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Samenvatting 

 

Deze pedagogische handleiding is bedoeld voor docenten om informatie te vinden over les- en 

andere activiteiten en hoe die te plannen en te organiseren. Het geheel ontstond als onderdeel 

van het Citizen Games project, een samenwerking tussen Ngo's en universiteiten in Europa die 

door Erasmus+ werd gefinancierd.  

De hier voorgestelde activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen van 11 – 14 jaar oud (eind 

basisschool, onderbouw middelbare school) en vloeien voort uit een game over cyberpesten 

en cyberseksisme. Deze game bestaat uit drie mini-games die elk weer onderdeel uitmaken 

van het overkoepelende game verhaal. De scores en reacties van de leerlingen zullen door de 

docent gebruikt worden om een klasse discussie te voeren over deze onderwerpen. De game 

is zodanig opgezet dat er een moment van debat op volgt waarin de leerlingen hun percepties 

en meningen ter discussie stellen. Bijzonderheden over genuanceerde verschillen tussen 

meerdere soorten cyberpesten, seksisme en cyberseksisme staan vermeld in deze 

handleiding, samen met ideeën en onderdelen van het voorkomen en bestrijden ervan. De 

belangrijkste definities zijn de volgende: onder cyberpesten wordt verstaan “een agressieve en 

bewuste actie van een groep of een individu waarbij herhaaldelijk en langdurig vormen van 

elektronisch contact worden gebruikt tegen een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan 

verdedigen” (1Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, & Tippett, 2008). Onder seksisme 

wordt verstaan “de houdingen, opvattingen en gedragingen van een individu, en de 

organisatorische, institutionele en culturele praktijken die ofwel negatieve oordelen 

weerspiegelen van individuen op basis van hun gender, ofwel de ongelijkwaardige status van 

vrouwen en mannen in stand houden” (2Swim & Hyers, 2009, p. 407). Cyberseksisme bestaat 

waar cyberpesten en seksisme samen komen. 

  

Waar zijn alle links voor #YouToo? 

1.      Website van het project ‘Citizen Games’ www.citizengames.eu 
2.      Link voor het spelen van de game 
#YouToo https://play.citizengames.eu/middle_school_game/index.html?l=nl 
3.      Docentenhandleiding bij de game: nog toe te voegen 
4.      E-module bij de game 
https://view.genial.ly/610106a32174b10da7b0d747/interactive-content-nl-middle-school-citizen-
games 

 

http://www.citizengames.eu/
https://play.citizengames.eu/middle_school_game/index.html?l=nl
https://view.genial.ly/610106a32174b10da7b0d747/interactive-content-nl-middle-school-citizen-games
https://view.genial.ly/610106a32174b10da7b0d747/interactive-content-nl-middle-school-citizen-games
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Introductie 

Inleiding 

Twee Franse en een Nederlandse Ngo's en vijf instellingen voor hoger onderwijs in verschillende 

Europese landen (België, Duitsland, Polen, Ierland en Portugal) hebben hun krachten gebundeld om onder 

jonge mensen en hun leerkrachten het bewustzijn te verhogen van maatschappelijke kwesties als milieu, 

gender, gelijkheid, etc. Samen hebben zij serious games (educatieve instrumenten die leerlingen in staat 

stellen te leren door te spelen) ontworpen en in elkaar gezet om in de klas te gebruiken. Dit initiatief, 

Citizen Games genaamd, is het vervolg op “Citizen School, Serious Gaming for a better Europe,” een 

project dat tussen 2016 ben 2019 werd uitgevoerd. Deze eerste proeve van samenwerking tussen Ngo's 

en universiteiten leverde een compleet onderwijspakket op dat nu gratis gedownload kan worden van 

www.citizenschool.eu. Het doel ervan is bij te dragen aan de totstandkoming van een Europese 

samenleving die inclusiever is en respectvoller naar iedereen. Net als Citizen School is Citizen Games ook 

gefinancierd door Erasmus+ en zal het ook in de toekomst gratis beschikbaar blijven. Het resultaat van 

deze hernieuwde samenwerking zijn twee educatieve games: de ene voor jongere leerlingen (11-14 jaar) 

en de andere voor oudere leerlingen 14-17 jaar). Om deze games te maken bevroegen verschillende 

partners in het project deze twee groepen leerlingen om erachter te komen over welke onderwerpen ze 

meer zouden willen weten of leren. De uitkomst van de enquête onder de jongere leerlingen waren drie 

onderwerpen: plastic soep, cyberpesten en Europese rechten en plichten. Hierna werden studenten van 

de partneruniversiteiten op deze onderwerpen getraind en kwamen zij online samen om in een kleine 10 

dagen een idee te ontwikkelen voor een serious game. De online ‘mobility’ was een enorme ervaring 

omdat de studenten uit verschillende disciplines (IT, toerisme, management, onderwijs) en vijf 

verschillende Europese landen kwamen. Het winnende spelidee werd ontworpen rond cyberpesten door 

een team dat zichzelf Bully Busters noemde, en dit idee werd gebruikt als uitgangspunt voor de 

constructie van de uiteindelijke serious game. Tenslotte ontwikkelden de project partners de game 

zodanig dat het jongere leerlingen informeert over verschillen vormen van online pesten en seksisme. 

Het doel van deze publicatie is het vergemakkelijken van de opzet van een lesactiviteit rond rond deze 

game over cyberpesten en cyberseksisme door leerkrachten in heel Europa. Dit boekje informeert hen 

ook over technische aspecten en theoretische achtergronden. De game is ontworpen als instrument voor 

wereldeducatie en het kan alleen dat doel bereiken als het spelen ervan gevolgd wordt door een 

nagesprek met en tussen leerlingen. Naast uitleg over het spel zult u dus ook achtergrondinformatie in 

deze handleiding vinden om verder over te discussiëren met uw leerlingen. Wij hopen dat u en uw 

leerlingen onze game zullen waarderen en dat het zal bijdragen aan een beter begrip van cyberpesten en 

cyberseksisme  
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Doelstellingen en methodologie 

 

I – Doelstellingen en didaktiek 

I – Doelgroepen en doelstellingen van het project 

De doelgroepen van dit project zijn oudere basisschoolleerlingen en jongere middelbare scholieren en 
hun leerkrachten. De hoofddoelstelling is dat leerlingen discussiëren over opvattingen over en 
voorbeelden van cyberpesten en cyberseksisme. Subdoelstellingen zijn de volgende: 

➢ Leerlingen kunnen verschillende situaties rond cyberpesten en cyberseksisme herkennen. 

➢ Leerlingen kunnen een debat voeren over de gevolgen van cyberpesten en cyberseksisme. 

➢ Leerlingen kunnen gedrag herkennen waarmee op cyberpesten en cyberseksisme kan worden 
gereageerd. 

II – Lesplanning 

Hier is een planningsvoorstel voor een les van één uur voor onderbouwleerlingen. Natuurlijk is het een 

flexibel plan en kan het opgenomen worden in een groter project met aanvullende activiteiten. 

A - Voor de les 

Leerlingen kunnen de serious game alleen spelen op computers of laptops (het spel is niet geschikt voor 

tablets en mobieltjes). Het verdient aanbeveling de game te spelen in een geëigende omgeving zoals een 

computerlokaal. Het is ook aan te raden om over een groot lokaal te beschikken zodat na het spelen van 

de game de tafels aan de kant geschoven kunnen worden en leerlingen en docent in een cirkel aan het 

klassedebat kunnen beginnen. Als het computerlokaal niet voldoende computers heeft, aarzel dan niet 

de groep in tweeën te delen; het is beter als groepen niet groter zijn dan 15 leerlingen. Een kleinere groep 

zal het debat makkelijker maken en zal meer gelegenheid geven aan eenieder om deel te nemen.  

B - Stap 1: Inleiding (10') 

Lees alvorens het spel te spelen met de leerlingen de inleiding van de game en de instructies ervoor 

samen met uw leerlingen door. Hierdoor wordt voorkomen dat de leerlingen overhaast met de game 

beginnen. Aarzel niet hen in de stemming te brengen voor de game met toepasselijke muziek. Vraag de 

leerlingen om de serious game te openen op https://play.citizengames.eu/middle_school_game/ De 

taalfunctie herkent automatisch uw land, maar zo niet, dan kunt u dit instellen in het menu linksboven. 

Zodra de game geopend is kan het nodig zijn dat leerlingen uitzoomen om het gamevenster aan te 

passen aan de schermgrootte. Om dat te doen is het nodig de control toets in te drukken en het 

muiswieltje te hanteren. 
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C - Stap 2:  Spelen (10') 

De leerlingen spelen drie mini-games op rij. Aarzel niet hen aan te sporen tijdens het spel na te denken 

over de bedoeling ervan. In de eerste mini-game neemt de speler de rol op zich van Mushu, een draak die 

vuurspuugt naar de negatieve opmerkingen die op sociale netwerken worden gebezigd en dus 

voorbeelden zijn van cyberpesten. Om de draak te laten vliegen moet de leerling op de pijltje omhoog 

toets drukken. Om vuur te spugen moet de spatiebalk ingedrukt worden. Negatieve opmerkingen die in 

de eerste mini-game voorkomen en voorbeelden zijn van cyberpesten zijn onder andere: “Ben je soms 

dom of achterlijk?!”, ‘Je bent een aap!”, “Ga toch weg!”, enz. Verder moet de leerling door de positieve 

opmerkingen heen zien te vliegen, door bijvoorbeeld: “Goed gespeeld!”, “Je hebt me geïnspireerd!”, of 

“Bedankt voor je 

goeie inbreng!” 

