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Vraag 
Een directeur van een non-profit organisatie die zich inzet om digitaal ongewenst gedrag binnen 
educatieve instellingen tegen te gaan, stelde aan de Kennisrotonde de volgende vragen: 

1) In welke mate komt digitaal ongewenst gedrag voor in het primair en voortgezet onderwijs? 

2) Wat zijn effectieve interventies om dit gedrag tegen te gaan? Welke rol kan 'monitoring' van digitaal 
gedrag hierbij spelen? 

 
Kort antwoord 
Cyberpesten en andere vormen van digitaal ongewenst gedrag kunnen aangrijpende ervaringen zijn 
voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Hoeveel kinderen er precies mee te maken 
hebben, is niet bekend. Bij cyberpesten lijkt het tussen 15-25% te liggen, maar sommige onderzoeken 
komen uit op veel hogere of lagere percentages. Digitale vormen van ongewenst seksueel gedrag, 
waaronder ‘grooming’, lijken vaker voor te komen: 20-66%. 

Uit onderzoek naar getoetste interventies leiden we af dat voorlichting, bewustwording, afspraken en 
onderlinge openheid belangrijke onderdelen van een succesvolle aanpak zijn. Monitoring van digitaal 
ongewenst gedrag is nog in ontwikkeling, en effectonderzoek hiernaar moet nog op gang komen. Een 
succesvolle preventie vereist weken tot maanden. 

 
Toelichting antwoord 
Digitaal ongewenst gedrag is er in verschillende vormen. Het gaat om pesten, beledigen, lastigvallen, 
stalken, denigreren, misleiden, vernederen en buitensluiten (Livingstone & Smith, 2014; Smith, 
Thompson, & Davidson, 2014). Bij de beantwoording van de vragen maken we onderscheid tussen twee 
hoofdtypen van digitaal ongewenst gedrag: 

• Cyberpesten: gedrag van agressieve aard, in het Engels dikwijls aangeduid als ‘cyberbullying’, 
maar ook als ‘cyber agression’, ‘cyber harassment’ of ‘cyber victimization’. 

• Digitale vormen van seksueel ongewenst gedrag, e.g. ‘sexting’ en ‘grooming’. 

 

Bij de bespreking van beide vormen van digitaal ongewenst gedraag beantwoorden we eerst vraag 1, 
naar de mate van voorkomen, ofwel prevalentie; vervolgens vraag 2, naar effectieve interventies. 

Cyberpesten 



	

	

1. Prevalentie 

Cyberpesten komt in veel vormen voor, en er is weinig consensus over de definitie en prevalentiecijfers. 
Cyberpesten komt voor via social media (zoals Twitter, Facebook), tekstberichten (mail, sms), en games 
(DePaolis & Williford, 2014). Schattingen van het percentage kinderen en jongeren die slachtoffer zijn 
geweest van cyberpesten lopen sterk uiteen. Veel onderzoeken komen uit op percentages tussen 15% 
en 25% (Baek & Bullock, 2013; Dehue, 2013; Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk, & Solomon, 2010; Smith, 
2015; van Veen, 2008; Williford et al., 2013), met als uitersten 3% en 72% (Van Ouytsel, Vandebosch, 
Walrave, & Ponnet, 2014).  

Onder middelbare scholieren rapporteert 25-30% slachtoffer van cyberpesten te zijn (Roberto, Eden, 
Savage, Ramos-Salazar, & Deiss, 2014a), onder jonge scholieren 14% (Fletcher et al., 2014). Een grote 
meta-analyse over 80 studies rapporteert een prevalentie van 15-16% van kinderen die slachtoffer zijn 
van cyberpesten of zelf doet aan cyberpesten (Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra, & Runions, 2014). 
Het percentage kinderen dat aan cyberpesten doet is vaak vergelijkbaar met het percentage kinderen 
dat slachtoffer is van cyberpesten (Modecki et al., 2014; Wolfer et al., 2014). Voor basisschoolkinderen 
worden prevalentiecijfers van 17-18% (DePaolis & Williford, 2014) gerapporteerd.  

Op basis van al deze percentages lijkt het alsof het pesten toeneemt als kinderen ouder worden, maar 
daarover kunnen we geen stellige uitspraken doen. We zien bijvoorbeeld ook voor jonge kinderen tussen 
4 en 9 jaar uiteenlopende prevalentiecijfers, tot 25% (Tangen & Campbell, 2010). 

Veel onderzoek wijst erop dat cyberpesten minder vaak voor komt dan ‘traditionele’ vormen van pesten 
(Lapidot-Lefler & Dolev-Cohen, 2014; Sjursø, Fandrem, & Roland, 2015). Of dit echt zo is blijft de vraag, 
want veel kinderen vertellen hun ouders niet dat ze last hebben van cyberpesten (Dehue, 2013; Reed, 
Cooper, Nugent, & Russell, 2015), bijvoorbeeld omdat ze geloven dat ouders er niet mee kunnen helpen 
(von Marees & Petermann, 2012). 

