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JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Vraag nr. 807
van 3 september 2013
van PATRICIA DE WAELE

Cyberpesten - Initiatieven
Internet is zowel bij jongeren als bij volwassenen een van de normaalste zaken van de wereld
geworden. Daarbij duikt een nieuwe vorm van pesten op, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe
communicatiemiddelen. Het internet en de gsm zijn de middelen die daarvoor het vaakst gebruikt
worden.
Bij cyberpesten komen dezelfde kenmerken terug als pesten. Men spreekt van pesten als het om
opzettelijk gedrag gaat, waarbij de pestkop de intentie heeft om te kwetsen of iemand pijn te doen en
dit bij herhaling doet.
Uit het “EU Kids Online Onderzoek” dat uitgevoerd werd in de zomer van 2010 blijkt dat in
Vlaanderen 28 procent van de jongeren te maken krijgt met cyberpesten. Het zijn vooral de 13- tot 16jarigen die met deze vorm van pesten te maken krijgen en beduidend meer meisjes worden er het
slachtoffer van. Bijna een derde Vlaamse jongeren wordt dus geconfronteerd met deze vorm van
pesten, dat in sommige gevallen zelfs leidt tot zelfdoding.
Met het stijgend gebruik van internet valt te verwachten dat ook deze vorm van pesten zal toenemen.
1. Beschikt de minister over de meest recente cijfers betreffende cyberpesten in Vlaanderen? Zo ja,
wat leert de minister uit deze cijfers?
2. Kan de minister de cijfers van het afgelopen jaar bezorgen van het aantal jongeren dat via scholen,
CLB’s, psychologen,… aangaf het slachtoffer te zijn geworden van cyberpesten? Graag
opgesplitst per provincie en indien mogelijk de gradatie van de cyberpestvorm. Zo neen, waarom
worden deze cijfers niet centraal bijgehouden? Is de minister van plan dat wel te doen?
3. Op welke manier worden zowel de slachtoffers als de daders van cyberpesten bereikt? Worden er
bewustwordingscampagnes gehouden in scholen om de gevaren van cyberpesten aan te kaarten?
4. Is de minister van plan om het aantal acties om de gevaren van cyberpesten onder de aandacht te
brengen, te verhogen? Zo ja, welke acties? Zo neen, waarom niet?
5. Hoeveel werd er de voorbije jaren besteed aan acties over cyberpesten? Graag de bedragen voor
2012 en 2013.
6. Op welke manier werd er het voorbije jaar tussen de ministers van Welzijn en Jeugd en Onderwijs
samengewerkt?

7. Hoe evalueert de minister de verschillende acties die de voorbije jaren op poten werden gezet,
zoals het e-safety label, het game over pesten, de campagne Stop Cyberpesten, Veilig Online en de
Week Tegen Pesten?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandeurzen (vraag nr. 807) en Smet (866);
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 807 van 3 september 2013
van PATRICIA DE WAELE