Hiermee verdient 

de leerling allemaal 

punten (zie verder 

de lijst van 

opmerkingen in 

annex 3, inclusief 

een indeling en een 

korte toelichting).  
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In de tweede mini-game 

speelt de leerling Tatiana, 

een prinses die vecht tegen 

cyberseksisme. Zij keurt 

negatieve opmerkingen af 

door er een rode ‘duim 

omlaag’ op af te sturen, en 

zij keurt positieve 

opmerkingen goed met een 

blauwe ‘duim omhoog.’ Om 

de prinses te bewegen moet 

de leerling de linker en 

rechter pijltjes toetsen indrukken. Om te wisselen van ‘duim omhoog’ naar ‘duim omlaag’ en vice versa 

moet de leerling de ‘down’ knop indrukken. Om de ‘duimpjes’ af te vuren moet de leerling tenslotte de 

spatiebalk indrukken. In dit spel zijn de negatieve opmerkingen seksistisch en kunnen zij te maken hebben 

met gender stereotypen, uiterlijk en uitsluiting, etc. Hier zijn een paar voorbeelden van seksistische 

opmerkingen die in het spel verwerkt zijn: "Jongens huilen niet!”, “Dat is zo gay!", “Dat is mannenwerk.", 

“Meisjes zijn hier niet welkom!” (zie verder de tabel in annex 3 voor alle opmerkingen, hun verdeling en 

een korte toelichting). Positieve opmerkingen in deze game zijn zowel gender-gerelateerd (“Girl power!”, 

“Zij is een vechter!”) als van algemene aard (zoals enkele opmerkingen hierboven). 

In de laatste mini-game neemt de leerling de rol aan van een ridder die allerlei projectielen moet ontwijken 

terwijl hij probeert positiviteit uit te stralen met happy emoji's die boze emoji's vernietigen. Om de ridder 

te bewegen moet de 

leerlingen de linker en 

rechter pijltjes 

indrukken. Om happy 

emoji's te sturen moet 

de leerlingen de 

spatiebalk indrukken. 

De inhoud van deze 

game is op zich niet 

educatief; het debat 

dat erop volgt is het 

belangrijkste.  

 



 

8
 

 

D - Stap 3: Einde  van het spel en debat (40') 

Wanneer de leerlingen hun drie mini-games gespeeld hebben vraagt de leerkracht hen hun 

computers/laptops af te sluiten en in een kring te gaan zitten om de discussie te openen. De informatie 

in deze handleiding is een richtlijn voor de docent om belangrijke discussiepunten aan te snijden. In ‘Extra 

informatie’ kunt u inhouden vinden ter verdieping van bepaalde discussiepunten en ter voorbereiding van 

het debat. 

1 - Eerste indrukken en gevoelens 

Allereerst raden wij u aan de eerste indrukken en gevoelens van de leerlingen na de games uit te wisselen. 

Hier zijn een paar voorbeeldvragen om de uitwisseling op gang te brengen: 

➢ Hoe voel je je na het spelen van de games? 

➢ Wat heb je ervan begrepen? Wat gebeurde er? Wat was de algemene bedoeling van het spel? 

2 - Definieer cyberpesten en cyberseksisme (metbetrekking tot  mini-game 1 en mini-game 2) 

De eerste mini-game gaat over cyberpesten en hoe we verschillende soorten pesten kunnen 

onderscheiden. Tijdens de discussie worden de leerlingen geacht de kenmerken van online pesten te 

leren kennen (herhaaldelijk, moeilijk om je tegen te wapenen of het te vermijden). Het gaat ook om 

verschillende vormen zoals beledigingen, trollen, of uitsluiting …). Om de middelen die gebruikt worden te 

bespreken kunt u in annex 2 kijken (figuur 2: plekken waar kinderen gemeld hebben dat pesten 

plaatsvindt). Om u te helpen de verschillende vormen van cyberpesten te onderscheiden is er ook een 

tabel van soorten opmerkingen in annex 3 met ervaren toelichtingen). Als de leerlingen het verschil in 

opmerkingen tussen mini-game 1 en mini-game 2 niet hebben opgemerkt, breng dan het onderwerp 

cyberseksisme ter sprake, want daarop focust de tweede mini-game. Van leerlingen wordt verwacht dat 

ze begrijpen dat online seksisme niet normaal is. Hier zijn een paar voorbeeldvragen om de discussie op 

gang te brengen en te houden: 

➢ Wat is een goede of een slechte opmerking? 

➢ Wat is cyberpesten? 

➢ Welke middelen kunnen worden gebruikt? (mobieltjes, netwerken, computer, etc.) 

➢ Heb je (vaak) fouten gemaakt in het "beoordelen/indelen” van de opmerkingen? Met welke 

opmerking(en)? Hoe verklaar je dat? 
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➢ Ben je op de hoogte van de verschillende vormen van cyberpesten? Als leerlingen dit niet weten, vraag 

hen dan naar  een opmerking die zij zich herinneren, vervolgens om zich daarvan de context voor te 

stellen, en vraag daarna de klas om de opmerking in te delen. 

➢ Heb je een verschil ontdekt tussen de opmerkingen van mini-game 1 en mini-game 2? Als leerlingen 

dat verschil niet hebben opgemerkt, introduceer dan het onderwerp ‘cyberseksisme’ om het verschil te 

gaan begrijpen. Herinner je je enkele opmerkingen uit mini-game 2? Wat hebben die allemaal gemeen? 

Het is ook mogelijk om de discussie nog verder te voeren door leerlingen te vragen hoe zij tegen 

cyberpesten aankijken in relatie tot niet-binaire of transseksuele mensen, en hoe dit wellicht verschilt van 

man/vrouw seksisme. 

3 – Consequenties (voor alle mini-games) 

Hierna kunnen leerlingen praten over hun gevoelens. Let erop de pesters geen schuldgevoel te bezorgen  

maar eerder verantwoordelijkheid. Let erop meisjes niet te veel te beschermen, of hen in een positie te 

brengen waarin zij altijd beschermd moeten worden. En reflecteer samen met uw leerlingen tenslotte op 

de presentatie van zichzelf online, op de verschillen manieren om jongens en meisjes te beschermen, dit 

alles zonder digitale communicatiemiddelen te demoniseren. De discussie zou zich moeten richten op 

de rol van beelden online en in de media, op online rechten (privacy, het zelfbeschikkingsrecht op het 

eigen lichaam, vrijheid van toestemming) en plichten (gevolgen van ondernomen acties). Opnieuw zijn 

hier een paar voorbeeldvragen: 

➢ Wat zijn de gevolgen van cyberpesten? 

➢ Wat zijn de gevolgen van cyberseksisme? 

➢ Hoe zou jij je voelen als je zulke berichten verstuurde? Waarom? 

➢ Hoe zou jij je voelen als je zulke berichten ontving? Waarom? 

➢ Wat vind jij van likes en dislikes? Ze te sturen of te ontvangen? Kun je iemand pesten met emoji's? 

Kunnen emoji's met zo veel pijn doen als woorden? 

4 – HET BESTRIJDEN VAN CYBERPESTEN EN CYBERSEKSISME (MINI-GAME 3) 

De derde mini-game gaat over het verspreiden van liefde om cyberpesten te bestrijden, en dus gaat de 

laatste set vragen over het verkennen van oplossingen: 

➢ Wat heb je begrepen van de derde mini-game? Waarmee bestreed je het grote aantal slechte emoji's? 

Bespreek de positieve én negatieve kracht van emoji's.  

➢ Wat kan er nog meer gedaan worden tegen cyberpesten en cyberseksisme? 

➢ Wat kun je doen als je getuige bent van pesten of seksisme? 
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➢ Hoe kun je reageren als je het slachtoffer bent van cyberpesten? 

➢ Hoe kunnen sociale netwerken cyberpesten helpen voorkomen? 

 

 

Aanvullende informatie 

 

Hier vindt u aanvullende documentatie om de noties van pesten,  gender  en seksisme te ontwikkelen, 

tijdens de discussies na de minigames. Voor elk onderdeel vindt u een kadertje " om te onthouden" om 

de essentie samen te vatten en te behouden om door te geven aan de studenten. 

 

I - Cyberpesten 

A - Definitie 

Cyberpesten wordt gedefinieerd als "een agressieve en opzettelijke handeling uitgevoerd door een groep 

of individu, met behulp van vormen van elektronisch contact, op een herhaalde en langdurige manier 

tegen een slachtoffer dat zich niet gemakkelijk kan verdedigen". 1 Cyberpesten is een systematisch 

machtsmisbruik dat plaatsvindt met behulp van informatie- en communicatietechnologieën (ICT). 

Fysieke kracht is niet nodig voor het plegen van cyberpesten, noch de kracht van aantallen. Twee andere 

mogelijkheden van machtsongelijkheid bij cyberpesten zijn echter technische vaardigheden met ICT en 

anonimiteit. Auteurs2 voerden aan dat een grotere kennis van ICT kan bijdragen aan een 

machtsongelijkheid; ze ontdekten dat leerlingen met meer geavanceerde internetvaardigheden vaker 

ervaring hadden met afwijkende internet- en mobiele telefoon-activiteiten. 

B - Verschillende soorten cyberpesten 

Er zijn zes categorieën:3 

Framing: Opzettelijk verzenden van opruiende berichten en inhoud om iemand ertoe aan te zetten online 

een discussie te beginnen. 

 
1 Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Visser, S., Russell, S., Tippett, N. (2008). Cyberbullying: the nature and impact in secondary school pupils. Journal of 

child psychology and psychiatry, 49(4), 376-385. 
 
2 Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualitative research into the perceptions of youngsters. Cyber Psychology & Behavior, 

11(4), 499-503. 
 
3 Willard, N.E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats and distress. Research press. 
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Online intimidatie:  Herhaaldelijk verzenden van ongewenste berichten, waaronder bedreigende berichten 

naar een persoon of een groep. 

Cyberstalking:  Vorm van intimidatie of het volgen van iemands activiteit en het verzamelen van 

informatie over hem/haar. NB: online roofdieren gebruiken het, slachtoffers  van cyberstalking zijn vaker 

het kwetsbaardere deel van de bevolking (kinderen, vrouwen...) . 