Een ander verschil tussen cyberpesten en traditioneel pesten is dat het slachtoffer niet altijd de identiteit 
van de pester kent. Studies rapporteren dat 40-50% van de slachtoffers geen idee heeft wie de dader is 
(DePaolis & Williford, 2014; Tankink, 2013). Ook kunnen slachtoffers van cyberpesten het pesten minder 
gemakkelijk ontsnappen, omdat ze thuis ook kunnen worden lastiggevallen (Lapidot-Lefler & Dolev-
Cohen, 2014). 

Wie worden meer gepest, meisjes of jongens? Eigenlijk weten we dat niet. Er zijn studies die 
rapporteren dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes als het gaat om cyberpesten (Kowalski, 
Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014; Roberto, Eden, Savage, Ramos-Salazar, & Deiss, 2014b), 
studies die zeggen dat meisjes vaker cyberpesten (Roberto et al., 2014a), en studies die zeggen dat 
jongens vaker cyberpesten (Wolfer et al., 2014). Wel leek er een relatie te zijn tussen specifieke vorm 
van online ongewenst gedrag en geslacht. Zo wordt vaak gevonden dat jongens meer geneigd zijn tot 
fysieke agressie en pesten, en meisjes meer verbaal en indirect, wat in theorie goed past bij de 
anonimiteit die internet en social media kunnen bieden. Jongens worden vaker gepest via games, en 
meisjes vaker via tekstberichten (DePaolis & Williford, 2014). Meisjes rapporteren vaker slachtoffer te 
zijn van cyberpesten, en helpen slachtoffers ook vaker (Nickerson, Singleton, Schnurr, & Collen, 2014).  

 

2. Effectiviteit van interventies 

Er bestaan nog maar weinig goed-onderzochte interventies specifiek tegen cyberpesten (Slonje, Smith, 
& Frisén, 2013; Williford et al., 2013). Effectieve elementen uit bestaande methoden voor middelbare 
scholieren zijn onder andere: het opnemen van pestpreventie in het curriculum, het aanstellen van peer 
mentors (leeftijdsgenoten die slachtoffers steunen), en scholieren samen problemen laten identificeren, 
oplossingen bedenken en hierover de school te adviseren (Paul, Smith, & Blumberg, 2010). Andere 



	

	

onderzoeken concluderen dat een succesvolle interventie een combinatie is van informatiesessies, 
klassessies, posters, en duidelijke regels (Van Ouytsel et al., 2014). 

In Nederland loopt momenteel onderzoek naar 10 anti-pestprogramma’s in opdracht van het NRO 
onderzoek door een consortium van vier universiteiten. Dit onderzoek is gestart in 2015; resultaten 
worden verwacht in het voorjaar van 2017 (zie https://www.nro.nl/aanvullend-onderzoek-naar-anti-
pestprogrammas-van-start/). Onder deze 10 programma’s zijn echter geen programma’s die specifiek 
op cyberpesten zijn gericht.  

 

Monitoring van digitaal ongewenst gedrag 

Monitoren van digitaal ongewenst gedrag op school en de mogelijkheden beperken is iets wat scholen 
kunnen doen, maar het is niet eenvoudig om volledig zicht te krijgen op digitale interactie. Scholieren 
zijn niet snel geneigd docenten te informeren en kennis te delen over frequentie van en nieuwe 
mogelijkheden tot digitaal ongewenst gedrag, wat het voor docenten lastig maakt veranderingen in 
cyberpestgedrag aan te pakken (Paul et al., 2010). In contrast met ‘traditioneel’ of face-to-face pesten 
komt cyberpesten veel vaker buiten school voor, hoewel het vaak wel relaties vanuit school betreft. 
Zowel ouders en docenten zijn zich vaak niet bewust van wat de kinderen aan digitale interactie hebben 
(Paul, Smith, & Blumberg, 2012; Reed et al., 2015).  

Een systeem voor het monitoren van digitaal ongewenst gedrag is SafeChat. 

• SafeChat – Onderzoekers uit Duitsland en de VS hebben een systeem voorgesteld dat berichten 
van de verzender gecodeerd naar een centrale server stuurt, om privacy te bewaren. SafeChat scant het 
bericht op ongepaste woorden en vervangt die door een gepast alternatief, alvorens ze naar de 
ontvanger door te sturen. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid aan ouders of docenten om het 
digitale verkeer van de kinderen te limiteren (Fahrnberger, Nayakt, Martha, & Ramaswamy, 2014). De 
praktische testen en onderzoek naar mogelijkheden rondom implementatie lopen nog. 

