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• Proefschrift (heden): “Predictive profiling: een empirisch en 

juridisch onderzoek naar het optreden van behaviour detection

officers in het kader van de veiligheidszorg op luchthavens”

• Masterproef (2016):“De verschillen tussen autochtonen en 

allochtonen aangaande slachtoffer- en daderschap bij zowel 

klassiek pesten als cyberpesten”

– Boek: “Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit: De verschillen tussen 

jongeren met en zonder een migratieachtergrond bij klassiek pesten en 

cyberpesten”

Even voorstellen…

• Master in de Criminologische Wetenschappen (KU Leuven - 2016)
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(1) Inleiding: een gebrek aan Belgisch onderzoek naar etniciteit

(2) Onderzoeksopzet

(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de rol van diversiteit

(4) Nieuwe inzichten: bi-etniciteit

(5) Conclusie en aanbevelingen

Inhoud
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• Multiculturele samenleving

• Contacttheorie vs. conflicttheorie (Alport, 1958; Blumer, 1958)

• Gemengde scholen: Interetnische contacten 

verbeteren het schoolwelzijn (Munniksma, 2013)

• Gebrek aan Belgisch onderzoek – risicogroepen nagenoeg onbekend

• Cijfers uit EU - Slachtofferschap

• Oostenrijk: Jongeren zonder migratieachtergrond meer slachtoffer (Strohmeier & Spiel, 2003)

• Spanje: Geen verschil (Del Barrio Martinez et al., 2008)

• Nederland: Jongeren met migratieachtergrond meer slachtoffer (Van Dorsselaer et al., 2010)

• Noorwegen: Jongeren met migratieachtergrond meer slachtoffer (Bjereld, Danebacken & Petzold, 2015)

• Zweden: Jongeren met migratieachtergrond meer slachtoffer (Bjereld, Danebacken & Petzold, 2015)

• Cijfers uit EU – Daderschap

• Nederland: Jongeren zonder migratieachtergrond meer dader (Van Dorsselaer et al., 2010)

• Noorwegen: Jongeren met migratieachtergrond meer dader (Fandrem, Strohmeier & Roland, 2009)

(1) Inleiding: een gebrek aan Belgisch 

onderzoek naar etniciteit

Waarom etniciteit?
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Kwantitatief onderzoek: vragenlijst / enquête

• Afnamemodaliteit: 50,2% schriftelijke vs. 49,8% online bevragingen

Steekproef (N=1808)

• Geslacht: 40,9% jongens vs. 59,1% meisjes in het secundaire onderwijs

• Leeftijd: gem. 14,56 jaar (11 – 21 jaar)

• Opleidingsniveau: ASO (71,3%) vs. TSO (10,4%) vs. BSO (18,3%)

• 46,2% jongeren met migratieachtergrond vs. 53,8% zonder migratieachtergrond

• 11 Vlaamse (83%) en 2 Brusselse (17%) secundaire scholen 

• 7 witte concentratiescholen (55,4%) (minder dan 36% jongeren met migratieachtergrond) 

• 3 gemengde scholen (24,6%) (tussen 36% en 70% jongeren met migratieachtergrond)

• 3 zwarte concentratiescholen (20%) (meer dan 70% jongeren met migratieachtergrond)

Operationalisering: jongeren met een migratieachtergrond

• Jongeren met een migratieachtergrond: wanneer de jongere zelf, 

één van de ouders of één van de grootouders in een ander land 

dan België geboren is.

(2) Onderzoeksopzet
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(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Slachtofferschap klassiek pesten

Slachtofferschap
Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond
Sig.

Algemene prevalentie

Slachtoffer klassiek pesten 8.6% 13.3% *

Etnische samenstelling school

Witte concentratieschool 6,2% 14,8% **

Gemengde school 14,1% 13,3%

Zwarte concentratieschool 15,9% 11,0%

Geslacht

Jongens 8,6% 15,0% *

Meisjes 8,6% 12,3%

Opleidingsniveau

ASO 7,0% 14,0% **

TSO 11,2% 13,5%

BSO 18,0 % 11,9%

* p < .05   ** p < .001

Verklaringen?
Algemeen, geslacht

en samenstelling school

• Sneller hulp 

zoeken: 

Veerkracht vs. 

terughoudend
(Lim & Hoot, 2015)

• Anders zijn (Graham 

& Juvonen, 2002)

• Uitdrukkelijker 

ervaren van wij 

vs. zij-gedachte

Opleidingsniveau

• ASO = meer witte 

concentratie-

scholen (Van Praag 

e.a, 2012; Mahieu, 2003)
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Verklaringen?
Algemeen en 

samenstelling school

• Anonimiteit 

internet

Geslacht

• Online weinig 

verschillen

Opleidingsniveau

• Geen verklaring 

voor?