In het Jeugdbeleidsplan 2010-2014 is heel expliciet een strategische doelstelling over het tegengaan
van pesten opgenomen (zie strategische doelstelling 6: door een gecoördineerde aanpak nemen
institutioneel geweld, kindermishandeling, pesten en zelfdoding af).
Deze vraag betreft ook de uitvoering van operationele doelstelling 4.1 van het Vlaams Actieplan
Kinderrechten (“Door een gecoördineerde aanpak nemen institutioneel geweld, kindermishandeling,
pesten en zelfdoding af”). Over de uitvoering van deze doelstelling werd door de Vlaamse Regering
aan het Vlaams Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 22-23
van dit rapport (Stuk 2158 (2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20122013/g2158-1.pdf ).
1. De meest recente gegevens waarover we beschikken zijn de cijfers uit de whitepaper “Zes jaar
onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten: een overzicht van de
bevindingen” van de Universiteit Antwerpen in het kader van het IWT-SBO project Friendly
Attac. In datzelfde kader beschikt Onderwijs over een rapport van de Universiteit Antwerpen met
resultaten van een bevraging in 309 Vlaamse Scholen. De lessen die we daaruit kunnen trekken is
dat cyberpesten inderdaad de nodige aandacht verdient en dat scholen zich hiervan bewust zijn en
zich ook medeverantwoordelijk voelen voor de aanpak ervan. Slechts 14% van de scholen zegt
geen enkel geval van cyberpesten te hebben meegemaakt in het schooljaar 2011-2012. In de
meeste scholen waren er tussen 1-5 concrete gevallen van cyberpesten gekend. Scholen gebruiken
voor klassiek pesten en cyberpesten een brede waaier aan materialen en strategieën. Bijna alle
scholen geven aan dat ze het aanbod aan tools (infobrochures, lespakketten, werkbladen, e.d.)
kennen. Een blijvende aandacht voor deze problematiek is evenwel nodig.
2. Wat het slachtofferschap betreft ligt het percentage van jongeren die aangeeft slachtoffer te zijn
van cyberpesten naargelang het onderzoek, de definitie en de vraagstelling tussen 5% en 11%. Er
worden geen data over cyberpesten centraal bijgehouden.
3. Hierna vindt u een overzicht van de reeds genomen en de lopende acties.
 Om iedereen in het onderwijs te sensibiliseren, werkt het departement Onderwijs en Vorming
ieder jaar mee aan de organisatie van de Safer Internet Day. Op deze dag wordt iedereen
aangezet tot het verantwoord gebruik van online communicatiemiddelen zoals internet en
GSM. Elk jaar wordt er een specifiek thema belicht.
 Het ministerie van Onderwijs ondersteunt jaarlijks de organisatie van de Week tegen Pesten en
de daaraan verbonden jaarlijkse uitreiking van ‘De Pesten-kan-niet-prijs’. De organisatie van
de Week tegen Pesten is in handen van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Meer
informatie over de anti-pestweek kan u terugvinden op de website van het Netwerk Kies Kleur
tegen Pesten http://www.kieskleurtegenpesten.be/joomla/ . In het Netwerk zitten heel wat
organisaties waarop de scholen een beroep kunnen doen voor de uitbouw van hun pestbeleid.
Verschillende organisaties zoals Mikpunt, Pax Christi, Jeugd en Vrede, Centra voor
Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Algemeen Welzijnswerk,… maar ook provinciale
diensten ondersteunen de scholen met het geven van vorming, het opzetten van projecten, het
uitlenen van didactisch materiaal en het kiezen van een voor de scholen meest geschikte
strategie.


















