
Pesten 

Hoe gemeten? De indicator ‘pesten’ werd in de JOP-monitor 2018 bevraagd aan de hand van twee items 
die peilden naar zelf-gerapporteerd slachtofferschap in het voorbije jaar. Het eerste item 
peilt naar offline (klassiek) pesten. Deze indicator geeft het percentage jongeren weer dat 
aangaf minstens één keer gepest te zijn (niet via internet of sociale media) in het voorbije 
jaar. Het tweede item peilt naar online pesten (via internet of sociale media). Deze indicator 
geeft bijgevolg het percentage jongeren weer dat aangaf het voorbije jaar minstens één 
keer online gepest te worden. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘directe’ 
meting van slachtofferschap, waarbij de jongeren zelf bepalen wat zij onder ‘pesten’ 
verstaan. Beide items werden, in licht andere verwoording, ook bevraagd in de JOP-
kindmonitor 2018. Voor beide items wordt het onderscheid gemaakt naar geslacht, 
onderwijsvorm, gezinssituatie en opleidingsniveau van de ouders, als indicator van socio-
economische status. 

Wanneer gemeten? Deze indicatoren komen voor in de JOP-postmonitor (14- tot 25-jarigen) en de JOP-
kindmonitor (10- tot 13-jarigen), die werd afgenomen in 2018. 

Bron Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform  
(zie: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be) 
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DUIDING  

Uit de verschillende figuren blijkt dat iets meer dan 1 op 10 jongeren aangaven het voorbije jaar minstens 1 keer het 

slachtoffer te zijn geweest van offline pestgedrag. Hierin werd voor de oudere groep (15- tot 17-jarigen, via postmonitor) 

geen duidelijke verschillen gevonden naar geslacht. In de jongste groep (12- en 13-jarigen, via kindmonitor) gaf wel een 

beduidend hoger percentage jongens aan slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag dan meisjes. We zien wel in beide 

leeftijdsgroepen verschillen naar onderwijsvorm, waarbij jongeren uit de A-stroom of uit het aso of kso minder vaak 

pestgedrag rapporteren en jongeren uit de B-stroom of bso dit vaker aangaven (met jongeren uit het tso hier tussenin). 

Dit kan samenhangen met het feit dat jongeren uit de B-stroom of uit het bso vaker uit gezinnen komen waar de ouders 

een lager opleidingsniveau hebben, die tevens meer slachtofferschap rapporteren. Jongeren uit intacte en overige 

gezinnen rapporteren ongeveer evenveel slachtofferschap in de oudste groep (door een te kleine groep kon dit niet 

berekend worden voor de jongste groep). Voor de 15- tot 17-jarigen kan een vergelijking met de gegevens uit 2013 

gemaakt worden. Hierbij gaf in 2013 15.5 procent van de jongeren aan (niet via internet) gepest te worden. Dit percentage 

lag dus hoger ten opzichte van 2018. Echter, als gekeken wordt naar de foutenmarge rond deze percentages (eigen aan 

het gebruik van steekproeven) is het mogelijk dat dit verschil reëel niet aanwezig is1.  

Wanneer naar het slachtofferschap van online pestgedrag wordt gekeken, kan bemerkt worden dat dit minder wordt 

aangegeven door de jongeren dan klassiek pesten. 10% van de jongeren rapporteert dit, tegenover ongeveer 15% voor 

klassiek pesten. Tussen de twee leeftijdsgroepen zijn tegenstrijdige verschillen in prevalentie van slachtofferschap van 

online pesten te merken tussen de twee geslachten. Terwijl in de oudste groep (15- tot 17-jarigen) meer meisjes dan 

jongens slachtofferschap rapporteren, is dat voor de jongste groep (12- en 13-jarigen) net omgekeerd, waar jongens meer 

slachtofferschap rapporteren. Deze verschillen blijven echter wel beperkt in grootte. Dezelfde trend naar onderwijsvorm 

als bij slachtofferschap van offline pesten wordt bij online pesten teruggevonden. Jongeren uit de A-stroom of uit het aso 

rapporteren minder vaak slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag via het internet of sociale media, terwijl jongeren uit 

de B-stroom of het bso dit vaker doen. Jongeren uit intacte gezinnen lijken meer slachtofferschap van online pesten aan 

te geven dan jongeren uit een overige gezinnen. Tot slot kon ook voor online pestgedrag een vergelijking worden gemaakt 

