
Onderzoeksresultaten 
van het Friendly Attac Project 

Seminarie OVP Welbevinden

25/03/2016

Ann DeSmet

Universiteit Gent



Overzicht

• Friendly Attac project

• Studieresultaten als basis voor interventie-ontwikkeling

• Resultaten van de effectiviteitsmeting van de interventie

• Conclusies en aanbevelingen





Friendly Attac: IWT-SBO project cyberpesten
Prof. Dr. Heidi Vandebosch
Prof. Dr. Karolien Poels
Dr. Katrien Van Cleemput
Gie Deboutte
Sara Bastiaensens WISE

Prof. Dr. Olga De Troyer
Edgar Omar Cebolledo Gutierrez
Frederik Van Broeckhoven

Fysieke activiteit en Gezondheid

Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij
Dr. Ann DeSmet

Ing. Koen Samyn
Olivier Janssens

Dr. Ir. Sofie Van Hoecke



Optreden tegen cyberpesten

• Internationale programma’s:

 Zeer kleine maar significante effecten 

• Vlaamse interventies:

 Veilig Internetgebruik, acties op school

 Effectiviteit?

Bron: Friendly ATTAC (2013). De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin 
programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden. www.friendlyattac.be
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Intervention Mapping protocol

Step 1.
Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation

• Gebaseerd op theorie en empirische 
bevindingen

• Individuele en omgevingsfactoren

• Betrokkenheid van de doelgroep

• Iteratief



In dialoog met de verschillende doelgroepen

Begeleidingscomité
Child Focus, Gezinsbond, Ketnet, Awel, Microsoft 
Belgium, Departement Onderwijs - Afdeling 
Beleidscoördinatie Onderwijs, Departement Onderwijs 
– Klasse, Pax Christi, Cartamundi-digital, VIGeZ, Visual 
Impact BVBA, VCLB, Lugus Studios, Departement 
Welzijn, KOSH scholen, Kureghem.net, Jong & Van Zin, 
Mediaraven, Tumult, Referentie leerkrachten Turnhout



Studieresultaten als basis voor 

interventie-ontwikkeling



Friendly Attac studies
Step 1.

Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation

Gezondheidsimpact, prevalentie, 
risico- en protectieve factoren

Doelgedrag en determinanten 
vaststellen

Determinanten kruisen met 
verandermethoden

Ontwikkelen en piloottesten van 
materiaal

Beslissen hoe, wanneer, via 
wie te implementeren

Effectiviteit evalueren

• Literatuur review
• Focus groepen (n=61)

• Enquête jongeren (n=453; n=1750)
• Enquête onderwijspersoneel (n=451)
• Enquête ouders (n=48; n=323)

• Meta-analyse (54 games)

• Enquête jongeren (n=530)
• Focus groepen (n=69)
• Observaties (n=8)

• Stakeholder meetings

• Cluster-randomized controlled trial

Bron: DeSmet et al. (2016). Bridging behavior science and gaming theory: Using the Intervention Mapping Protocol to design a 
serious game against cyberbullying Computers in Human Behavior, 56, 337-351



Intervention Mapping protocol

Step 1.
Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation



Slachtoffer Pester Slachtoffer/pester

Antecedent Lage zelfwaardering en 
eenzaamheid
(Sociale) angsten
Middelenmisbruik

Lage zelfwaardering
Angsten
Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder

Angsten

Gevolg Suïcidale gedachten

Bi-directioneel Depressieve
symptomen

Depressieve symptomen Depressieve symptomen

Verband, maar 
richting 
ongekend 

Psychosomatische 
problemen

Suïcidale gedachten
Middelenmisbruik, roken
Psychosomatische 
problemen

Spijbelen, lage 
verbondenheid met school
Middelenmisbruik, roken
Psychosomatische 
problemen

Cyberpesten hangt samen met verscheidene 
gezondheidsproblemen

Bron: Gunther, DeSmet, Jacobs, & De Bourdeaudhuij (2016). Comparing outcomes of cyberbullying and traditional bullying: a 
narrative systematic review of mental, physical and behavioural negative outcomes.In: Cyberbullying, From Theory to
Interventions, Routledge