Minachting:  Het doen lijken  van een persoon of ding als klein of onbelangrijk. Het maken van bijvoorbeeld 

vooral een vernederende opmerking. 

Uit-ing: Het online plaatsen van privé- of gênante informatie over een individu of een groep zonder 

toestemming. NB: Het heeft vooral  te maken met de kwestie van gender en meer bepaald met de kwestie 

van seksuele geaardheid,  omdat deze term komt uit de LGBT-gemeenschap. 

Uitsluiting:  Het opzettelijk uitsluiten van een persoon bij gesprekken, groepen of teksten op sociale 

media. 

 

C - Voorspellers van cyberpesten 

Het is aangetoond dat mensen de neiging hebben om gezeten achter een toetsenbord meer uitgesproken 

of direct te zijn in vergelijking met face-to-face communicatie waarbij gezichts- en lichaamsbewegingen 

worden waargenomen, naar stemmen wordt geluisterd en reacties dienovereenkomstig worden 

aangepast 4. 

Zes factoren bevorderen online ongeremdheid: 5  

➢ Dissociatieve anonimiteit stelt een persoon in staat om zijn identiteit te verbergen of te wijzigen 

en zijn online acties te scheiden van de offline wereld. Bovendien verminderen de kenmerken van 

anonimiteit het verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen  ze het omstanderseffect versterken.6 

 
6 Aoyama, I., Barnard-Ontberen, L., & Talbert, T. L. (2011). Cyberbullying among high school students: cluster analysis of gender and age differences and 
parental control levels. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 1(1), 25-35. 
 
7 Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & gt; behavior, 7(3), 321-326. 
 

8 Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & gt; behavior, 7(3), 321-326. 
 

Om te 
onthouden 
over 
cyberpesten:

Agressieve en opzettelijke handeling uitgevoerd door een groep of individu, met 
behulp van vormen van elektronisch contact, op een herhaalde en langdurige 
manier tegen een slachtoffer dat zich niet gemakkelijk kan verdedigen.

Machtsongelijkheid bij cyberpesten zijn technische vaardigheden met informatie-
en communicatietechnologieën (ICTS) en anonimiteit.

Zes categorieën: framing, online intimidatie, cyberstalking, minachting, uit-ing en 
uitsluiting.
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➢ Onzichtbaarheid wordt beschreven als het onvermogen om de andere persoon te zien, wat, zo 

wordt aangenomen, kan aanmoedigen om dingen online te doen die anders niet zouden worden 

overwogen. 

➢ Ongelijktijdigheid stelt de een in staat om de onmiddellijke reactie van de ander niet onder ogen 

te hoeven zien en zodoende iemands gedrag te ontremmen. 

➢ Solipsistische introjectie is de stem of het beeld van de andere persoon in ons hoofd tijdens 

online communicatie. Aldus verstoken van de emotionele reactie (stem of 

gezichtsuitdrukkingen), staan individuen zichzelf toe wat ze niet zouden doen in een directe 

uitwisseling. 

➢ Dissociatieve verbeelding scheidt de online van de offline wereld, waarbij de eerste wordt gezien 

als een denkbeeldige of fictieve wereld die geen verband houdt met de realiteit. Zo worden echte 

normen en regels niet toegepast op online communicatie, wat resulteert in ongeremd gedrag. 

➢ Autoriteitsminimalisatie beschrijft de afwezigheid of vermindering van dwang uitoefenende 

gezagsgragers. 

D - Omstander-effect 

Het omstander-effect is een fenomeen waarbij individuen minder geneigd zijn om in te grijpen en een 

slachtoffer te helpen wanneer andere omstanders aanwezig zijn. Omstanders spelen een centrale rol in 

de dynamiek van  cyberpesten, of ze nu actief de dader, het slachtoffer of andere leden van de 

gemeenschap ondersteunen. Onderzoekers 7 stelden een procesmodel in drie stappen voor waarin de 

kans op ingrijpen als gevolg van de aanwezigheid van anderen wordt uitgelegd. Ten eerste veroorzaakt 

de aanwezigheid van andere omstanders een geremdheid die pogingen om in te grijpen ontmoedigt uit 

angst voor negatieve beoordeling door anderen. Vrees en angst8 voor  sociale afkeuring leiden ertoe, dat 

mensen de situatie verkeerd interpreteren en rationeel beoordelen als niet-noodsituatie en daarom 

inactief blijven. Ten tweede kan het observeren van de passiviteit van andere omstanders ertoe leiden 

dat mensen de problematische situatie interpreteren "als minder kritiek dan het in werkelijkheid is". Een 

verkeerde interpretatie van de situatie, evenals een gevoel van onzekerheid kunnen ertoe leiden, dat 

individuen niet-handelen als groepsnorm gaan zien. Ten derde maakt de aanwezigheid van anderen de 

verantwoordelijkheid om te helpen minder evident. Bijvoorbeeld  9,10Blair et al. 11(2005)  toonde aan dat 

de reacties van individuen op een e-mail waarin om hulp werd gevraagd, werden afgeremd, toen de 

 
9 Latane, B. & Darley, J.M. (1970). The unresponsive bystander: Why isn't he helping?. Appleton-Century-Crofts. 
 

10 Markey, P.M. (2000). Bystander intervention in computer-mediated communication. Computers in Human Behavior, 16(2), 183-188. 
 
11 Dillon, K.P., & Bosjesman, B.J. (2015). Not responding or not being noticed?: Cyberbystander intervention in an experimental cyberbullying context. 
Computers in Human Behavior, 45, 144-150. 
 
12 Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., ... & Kainbacher, M. (2011). The bystander effect: a meta-analytical 
review on bystander intervention in hazardous and non-hazardous emergencies. Psychological Bulletin, 137(4), 517. 
 
13Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., ... & Kainbacher, M. (2011). The bystander effect: a meta-analytical 
review on bystander intervention in hazardous and non-hazardous emergencies. Psychological Bulletin, 137(4), 517. 
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waargenomen omvang van de groep steeg van zeer weinig (1-2 personen) tot veel (15-50 personen). 

Macháčková et al.12(2015) onderzocht meer specifiek het omstander-effect in een online omgeving en 

stelde vast dat de reactie van jongeren op cyberpesten inderdaad wordt beperkt door het feit dat andere 

getuigen online aanwezig zijn. Hoewel de relatie niet lineair was,  suggereert hun studie dat de perceptie 

van een significante virtuele aanwezigheid van anderen online de verantwoordelijkheid voor het bieden 

van ondersteuning kan doen verwateren. 

 

E - Verschillende reacties op cyberpesten 

Bij het zien van cyberpestenzijn er drie soorten reactiegedrag:  

➢ Een passieve reactie, waarbij individuen passief aanwezig zijn, niets doen of doen alsof ze de 

situatie negeren 13 (het kan in sommige opzichten verband houden met het omstander-effect). 

➢ Een indirecte, confronterende reactie, waarbij de omstander het incident indirect tegemoet treedt 

door het slachtoffer te ondersteunen of het incident te melden bij de bevoegde autoriteit (bijv. 

moderators op netwerken). 

➢ Een gerichte reactie, waarbij de omstander een actieve pleitbezorger wordt, die de daders 

rechtstreeks confronteert. Bovendien hebben deelnemers die zich bezighouden met 

ondersteunend gedrag een groter gevoel van zelfwerkzaamheid bij het stoppen van 

cyberpesten14,15. 

F - Andere belemmeringen en factoren van belang om in te grijpen 

De rol van vriendschappen en de sociale hiërarchie van de betrokken leeftijdsgenoten is een bijzonder 

opvallende factor. Met betrekking tot het niet ingrijpen zijn verschillende variabelen geïdentificeerd: angst 

 
14 Macháčková, H., Dedkova, L., & Mezulanikova, K. (2015). Short report: The bystander effect in cyberbullying. Journal of Adolescence, 43, 96-99. 

 
15 Erreygers, S., Pabian, S., Vandebosch, H., & Baillien, E. (2016). Portioning behavior among adolescent bystanders of cyberbullying: The role of 
impulsivity. Learning and individual differences, 48, 61-67. 
 
16 Brody, N., Gospelists, A. L. (2016). Bystander intervention in cyberbullying. Communication Monographs, 83(1), 94-119. 
 

17 Bussey, K., Fitzpatrick, S., & Raman, A. (2015). The role of moral disconnection and self-motivation in cyberbullying. Diary of School Violence, 14(1), 
30-46. 
 

Om te 
onthouden 
over het 
omstander-
effect:

Wanneer individuen minder snel ingrijpen en een slachtoffer helpen, wanneer andere 
omstanders aanwezig zijn.

Ontmoediging om in te grijpen door: 

- Angst voor negatieve evaluatie door anderen (angst om sociale goedkeuring te verliezen) 
leidt tot een verkeerde interpretatie en rationalisering van de situatie als niet-noodsituatie; 
- De aanwezigheid van anderen vermindert het verantwoordelijkheidsgevoel om te helpen.
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voor represailles16,17, vrienden zijn met de dader, genieten van het evenement als entertainment ,18de 

pestkop bewonderen, geloven dat het de verantwoordelijkheid van iemand anders was om in te grijpen 

en niet zeker zijn van de juiste actie19. 

De mate van ongemak die de waarnemer voelde, beïnvloedde de keuzes, zodat hoe sterker het leed, hoe 

groter de kans dat waarnemers  ingrijpen. Onderzoekers ontdekten  dat empathie voor het slachtoffer, 

woede tegen de dader en zelfwerkzaamheid geassocieerd werden met interventie van omstanders. Ze 

stelden ook vast dat de sociale status van omstanders (bijv. een hoge sociale status) en de relatie met 

het slachtoffer (bijv. vrienden met het slachtoffer) en de verwachtingen van volwassenen verband hielden 

met interventie van omstanders. 

