
Cyberpesten en 
Social Media

Wat doen kinderen online
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Agenda
● Inleiding.
● Wat is “Social Media”?
● Platformen.
● Voorbeelden van cyberpesten.
● Data over cyberpesten.
● Signaleren van cyberpesten.
● Wat te doen bij cyberpesten.
● Digitale voorlichting: Algemeen / Hacken.
● Wat doen de platformen er zelf aan.
● Sites voor hulp en info.
● Stelling: “Online pesten is de verantwoordelijkheid 

van de school”.
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Inleiding
Veel kinderen maken tegenwoordig gebruik van  het 
internet, het is een belangrijk onderdeel van het leven 
van een kind in deze tijd. 
Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken 
uit het leven van onze kinderen ze hebben veel 
positieve kanten maar helaas ook negatieve.
Voor kinderen in de onderbouw en de middenbouw  zal 
social media nog geen grote rol spelen, maar eenmaal 
in groep 6, 7 en 8 zijn er al veel kinderen die gebruik 
maken van sociale media.
Maar wat is Social Media en wat doen kinderen online?
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Wat is Social Media?
● Social media is een verzamelnaam voor alle 

internettoepassingen waarmee het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen.

4

● Bij Social Media draait het vooral om de rol van de 
gebruiker. De gebruiker maakt en beheerd de 
inhoud (content) van zijn eigen pagina / kanaal.

● De verschillende Social Media toepassingen 
worden ook wel “Platformen” genoemd.



Welke platformen gebruiken onze kinderen?

Youtube Instagram

Snapchat Facebook

Whatsapp

Twitter
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Meest populaire platformen voor de jeugd.
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Voorbeelden van cyberpesten.

● Uitschelden op social media.
● Buitensluiten op social media.
● Bedreigen en chantage.
● Het aanmaken van een nep of haatprofiel.
● Het hacken / overnemen van het account van het 

“slachtoffer”.
● Verspreiden van bewerkte naaktfoto’s op social 

media.
● Haatposts / Trolling….
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Cyberpesten kan 24 uur per dag doorgaan. Je kan 
de pester niet uit de weg gaan en soms weet je niet 
eens wie het is. Voorbeelden zijn:



Voorbeelden van cyberpesten.
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http://www.youtube.com/watch?v=2RN8kYoM1GY


Data over cyberpesten.
● Bijna 7% van de gepestte jongeren wordt gepest op 

het internet.
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● In bijna 50% van de gevallen vindt het cyberpesten 
plaats tussen leerlingen van eenzelfde school.

● Bijna 70% van de slachtoffers geeft aan offline en 
online door eenzelfde persoon te worden gepest.

● In het voortgezet onderwijs komt cyberpesten bij ruim 
19% van de gepestte leerlingen voor.

● Na laster zijn chantage en bedreiging met geweld de 
meest voorkomende vormen van cyberpesten.

● Laster is de meest voorkomende vorm van 
cyberpesten.



Signaleren van cyberpesten.
Online gepest worden is voor kinderen net zo erg als 
gepest worden in de buurt of op school. Kinderen vertellen 
het misschien niet snel, daarom is het belangrijk dat je let 
op signalen van pesten bij je kind. Als je vermoedens hebt 
van het pesten, is het belangrijk dat je op tijd ingrijpt.
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Signalen van pesten zijn:
● Opeens niet meer naar school willen.
● Geen vragen over school willen beantwoorden.
● Minder zelfvertrouwen dan voorheen.
● Afwezig, teruggetrokken of gedraagt zich anders.
● Slaapt slecht.



Wat te doen bij cyberpesten
● Praat erover met uw kind.
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● Zorg voor bewijs, maak screenshots en sla ze veilig op.
● Confronteer de pester.

● Blokkeer of weiger de pester.

● Reageer niet op de pestberichten. 
● Bij bedreiging, meld dit bij de politie of meldknop.nl

● Rapporteer het pesten bij de beheerder van de sociale 
media. (Facebook en Instagram hebben deze functie)

● Vraag om inzage telefoon.
● Praat met een leerkracht / vertrouwenspersoon.



Digitale voorlichting: Algemeen

12

● Accepteer niet zomaar alle vriendschapsverzoeken.
● Weet wat je deelt. Deel geen foto’s of zaken die tegen 

je gebruikt kunnen worden.
● Weet met wie je deelt. Bekijk je vrienden- / contacten 

lijst regelmatig zodat je weet wie je boodschap kan 
zien. Schoon zonodig je contactenlijst op.



Digitale voorlichting: Hacken
● Houdt wachtwoorden van accounts geheim.
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● Gebruik sterke wachtwoorden, “wachtwoordfamilies” of een 
wachtwoord generator.

Dashlane         Lastpass       1password    
● Gebruik tweestaps verificatie.
● Log uit na gebruik van een openbare computer.
● Stel bij je social media in wie jou kan zien of maak je 

account privé.
● Vergrendel je telefoon met een pincode, vingerafdruk of 

gezichtsherkenning.



Wat doen de platformen er zelf aan?
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Websites voor hulp en info
● https://www.meldknop.nl/ 
● https://www.pestweb.nl/online-pesten/ 
● https://www.jouwggd.nl/onderwerp/cyberpesten/
● https://www.kindertelefoon.nl/ 
● https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/opvoeding-en-g

edrag/lastig-gedrag/pesten/cyberpesten/
● http://www.pesten.nl/cyberpesten/ 
● https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/ 
● https://www.stoppestennu.nl/cyberpesten-online-pesten-

online-gevaren-jongeren 
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Stelling
“Online pesten is de verantwoordelijkheid van de school”
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Einde

Bedankt voor uw deelname
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