persoon die ik van nergens kende tot als ik hem/haar 

op het internet tegenkwam 

 Neen  

 Ik weet het niet  

Q32 Heb je in het AFGELOPEN JAAR al eens iemand 

persoonlijk ontmoet die je eerst via het internet hebt leren 

kennen?Zoveel vakjes aanvinken als nodig aub 

 Ja, een persoon die een vriend of familielid is van iemand 

die ik persoonlijk ken .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel A) 

 Ja, een persoon die ik van nergens kende tot als ik hem/haar 

op het internet tegenkwam .(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel A) 

 Neen .(Jongeren werden online doorverwezen naar deel C) 

 Ik weet het niet  .(Jongeren werden online doorverwezen 

naar deel C) 

 

Deel A 

Q33 Heb jij tijdens het AFGELOPEN JAAR met iemand 

persoonlijk afgesproken die je via het internet hebt leren 

kennen waarbij je de ontmoeting eigenlijk niet zo leuk vond? 

 Ja  

 Neen  

 Ik weet het niet  
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Q34 Hoe erg vond je het als je terugdenkt aan de LAATSTE 

KEER dat zo'n persoonlijke ontmoeting niet leuk aanvoelde? 

 Ik vond het zeer erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q35) 

 Ik vond het tamelijk erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q35) 

 Ik vond het een beetje erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q35) 

 Ik vond het helemaal niet erg  

Q35 En welke van de volgende dingen deed je daarna? Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet hebt 

gedaan moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik heb dit gedaan (1) 

Ik voelde me schuldig    

Ik heb de andere persoon 

proberen te overtuigen om mij 

met rust te laten  

  

Ik wilde het de andere persoon 

betaald zetten  

  

 Ik heb er met iemand over 

gepraat .(Jongeren werden 

online doorverwezen naar deel 

B) 

  

  

Ik heb het internet een tijdje niet 

meer gebruikt  

  

Ik heb alle boodschappen van die 

andere persoon gewist  

  

Ik veranderde mijn 

contactgegevens 

  

Ik heb die andere persoon in   
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mijn contacten geblokkeerd  

Ik meldde het probleem op de 

website of aan de 

internetprovider  

  

Ik heb niet meer met personen 

gechat die ik nog niet persoonlijk 

ontmoet heb  

  

Ik heb niet meer een persoonlijke 

ontmoeting gehad met personen 

die ik enkel van op het internet 

ken  

  

 

Deel B 

Q36 Met wie heb je hierover gepraat?Zoveel vakjes aanvinken 

als nodig aub 

 Mijn moeder of vader  

 Mijn broer of zus  

 Een vriend(in)  

 Een leerkracht  

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen 

(bijvoorbeeld CLB = Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding), politie, sociaal werker, hulplijn 

voor kinderen)  

 Een andere volwassene die ik vertrouw 

 Iemand anders  

 Ik weet het niet  

Deel C 
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Q37 Hoe erg zou je het vinden als je een onprettige 

persoonlijke ontmoeting hebt met iemand die je via het internet 

hebt leren kennen? 

 Ik zou het zeer erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q38) 

 Ik zou het tamelijk erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q38) 

 Ik zou het een beetje erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q38) 

 Ik zou het helemaal niet erg vinden 

Q38 En welke van de volgende zou je daarna doen?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet zou 

doen moet je de vakjes openlaten 

 Ja, ik zou dit doen 

Ik zou me schuldig voelen   

Ik zou de andere persoon 

proberen te overtuigen om mij 

met rust te laten 

  

Ik zou het die andere persoon 

betaald willen zetten 

  

Ik zou er met iemand over praten 

(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel D) 

  

Ik zou het internet een tijdje niet 

meer gebruiken 

  

Ik zou de berichten van die 

andere persoon wissen 

  

Ik zou mijn contactgegevens 

veranderen (bijvoorbeeld e-

mailadres) 

  

Ik zou die andere persoon   
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blokkeren in mijn contacten 

Ik zou het probleem op de website 

of aan de internetprovider 

melden 

  

Ik zou niet meer met personen 

chatten die ik nog niet persoonlijk 

ontmoet heb 

  

Personen die ik enkel van het 

internet ken zou ik niet meer 

persoonlijk ontmoeten 

  

 

Deel D 

Q39 Met wie zou je erover praten?Zoveel vakjes aanvinken als 

nodig aub 

 Mijn moeder of vader 

 Mijn broer of zus 

 Een vriend(in) 

 Een leerkracht 

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen ( 

bijvoorbeeld CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding), 

politie, sociaal werker, hulplijn voor kinderen) 

 Een andere volwassene die ik vertrouw 

 Iemand anders 

 Ik weet het niet 

 

Sexting  

Via het internet kan je verschillende dingen naar elkaar 

doorsturen zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, video‟s of 
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chatberichten. Soms kan je ook seksueel getinte dingen 

doorsturen en ontvangen van andere personen. 