 

Bovendien moeten kinderen zich bewust worden van hun sociale verantwoordelijkheid om anderen niet 

opzettelijk schade toe te brengen om positieve subjectieve  normen binnen hun leeftijdsgenoten te 

creëren20. Eerdere studies hebben aangetoond dat kinderen vaak niet ingrijpen namens een slachtoffer 

vanwege hun waargenomen gebrek aan vaardigheid om met de situatie om te gaan, en een gebrek aan  

zelfwerkzaamheid om in te grijpen21-22. Onderzoek toont aan dat kinderen vaker ingrijpen in pestsituaties 

wanneer ze weten welke acties ze kunnen ondernemen om het pesten te stoppen en wanneer ze denken 

dat ze de middelen hebben om dit te doen23. 

 
18 Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Students bystanders in Australian schools. Pastoral Care in Education, 23(2), 10-16. 
 
19 Thornberg, R. (2007). A classmate in distress: Schoolchildren as bystanders and their reasons for behaving. Social Psychology of Education, 10(1), 5-
28. Thornberg, R. (2010). Schoolchildren's social representations of bullying. Psychology in the Schools, 47(4), 311-327. 
 

20 Thornberg, R., Tenenbaum, L., Hidden, K., Meyers, J., Jungert, T., & Vanegas, G. (2012). Motivation of bystanders in bullying incidents: To intervene or 
not to intervene?. Western Journal of Emergency Medicine, 13(3), 247. 
 

21 Bellmore, A., Ma, T. L., U, J. I., & Hughes, M. (2012). A two-method study of early adolescents' responses to witnessing peer victimization at school. 
Journal of Adolescence, 35(5), 1265-1276. 
 

22 Wölfer, R., Schultze-KrumbholzA. Zagorscak, pp., JäkelEen. Gabriel, K., & Scheithauer, H. (2014). Prevention 2.0: Targeted cyberbullying@ school. 
Prevention Science, 15(6), 879-887. 
 

23 Gini, G., Albiero (Italian way), P., Benelli, B., Altoe, G. (2008). Determinants of adolescents' active defense and passiveness by existing behavior in 
bullying. Journal of Adolescence, 31(1), 93-105. 
 

24 Craig, W.M. Pepler, D.J. (1998). Observations of bullying and victimization in the schoolyard. Canadian Journal of School Psychology, 13(2), 41-59. 
 

25 Cramer, R.E., McMaster, M.R., Bartell, P.A., Graphic, M. (1988). Professional competence and minimization of the bystander effect. Journal of Applied 
Social Psychology, 18(13), 1133-1148. 
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G - Strijd tegen (cyber)pesten 

Cyberpesten heeft niet de neiging om te verdwijnen  (Zie bijlagen,blz.31, Figuur 1: Percentage ouders dat 

meldt dat hun kind het slachtoffer is geworden van cyberpesten. 1IPSOS Internationale Enquête - 2018). 

Helaas is het ontwerpen van technische oplossingen op sociale media om cyberpesten te voorkomen of 

te beperken een grote uitdaging vanwege de subtiliteiten van intimidatie en pesten online. Hoewel 

onderzoekers bijvoorbeeld hebben geprobeerd tools te ontwerpen voor automatische detectie van 

cyberpesten, kunnen geautomatiseerde 

methoden ontoereikend blijken te zijn 

vanwege hun onvermogen om de context van 

een situatie te begrijpen of onderscheid te 

maken tussen agressieve en onschadelijke 

(bijv. humoristische) berichten. Sociale 

netwerken hanteren een anti-pestbeleid, hier 

zijn enkele  uittreksels:   

Op Facebook creëerden ze  een  Bullying 

Prevention Hub  in samenwerking met het 

Yale Center for emotional Intelligence. 

Twitter nam maatregelen om online intimidatie te bestrijden:24 

➢ Zoekresultaten filteren, 

➢ Vermindering van de zichtbaarheid van tweets van « lage kwaliteit» , 

 
26 Olivarez-Giles N. (2017). Twitter is targeting recurring trolls in the ongoing battle against online harassment. The Wall Street Journal. 

Om te 
onthouden 
over 
belemmeringen 
en factoren:

Belemmeringen:

- Angst voor vergelding 

- Vrienden zijn met de dader 

- Genieten van het evenement als entertainment 

- De pestkop bewonderen 

- Geloven dat het de verantwoordelijkheid van iemand anders was om in te grijpen

- Niet zeker zijn van de juiste actie

Factoren:

- Empathie voor het slachtoffer, woede jegens de dader

- Zelf-vaardigheid

- Het kennen van activiteiten om pesten te stoppen

https://www.facebook.com/safety/bullying
https://www.facebook.com/safety/bullying
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➢ Het in de gaten houden van uitgesloten gebruikers, 

➢ De mogelijkheid om uit een Twitter-gesprek te worden verwijderd, 

➢ Het retweeten van een tweet voorkomen, 

➢ Voorkomen dat het publiek een account vermeldt zonder toestemming, 

➢ Verwijderen van de vermelding van een bepaalde account in een gesprek, 

➢ Laat een tweet alleen verschijnen op de feed van de bijbehorende hashtag, tijdens een 

zoekopdracht of in de tijdlijn van bepaalde vrienden. 

YouTube heeft een beleid opgesteld voor het verwijderen, becommentariëren of zelfs sluiten van kanalen 

en opschorting van het genereren van inkomsten met de inhoud als er sprake is van: 

➢ Vernederende woorden, 

➢ Inhoud die mensen vernedert vanwege hun etnische afkomst, gender-identiteit of seksuele 

geaardheid, 

➢ Reeksen opmerkingen die de regels overtreden, 

➢ Gevallen van herhaalde intimidatie (herhaalde of kwaadaardige beledigingen tegen specifieke 

personen op basis van kenmerken zoals lidmaatschap van een groep of fysieke verschijning, 

opzettelijke beledigingen of vernedering van minderjarigen, bedreigingen, intimidatie, doxing en 

aanzetten tot beledigend gedrag). 

Kanalen die herhaaldelijk het intimidatiebeleid schenden, worden daarom geschorst uit het YouTube-

partnerprogramma en kunnen geen inkomsten meer genereren op YouTube. 

Instagram ontwikkelde de volgende technische functies: 

➢ Beperk de mogelijkheid van een persoon om commentaar te geven op berichten of een direct 

bericht te verzenden, 

➢ Inhoud rapporteren die in strijd is met onze communityregels, 

➢ Iemand blokkeren (je profiel, berichten of verhalen niet meer zien op 

Instagram), 

➢ Beledigend commentaar op berichten detecteren en verbergen. 

Een ander instrument genaamd "beperking" is bedoeld om een mogelijke stroom 

van negatieve opmerkingen te verminderen op de account van een gebruiker die 

het slachtoffer is van intimidatie. Deze functie is bedoeld voor een terughoudende 

gebruiker, uit angst om de situatie erger te maken, om het account van een 

treiteraar te blokkeren of uit te schrijven. 

 

Instagram ontwikkelde ook een tool om mensen hun bericht te laten heroverwegen: 
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Tik Tok ontwikkelde vergelijkbare tools: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte heeft Twitch  de volgende mogelijkheden: 

Alle gebruikers kunnen:  

➢ De functie Negeren 
gebruiken 

➢ Andere gebruikers op 
Twitch blokkeren 

➢ Chatfilters inschakelen 
➢ Een gebruikersrapport 

indienen 
 

Als kanaaleigenaar kunt u:  

➢ Moderators benoemen 
➢ Vereisen dat gebruikers 

akkoord gaan met 
kanaalregels 

➢ Het filter 
verbodsvoorwaarden 
gebruiken 

➢ AutoMod inschakelen 
➢ Overweeg een 

moderatiebot 

Als kanaaleigenaar of 
moderator kunt u:  

➢ Time-out van een 
gebruiker 

➢ Een gebruiker 
verbieden 

➢ Alleen volgermodus 
inschakelen 

➢ Uniquechat-modus 
inschakelen 

➢ Langzame modus 
inschakelen 
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➢ Een chatvertraging voor 

niet-moderators instellen 
➢ Vereisen dat chatters e-

mail geverifieerd zijn 
➢ Koppelingen in chat 

uitschakelen 

➢ Modus Alleen sub 
inschakelen 

➢ Alleen Emote-modus 
inschakelen 

➢ De chat wissen 
➢ Viewer Card Mod 

Logs 
 

Door de huidige slechte technische oplossingen kan cyberpesten alleen worden verminderd  als we 

handelen naar het gedrag van pestkoppen en omstanders. Volgens de Theory of Planned Behaviour25 is 

de intentie van de  mensen om een bepaald gedrag vertonen de beste voorspeller van hun werkelijke 

gedrag. De gedragsintentie wordt op zijn beurt voorspeld door drie verschillende concepten: (1) de 

houding van een persoon ten opzichte van het gedrag, (2) de subjectieve norm, die de perceptie is van 

wat anderen van het gedrag vinden, en (3) de waargenomen gedragsbeheersing, d.w.z. het waargenomen 

gemak of de moeite die het kost om het gedrag te vertonen. Een negatieve houding en subjectieve 

normen t.a.v. cyberpesten resulteerden dus in minder voornemens om te gaan cyberpesten. Door 

studenten de gevolgen van cyberpesten uit te leggen kunnen we hun houding ten opzichte van dit 

fenomeen veranderen. Andere auteurs 26 suggereerden dat door  empathie op te wekken voor 

slachtoffers van cyberpesten de houding van kinderen ten opzichte van cyberpesten negatiever zou 

moeten worden. Bovendien voerden deze auteurs aan  dat kinderen eerder actie zullen ondernemen 

wanneer zij zich bewust  zijn van: 

➢ het belang van tussenbeide komen (van invloed op hun houding); 

➢ dat leeftijdsgenoten het belangrijk vinden om in te grijpen (subjectieve normen); 

➢ ze doen kennis op over hoe ze kunnen ingrijpen (het vergroten van hun waargenomen 

gedragsbeheersing). 