Methode:
9 focusgroepen bij 61 jongeren uit 1e -3e middelbaar (A/B-stroom, ASO/BSO/TSO) 
• Bystandergedrag: weinig melden aan volwassenen, vooral steunen of advies geven 
• Afhankelijk van context

  BULLY CIRCUMSTANCES 

  Popular Not popular Unclear Fair Unfair 

VICTIM Friend Always defend, regardless of the bully, regardless of circumstances 

Acquain-

tance 

Look for 

more 

information 

on circum-

stances 

Defend, as 

there is no 

risk that the 

bully is 

supported 

by friends 

Do nothing 

(passive 

bystanding 

or ignoring) 

Do nothing 

(passive 

bystanding 

or ignoring) 

Defend, as 

everyone 

else will 

agree 

A loner Never defend, do nothing 

Popular Defend, because there is a higher chance they are not the only 

defender in this case 

 
Bron: DeSmet et al. (2014). Determinants of Self-Reported Bystander Behavior in Cyberbullying Amongst Adolescents. 
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17, 4, 207-2015



Methode:
Contextinvloeden die gemanipuleerd werden (n=453 jongeren): 

Ernst van de situatie 
Laag of hoog

Gedrag van andere bijstanders
Pestkop bevestigen of slachtoffer 

verdedigen

Identiteit andere bijstanders 
Kennissen of goede vrienden

Resultaten: 
• Hoge ernst: minder vaak meedoen, vaker helpen

• Meedoen met de pestkop: meer als andere bijstanders 
meedoen, meer als andere bijstanders goede vrienden zijn

• Slachtoffer helpen: bij ernstige situatie: meer geneigd om te 
helpen als andere bijstanders goede vrienden zijn. Bij 
minder ernstige situatie: meer geneigd om te helpen als 
andere bijstanders kennissen zijn

Bron: Bastiaensens et al, (2014). Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders’ behavioural
intentions to help the victim or reinforce the bully. Computers in Human Behavior, 31, 259-271



EERST: nagaan of het bedoeld is om te 
kwetsen of kwetsend werd opgevat?

NOOIT: lachen of tonen aan de pester
dat je het eens bent/leuk vindt

ALTIJD:  het slachtoffer 
troosten/advies/info geven

VRIEND: ALTIJD verdedigen

KENNIS: omstandigheden begrijpen

NOOIT: de schuld bij het slachtoffer 
leggen

UITGELOKT: leerkracht betrekken

ERNSTIG: leerkracht/ouders betrekken

C
O

N
TE

X
T



Intervention Mapping protocol

Step 1.
Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation



Toeschouwergedrag bepaald door factoren op 
verschillende niveaus

Attitudes

Moral

disenga-

gement

Uitkomst 

verwachting

Slacht-

offer

Coping

Sociale 

vaardig-

heden

Eigen-

effectiviteit

Klasnorm om 

verantwoordelijkheid 

te nemen

Slachtoffer is 

een vriend

Betrokken-

heid van 

moeder

Infodag op 

school

Geslacht

Leeftijd

Klasnorm legt schuld bij 

slachtoffer

Acties school-

personeel

Eigen-

effectiviteit 

school-

personeel

Attitudes 

school-

personeel

Probleemperceptie school-

personeel

Indivi-

duele

factoren

Sociaal 

netwerk

Leef- en 

leer-

omgeving

Ervaring  

school-

personeel

Leerkracht 

/ andere

Ouders 

wensen 

positief 

klimaat

Ouders keuren 

passief gedrag 

af

Ouders raden 

troosten aan

n=1979 jongeren
n=451 schoolpersoneelsleden
n=323 ouders



Voornaamste persoonlijke determinanten:

• Intenties, bijv.
“de volgende keer dat ik cyberpesten zie gebeuren, ga ik het slachtoffer 

troosten’

• Attitudes, bijv.
“wie gecyberpest wordt, heeft het waarschijnlijk zelf uitgelokt”

“als ik het slachtoffer verdedig, word ik ook gecyberpest”
“ik vind het belangrijk dat het slachtoffer zich beter voelt door wat ik doe”
“niets doen is laf en gemeen”