 

Andere onderzochte interventies 

Naast het monitoren van cyberpesten zijn er andere anti-pestprogramma’s, waarvan onderzocht wordt 
of ze bruikbaar zijn om cyberpesten tegen te gaan.  

• De Quality Circle-aanpak (QC) is in 1994 bedacht om pestgedrag in scholen aan te pakken. Het 
idee van deze aanpak is dat vrijwilligers onder de scholieren bij elkaar komen en aangemoedigd worden 
lopende problemen te identificeren en te analyseren, en na te denken over oorzaken en oplossingen, en 
die terug te koppelen naar de schoolleiding. De studies van Paul et al. (2010; 2012) onderzochten of QC 
geschikt kan zijn voor cyberbullying. Hoewel het programma effectief lijkt in het verminderen van 
negatief gedrag en het verhogen van onderlinge verantwoordelijkheid en gevoel van bekrachtiging bij 
scholieren, moet er nog meer onderzocht worden uitgevoerd hoe doeltreffend de methode specifiek voor 
cyberpesten is. 

• KiVa is een antipestprogramma dat in Finland is ontwikkeld en ook in Nederland wordt gebruikt. 
Deze methode is gebaseerd op het idee dat positieve veranderingen in gedrag van klasgenoten en 
omstanders de bekrachtiging van pesters en zo hun motivatie doet afnemen. De methode heeft twee 
componenten: universele en gerichte acties. Universele acties zijn het klassikaal behandelen van 
bewustzijn rond pestgedrag, verhoging van empathie naar slachtoffers, en strategieën aanleren om 
slachtoffers van pestgedrag te ondersteunen. Gerichte acties betreffen incidenten van (cyber)pesten, en 
wel door interventie van volwassen en ondersteuning van leeftijdsgenoten. Uit onderzoek in Finland 
blijkt dat de methode zich goed leent voor consistent en doeltreffend gebruik in onderwijs, en 



	

	

expliciteert de complexe sociale rollen (e.g. die van omstanders) rondom het pesten goed (Williford et 
al., 2013).  

Van Kiva zijn inmiddels ook in Nederland positieve effecten aangetoond in experimenteel onderzoek. Aan 
dit onderzoek werd deelgenomen door ruim 4000 leerlingen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar (Veenstra, 
2015). Uit het onderzoek blijkt dat het slachtofferschap van pesten op KiVa-scholen significant meer 
afneemt dan op de controlescholen. Met name de indirecte vormen van verbaal en relationeel 
slachtofferschap worden minder.   

Voor cyberpesten lijkt de effectiviteit van de methode samen te hangen met leeftijd, blijkt uit het Finse 
onderzoek. Bij kinderen tot 12 jaar ging implementatie van het programma samen met een significante 
vermindering van digitaal ongewenst gedrag. Bij hogere leeftijd kon vermindering van pestgedrag niet 
meer betrouwbaar worden toegeschreven aan de methode. De onderzoekers suggereren dat voor een 
net zo sterk effect van de methode op cyberpesten als op traditioneel pesten incorporatie van extra 
aspecten nodig is, zoals monitoren van digitaal gedrag in de thuissituatie door ouders (Williford et al., 
2013). 

• Het Nederlandse programma Pestkoppen stoppen is door de Commissie Anti-pestprogramma’s 
in 2014 beoordeeld als een in potentie interessante, goedkope en laagdrempelige online interventie voor 
slachtoffers en dader/slachtoffers van cyberpesten 12-15 jaar VMBO. Het programma voldeed echter 
nog onvoldoende aan de criteria voor theoretische en empirische onderbouwing (Nederlands 
Jeugdinstituut, 2015). Pestkoppen stoppen wordt niet meegenomen in het bovengenoemde lopende 
NRO-onderzoek. 

 

Digitale vormen van ongewenst seksueel gedrag 

Met de grote toename van de beschikbaarheid van internet en het bezit van computers en mobiele 
toestellen onder jongeren worden zij vaker en op jongere leeftijd blootgesteld aan pornografische 
materiaal. Sociale media hebben het ook makkelijker gemaakt voor jongeren om zelf pornografisch 
materiaal te laten circuleren en produceren (Livingstone & Smith, 2014). Sexting is het digitaal 
versturen van seksueel getinte tekst of beeldmateriaal. Grooming kan worden gezien als digitaal 
kinderlokken. We spreken van grooming als volwassenen via het internet contact leggen met kinderen, 
met seksueel misbruik als uiteindelijk doel.  