In januari 2017 werd het tweede NESET  (Network of Experts in Social Sciences of Education Training, 

een  netwerk dat is opgericht op initiatief van het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de 

Europese Commissie) gepresenteerd in het Europees Parlement. Het rapport biedt een uitgebreid 

overzicht van anti-pestprogramma's, school- en overheidsbeleid. Die benadrukken enkele belangrijke 

kenmerken van succesvolle interventies. De meest effectieve programma-elementen die verband houden 

met een afname van pesten zijn: 

1. Ouder-trainingen/vergaderingen 

 
27 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 
 
28 Vlaanderen, A., Bevelander, K.E., Kleemans, M. (2020). Empowering digital citizenship: An anti-cyberbullying intervention to increase children's 
intentions to intervene on behalf of the victim. Computers in Human Behavior, 112, 106459. 
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2. Een spiraalvormig curriculum (d.w.z. verwijst naar een curriculumontwerp waarin 

sleutelbegrippen herhaaldelijk in het curriculum worden gepresenteerd, maar met verdiepende 

lagen van complexiteit, of in verschillende toepassingen) van voldoende tijdsomvang op de 

sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren 

3. Lerarenopleiding, met name over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en het 

omgaan met conflicten 

4. Verbeterd toezicht op de speelplaats 

5. Videos over de gevolgen van pesten 

6. Disciplinaire methoden (die niet kunnen worden teruggebracht tot bestraffende of 

nultolerantiebenaderingen) 

7. Cooperatief groepswerk tussen beroepsbeoefenaren, schoolvergaderingen, steun voor ouders 

8. Geëigend klas-beheer en regels 

9. Een hele school die een cultuur van geweld uitdaagt en een cultuur van samenwerking bevordert, 

met aandacht voor gender- en discriminatiemechanismen. 

II - Gender & Seksisme 

A - Definities 

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen 'geslacht' en 'gender'. Inderdaad, 'sex' en 

'gender' worden vaak door elkaar gebruikt, ondanks verschillende betekenissen. Aan de ene kant verwijst 

seks naar een reeks biologische kenmerken bij de geboorte (chromosomen, genexpressie, 

hormoonspiegels en -functie, en reproductieve / seksuele anatomie) . Seks wordt meestal 

gecategoriseerd als vrouwelijk of mannelijk, maar er is variatie in de biologische kenmerken die seks 

omvatten en hoe die kenmerken worden uitgedrukt. Aan de andere kant verwijst gender naar de sociaal 

geconstrueerde rollen, gedragingen, verschijningsvormen en identiteiten van meisjes, jongens en gender-

diverse mensen (als transgenders en degenen die zich identificeren als noch mannelijk noch vrouwelijk). 

Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en elkaar waarnemen. Gender-identiteit is niet beperkt tot een binaire 

(meisje/vrouw, jongen/man) noch is het statisch; het bestaat langs een continuüm en kan in de loop van 

de tijd veranderen. Er is een aanzienlijke diversiteit in de manier waarop individuen en groepen gender 

begrijpen, ervaren en uitdrukken door de rollen die ze op zich nemen, de verwachtingen die aan hen 

worden gesteld, relaties met anderen en de complexe manieren waarop gender in de samenleving wordt 

geïnstitutionaliseerd 27. 

Seksisme wordt gedefinieerd als de houding, overtuigingen en gedragingen van een individu en 

organisatorische, institutionele en culturele praktijken die ofwel negatieve evaluaties van individuen op 

 
29 Canadian Institutes of Health Research (2020). What is gender? What is sex? 
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basis van hun geslacht weerspiegelen of de gelijke status van vrouwen en mannen ondersteunen''28. Het 

is gebaseerd op attitudes, stereotypen en culturele praktijken die het geloof bevorderen dat vrouwen 

minder competent zijn en minder macht en status verdienen dan mannen. Seksisme komt veel voor in 

de huidige samenleving, zowel offline als online, en vormt een bedreiging voor sociale gendergelijkheid. 

Seksisme29 komt in twee vormen: vijandig en welwillend. Terwijl vijandig seksisme wordt gekenmerkt 

door een expliciet negatieve houding, is welwillend seksisme subtieler. Vijandig seksisme is boos en drukt 

een expliciet negatief standpunt uit. Welwillend seksisme daarentegen wordt vaak vermomd als een 

compliment. Bovendien is er bewondering voor de stereotiepe rol van vrouwen als moeders, dochters en 

vrouwen, die vrouwen op een voetstuk plaatsen, maar hun ondergeschiktheid versterken. Hoewel deze 

overtuigingen kunnen worden gezien als subjectief aanhankelijk, zijn ze neerbuigend omdat vrouwen als 

zwak en incompetent worden ervaren. Bijgevolg versterkt de bestaande ideologie de machtsverschillen 

tussen vrouwen en mannen. Er bestaan bijvoorbeeld welwillende rechtvaardigingen die de erkenning van 

discriminerende handelingen door vrouwen verhogen30. Bovendien, vergeleken met flagrant vijandig 

seksisme, verhoogt blootstelling aan welwillend seksisme de tevredenheid van vrouwen over het 

maatschappelijke systeem en ondermijnt het de deelname van vrouwen aan collectieve actie om 

genderdiscriminatie tegen te gaan31. Vrouwen en mannen  onderschrijven seksistische overtuigingen 

omdat ze zich niet bewust zijn van de overheersende aanwezigheid van verschillende soorten seksisme 

in hun persoonlijke leven, 32 maar wanneer  vrouwen  worden  aangemoedigd om aandacht te besteden 

aan seksisme, tonen ze een sterkere afwijzing van seksisme. Voor mannen daarentegen had aandacht 

voor seksisme deze effecten niet. Het hebben van seksistische overtuigingen door mannen kan worden 

verminderd als aandacht voor seksisme en emotionele empathie met als doelwit discriminatie wordt 

aangemoedigd. 

 
30 Swimming, J.K., Hyers, L.L. (2009). Sexism. 
 

31 Glick, P., & Fiske, S.T. (1996). The ambivalent sexism inventory: distinguishing hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social 
Psychology, 70(3), 491. 
 
32 Moya, M., Glick, Pages, Vondeling, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). It's for your own good: benevolent sexism and women's reactions to protectively 
justified restrictions. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1421-1434. 
 

33 Jost, J.T., & Kay, A.C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: implications for specific and diffuse forms of 
systemic reasons. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 498. 
 

34 Becker, J.C., & Swimming, J.K. (2012). Reducing the endorsement of benevolent and modern sexist beliefs: Differential effects of addressing harm 
versus ubiquity of benevolent sexism. Social Psychology, 43(3), 127. 
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B – Gender-rol-socialisatie 

Kinderen leren al vroeg wat het betekent om een jongen of een meisje in onze samenleving te zijn door 

middel van een groot aantal activiteiten, kansen, aanmoediging, ontmoediging, suggesties, openlijk 

gedrag, heimelijk gedrag en verschillende vormen van begeleiding: op deze manier ervaren kinderen het 

proces van gender-rol-socialisatie. Socialisatie in de breedste zin van het woord laat kinderen 

kennismaken met sociale waarden en voorbeelden van sociaal aanvaardbaar gedrag en rollen voor hun 

geslacht 33. 

Volgens de “differentiële socialisatie”-theorie verwerven mensen verschillende genderidentiteiten met 

cognitieve, emotionele, attitude- en gedragsstijlen, en stereotiepe gedragsregels die aan elk geslacht zijn 

toegewezen. 34 Deze socialisatie beïnvloedt relaties en koppels, omdat we leren wat verliefd worden 

betekent, welke gevoelens gepast zijn, hoe een relatie zou moeten zijn en hoe we ons in één woord 

moeten gedragen.35 Daarom, zoals  deze  auteurs stellen, als genderidentiteit op een seksistische manier 

wordt geconstrueerd, kunnen adolescenten zich identificeren met de problemen die traditioneel 

geassocieerd worden met mannelijke en vrouwelijke stereotypen - passiviteit, afhankelijkheid en 

onderwerping, in het geval van vrouwen, en controle, taaiheid en gebruik van geweld, in het geval van 

mannen. 

 
35 Hoffman, L.W. (1977). Changes in family roles, socialization and gender differences. American Psychologist, 32(8), 644. 
 

36 Walker, S. & Barton, L. (1983). Gender, class and education: a personal view. Gender, class and education. New York: Falmer. 
 

37 Sanchez-Prada, A., Delgado-Alvarez, C., Bosch-Violin, E., & Ferrer-Perez, V. A. (2021). Implicit and explicit attitudes to intimate partner violence 
against women: an exploratory study. Journal of Interpersonal Violence, 36(9-10), 4256-4276. 
 

Om te 
onthouden 
over gender 
en 
seksisme:

Geslacht verwijst naar de biologische kenmerken bij de geboorte wanneer 
geslachtsrollen worden verworven.

Seksisme wordt gedefinieerd als een '' individuele houding, overtuigingen en 
gedragingen, en organisatorische, institutionele en culturele praktijken die ofwel 
een negatieve evaluatie van individuen weerspiegelen op basis van hun geslacht of 
ongelijke status van vrouwen en mannen ondersteunen''.

Seksisme komt in twee vormen voor:

- Vijandig seksisme: expliciet negatieve houding. 

- Welwillend seksisme: vrouwen worden gezien in hun stereotiepe rol (moeder,    
echtgenote) en worden op een voetstuk geplaatst, waardoor hun 
ondergeschiktheid wordt versterkt (gezien als zwak en incompetent).
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C - Misvattingen 

Mensen worden vaak negatief beïnvloed door onnauwkeurige percepties van hoe andere leden van hun 

sociale groep handelen of denken.36 Bij het nemen van beslissingen over hun gedrag overwegen mensen 

bewust of onbewust wat  "de meeste mensen" in dezelfde sociale positie lijken te doen. Daarom moet het 

corrigeren van misvattingen over de houding bij leeftijdsgenoten de kans op problematische gedrag 

verminderen. Hier zijn twee veel voorkomende soorten misvattingen over sociale normen: 

➢ Valse consensus is de overtuiging dat men in de meerderheid is, terwijl hij of zij in feite in de 

minderheid is37. 