Q40      Heb je het AFGELOPEN JAAR een seksueel getinte 

boodschap gekregen via het internet? En waar heb je dan zo'n 

boodschap gezien?   Zoveel vakjes aanvinken als nodig aub 

 Sociale netwerksite (bijvoorbeeld Facebook) .(Jongeren 

werden online doorverwezen naar deel A) 

 Tijdens het chatten .(Jongeren werden online doorverwezen 

naar deel A) 

 GSM / smartphone (zonder internetverbinding) . (Jongeren 

werden online doorverwezen naar deel C) 

 Webcam .(Jongeren werden online doorverwezen naar deel 

A) 

 E-mail .(Jongeren werden online doorverwezen naar deel 

A) 

 Ik heb het afgelopen jaar geen seksueel getinte boodschap 

gezien of ontvangen via het internet (Jongeren werden 

online doorverwezen naar deel C) 

Deel A 

Q41 Hoe erg vond je het als je terugdenkt aan de LAATSTE 

KEER dat je zo'n seksueel getinte boodschap hebt gezien of 

ontvangen? 

 Ik vond het zeer erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q43) 

 Ik vond het tamelijk erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q43) 
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 Ik vond het een beetje erg (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q43) 

 Ik vond het helemaal niet erg  
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Q42 Welke van de volgende dingen deed je daarna?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet hebt 

gedaan moet je de vakjes openlaten 

 Ja, dit heb ik gedaan (1) 

Ik hoopte dat het probleem 

vanzelf zou verdwijnen  

  

Ik heb het probleem proberen op 

te lossen  

  

Ik voelde me shuldig    

Ik probeerde de andere persoon 

te overtuigen om er mee te 

stoppen  

  

Ik veranderde mijn 

contactgegevens  

  

Ik heb er met iemand over 

gepraat .(Jongeren werden 

online doorverwezen naar deel 

B) 

 

  

Ik heb het internet een tijdje niet 

meer gebruikt  

  

Ik heb alle berichten van die 

andere persoon gewist  

  

Ik heb mijn privacy instellingen 

aangepast  

  

Ik heb die andere persoon 

geblokkeerd in mijn contacten  

  

Ik heb het probleem op de 

website of aan de 

internetprovider gemeld  

  

Ik aanvaardde de situatie, want 

er kon toch niets aan worden 

gedaan 

  

Ik heb de berichten verwijderd    
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Deel B 

Q43 Met wie heb je daar over gepraat?Zoveel vakjes 

aanvinken als nodig aub 

 Mijn moeder of vader  

 Mijn broer of zus  

 Een vriend(in)  

 Een leerkracht  

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen 

(bijvoorbeeld CLB = Centrum voor 

Leerlingenenbegeleiding, politie, sociaal werker, hulplijn 

voor kinderen)  

 Een andere volwassene die ik vertrouw  

 Iemand anders  

 Ik weet het niet  

 

Deel C 

Q44 Hoe erg zou je het vinden als je een seksueel getinte 

boodschap zou zien of ontvangen? 

 Ik zou het zeer erg vinden (Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q45) 

 Ik zou het tamelijk erg vinden(Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q45) 

 Ik zou het een beetje erg vinden(Jongeren werden online 

doorverwezen naar Q45) 

 Ik zou het helemaal niet erg vinden 
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Q45 Welke van de volgende dingen zou je daarna doen?Zoveel 

vakjes aanvinken als nodig aubAls je deze dingen niet zou 

doen moet je de vakjes openlaten 

 Ja, dit zou ik doen 

Ik zou hopen dat het probleem 

vanzelf verdwijnt 

  

Ik zou het probleem proberen op 

te lossen 

  

Ik zou me schuldig voelen   

Ik zou de andere persoon 

proberen te overtuigen om er mee 

te stoppen 

  

Ik zou mijn contactgegevens 

veranderen 

  

Ik zou er met iemand over praten 

(Jongeren werden online 

doorverwezen naar deel D) 

  

Ik zou het internet een tijdje niet 

meer gebruiken 

  

Ik zou alle berichten van die 

andere persoon verwijderen 

  

Ik zou mijn privacy instellingen 

aanpassen 

  

Ik zou die andere persoon 

blokkeren in mijn contacten 

  

Ik zou het probleem op de website 

of aan de internetprovider 

melden 

  

Ik zou de situatie aanvaarden 

want er zou toch niets aan gedaan 

kunnen worden 

  

Ik zou de berichten verwijderen   

 

Deel D 
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Q46Met wie zou je erover praten?Zoveel vakjes aanvinken als 

nodig aub 

 Mijn moeder of vader 

 Mijn broer of zus 

 Een vriend(in) 

 Een leerkracht 

 Iemand met als job advies geven over dit soort dingen 

(bijvoorbeeld CLB = Centrum voor 

Leerlingenenbegeleiding, politie, sociaal werker, hulplijn 

voor kinderen) 

 Een andere volwassene die ik vertrouw 

 Iemand anders 

 Ik weet het niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