Bron: DeSmet et al, (2016). Deciding whether to look after them, to like it, or leave it: A multidimensional analysis of predictors of 
positive and negative bystander behavior in cyberbullying among adolescents. Computers in Human Behavior, 57, 398-415



Voornaamste omgevingsdeterminanten:

• Moeder heeft goed zicht op Internet activiteiten van jongere

• Gedeelde klasattitudes, bijv. vele kinderen in de klas vinden dat 
slachtoffers het zelf uitlokken

• Andere verschillen tussen klassen (mogelijk door klasnormen 
zoals ‘in mijn klas vindt men pesten OK’, of gedrag van de 
leerkracht)

• Aandacht op school voor cyberpesten (bijv. infodag)
Bron: DeSmet et al, (2016). Deciding whether to look after them, to like it, or leave it: A multidimensional analysis of predictors of 
positive and negative bystander behavior in cyberbullying among adolescents. Computers in Human Behavior, 57, 398-415



DeSmet et al. (2015). Secondary school educators’ perceptions and practices in handling cyberbullying among adolescents: a 
cluster analysis. Computers & Education, 88, 192-201

‘Use all
means’ 

8,7%

‘Referrers’

65,1%

‘Dis-
engaged

educators’

14,2%

‘Concerned
educators’ 

12,1%• Ouder personeel, minder 
leerkrachten

• Zelfzekerder in omgaan 
met cyberpesten, praten 
met leerlingen en ouders

• Helft jonger dan 36
• Zowel steunende als straffende 

acties
• 56% kleine school

• 73% leerkrachten

• Minder ervaren dan andere 
groepen (ca. 13 jaar)

• Vooral advies en verwijzen, 
minder gesprekken met 
leerlingen

• Negeren incident vaker

• 76% leerkrachten, van wie 63% 
man

• 71% grotere scholen, meer hoger 
middelbaar

• Zien het minder als hun 
vertrouwelijkheid iets te doen



Samengevat

 Toeschouwergedrag kan cyberpesten/gevolgen verminderen

 Positief gedrag helpt slachtoffer

 Individuele determinanten: 

 multi-dimensioneel

 intenties en attitudes

 Omgevingsdeterminanten:

 competenties leerkrachten

 beschermende houding ouders

→Whole-school 
benadering

→Game in 
bredere aanpak 
(multi-
component)



Intervention Mapping protocol

Step 1.
Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation



Resultaten meta-analyse: games zijn effectief

0.00 0.20 0.50 0.80

Effect op 

gedrag

(g=0.26***)

Effect op 

determinanten van 

gedrag (g=0.33***)
Effect op 

klinische 

uitkomsten 

(g=0.08***)
Eerste 

meting

Follow-up 

meting

Vergelijking 

computer-tailored

programma’s

g=0.11g=0.10*** g=0.26***

g=0.13-0.22

g=0.04-0.35

<0.20 zeer klein effect

0.20-0.49 klein effect

0.50-0.79 matig effect

>=0.80 groot effect

Bron: DeSmet et al, (2014). A Meta-Analysis of Serious Digital Games for Healthy Lifestyle Promotion. Preventive Medicine, 69, 95-
107



- Negatief effect van gebruik van meer gaming kenmerken
- Rol van kenmerken ook afhankelijk van leerdoel:

Kenmerk Effecten Uitkomst

Op maat van gebruiker Kennis, attitudes

Persoonlijke doelen stellen Gedrag, kennis, attitudes, 
intenties

Onmiddellijke feedback Gedrag

Eenvoudige of adaptieve 
uitdaging

Gedrag, kennis, eigen-
effectiviteit, vaardigheden

Opbouwende ‘levels’ Eigen-effectiviteit

Persoonlijke avatars Kennis, attitudes, intenties

Sommige technieken en kenmerken meer effectief



Te oud voor 
doelgroep, 
kleding niet 

modern 
genoeg

Van Cleemput et al. (2016). The development of a serious game against cyberbullying. In: Cyberbullying, from Theory to
Intevention, Routledge



Intervention Mapping protocol

Step 1.
Needs assessment

Step 2.
Change matrices

Step 3.
Change methods

Step 4.
Design materials

Step 5.
Implementation plan

Step 6.
Evaluation



Resultaten effectiviteitsmeting van de 

interventie



Methode

InterventieschoolControleschool

Meting voor interventie
“T0”