➢ Veelvormige onwetendheid moedigt mensen aan om deel te nemen aan gedragingen waarvan 

ze denken dat de meerderheid van de mensen zich bedienen en om hun eigen houding te 

onderdrukken, waarvan ze ten onrechte aannemen dat ze in de minderheid zijn38. 

Inderdaad, volgens  Kilmartin, et al. 39(2008)  overschatten mannelijke college-studenten het seksisme en 

verkrachting-ondersteunende houdingen van mannelijke leeftijdsgenoten, en deze cognitieve vervorming 

wordt verondersteld een sfeer te creëren waar mannen samenspannen om giftige attitudes te 

ondersteunen bij die mannen die vatbaar kunnen zijn voor seksuele agressie. In deze studie informeren 

de onderzoekers  jongemannen over deze vooringenomenheid  om  mannen te tonen dat hun mannelijke 

leeftijdsgenoten minder seksistisch zijn dan zij, en als zij deze mannen uitdagen, kan dit bijdragen tot een 

positievere cultuur t.a.v. leeftijdsgenoten. 

Bovendien kan het tweede type misvatting (pluralistisch) eigenlijk worden gekoppeld aan het omstander-

effect en hoe de aanwezigheid van andere omstanders een remming veroorzaakt die pogingen om in te 

 
38 Fabiano, P. M., Perkins, H. W., Berkowitz, A., Linkenbach, J., & Stark, C. (2003). Engaging men as social justice allies in ending violence against women: 
evidence for a social norms approach. Journal of American College Health, 52(3), 105-112. 
 

39 Prinstein, M.J., & Wang, S.S. (2005). Adolescent False Consensus and Contagion: Exploring Discrepancies between Perceptions and Actual Reported 
Levels of Friends' Aberrant and Health Risks Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(3), 293-306. 
 

40 Prentice, D.A., & Miller, D.T. (1996). Pluralistic ignorance and the maintenance of social norms by ignorant actors. In Progress in Experimental Social 
Psychology (Vol. 28, pp. 161-209). Academic press. 
 

41 Kilmartin, C., Smith, T., Groen, A., Heinzen, H., Kuchler, M., & Kolar, D. (2008). A real-time social norming intervention to reduce male sexism. Sex 
Roles, 59(3-4), 264-273. 
 

Om te 
onthouden 
over de rol 
van het 
geslacht:

Socialisatie laat kinderen kennismaken met sociale waarden en voorbeelden van 
sociaal aanvaardbaar gedrag en rollen voor hun geslacht.

Mensen verwerven verschillende genderidentiteiten met betrekking tot 
cognitieve, emotionele, attitude- en gedragsstijlen, en stereotiepe gedragsregels 
die aan elk geslacht zijn toegewezen.
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grijpen ontmoedigt uit angst voor negatieve beoordeling door anderen. Het is dus een barrière om in te 

grijpen, zowel in de situatie van cyberpesten als seksisme. 

 

 

D -  Seksisme bestrijden 

Wanneer we gedrag willen veranderen, moeten we voorzichtig zijn met de reactie, die verwijst naar de 

motiverende staat om informatie te weigeren en af te wijzen, ongeacht de inhoud of daadwerkelijke 

waarheidsgetrouwheid. Een interventie kan niet slagen als de boodschap ervan aanleiding geeft tot 

reactie, omdat dit kan leiden tot de goedkeuring of versterking van een houding die in strijd is met de 

boodschap en de weerstand kan vergroten tegen het overwegen van alternatieve perspectieven40,41. 

Om reactie te voorkomen, moeten we empathie opwekken wanneer we het hebben over 

genderongelijkheid  (of een ander kenmerk dat kan leiden  tot  intimidatie). Empathie wordt gedefinieerd 

als het perspectief van een ander nemen en je voorstellen hoe de omstandigheden van die persoon hen 

beïnvloeden. Empathie opwekken als het gaat over vooroordelen en discriminatie is een kenmerk van veel 

effectieve interventies om vooroordelen te verminderen.42 Volgens deze elementen hebben Cundiff,et 

al.43(2014) hebben het ervaringsleren opgezet om de goedkeuring van seksisme te verminderen, waarna 

de Workshop Activity for Gender Equity Simulation (WAGES) werd opgericht om het cumulatieve effect 

aan te tonen van gemeenschappelijke en schijnbaar kleine ervaringen met vooroordelen en discriminatie 

die vrouwen op de werkplek ervaren. Tijdens het spelen ervaren individuen het effect van gender-

vooringenomenheid op persoonlijke ontwikkeling. De discussie wordt afgesloten met het overwegen van 

 
42 Brehm, J.W. (1993). Control, loss and psychological response. In Controlling motivation and social cognition (pp. 3-30). Springer, New York, NY. 
 

43 Brehm, J.W. (1966). A theory of psychological response.  
 

44 Coke, J.S., Batson, C.D., McDavis, K. (1978). Empathic mediation of helping: a two-stage model. Journal of Personality and Social Psychology, 36(7), 
752. 
 

45Cundiff, J. L., Zawadzki, M. J., Donau, C. L., & Schilden, S. A. (2014). Using experiential learning to increase the recognition of everyday sexism as 
harmful: the PAY intervention. Journal of Social Issues, 70(4), 703-721. 
 

Om te 
onthouden 
over 
misvattingen:

We worden vaak negatief beïnvloed door onjuiste percepties van hoe andere 
leden van onze sociale groep handelen of denken.

Misvattingen over sociale normen: 

- Valse consensus is de overtuiging dat iemand in de meerderheid is, terwijl hij of 
zij in feite in de minderheid is. 

- Veelvormige onwetendheid moedigt mensen aan om deel te nemen aan 
gedragingen waarin zij denken dat de meerderheid van de mensen zich begeeft en 
om hun eigen houdingen te onderdrukken, waarvan zij ten onrechte aannemen 
dat deze in de minderheid zijn.
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acties die op institutioneel en individueel niveau kunnen worden ondernomen om de werking van 

onbewuste gender-vooringenomenheid tegen te gaan. Deze methode om informatie te verstrekken over 

gender-vooringenomenheid bevordert empathie en de acceptatie van meerdere perspectieven, en 

informatie wordt geassimileerd op een manier die minder snel reactie oproept. WAGES  gebruikt ook spel 

om kennis in een boeiende vorm te presenteren. Belangrijk is dat het gebruik van entertainment tijdens 

het onderwijs wordt voorgesteld om de weerstand te verminderen. 

 

 

III - Cyberseksisme 

A - Definities 

Zoals eerder gezegd, zijn er verschillende soorten cyberpesten en een daarvan is online intimidatie (d.w.z.  

herhaalde verzending van ongewenste berichten, waaronder bedreigende berichten naar een persoon of 

een groep).  De redenen  voor intimidatie of online intimidatie  kunnen veelvoudig zijn,  maar omdat 

bekend is dat vrouwen een grotere neiging hebben om te worden lastiggevallen vanwege de rol die ze in 

de samenleving hebben, hebben ze ook de neiging om online te worden lastiggevallen. Dus online 

lastigvallen vanwege de overtuigingen van seksisten, wordt  beschouwd  als  cyberseksisme. 

Trouwens, vrouwen kunnen regelmatig online seksisme ervaren, hetgeen ook wordt beschouwd als  

cyberseksisme. Het kan worden ervaren  via sociale netwerken, maar ook  via  videogames. Inderdaad, 

video games  worden  traditioneel beschouwd als het terrein van mannen: de video game-industrie zelf 

is extreem onevenwichtig geworden, met vrouwelijke ontwerpers, programmeurs en producenten 

worden  ondervertegenwoordigd in de video-game-gemeenschap44. Met als resultaat,  dat vrouwelijke 

gamers vier keer meer kans hebben om online lastiggevallen te worden dan mannen45. Bovendien, als 

vrouwen  in videogames worden afgebeeld, worden  ze vaak  op stereotiepe wijze afgebeeld om mannen 

aan te spreken (bijvoorbeeld een fragiele prinses die gered moet worden of een geseksualiseerde  krijger). 

In dit laatste geval kan de seksualisering van vrouwen online worden beschouwd als welwillend seksisme, 

 
46 Williams, D., Martins, N., Consalvo, M., & Ivory, J. D. (2009). The Virtual Count: Representations of Gender, Race, and Age in Video Games. New Media & 
Society, 11(5), 815-834. 
 
47 2016, The Dark Side of Gaming - The Women Fight Back, BBC Three. 
 

Om te 
onthouden 
over het 
bestrijden 
van 
seksisme:

Wees voorzichtig met het verweer, dat verwijst naar de motiverende staat om 
informatie te weigeren en af te wijzen, ongeacht de inhoud of werkelijke 
waarachtigheid.

Om weerstand te vermijden: 

- Empathie opwekken (het perspectief van een ander innemen en je voorstellen 
hoe de omstandigheden van die persoon hen beïnvloeden). 

- Het gebruik van entertainment tijdens het opleiden.
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wat seksisme  vermomd als een compliment betekent. Natuurlijk vindt vijandig seksisme (expliciet 

negatieve houding op basis van geslacht)  ook online plaats, in de vorm van  intimideren,  zoals eerder 

gezegd, of denigreren, uit-ing en uitsluiting, wat verschillende soorten cyberpesten zijn. Inderdaad, net als 

de situatie met  cyberpesten  in het algemeen, kan cyberseksisme verschillende vormen aannemen, 

waaronder beledigend  schelden, doelbewuste in verlegenheid brengen, fysieke bedreigingen, 

aanhoudende intimidatie, stalking en seksuele intimidatie en het zonder toestemming delen van intieme 

beelden (ook bekend als wraakporno).46 

Concluderend, wanneer seksisme en cyberpesten  elkaar ontmoeten,  leidt dit tot cyberseksisme. 