• (!) Statistische 

power van 

resultaten is ook 

niet bijster groot.

(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Slachtofferschap cyberpesten

Slachtofferschap
Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond
Sig.

Algemene prevalentie

Slachtoffer cyberpesten 4,7% 6,7%

Etnische samenstelling school

Witte concentratieschool 2,8% 4,4%

Gemengde school 9,7% 7,6%

Zwarte concentratieschool 9,1% 8,2%

Geslacht

Jongens 3,2% 4,6%

Meisjes 5,7% 8,1%

Opleidingsniveau

ASO 2,8% 6,5% *

TSO 8,9% 3,8%

BSO 13,5% 7,7%

* p < .05   ** p < .001
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(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Daderschap klassiek pesten

Daderschap
Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond
Sig.

Algemene prevalentie

Daderschap klassiek pesten 3,1% 11,3% **

Etnische samenstelling school

Witte concentratieschool 2,0% 7,8% **

Gemengde school 6,2% 11,9%

Zwarte concentratieschool 4,5% 14,4%

Geslacht

Jongens 4,7% 17,2% **

Meisjes 2,0% 7,5% **

Opleidingsniveau

ASO 1,9% 12,1% **

TSO 6,7% 7,8%

BSO 7,9% 10,3%

* p < .05   ** p < .001

Verklaringen?
Algemeen, geslacht en 

samenstelling school

• Wij vs. zij-gevoel 

en machts-

onevenwicht 
(Veenstra e.a. 2008; 

Graham & Juvonen, 2002)

Opleidingsniveau

• ASO = meer witte 

concentratie-

scholen (Van Praag 

e.a, 2012; Mahieu, 2003)

• Subtiel 

buitengesloten 

o.b.v. etniciteit 

door het gebrek 

aan multiculturele 

thema’s (Van Praag 

e.a, 2012)
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(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Daderschap cyberpesten

Daderschap
Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond
Sig.

Algemene prevalentie

Daderschap cyberpesten 1,2% 4,0% **

Etnische samenstelling school

Witte concentratieschool 1,0% 2,4%

Gemengde school 1,8% 4,3%

Zwarte concentratieschool 2,3% 5,2%

Geslacht

Jongens 1,2% 4,6% *

Meisjes 1,3% 3,6% *

Opleidingsniveau

ASO 0,8% 3,6% **

TSO 2,2% 3,8%

BSO 3,4% 5,1%

* p < .05   ** p < .001

Verklaringen?
Algemeen en geslacht

• Wij vs. zij-gevoel en 

machts-onevenwicht 
(Veenstra e.a. 2008; 

Graham & Juvonen, 2002)

• Revenge of the

nerds (Van Cleemput en 

Vandenbosch, 2006)

Samenstelling school

• Vreemd – niet in lijn?

Opleidingsniveau

• Subtiel buiten-

gesloten o.b.v. 

etniciteit door het 

gebrek aan 

multiculturele 

thema’s (Van Praag e.a, 

2012)

• (!) Statistische power 

van resultaten is ook 

niet bijster groot.
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(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Omstaander pestgedrag (klassiek- en cyberpesten)

Omstaander
Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond
Sig.

Algemene prevalentie

Omstaander pestgedrag 36,6% 49,3% **

Etnische samenstelling school

Witte concentratieschool 30,9% 43,2% **

Gemengde school 51,8% 52,4%

Zwarte concentratieschool 50,0% 52,8%

Geslacht

Jongens 39,2% 51,2% **

Meisjes 34,8% 48,1% **

Opleidingsniveau

ASO 32,7% 49,2% **

TSO 43,0% 55,8%

BSO 60,7% 48,3%

* p < .05   ** p < .001

Verklaringen?
Algemeen, samenstelling 

school, geslacht en 

opleidingsniveau

• Structurele theorie 

van BLAU (Blau, 1974)

• Vriendschaps-

theorie (Van der Auwera 

2018; Munniksma, 2013)
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• ‘Ontkennende vingerwijzing’ ten aanzien van onrecht

• Moral justification (“Hij heeft het verdiend”)

• Blaming the victim (“Hij heeft een slecht karakter”)

• Verspreiden van de verantwoordelijkheid (“Niet ingrijpen van omstaanders = schuldig”)

• Conclusie: Kleine groep met deviante copingvaardigheden is groter bij 

jongeren met een migratieachtergrond

(3) Resultaten: pesten, etniciteit en de 

rol van diversiteit

Pestcultuur?

Jongeren zonder 

migratieachtergrond

Jongeren met 

migratieachtergrond

Sig.

