
Pesten. Is. Niet. Leuk. 

Als je zelf wel eens pest sta je er misschien niet zo bij stil. Of denk je dat het een 

onschuldig geintje is. Maar pesten kan grote gevolgen hebben. Hoe groot die gevolgen 

kunnen zijn, hebben we de laatste tijd overal kunnen lezen. Pesten gebeurt op school en 

vlakbij huis, maar steeds vaker verplaatst het terrein zich naar internet, bijvoorbeeld via 

MSN, chatboxen, Facebook, Hyves, of e-mail. We spreken dan over digitaal pesten, of 

cyberpesten. Pesten heeft een grote impact op het dagelijks leven van een slachtoffer. 

Online pesten gaat zelfs 24 uur per dag door. Wat voor jou een lolletje is, betekent voor 

een ander een regelrechte nachtmerrie. Dag en nacht. Hoe zou jij dat vinden? Pest dus 

niet! 

 

Wat is digitaal pesten?  

Digitaal pesten gebeurt op veel manieren. Bijvoorbeeld door iemand een gemene e-mail, 

of sms-bericht te sturen, iemand uit te schelden of belachelijk te maken per e-mail, op 

MSN, Facebook, in een chatbox, of per sms. Maar ook het versturen van virussen en het 

hacken van een computer kan onder pestgedrag vallen. Op pesten rust nog vaak een 

taboe. Als je gepest wordt, vind je het misschien moeilijk om aan de bel te trekken bij 

school en voor veel scholen is het niet gemakkelijk om het pesten in de kiem te smoren. 

Pesten in een online omgeving is bovendien snel en het bereik is bijna oneindig. Scholen 

zullen dus ook aandacht moeten besteden aan ‘cyberwellness’: het verstandig omgaan 

met digitale media. 

Wat kun je doen tegen digitaal pesten? 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor digitaal pesten. Kijk daarom uit met 

het geven van je adres en (mobiele) telefoonnummer, maar ook met het delen van foto's 
van jezelf, of je familie. Je weet nooit wat anderen daarmee doen. Enkele andere tips: 

 Geef nooit zomaar je password, pincode of paspoortnummer aan instellingen, of 

personen die je via internet kent; 

 Wil je afspreken met iemand die je via internet kent? Spreek dan af op een plek 

waar veel mensen zijn. Neem iemand mee en laat thuis weten waar je bent; 

 Let op wat je doet voor een webcam. Laat je niks wijsmaken. Als jouw foto's of 

filmpje voor altijd over het internet zwerven, krijg je spijt en dan kun je het niet 

meer terugdraaien; 

 Meld vervelende sites bij de volgende meldpunten: www.meldpunt.nl (als je iets 

ziet op internet wat discrimineert), www.meldpunt.org (als je kinderporno 

tegenkomt, bijvoorbeeld in spam); 

 Praat erover met vrienden, ouders of je leerkracht; 
 Kijk op de website van Halt voor meer tips. 

Tips voor jou en je ouders  

Op de website van Bureau Halt staan ook diverse tips voor ouders. Laat je ouders zelf 

ook eens zien wat je online doet. Ze kunnen je dan ook adviseren over bijvoorbeeld een 

geschikte nickname, of e-mailadres. Zo kun je samen je persoonlijke gegevens 

beschermen. Praat er vooral met je ouders over als je iets niet vertrouwt, of wanneer je 

zelf slachtoffer van pesten wordt. En ouders: weet dat het ook jouw kind kan overkomen 

en let op eventuele signalen. Zorg ervoor dat je kind altijd bij je terecht kan om hierover 
te praten. 

Tips voor leerkrachten  

Halt geeft zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs voorlichtingslessen 
Digipesten. Meer informatie kunnen leerkrachten vinden op de website. 

Wat doet de politie? 

Als er strafbare feiten op internet worden gepleegd, of je vermoedt dat dat het geval is, 
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dan kun je natuurlijk terecht bij de politie. Je kunt er melding van maken, of aangifte 

doen. Door aangifte te doen kan de politie een strafrechtelijk onderzoek instellen. Een 

melding is dus niet hetzelfde als een aangifte. Als je aangifte wilt doen, verzamel dan 

zoveel mogelijk informatie, zodat de politie hiermee verder onderzoek kan doen. Print 

bijvoorbeeld chatgesprekken en e-mails uit, maak print screens en noteer e-mail- en 
internetadressen. Meer tips vind je op de website internetsporen.nl. 

Neem pesten serieus!  

Tot slot: pesten is niet leuk! Denk na over de gevolgen voor iemand die gepest wordt. 

Neem het als ouder ook altijd serieus als je kind (digitaal) gepest wordt. Praat er met 

elkaar over en bespreek vooral de impact die pesten heeft op het slachtoffer. 

Kijk hier eens! 
Hieronder vind je enkele links waar je meer informatie vindt over digitaal pesten. 

> Meldknop 

Meldpunt voor kinderen en jongeren die iets vervelends meemaken op internet  

> Mijnkindonline 

Kenniscentrum jeugd en media  

> Ken je vrienden 

Een korte game die laat zien dat iedereen zich op internet anders kan voordoen dan 

hij/zij in werkelijkheid is 

> De Kinderconsument 

Informatie over o.a. cyberpesten voor kinderen, ouders en professionals 

> Digibewust 

Alles over de digitale wereld 

> Kennisnet 

Alles over o.a. slim en veilig internetten 

> Pestennet 

Algemene informatie over pesten en verwijzingen naar hulpinstanties 
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