B – Het bestrijden van cyberseksisme   

Aangezien cyberseksisme  voortkomt uit de ontmoeting van  cyberpesten en seksisme, kunnen we 

aannemen dat de manier om  cyberseksisme te bestrijden de kruising zal zijn van hoe cyberpesten te 

bestrijden en hoe seksisme te bestrijden. De belangrijkste elementen hier zijn dan: 

➢ Ouder trainingen/vergaderingen 

➢ Leraren training, met name over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en het 

omgaan met conflicten 

➢ Videos over de gevolgen van  (cyber)pesten  en seksisme 

➢ Op samenwerking gericht groepswerk met beroepsbeoefenaren, schoolbijeenkomsten, steun 

voor ouders 

➢ Adequaat klasbeheer en -regels 

➢ Een hele school die een cultuur van geweld en seksisme  uitdaagt  en een cultuur van 

samenwerking bevordert, met aandacht voor gender- en discriminatiemechanismen. 

➢ Bijzondere aandacht voor de weerstand door empathie op te wekken (het perspectief van een 

ander te nemen en zich voor te stellen hoe de omstandigheden van die persoon hen beïnvloeden) 

en het gebruik van entertainment tijdens het onderwijs te bevorderen. 

Vanuit een breder perspectief, op  Europese en wereldwijde schaal, heeft het onderwerp cyberseksisme  

de laatste tijd steeds meer aandacht gekregen. Zo  heeft de Raad van Europa de kwestie van online 

gendergerelateerd geweld opgenomen in haar strategie voor gendergelijkheid, met als doel de 

verschillende vormen ervan te bestrijden (haatzaaiende uitlatingen, geseksualiseerde bedreigingen, 

verspreiding van stereotiepen...) 47.  Wereldwijd hebben de G7-leiders ook  cyberseksisme opgenomen in 

hun verklaring over gendergelijkheid, waarin staat dat ze "meer aandacht moeten besteden aan het 

aanpakken van seksueel en gendergerelateerd geweld, misbruik en intimidatie in digitale contexten".48 

 
48 Committee on Gender Equality, 2019, Implementing the Council of Europe's Gender Equality Strategy 2018-2023, Annual Report 2019. 
 
49 Council of Europe, 2018, Council of Europe Strategy for Gender Equality 2019-2023. 
 
50 G7 Ministers, 2019, Declaration on Gender Equality, Paris. 
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Meer in het bijzonder, erkennend dat "online geweld niet kan worden gescheiden van andere vormen van 

geweld tegen vrouwen en meisjes" en dat"online geweld, intimidatie en misbruik van vrouwen en meisjes 

een alarmerend fenomeen van wereldwijde proporties vormen", hebben zij zich ertoe verbonden  "een 

einde te maken aan alle vormenvan gendergerelateerd geweld en te streven naar een toekomst waarin 

dezelfde rechten en fundamentele vrijheden die individuen offline hebben ook online worden beschermd". 

Hoewel het belang van de uitdaging wordt erkend, is er eigenlijk weinig vooruitgang. In hun 

literatuurstudie stelden Faith en Fraser49 (2018)  vast dat de sleutels om cyberpesten en  cyberseksisme 

in de toekomst te bestrijden, zullen zijn om de handhaving van bestaande wetten of internationale 

richtlijnen te verbeteren en de effectiviteit van de preventieprogramma's te vergroten door acties te 

concretiseren en de invloed ervan te monitoren. 

In Frankrijk, op nationaal niveau, wil de Hoge Raad voor gelijkheid van vrouwen en mannen (HCE)  de 

nadruk leggen op de online ongelijkheden en in het bijzonder op het continuüm tussen het geweld dat 

vrouwen in de echte wereld en in  de virtuele wereld ondervinden. Daarom heeft de HCE een rapport over 

online geweld tegen vrouwen ingediend bij de Franse regering, met als doel een nationale 

voorlichtingscampagne te lanceren en financiële steun te verlenen aan verenigingen die slachtoffers 

ondersteunen.  Daarnaast hoopt de HCE op een aanscherping van de wetgeving omdat de wet voor een 

digitale Republiek op dit moment alleen een wijziging van het Wetboek van Strafrecht introduceert, 

waardoor het delen zonder toestemming van afbeeldingen of woorden van seksuele aard wordt 

aangepakt.  In afwachting van een meer dwingende wet, is het "Stop-cyberseksisme"-platform opgericht 

in 2017 met als doel het bewustzijn te vergroten en jonge internetgebruikers te informeren over 

seksistisch en gewelddadig gedrag online. Deze site is het  resultaat van enkele jaren werk onder leiding 

van de Regionale Waarnemingsinstantie van geweld tegen vrouwen (ORVF, in het Frans) verbonden aan 

het Hubertine Auclert Center sinds 2013. Online gezet met de steun van het Franse ministerie van 

Onderwijs, is het "Stop-cyberseksisme"-platform voornamelijk gericht op een jong publiek. Het eerste deel 

is gewijd aan het ontcijferen van cyberseksisme, het tweede deel biedt actiemiddelen (bedoeld voor de 

omgeving van de slachtoffers) en het derde deel is bedoeld voor professionals om dit soort geweld te 

voorkomen. 

 

 
51 Faith, B. and Fraser, E. (2018) What works to prevent cyber violence against women and girls?, VAWG Helpdesk Research Report 212, VAWG Helpdesk. 
 

Om te 
onthouden 
over 
cyberseksisme:

Wanneer seksisme en cyberpesten samen komen, leidt dit tot cyberseksisme. We 
kunnen dus aannemen dat de manier om cyberseksisme te bestrijden het 
kruispunt zal zijn van hoe cyberpesten en hoe seksisme te bestrijden.

Het onderwerp cyberseksisme krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Hoewel 
het belang van de uitdaging is erkend, wordt er echter weinig vooruitgang 
geboekt. Daarom hopen we met deze serious game een bescheiden bijdrage te 
kunnen leveren aan het bestrijden van cyberseksisme.
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Cijfers en tabellen 

 

Figuur 1: Percentage ouders dat meldt dat hun kind slachtoffer is geworden van cyberpesten. 

IPSOS Internationale Enquête - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Locaties waar kinderen melding hebben gemaakt van pesten 
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Bijlage 2: Tabel met indeling van de opmerkingen met verklarende toelichting 

Opmerkingen in mini game 1 

 
Opmerkingen 

 
Classificatie 

 
Opmerkingen 

Ben je dom of achterlijk? Slecht/agressief Aanval op de vermeende intelligentie en 
denigrering van gehandicapten 

Je bent een aap. Slecht/agressief Racistisch als hij wordt bedoeld voor 
gekleurde mensen 

Je bent zo blind als een vleermuis.  Slecht/agressief Denigreren van gehandicapten 
Je moet afvallen! Slecht/agressief Aanval op mensen  met overgewicht 
Ga terug naar je jungle Slecht/agressief Racistische opmerking 
Twee jongens samen vind ik 
walgelijk 

Slecht/agressief Homofobe opmerking 

Ik heb je voor de gek ge houden. Slecht/agressief Grap of truc een vriend is momenteel een  
trend onder tieners, maar kan een vorm 
van intimidatie zijn als herhaald 

Neem je rijst als avondeten? Slecht/aggressief Aanval op  Aziatische mensen 
Kip eten? Slecht/agressief Racistische versie naar zwarte mensen 

Is dat je derde of vierde dessert...? Slecht/agressief Aanval opmensen met overgewicht 
Je bent zo lelijk. Slecht/aggressief Aanval op het fysieke uiterlijk 
Je ziet eruit als een walvis.  Slecht/aggressief Aanval op mensen  met overgewicht 

Ga terug naar je land! Slecht/aggressief Racistische opmerking 
Je bent een loser. Slecht/aggressief Reactie vaak  gezien in online videogames 
Ik weet zeker dat je vals speelde! ! Slecht/aggressief Reactie te zien in online videogames 
Doe wat ik zeg dat je moet doen! Slecht/aggressief Autoritaire opmerking 
Je bent zwak. Slecht/aggressief Kleinering 
Laat wat eten achter voor de rest 
van ons! 

Slecht/aggressief Aanval op mensen met overgewicht 

We willen niet met je praten. Slecht/aggressief Uitsluiting 
Ga weg! Slecht/aggressief Uitsluiting 
Je bent niets. Slecht/aggressief Kleinering 
Je bent niet belangrijk. Slecht/aggressief Kleinering 
Kom niet terug naar de school. Slecht/aggressief Uitsluiting 
We willen je niet. Slecht/aggressief Uitsluiting 
Dit is niet jouw plek! Slecht/aggressief Uitsluiting 
Je bent een huilebalk. Slecht/aggressief Kleinering 
Ik mag je niet. Slecht/aggressief Uitsluiting 
Je moet je gezicht verbergen. Slecht/aggressief Aanval op het fysieke uiterlijk 

- 
Je bent zo goed, je moet 
streamen! 

Goed/onschadelijk  

Geweldig, ik hou ervan! Goed/onschadelijk  
Wees sterk! Goed/onschadelijk  
We hebben het geweldig gedaan! Goed/onschadelijk  
Het was een genoegen om met je 
te debatteren. 

Goed/onschadelijk  

Je bent zo makkelijk te begrijpen. Goed/onschadelijk  
Mooie avatar! Goed/onschadelijk  
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We zijn een geweldig team! Goed/onschadelijk  
Laten we het een andere keer 
samen doen. 