Moral justification
(“Hij heeft het verdiend”)

7,7% 16,7% **

Gunstig vergelijken
(“Toegelaten als de gevolgen niet zwaar zijn”)

4,7% 6,4%

Verplaatsen van de verantwoordelijkheid
(“Toegelaten als het opgedragen wordt”)

8,7% 11,3%

Verspreiden van de verantwoordelijkheid
(“Niet ingrijpen van omstaanders = schuldig”)

49,3% 40,8% **

Blaming the victim
(“Hij heeft een slecht karakter”)

5,8% 10% **

Uitlokken
(“Toegelaten als het uitgelokt wordt”)

14,7% 15,5%

** p < 0.01 * p < 0.05
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(4) Nieuwe inzichten: bi-etniciteit

Bi-etniciteit

Begrip?
“Jongeren die twee verschillende etniciteiten bezitten, vermits de etniciteit van moeder en vader niet identiek aan 

elkaar zijn (Belgisch-Marokkaans)”

Etnische identiteit? (Karssens, 2017)

• Uniek: ‘best of both worlds’ 

• Hokje geduwd of ten onrechte gelabeld als lid van minderheidsgroep

• Perceptie/beleving: culturele hybride, ‘in-betweeners’, ‘halfbloedjes’ 

• Gevolg: 

• Niet thuishoren, niet begrepen: voelen zich op vele vlakken een buitenstaander

• Negatief schoolwelzijn (Furrer & Skinner, 2003; Walton & Cohen, 2007)

Mono-etnische 

meerderheidsgroep

Bi-etnische groep Mono-etnische 

minderheidsgroep

Sig.

Slachtofferschap klassiek pesten 9,5 15,9 9,7 *

Slachtofferschap cyberpesten 5,0 7,1 6,0

Daderschap klassiek pesten 4,1 13,2 9,2 **

Daderschap cyberpesten 1,6 4,9 2,8 *

** p < 0.01 * p < 0.05
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• Duidelijk verschil merkbaar

• De rol van etniciteit en diversiteit

• Slachtofferschap: Een kwestie van ‘anders zijn’

• Daderschap: Emancipatie ten gevolge van een aangevoelde ongelijkheid

• Omstaanders: “Van je vrienden moet je het hebben”

• Rol van de concentratieschool?

• Pestcultuur: een kleine groep ‘ontkennende vingerwijzers’

• Bi-etniciteit: thema om op door te werken

(4) Conclusie met aanbevelingen

Conclusie

Aanbevelingen
(1) Mentaliteitswijziging

• Van een ‘wij vs. zij’-

samenleving naar een 

inclusieve samenleving 

zonder polarisatie

• Verschillende actoren (o.a. 

media, beleid, onderwijs, etc.)

(2) Informeren en sensibiliseren

• Discussiefora, studiedagen en 

projectweken omtrent de 

thema’s ‘pesten’, ‘cultuur’ en 

‘diversiteit’ 

• Beleidsmakers, scholen en 

leerkrachten

• Anti-pestbeleid in scholen

(3) Bijzondere rol voor de 

leerkracht

• Thema bespreekbaar maken: 

zonder taboe spreken én 

jongeren bewust te maken 

van het probleem

• Ontvankelijke en open 

houding

14



Jop Van der Auwera

Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU 

Leuven

Contact: Hooverplein 10 - 3000 Leuven

016/32.16.02 0498/30.75.53

jop.vanderauwera@kuleuven.be 

Vragen?

Wat zit er in de pijplijn? 

1) Artikel over pestgedrag en bi-etniciteit

2) Artikel over de slachtoffer-dader dubbelrol van pestgedrag en het verschil in etniciteit

3) Artikel over verschil tussen twee metingen (mijn onderzoek (specifieke bevraging) en EU-kids online (algemene bevraging))

Gehele onderzoek: 

Van der Auwera J. 2017. Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit: de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond bij

klassiek pesten en cyberpesten, Antwerpen: Intersentia, 133p.

https://intersentia.be/nl/pestgedrag-etniciteit-en-de-rol-van-diversiteit.html

Artikel (inhoud van de presentatie): 

Van der Auwera J. 2017. Pestgedrag in een gekleurde samenleving: Het verschil tussen jongeren met én zonder een migratieachtergrond

aangaande klassiek en cyberpestgedrag in secundaire scholen. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, vol.28 (2) , pp. 17-21.

Korte samenvatting onderzoek: 

Van der Auwera J. 2017. Allochtone jongeren, een risicogroep wat pesten betreft?. TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en

Klinische Kinderpsychologie, vol.42 (1) , pp. 41-43. OF op Knack.be: www.knack.be/nieuws/belgie/jongeren-met-migratieachtergrond-zijn-vaker-

slachtoffer-dader-en-getuige-van-pestsituaties/article-opinion-1170371.html
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