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Offline netwerken, online pesten
Een sociale netwerkanalyse van cyberpesten in de

schoolcontext

Deze studie relateert offline sociale relaties op school aan cyberpesten bij jongeren. Zowel
de invloed van de sociale positie op slachtofferschap, als de verhouding tussen slachtoffers
en daders worden bestudeerd. Uit een sociale netwerkanalyse van het volledig eerste jaar
van een secundaire school, blijkt dat positieve en negatieve relaties in een schoolcontext een
impact hebben op online pesten.

Inleiding

Ondanks de vele voordelen en kansen die informatie- en communicatietechnologie
(ICT) biedt aan jongeren, vormen elektronische communicatiemedia soms ook een
bron van negatieve ervaringen. Een voorbeeld hiervan is cyberpesten, of pesten via
internet of gsm. Het fenomeen kan omschreven worden als ‘een agressieve, doel-
bewuste handeling uitgevoerd door een groep of individu, waarbij elektronische vor-
men van contact herhaaldelijk en gedurende een periode worden gebruikt tegen een
slachtoffer dat zich moeilijk kan verdedigen’ (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher,
Russell & Tippet, 2008: 376). Betrokkenheid bij elektronische vormen van pesten
bereikt een piek rond de leeftijd van 12 tot 14 jaar (Tokunaga, 2010).

Cyberpesten bij jongeren was de afgelopen jaren steeds vaker het voorwerp van
wetenschappelijk onderzoek. Deze studies tonen aan dat, afhankelijk van de
methode, onderzoekspopulatie en operationalisering, ongeveer één op de vier ado-
lescenten slachtoffer werd van cyberpesten (Hinduja & Patchin, 2012). Naast de pre-
valentie zijn ook de factoren die samenhangen met slachtofferschap en daderschap
bij cyberpesten onderzocht. Heel wat voorspellers, gesitueerd in de offline en online
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