
Uitleg cyberpesten

Op het internet kan één schadelijke actie nog lange tijd gevolgen hebben. Het plaatsen van een vervelende 

foto kan ertoe leiden dat deze nog lange tijd gedeeld en rondgestuurd wordt. Het hoeft dus niet zo te zijn dat 

de dader steeds opnieuw iets vervelends doet. Eén enkele actie gaat soms automatisch over in iets dat steeds 

weer gebeurt. Het is voor de dader niet meer te stoppen. 

Andere verschillen tussen offline en 
online pesten

•  De pesters kunnen makkelijker anoniem blijven.

Hierdoor weet de gepeste niet om wie het gaat en 

voelen de pesters zich minder verantwoordelijk 

voor de gevolgen.

•  Het pesten kan ook thuis plaatsvinden, de plek 

waar je eerder veilig was.

 

Voorbeelden cyberpesten

•  Gemene berichten of dreigementen versturen

•  Roddelen, leugens verspreiden

•  Persoonlijke informatie delen met derden (of 

daar mee dreigen)

•  Foto’s of video’s verspreiden zonder toestemming 

(of daar mee dreigen)

•  Informatie of foto’s toesturen die de ontvanger 

niet wil hebben.

•  Iemand verwijderen uit groepsgesprekken

•  Je voordoen als iemand anders of iemand 

oplichten (catfish)

•  Iemand hacken

Voorbeelden nettiquette:

•  Geef veel compliment aan een ander!

•  Vind je een bericht vervelend? Vraag na hoe 

het is bedoeld of overleg het met je ouders/een 

goede vriend(in).

•  Vraag toestemming om een foto of een bericht 

door te sturen.

•  Maak niet zomaar screenshots van een gesprek 

of een foto.

•  Stuur niet zomaar wachtwoorden of persoonlijke 

gegevens door.

•  Maak niet online ruzie, spreek in het echt af om 

dingen uit te praten.

•  Gebruik andere woorden dan in een echt gesprek 

(door het gebrek aan gezichtsuitdrukking en 

intonatie kunnen berichten hard aankomen).

•  Twijfel je of iets leuk is voor iedereen? Doe er niet 

aan mee en vraag het na!

•  Twijfel je of het bericht dat je geschreven hebt 

goed is? Lees het eens hardop voor.
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