
Stripboek

Antonella Brighi, Consuelo Mameli, Annalisa Guarini, Damiano Menin,
Trijntje Völlink, Roy A. Willems, Herbert Scheithauer, Nora Fiedler, Noel
Purdy, Jayne Hamilton, Anne Rowan, Peter K. Smith, & Catherine Culbert



Brighi, A., Mameli, C., Guarini, A., Menin, D., Völlink, T., Willems, R. A., Scheithauer, H.,
Fiedler, N., Purdy, N., Hamilton, J., Rowan, A., Smith, P.K., & Culbert, C. (2019) Comic Book
(Intellectual Output 2 of Blurred Lives Project: a Cross-National Co-Participatory Exploration
of Cyberbullying, Young People and Socio-Economic Disadvantage). Belfast: Stranmillis
University College. Available online at: https://www.ou.nl/web/blurred-lives/resources

Verwijs naar dit rapport als:

https://www.ou.nl/web/blurred-lives/resources


korte introductie over het Blurred lives project 

Welkom bij dit werkboek ontworpen door jongeren uit Europa als onderdeel van het Blurred
Lives Project - een transnationaal onderzoek naar cyberpesten, jongeren en sociaal-
economische achterstand. Het Blurred Lives Project richt zich op de online ervaringen van
14-16-jarigen op scholen in (achtergestelde) stedelijke gebieden in Noord-Ierland, Engeland,
Duitsland, Italië en Nederland. Het doel is de stem van leerlingen te bekrachtigen door het
maken van hulpmiddelen voor leraren, leerlingen, ouders en sociale netwerk providers.

Het Blurred Lives Project is het eerste Europese project dat gebruik maakt van een
samenwerkingsverband met jongeren. De hulpmiddelen gemaakt in dit project zijn
gebaseerd op wat deze leerlingen ervaren, hoe zij cyberpesten definiëren en hoe zij denken
dat interventies eruit moeten zien.

In de eerste fase van het project werd in elk land een online enquête ingevuld door
ongeveer 500 leerlingen. Hierin werd gevraagd naar de online toegang en negatieve
ervaringen van leerlingen. De tweede fase was erop gericht om leerkrachten, leerlingen en
ouders/verzorgers van actuele informatie te voorzien en belangrijke aanbevelingen te doen
aan aanbieders van sociale netwerken, voortbouwend op ideeën van de leerlingen zelf. Dit
werd gedaan door een combinatie van focusgroepen en werkgroepen, die in elk land
werden uitgevoerd met twee klassen van 14-16-jarige leerlingen (237 leerlingen in totaal).

Alle originele bronnen is beschikbaar op de Blurred Lives Project website* en op het 
Erasmus+ Project Results Platform °. 
* https://www.ou.nl/web/blurred-lives/project
° https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Opmerkingen

De strips in dit boek zijn door leerlingen gemaakt, maar opnieuw getekend door een 
professionele illustrator, Roberto d'Agnano (uit Italië) die werkt bij The Best Solutions Group 
SRL.  Op de Blurred Lives website kun je de originele strips vinden gemaakt door de jongeren 
zelf.

Dit werkboek bevat informatie, strips en opdrachten over cyberpesten. De strips zijn 
ontworpen door jongeren en door een professionele illustrator hertekent. Het doel van de 
strips en de opdrachten is om jou en jongeren van jouw leeftijd hulpmiddelen te bieden om 
cyberpesten aan te pakken. 

Je kunt dit werkboek alleen of beter nog, met één of meer vrienden lezen. Je kunt dit boek 
ook aan je leerkracht laten zien en vragen of zij dit tijdens de les willen gebruiken.

Het stripboek

https://www.ou.nl/web/blurred-lives/project
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Cyberpesten: 

wat is dat?

De meeste informatie die je in dit 

hoofdstuk vindt, komt van leerlingen uit

Belfast, Noord-Ierland



Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is pesten dat online gebeurt (bijvoorbeeld op social media). In vergelijking met
traditioneel pesten is het niet nodig dat het pesten meerdere keren worden herhaald; zelfs
een enkele online aanval kan leiden tot negatieve gevolgen, die soms heel erg kunnen zijn.

Uit het vragenlijstonderzoek van het Blurred Lives project (door meer dan
2500 leerlingen ingevuld), komt naar voren dat:

 69.5% van de jongeren 3 tot 5 uur per dag online is;

 24.5% van de jongeren geeft aan dat ze online vervelende 
dingen hebben meegemaakt;

 32.9% van de jongeren geeft aan dat ze hebben gezien of 
gehoord dat iemand die ze goed kennen online vervelende 
dingen heeft meegemaakt.