In de tijdschriften Klasse, Yeti, Maks! en Klasse voor Ouders verschijnen regelmatig
specifieke bijdragen over pesten, steaming,... en recent over cyberpesten. Voor meer info:
http://www.klasse.be/.
Child Focus beheert ook de website en helplijn clicksafe (www.clicksafe.be) waar kinderen,
jongeren, ouders en leerkrachten informatie kunnen vinden over veilig en verantwoord
internetgebruik, en die ook info over cyberpesten aanbiedt. Op de website wordt allerhande
materiaal gebundeld, dat mee door het departement Onderwijs en Vorming naar de scholen
werd verspreid.
In samenwerking met Child Focus, de Gezinsbond en de Ouderverenigingen organiseerden
we tijdens het schooljaar 2012-2013 een sensibiliseringscampagne over omgaan met media als
ouder. De focus ligt op de rol als ouder/opvoeder en bevat tips en tricks. Concreet financiert de
overheid met deze campagne de organisatie van een 120-tal ouderavonden over veilig ICTgebruik in leerplichtscholen. Deze vormingsavonden wil ouders informeren over de vele
mogelijkheden die het internet biedt voor hun kroost, maar ook de problemen die kinderen op
het internet kunnen tegenkomen, waaronder cyberpesten. De nadruk ligt op preventie. Meer
info of een vormingsavond aanvragen: www.veiligonline.be
Het IWT financiert drie grootschalige onderzoeksprojecten over veilig ICT-gebruik. In alle
drie is er aandacht om de resultaten te valoriseren naar een onderwijspubliek. Het Departement
Onderwijs is vertegenwoordigd in de gebruikerscommissies van deze onderzoeken en
engageerde zich om de resultaten te valideren. Het betreft volgende projecten:
 EMSOC: www.emsoc.be
 SPION: http://www.cosic.esat.kuleuven.be/spion/
 Friendly Attac: http://www.friendlyattac.be/
Met name het laatste project is belangrijk inzake de strijd tegen cyberpesten. Het project gaat
na op welke manier technologische middelen kunnen worden ingezet in
gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren.
Alle materialen die door Child Focus ontwikkeld worden, komen via het departement bij de
scholen terecht. De voorbije jaren werden o.a. volgende lespakketten met steun van het
departement naar de scholen verstuurd:
 De brochure De Juiste Click (BaO)
 Het lespakket Kids in Cyberland (BaO).
 Het lespakket Connected (SO)
 Het lespakket Think before you post (SO)
 De affiche veilig chatten met tips voor jongeren (BO + SO)
 Het veilig Internet Gezinspakket (BO)
In het schooljaar 2011-2012 is er vanuit het BINSI-project een pakket gemaakt voor de eerste
en tweede graad in het secundair onderwijs met als titel ‘Stop cyberpesten’. Het pakket werd
in het najaar van 2010 voorgesteld en is n.a.v. Safer Internet Day 2011 verspreid onder de
scholen. Child Focus werkte ook aan een charter tegen cyberpesten.
Nog in samenwerking met Child Focus werd met de educatieve portaalsite Klascement een
gezamenlijke portaalsite opgezet www.veiligonlineopschool.be waar alle mogelijke
lesmaterialen over veilig ICT-gebruik op school worden gebundeld.
De minister wil onderzoeken of het gebruik van games in scholen een invloed kan uitoefenen
op het tegengaan van pesten. De bedoeling is om aan de slag te gaan met een eerder
ontwikkeld spel – Re:Pest - van de Hogeschool Kortrijk en allerhande begeleidend materiaal
voor scholen daarbij uit te werken. Na twee jaar wordt de game geëvalueerd en wordt
nagegaan of het nuttig is om de game in gans Vlaanderen te implementeren. Het spel wordt in
het najaar van 2013 gelanceerd als onderdeel van een bredere educatieve aanpak van pesten.
De game is onderdeel van een reeks lessen en er is ook vorming voor leraren voorzien, info
voor ouders, leerlingen, enz.
Het departement Onderwijs werkte samen met de vzw Limits aan een beleidsplan ter preventie
en bestrijding van geweld. In 2009 werd het plan geactualiseerd en de geactualiseerde versie
werd bekendgemaakt op een studiedag over pesten op school. De geactualiseerde versie
kunnen scholen gratis downloaden op de website www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag
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Met de publicatie "Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig
schoolbeleid" worden aan de scholen hefbomen en bouwstenen aangereikt, waarmee ze aan de
slag kunnen gaan om stapsgewijs te komen tot een integrale benadering van pesten en geweld
op school, de zogenaamde ‘whole school approach’. De publicatie wordt aan de scholen ter
beschikking gesteld via de website: http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/
Om de scholen en iedereen die bij onderwijs betrokken is, correct te informeren en vooral te
adviseren over de problematiek van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op scholen
sloot de minister een overeenkomst af met het Steunpunt Grensoverschrijdend Gedrag op
School, geleid door vzw Limits. Het Steunpunt treedt ook op als meldpunt voor
onderwijspersoneel. Het kan bemiddelen bij grensoverschrijdend gedrag.
Zowel de Vlaamse Jeugdraad, als de Vlaamse Scholierenkoepel als het
Kinderrechtencommissariaat benadrukken het belang van continue sensibilisering van scholen
m.b.t. pesten. Dit gebeurt onder meer via de ondersteuning van het Vlaams Netwerk Kies
Kleur tegen Pesten voor de organisatie van de Week tegen Pesten. Afgelopen periode werd er
gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen Klasse, Ketnet en het Netwerk Kies Kleur
tegen Pesten waardoor de Week tegen Pesten in 2012 nog beter in de schijnwerpers komt te
staan. Een van de concrete initiatieven hiervan was de “Move tegen pesten”.
In 2012 werd een nieuw actieplan ‘Spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend
gedrag op school’ voorleggen aan het Vlaams Parlement. De focus van het vroegere
spijbelactieplan, wordt in dit nieuwe actieplan verbreed naar alle vormen van
grensoverschrijdend gedrag op school, waaronder spijbelen ook valt. Dit omdat de oorzaken
van die verschillende vormen vaak dezelfde zijn en we de oplossingen dus ook in dezelfde
richting moeten zoeken. Van zodra het actieplan formeel is goedgekeurd, kan er gestart
worden met de uitvoering van de opgenomen acties. Een aantal acties start nog dit schooljaar,
anderen worden later in de legislatuur opgestart. De acties situeren zich op een continuüm van
sensibiliseren, preventief werken, begeleiden en sanctioneren. Er is ook aandacht voor enkele
bijzondere doelgroepen.