Interventie

Meting na interventie
“T1”

Opvolgmeting na 
interventie

“T2”

Meting voor interventie
“T0”

Meting na interventie
“T1”

Opvolgmeting na 
interventie

“T2”

T0: 
Week 0

T1: T0 + 
1 week

T2: T1 + 
4 weken

(Interventie)

/

At random

n=129n=109

n=129

n=124

n=105

n=103

Matching



Resultaten: steekproefbeschrijving
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Gedragsintenties

F time*condition=3.40, p<0.05
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F time*condition=3.22, p<0.05
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Gedragsintenties

F time*condition=3.33, p<0.05 F time*condition=2.76, p=0.065

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

T0 T1 T2

Intentie om slachtoffer te troosten

Controleschool

Interventieschool

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

T0 T1 T2

Intentie om passief toe te schouwen

Controleschool

Interventieschool



Uitkomstverwachting en eigen-effectiviteit

F time*condition=2.51, p=0.083F time*condition=4.80, p<0.01
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Lage eigen-effectiviteit om positief 
toeschouwergedrag te stellen

Controleschool
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Vaardigheden

F time*condition=2.99, p=0.051

4,1
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F time*condition=3.58, p<0.05

Levenskwaliteit
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Gedragsattitudes: onverwachte effecten

F time*condition=2.61, p=0.08 F time*condition=2.65, p=0.07

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

T0 T1 T2

Attitude ten aanzien van agressief verdedigen

Controleschool

Interventieschool

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

3,05

3,1

3,15

T0 T1 T2

Moral disengagement attitudes (schuld bij 
slachtoffer leggen) 

Controleschool
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Zelfdeterminatie ervaring
Steekproef interventieschool RCT (n=129 T2-meting)

- Competentie- en autonomie frustratie:
- 3.1% had een gemiddelde score van  3.5 op 5 (akkoord/helemaal akkoord)

- Competentie- en autonomie satisfactie:
- 60.5% had een gemiddelde score van  3.5 op 5 (akkoord/helemaal akkoord)

- ‘In game’ verbondenheid satisfactie:
- 30.2% had een gemiddelde score van  3.5 op 5 (akkoord/helemaal akkoord)

Conclusie: de meerderheid van de jongeren vindt dat hun noden 
van competentie en autonomie in het game worden gerespecteerd. 
Het gevoel van verbondenheid in het game ligt lager en wordt door 
iets minder dan een derde van de jongeren in positieve mate 
ervaren. 



Zelfdeterminatie ervaring

- Er zijn geen significante verschillen in de mate waarin ze het 
game als ZDT nood-ondersteunend beschouwen en geslacht, 
type onderwijs (A-stroom, B-stroom), of socio-economische 
achtergrond van de jongere

- Er zijn ook geen significante correlaties tussen de mate waarin ze 
het game als ZDT nood-ondersteunend beschouwen en hoe vaak 
ze anderen (cyber-)pestten of zelf ge(cyber)pest werden, leeftijd 
of hoe vaak ze games spelen

Conclusie: het game komt grotendeels aan de zelfdeterminatie-
noden van jongeren tegemoet, ongeacht hun achtergrond



Conclusies



Conclusies

- Positief toeschouwergedrag stimuleren vergt een multi-
dimensionele aanpak, maar ook het creëren van een 
ondersteunende context op school en thuis

 whole school approach, ook voor cyberpesten 

- Stijging in meldingsgedrag:

- Zorgen voor ondersteunend schools kader



Conclusies

Friendly Attac interventie:

- Positief effect op levenskwaliteit 

- Positieve effecten op sociale vaardigheden, eigen-effectiviteit, 
uitkomstverwachtingen, hogere intenties om te melden en info 
te zoeken

- Nood aan aanvullingen, bijv. in lessenpakket:
- Attitudes veranderen, bijv. verhalen, personages waarmee ze zich kunnen 

identificeren

- Positief gedrag /intenties volhouden

- Vermijden van ongewenste effecten of agressief verdedigen en schuld 
leggen bij slachtoffer