Als je ooit 
slachtoffer bent 

geweest, 
onthoud: Je bent 

niet de enige!

Cyberpesten komt in vele vormen voor. Dit zijn de meest voorkomende:

Flaming is het versturen van vijandige, boze, grove, of beledigende boodschappen naar 
een of mee mensen online. Dit kan privé of in het openbaar. Er is sprake van een flame 
war als de eerste boodschap wordt gevolgd door vele andere, een soort online oorlog.

Intimidatie is het herhaaldelijk versturen van vijandige berichten naar een of meer 
personen. Het verschil met flaming is dat intimidatie herhaaldelijk gebeurt.

Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of intimideren van iemand op 
internet.

Denigratie is het verzenden of online zetten van materiaal (bijv. afbeeldingen, 
verklaringen) over een of meer mensen die schadelijk, vals of wreed zijn.

Imitatie (het maken van een vals profiel) is het voordoen als iemand anders bij het 
plaatsen van berichten die de person in een slecht daglicht stelt, of hem/haar in 
gevaar brengt. 

Outing (verspreiding van privé-informatie) is het verzenden of plaatsen van gevoelig, privé 
of gênante berichten over een persoon (bijvoorbeeld het doorsturen van berichten of 
privé-afbeeldingen naar anderen).



Wie is er betrokken bij cyberpesten?

• De cyberpester: degene die een van de eerder beschreven agressieve online
gedragingen uitvoert (bijv. Intimidatie, denigratie). Hij of zij is vaak ook een slachtoffer
van online of offline pesten

• Het cyberslachtoffer: degene die lijdt onder de online agressie. Hij of zij is vaak ook een
slachtoffer van offline pesten.

• Het publiek. De getuigen van cyberpest-incidenten (bijv. mensen die openbare vijandige
berichten lezen). Afhankelijk van hun gedrag, kun je ze indelen in:

• Hulpjes van de pester: getuigen die actief deelnemen aan het online pest-incident,
bijvoorbeeld door het slachtoffer te plagen of te beledigen, of door de berichten van
de pestkop te ‘liken’ of door te sturen naar iemand anders.

• Verdedigers van het slachtoffer: getuigen die het slachtoffer verdedigen,
bijvoorbeeld door de pesters te zeggen te stoppen of door het incident te melden.

• Passieve omstanders: getuigen die niet deelnemen, maar met hun stilte toestaan dat
het pestincident doorgaat.

Waarom pesten mensen?

Er zijn veel redenen waarom sommige mensen pesten of cyberpesten:

• Misschien hebben ze niet geleerd om verschillen te respecteren, zoals ras, religie,
geslacht of handicap;

• Misschien hebben ze niet geleerd hoe ze conflicten vreedzaam kunnen oplossen;

• Misschien zijn ze zelf gepest en zoeken ze wraak;

• Misschien komen ze uit huizen waar ze getuigen zijn geweest van geweld en agressie en
dus lijkt het normaal om je zo te gedragen.

Wat zijn de gevolgen van cyberpesten?

Slachtoffer zijn van cyberpesten kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor:

• Psychologisch welzijn: slachtoffers van cyberpesten kunnen zich verdrietig of zelfs
depressief voelen.

• Sociaal welzijn: slachtoffers van cyberpesten kunnen zich eenzaam voelen en hun
vertrouwen en interesse in online en offline relaties verliezen.

• Lichamelijke gezondheid: slachtoffers van cyberpesten kunnen slaapproblemen,
hoofdpijn of eetproblemen hebben.

• Schoolprestaties: slachtoffers van cyberpesten lopen het risico zich los te maken van het
schoolleven of zelfs te stoppen.



Strip

Alles of niets

Gemaakt door:

Groep “Stay Safe and Strong”, 

St. Thomas More Language 

College (Chelsea, Engeland)



Blijf 

veilig 
en sterk.

Ik moet 

winnen!

Hunter zat achter de computer

Je bent zo slecht in Fortnite, maak 

jezelf van kant

Ik kan het 

tegen 

niemand 

zeggen

Bericht in de inbox.



Je bent zo slecht in 

Fortnite, maak 

jezelf van kant.

Je moet van een 

ijsberg springen

Wat is er aan de hand?

Is alles okay?

Ik moet je iets 

vertellen

Hunter, het beste voor jou 

om te doen is de anonieme 

gebruiker te blokkeren.

Nu je een nieuw 

account hebt 

gemaakt, kun je 

weer veilig 

gamen met je 

vrienden.