4. Vlaanderen participeert samen met 5 andere landen/regio’s aan een internationaal pilootproject
“eSafety label” waarbij aan scholen instrumenten voor zelfevaluatie worden aangereikt met als
doel de visieontwikkeling en sensibilisering omtrent ICT-veiligheid en de ontwikkeling van veilig
ICT beleid op schoolniveau te stimuleren. Scholen kunnen een veilig ICT-label behalen.
Cyberpesten maakt deel uit van de scope van het eSafety labelproject. Gedurende het schooljaar
2013-2014 participeren een veertigtal scholen aan de tweede fase van deze pilot. Daarna kan het
programma uitgerold worden naar alle scholen.
Teneinde uitvoering te geven aan de Conceptnota Mediawijsheid wordt in 2014 een campagne
gelanceerd voor scholen over privacy in online sociale netwerken. Waar mogelijk zal hierbij
eveneens de link gelegd worden met de problematiek van cyberpesten.
5. In 2012 en 2013 werden volgende projecten gefinancierd:
2012
eSafety Label
Game Re:Pest
Ouderavonden ism
Gezinsbond
Week tegen pesten
Steunpunt Limits
2013
eSafety Label
Game Re:Pest
Week tegen pesten
Steunpunt Limits

Child

Focus

en

€ 25.000
€ 120.000
€ 48.000
€ 10.200
€ 80.000
€ 50.000
€ 11.500
€ 8.000
€ 80.000

6.

Het overleg over geestelijke gezondheid en in het kader daarvan pesten en cyberpesten, komt
onder meer aan bod in de commissie gezondheidsbevordering van de Vlaamse Onderwijsraad.
Tevens komen de thema’s pesten en cyberpesten ook aan bod in het project over de coaches voor
geestelijke gezondheid in het secundair onderwijs, waarover er tussen het beleidsdomein
Onderwijs en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ook overleg plaatsvindt.
In bijlage vindt u de mededeling van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 inzake
pestproblematiek. Deze omvat ook een aantal acties mbt cyberpesten.

7.

De diverse acties worden afzonderlijk en naargelang de specifieke doelstellingen geëvalueerd.
Hierna vindt u per deelproject de relevante en beschikbare evaluatiegegevens.
eSafety Label: aangezien het hier een nog lopend pilootproject betreft, wordt een evaluatie pas
tegen midden 2014 verwacht.
Ouderavonden over veilig ICT-gebruik. Het eindrapport wordt tegen eind oktober opgeleverd. De
doelstelling was om 120 ouderavonden te organiseren. In de periode 1/3/2012 – 31/8/2013
werden 139 vormingsavonden veilig online georganiseerd door of i.s.m. scholen. In totaal werden
daarbij 221 scholen bereikt (een vormingsavond werd immers vaak door meerdere scholen
georganiseerd). De doelstelling werd dus ruimschoots behaald.
De Week tegen Pesten heeft als bedoeling om Vlaanderen te sensibiliseren om aan te geven dat
pesten niet kan. Uit reacties die aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming worden
bezorgd kan worden opgemaakt dat acties die tijdens de week worden opgezet altijd weer op
enthousiasme van scholen, leerlingen en hun ouders kunnen rekenen en dat de bewustwording om
pesten tegen te gaan groeit. Dat wordt echter niet in cijfers gegoten. Voor sommige acties wordt
wel gevraagd om vooraf aan te geven dat men meedoet zoals bv. tijdens de Move tegen Pesten in
2012 waaraan in het totaal 272.281 kinderen deelnamen.
De portaalsite www.klascement.net die sinds januari 2013 deel uit maakt van het Agentschap
Onderwijs Communicatie (AOC) heeft twee zogenaamde “projectsites” die (les)materiaal rond
online veiligheid en cyberpesten verzamelen. De projectsites hebben als doel om op een
gebruiksvriendelijke wijze een thematisch overzicht te geven van het op KlasCement geplaatste
materiaal.
Veiligonlineopschool.be behandelt over online veiligheid en wordt beheerd door Child Focus.
Deze projectsite biedt enerzijds door Child Focus toegevoegd materiaal aan. Anderzijds bevat de
projectsite ook door reguliere gebruikers toegevoegd materiaal dat omwille van de inhoud werd
toegewezen aan de projectsite.
- gestart in 2011-2012
- 643 objecten
- 263 leden (2012-2013 x 1.4 bij vorig schooljaar)
Mediawijsheidopschool.be behandelt het begrijpen, kritisch evalueren en creëren van media.
Online veiligheid en cyberpesten zijn thema’s die deel uitmaken van dit breder aanbod.
o gestart in 2011-2012
o 312 objecten
o 1064 leden (2012-2013 x 2.5 bij vorig schooljaar)
In het schooljaar van 2012-2013 zijn er drie nieuwsbrieven gestuurd in het kader van veiligheid
online. Telkens met ca. 31.000 ontvangers.
08.12.2012: Digitale leermiddelen over pesten
30-03-2012: Veilig op het internet
09-02-2013: Gevonden: Knappe werkblaadjes, websites en video over online veiligheid
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