                                                           
1 De betrouwbaarheidsintervallen rond beide percentages overlappen: 2013: 12-18%; 2018: 10-16%. 
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met cijfers uit 2013 voor de oudste groep. In 2013 gaf 9.3 procent van jongeren tussen de 15 en 17 aan slachtoffer te zijn 

geweest van dit soort pestgedrag in het voorbije jaar. Dit blijft dus grotendeels gelijk met 2018 (waarbij 10% dit aangaf)2. 

Het recht van het kind op bescherming tegen lichamelijk of geestelijk geweld en op aangepaste behandeling en 

herintegratie in de samenleving vinden we terug in art. 19 en 39 van het Kinderrechtenverdrag, de algemene commentaar 

nr. 13 van het Kinderrechtencomité en de studie van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen. Het comité heeft 

in het kader van slotbeschouwingen (2010) België met aandrang aangeraden allesomvattende preventie- en 

bewustmakingscampagnes te ontwikkelen in de strijd tegen pesten en eender welke andere vorm van geweld op school. 

Door de organisatie van een dag van algemene dialoog (Day of General Discussion) over digitale media en kinderrechten 

op 12 september 2014 erkende het Comité ook het belang van de digitale media. 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De onderwijsvorm geeft weer in welke onderwijsvorm de respondent aangaf les te volgen. Voor de jongste groep (12- en 

13-jarigen) gaat dit over a-stroom en b-stroom (b-stroom en bvl), en voor de oudste groep (15- tot 17-jarigen) werd een 

onderscheid gemaakt tussen ‘aso en kso’, ‘tso’, en ‘bso, dbso en buso’. Er werd in dit onderscheid geen rekening 

gehouden met onderwijsjaar. 

Intacte gezinnen zijn de gezinnen waarbij de jongere aangaf te wonen bij beide ouders. Overige gezinssituaties zijn 

gezinssituaties waarbij de jongere aangaf (vooral) bij moeder of vader, evenveel bij moeder of vader apart, zelfstandig of 

nog ergens anders te wonen. Dit werd enkel gebruikt voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud, aangezien de 

steekproefgrootte voor de jongeren tussen 12 en 14 jaar oud met deze opdeling slechts 90 cases betrof. Daarenboven 

werd de vergelijkbaarheid bemoeilijkt, door een verschillende wijze van bevraging bij de oudste en jongste groep.  

De variabele ‘opleidingsniveau ouders’ beschrijft het hoogst behaalde diploma binnen een gezin. Hierin werd een 

onderscheid gemaakt tussen ‘lager onderwijs of geen’, ‘secundair onderwijs’, ‘hoger onderwijs buiten universiteit’ en 

‘universitair onderwijs’. Echter, aangezien slechts enkele participanten in deze variabele onder ‘lager onderwijs of geen’ 

vielen, is deze samengevoegd met ‘secundair onderwijs’ als hoogst behaalde diploma.  

Meer informatie over de bron? 

www.jeugdonderzoeksplatform.be  

Meer informatie over het onderwerp?   

Meer informatie over het JOP is terug te vinden op www.jeugdonderzoeksplatform.be, waarop onder meer een interactieve 

databank terug te vinden is.  

Relevante publicaties: De Boeck, A. (2014). Over zelfwaardering, slachtofferschap van (cyber)pesten, en de 

beschermende invloed van vrienden. In L. Brad, S. Pleysier, J. Put, J. Siongers & B. Spruyt (Red.), Jongeren in Cijfers en 

Letters: Bevindingen uit de JOP-Monitor 3 en de JOP-School-Monitor 2013 (pp. 111 – 135). Leuven: Acco. 

 

 

 

                                                           
2 Betrouwbaarheidsintervallen: 2013: 7-11%; 2018: 7-13% 
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