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Conclusies en bedenkingen

Gie Deboutte – Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten 



Kanttekening bij manier van bevragen

 Definitie pesten

 Tijdsperiode die bevraagd wordt: afgelopen 2 maanden 

 Minstens 2 maal gepest/door iemand gepest: 

 Herhaaldelijk

 Gedurende langere periode

 … 

 Cyberpesten: andere begripsafbakening dan gebruikelijk: 

 ‘Iemand stuurt gemene berichten, wall posts, e-mails, sms of 
maakte een website om me belachelijk te maken’

 Slachtoffer wordt geconfronteerd met ‘het zonder 
toestemming verspreiden van lelijke of ongepaste foto’s en 
zette die online’



Slachtofferschap 
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Pestend gedrag 
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Cijfers 2016 (10- t.e.m. 18-jarigen)

 19,3% - minstens 2x slachtofferervaring (daling 5%)

 18,5% - minstens 2x iemand gepest (stijging?)

 5,4% - wekelijks gepest door anderen (SQ)

 3,0% - meermaals per week gepest door anderen 
(SQ)

 4,8% - pest op systematische wijze (hardnekkig 
pesten) 

 > 34500 kinderen en jongeren worden minstens één 
keer per week gepest 



Belangrijke vaststellingen

 Globaal: dalende trend 

 Groep die intensief gepest wordt of intensief pest 

krimpt nauwelijks 

 Pestcijfers voor jongens en meisjes liggen ver uit elkaar:

 23.7% van de jongens pest

 12% van de meisjes pest 

 13,5% van jongens en meisjes pest occasioneel

 Cyberpesten: 9% werd slachtoffer (zie hoger voor dfn.); 

1,5% wordt zeer intensief gecyberpest.  



Belangrijke vaststellingen

 Meest intensief gepest in het 3de,  6de en 7de jaar van het 

secundair onderwijs 

 Scholen mogen hun aandacht m.b.t. het 

voorkomen en opvolgen van pestgedrag niet 

beperken tot de jongste leerjaren



Conclusies

 Dalende trend consolideren door
 Verwachtingskader t.a.v. scholen meer expliciet te 

maken

 Intensief pestgedrag/slachtofferschap beter aan te 
pakken (preventie en curatie)  onderzoek! 

 Dialoog en samenwerking met en tussen alle 
betrokkenen bevorderen

 Leerkrachten 

 Thuisomgeving

 Leerlingen

 Zorgaanbod 



 Onderzoek 

 Peer mediation: wat is het effect? 

 Communicatie school – thuis: hoe die structureel 

versterken? 

 Aanscherpen van verbindende zorg/begeleiding van 

gekwetste en kwetsende leerlingen 

 Wat kenmerkt de huidige aanpak van scholen? 

 Preventie

 Melding/detectie

 Incidentaanpak

 Nazorg

 Integratie anti(cyber)pestbeleid in het ruimer schoolbeleid 