Goed/onschadelijk  

Je wordt steeds beter in dit spel! Goed/onschadelijk  
Wil je me toevoegen als vriend? Goed/onschadelijk Dit type opmerking is op zich niet negatief, 

maar kan nog steeds discussie over 
intimidatie veroorzaken als er herhaaldelijk 
ongewenst om wordt gevraagd 

Het spijt me zo... Goed/onschadelijk  
Help me alsjeblieft? Goed/onschadelijk  
Je bent zo'n krijger. Goed/onschadelijk  
Je ziet er echt geweldig uit! Goed/onschadelijk  
Indrukwekkend! Goed/onschadelijk  
Goed spel! Goed/onschadelijk  
Je hebt me geïnspireerd. Goed/onschadelijk  
Bedankt voor de geweldige inhoud Goed/onschadelijk  
Het is ongelooflijk. Goed/onschadelijk  
"PB" Goed/onschadelijk Wat "Privébericht" betekent, het is op 

zichzelf niet negatief,  maar kan nog 
steeds discussie over intimidatie 
veroorzaken als er herhaaldelijk 
ongewenst om word tgevraagd. 

Ik hou van je muziek! Goed/onschadelijk  
Aardig! Goed/onschadelijk  
Groot! Goed/onschadelijk  
Luister niet naar ze. Goed/onschadelijk  
Ga door! Goed/onschadelijk  
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Opmerkingen in mini game 2 

 
Opmerkingen 

 
Classificatie Opmerkingen 

Ga terug om met poppen te spelen Seksistisch Cyberseksistische opmerkingen gezien in 
videogames 

Je bent geschilderd als een clown. Seksistisch Aanval op het fysieke uiterlijk 

Ga terug naar je keuken. Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie wordt 
verwacht dat de vrouw in staat is om te 
koken. Reactie te zien in online 
videogames 

Ze is lelijk... Seksistisch Aanval op het fysieke uiterlijk. Geloof dat 
vrouwen moeten voldoen aan de 
schoonheidsnormen van de samenleving 

Je bent te zwak om te sporten. Seksistisch Volgens genderstereotiepen zijn jongens 
beter in sport dan meisjes 

Wees geen mietje. Seksistisch Wanneer een man als "zwak" wordt 
gezien, wordt hij beschreven met 
pejoratieve woorden, vaak verwijzend naar 
vrouwelijke dingen 

Drag Queens zijn freaks Seksistisch Uitsluiting op  basis van de  genderrol    
socialisatie 

Stuur me een naaktfoto of ik laat 
je achter. 

Seksistisch Wraakporno gaat zowel over 
cyberseksisme als cyberharassment 

Ben je ongesteld of niet! Seksistisch Wanneer een meisje wordt gezien als te 
agressief of boos, verwijzen mensen naar 
ongesteldheid als een rationele verklaring 

Je kunt beter je nagels laten doen. Seksistisch Volgens genderstereotiepen moeten 
meisjes zich concentreren op hun uiterlijk 
om mooi te zijn 

Ga jezelf scheren! Seksistisch Volgens genderstereotypen moeten 
meisjes zich concentreren op hun uiterlijk 
om aantrekkelijk te zijn 

Jongens huilen niet. Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie wordt 
van een man verwacht dat hij niet huilt 

Je bent geen echte man. Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie moeten 
mannen zich op een bepaalde manier 
(mannelijk) gedragen om als een man te 
worden beschouwd 

Dat is zo homo. Seksistisch Homofobe opmerking 
Het is de taak van een man. Seksistisch Genderstereotypen 

Meisjes zijn hier niet welkom Seksistisch Uitsluiting 

Roze is voor meisjes Seksistisch Afhankelijk van de genderrol socialisatie 
worden sommige kleuren toegewezen aan 
meisjes (roze) of jongens (blauw) 

Het is zo'n meisjesding! Seksistisch Afhankelijk van de genderrol socialisatie 
worden activiteiten toegewezen aan 
meisjes of jongens 

Het is te riskant voor een meisje! Seksistisch Volgens genderstereotypen moeten 
meisjes geen risicovolle dingen doen  
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Je bent mijn moeder niet. Seksistisch Seksistische denigrering. Suggereert dat 

alleen moeders verantwoordelijk zijn voor 
de opvoeding van kinderen. 

Gedraag je niet als een jongen. Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie worden 
gedragingen toegewezen aan jongens. 
Meisjes worden sociaal gesanctioneerd 
als ze zich zo gedragen 

Gedraag je niet als een meisje. Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie 
wordengedragingen toegewezen aan 
meisjes. Jongens worden sociaal 
gesanctioneerd als ze zich zo gedragen. 

Ga het huishouden doen, meisje. Seksistisch Volgens genderstereotypen zijn vrouwen 
beter in het schoonmaken en opvoeden 
van kinderen dan mannen 

Ik ben overstuur dat je zo 
sentimenteel bent. 

Seksistisch Volgens de genderrol socialisatie worden 
gedragingen toegewezen aan meisjes, 
zoals het uiten van emoties 

Wat een puinhoop! Het is duidelijk, 
je bent een jongen. 

Seksistisch Volgens genderstereotypen zijn jongens 
niet georganiseerd en houden ze niet van 
het opruimen van hun kamer / huis 

Je trok een korte jurk aan om te 
verleiden 

Seksistisch Er is een overtuiging dat wanneer vrouwen 
verkleed zijn, het is om de anderen te 
verleiden 

Jongens geven alleen om auto's Seksistisch Volgens genderstereotypen is het idee dat 
mannen van auto's houden wijdverspreid 
in reclame en marketing 

Zeg geen slechte woorden, je bent 
een meisje. 

Seksistisch Volgens genderstereotiepen is het niet 
damesachtig om slechte woorden te 
zeggen, omdat van meisjes wordt 
verwacht dat ze hun gedragingen 
beheersen 

Wees niet agressief, het is een 
mannending. 

Seksistisch Volgens genderstereotypen is het niet 
vrouwelijk om agressief te zijn, omdat van 
meisjes wordt verwacht dat ze hun gedrag 
controleren 

Wees een man en beheers je 
emoties! 

Seksistisch Volgens genderstereotypen wordt van 
jongens verwacht dat ze hun emoties voor 
zichzelf houden 

Meisjes zijn delicaat en gevoelig Seksistisch Genderstereotypen 
Het is de taak van een vrouw. Seksistisch Genderstereotypen 

- 

Mooie broek! Goed/onschadelijk Niet alle opmerkingen over fysieke 
verschijning zijn seksistisch als ze beleefd 
en oprecht zijn 

Wat een prachtige jurk! Goed/onschadelijk Niet alle opmerkingen over fysieke 
verschijning zijn seksistisch als ze beleefd 
en oprecht zijn 

Je hebt het meisje! Goed/onschadelijk Bemoedigende opmerking, om meisjes en 
vrouwen te helpen in hun sterke punten te 
geloven 

Girl kracht! Goed/onschadelijk Bemoedigende opmerking, om meisjes en 
vrouwen te helpen in hun sterke punten te 
geloven 
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Ja, ga meisje! Goed/onschadelijk Bemoedigende opmerking, om meisjes en 

vrouwen te helpen in hun sterke punten te 
geloven 

Je hebt echt je grenzen verlegd! Goed/onschadelijk Door de opmerkingen te richten op de 
geleverde inspanningen en het bereikte 
werk, niet noodzakelijkerwijs op het 
resultaat - geldig voor zowel meisjes als 
jongens - helpt het doorzettingsvermogen 
aan te moedigen 

Spreek voor je rechten! Goed/onschadelijk  

Jouw mening is net zo belangrijk 
als de zijne! 

Goed/onschadelijk Meisjes aanmoedigen om hun mening te 
geven 

Haar argumenten maakten indruk 
op me! 

Goed/onschadelijk Focussen op de inhoud van een toespraak 
in plaats van op de persoon die het zei 

Je bent echt getalenteerd. Goed/onschadelijk Focussen op de vaardigheden van een 
persoon 

Ze is zo'n krijger. Goed/onschadelijk  
Ik ben vrij om mezelf te zijn! Goed/onschadelijk Stem geven aan iedereen, ongeacht hoe 

ze eruit zien of hun genderidentiteit 
We zijn zo complementair! Goed/onschadelijk Focus op dec omplementariteit tussen 

verschillende mensen 
Ze is zo'n harde werker. Goed/onschadelijk Focussen op het uitgevoerde werk, 

waarderen van de inspanningen 
Ze is zo sterk. Goed/onschadelijk Focussen op de mentale kracht en 

veerkracht van een persoon 
Wees sterk! Goed/onschadelijk  

Mooie avatar! Goed/onschadelijk  

Laten we het een andere keer 
samen doen. 

Goed/onschadelijk  

Wil je me toevoegen als vriend? Goed/onschadelijk Dit type opmerking is op zich niet negatief, 
maar kan nog steeds discussie over 
intimidatie veroorzaken als er herhaaldelijk 
ongewenst om wordt gevraagd 

Het spijt me zo... Goed/onschadelijk  

Help me alsjeblieft? Goed/onschadelijk  

Je ziet er echt geweldig uit! Goed/onschadelijk  
Indrukwekkend! Goed/onschadelijk  

Je hebt me geïnspireerd. Goed/onschadelijk  

"PB" Goed/onschadelijk Wat "Privébericht" betekent, het is op 
zichzelf niet negatief,  maar kan nog 
steeds discussie over intimidatie 
veroorzaken als er herhaaldelijk 
ongewenst om word tgevraagd. 

Ik hou van je muziek! Goed/onschadelijk  

Luister niet naar ze. Goed/onschadelijk  

Ga door! Goed/onschadelijk  
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Bijlage 3: Anti-pesthulp  

België 

https://www.klasse.be/35216/waar-kan-ik-terecht-bij-pesten/  --KLASSE 

 

https://www.kivaschool.be/  -KIVA 

https://kieskleurtegenpesten.be/ -Kies Kleur tegen pesten 

 

  

 

Nederland 

https://www.stoppestennu.nl/ - STOP PESTEN NU 

 

https://www.zapp.nl/programmas/tegenpesten - ZAPP tegen Pesten 

 

https://www.kindertelefoon.nl  - de Kindertelefoon  

0800 0450 / 0800 0432 
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