 

1. Prevalentie 

Een Amerikaanse studie, waarbij kinderen tussen 10 en 17 werd gevraagd of ze het afgelopen jaar 
digitaal contact hebben gehad waarbij er gevraagd werd naar intieme informatie of seksuele 
handelingen, beschreef een prevalentie van sexting van 2% bij 10-12-jarigen tot 14% onder 16-17-
jarigen (Jones, Mitchell, & Finkelhor, 2012). Als sexting kan worden gedefinieerd als het verschijnen in, 
genereren van of ontvangen van seksueel suggestieve afbeeldingen is de prevalentie onder jongeren 
9,6% (Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012). Volgens onderzoek ziet één op de drie Nederlandse 
jongeren tussen 12 en 17 online ongewenst seksuele afbeeldingen. Voor jongeren tussen 10 en 17 jaar 
oud in de VS en andere Europese landen lag dit rond de 23%. Ongewenste seksuele verzoeken kwam 
voor bij 1-5% van jongeren in de meeste Europese landen, en 1-10% in de VS (Graaf & Kerstens, 
2015). 

Er kan echter pas van grooming gesproken worden wanneer er een volwassene bij betrokken is. Zo’n 
2% van politiezaken per jaar (in Verenigd Koninkrijk) is gerelateerd aan grooming, maar dit is 
waarschijnlijk veel lager dan de daadwerkelijke prevalentie (Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech, & 
Collings, 2013). Grooming wordt, zoals meer zedendelicten, ondergerapporteerd. Cijfers uit andere 



	

	

onderzoeken suggereren dat 20-66% van kinderen tussen 9 en 18 online is benaderd met seksuele 
verzoeken (Kloess, Beech, & Harkins, 2014). 

Delinquenten gaan gevarieerd te werken, maar bijna altijd is er sprake van het opbouwen van een 
vertrouwensband en het manipuleren van het slachtoffer. 

 

2. Effectiviteit van interventies 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar effectieve interventies tegen seksueel ongewenst digitaal 
gedrag. Ashurt en McAlinden (2015) pleiten dat de ontwikkeling van een interventie tegen schadelijk 
seksueel gedraag gericht moet zijn op competenties ontwikkelen, in plaats van alleen het ongewenst 
gedrag stoppen. Daders of kwetsbare jongeren moeten onder andere leren bewust na te denken over 
bepaalde gedragingen en sociale of visuele cues die anders automatisch seksueel werden 
geïnterpreteerd. 

Preventie van grooming is vooral gericht op voorlichting en bewustwording van jongeren, ouders en 
onderwijzers (Whittle et al., 2013). 

Monitoring van digitale vormen van ongewenst seksueel gedrag 

Voor het monitoren van sexting en grooming zijn ook hulmiddelen ontwikkeld, bijvoorbeeld de Facebook 
Watchdog. 

• Facebook Watchdog – Het gebruik van Facebook is erg hoog onder jongeren. Op dit platform 
komt zowel cyberpesten als stalken en online grooming ook voor. Onderzoekers uit Oostenrijk hebben 
een plan opgesteld dat Facebook kan monitoren op digitaal ongewenst gedrag in meerdere vormen. Zo 
zou er beeld- en videoanalyse moeten gebeuren om pornografisch materiaal te detecteren (Rybnicek, 
Poisel, & Tjoa, 2013). Technologisch gezien is dit een flinke uitdaging, en de auteurs beschrijven 
mogelijkheden hieromtrent. Verder zou er een social media analyse-component moeten zijn die gedrag- 
en stemmingsveranderingen van de gebruiker kan waarnemen, en tekstanalyse om cyberagressie te 
detecteren. Deze app moet nog verder uitgedacht en uiteindelijk ontwikkeld worden. 

 

Conclusie 

Cyberpesten komt, afhankelijk van definitie en vorm, voor bij uiteenlopende percentages van scholieren. 
Veel studies komen uit op 15-25%. Over prevalentie van digitale vormen van seksueel ongewenst 
gedrag lopen cijfers erg uiteen: ‘sexting’ tot 1-23%, ‘grooming’ 1-66%. 

Zowel voor cyberpesten als voor digitale vormen van ongewenst seksueel worden systemen ontwikkeld 
voor het monitoren van dit type gedrag. Tot op heden is weinig bekend over de effectiviteit van 
monitoring. Er zijn nog te weinig getoetste interventies, maar voorlichting, bewustwording, afspraken en 
onderlinge openheid lijken belangrijke onderdelen van een succesvolle aanpak. 
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Meer weten? 

 
o Bekijk http://www.nji.nl/nl/antipestprogramma/Uitkomsten-beoordeling voor anti-

pestprogramma’s die worden onderzocht.  
o Zie https://www.youtube.com/watch?v=dkG00Czb4ho voor een kort overzichtelijk filmpje over 

cyberbullying en oplossingen. 
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