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Eén op de negen kinderen 
wordt digitaal gepest
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Eén op de negen kinderen 
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11 procent van de kinderen 
tussen 10 en 15 jaar wordt 
digitaal gepest. Dat blijkt uit 
onderzoek van het CBS, volgens 
Remco Pijpers van Kennisnet 
het meest betrouwbare dat 
naar deze problematiek is 
uitgevoerd. Offline (‘normaal’) 
pesten komt veel vaker voor, 
maar hoeveel meer is niet 
precies duidelijk.
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Kennisnet is een publieke organisa-
tie voor onderwijs en ict, en Pijpers
werkt er als deskundige op het ge-
bied van onder meer digitaal pes-
ten. Naar aanleiding van de zelf-

moord van de Heerlense tiener 
Tharukshan Selvam vertelt hij dat
scholen er zich tegenwoordig vol-
doende van bewust zijn dat digitaal
pesten een probleem is, „maar ze 
worstelen er wel mee. Het blijft vaak
onzichtbaar. Als iemand op school 
vaak wordt uitgelachten, dan kun je
dat zien. Maar als een leerling ’s
nachts een vervelend appje krijgt en
hij meldt het niet, dan weet de 
school niets.” Als je niet weet wat er
aan de hand is, is het dan ook wel erg
makkelijk met de beschuldigende 
vinger naar een school te wijzen als
pesterijen uitgroeien „tot iets ver-
schrikkelijks als in Heerlen.” Als
een school vermoedt dat er iets aan
de hand is, is het verstandig de poli-
tie en hulpverlening bij te schakelen

om een probleem op te lossen of in te
dammen. Preventie is belangrijk,
zegt Pijpers. Praten over het digita-
le leven met de leerlingen, maar ook
als docenten onderling. Pubers rea-
liseren zich vaak niet wat de impact
van kwetsende uitlatingen op ande-
ren is. En dat ze ook verantwoorde-
lijk zijn voor de schade die ze ande-
ren daarmee berokkenen. „Daar 
moet je het voortdurend over heb-
ben.” De slachtoffers op hun beurt
realiseren zich vaak niet dat ze zelf 
ook in actie kunnen komen tegen ge-
treiter op het net. „Je moet ze duide-
lijk maken dat ze niet alleen staan. 
Ze kunnen bijvoorbeeld terecht bij
instanties die er voor kunnen zor-
gen dat pesterijen van Facebook of 
internet worden verwijderd.”