Einde :)

De volgende dag komt een nieuw 

bericht binnen op Fortnite

Hunter verteld een volwassene die hij kan 

vertrouwen wat er is gebeurd op Fortnite



Strip

Iedereen kan iets 

doen - Stop 

cyberpesten!

Gemaakt door

Groep “Dragon Cookies”, 

Gustave-Eiffel school 

(Berlijn, Duitsland) 



Ella nam een foto. Ze vond dat 

deze er goed uitzag en plaatste 

deze op Instagram

Een paar uur later vond ze hatelijke

opmerkingen die onder haar foto

geplaatst waren.

H*er. Flikker 

op!

Verdrietig en ontdaan ging ze 

naar huis. Toen ze op haar 

kamer opnieuw naar haar foto 

keek, zag ze nog meer 

haatberichten.

Toen heeft ze de foto 

helemaal verwijderd.

Na een paar minuten belde ze haar 

vriendin Danielle, die haar adviseerde 

hier een melding van te maken.

Ze aarzelde niet en verwijderde alle hatelijke

berichten onder haar foto. Ze ging verdrietig naar

bed en probeerde het te vergeten. Maar toen ze de

volgende dag naar school ging, lachtte iedereen haar

uit en sommige scholden zelfs.



De volgende dag op school zag ella dat bijna 

iedereen een screenshot had van de insta-post. 

De leerlingen deelden de afbeelding verder via 

whatsapp.

Je hebt een 

melding gemaakt 

van de account.

paul.loco080_:
Jij bent zo lelijk

It_urlanec:
kleine sl*t

Rusor_luk9s:
dochter van een 
h*er

Nu is het genoeg!HA!

HA!

HA!

HA!

Ga naar de politie. Ik ben er kapot van.

Ella belt danielle opnieuw om haar voor advies te 

vragen. Deze keer zegt danielle dat ze met haar 

ouders naar de politie moet gaan.

Ella gaat met 

haar moeder 

naar het 

politiebureau 

en meldt het 

incident.

Om Ella te helpen dit 

te verwerken, neemt 

haar moeder haar mee 

naar een therapeut.

Einde.



Strip

We zijn als boeken. 

Wie kijkt er verder

dan de kaft?

Gemaakt door

Groep “Friends”, Fomal

school (Bologna, Italië) 



Hallo daar... Ik zie je 

elke dag op school.

Echt waar?

Ja.

Wat is jouw 

naam?

Dat zeg ik je later  <3. Vertel 

me iets over jou!

Wat zal ik zeggen....

Ik hou van mijn 

moeder, Ik hou van 

katten, I vind het fijn 

om alleen te zijn.



Kijk Kevin, 

Ze hebben een FB pagina 

over jou gemaakt. Wat 

erg!

Oh Nee...

Daarom 

lacht 

iedereen me 

uit. Wat 

moet ik 

doen?

Claire, ik ben 

bang dat ik 

niet weet 

wat ik moet 

doen.

Kevin, Je 

moet met 

de leraar 

praten. 

Maak je geen 

zorgen, Ik 

regel het 

wel!

Ze hebben een FB pagina 

over Kevin gemaakt.

Dank je Claire, je 

bent erg moedig! Ik 

zal een afspraak met 

de ouders maken.



Ik kan het niet 

geloven!

Claire haalt Kevin 

over om met 

Michael te praten.



Strip

Vraag om hulp als

je gepest wordt

Gemaakt door

Helicon VMBO 

(Eindhoven, Nederland)



Hoi schat, 

wil je wat 

te drinken?

Hey, wat 

is er aan 

de hand?!

Gewoon 

iets op 

school

Oh, hey Jordy Ieeew!!! Jordy praat met 

Sara!

Hoi 

Sara

FOTO.

De volgende dag...



NIEUWSBERICHT

Na 2 dagen zoeken is het
lichaam van Sara van der Pol
gevonden in het Klavermeer.
De politie gaat uit van
zelfmoord. Er wordt nog
onderzoek gedaan naar de
reden. Tot zo ver wordt er
uitgegaan van cyberpesten.

Goedendag, met de politie. 

Zou ik met Ryan mogen 

praten. Zijn gedrag heeft 

nogal verbetering nodig!



Cyberpesten: 

#even reflecteren



Let’s reflect!

Welke vormen van cyberpesten komen voor in de strips?
Alleen, met z'n tweeën of in een groep vrienden, probeer te achterhalen welke vormen van
cyberpesten voorkomen in de strips van de Europese leerlingen.

Engeland__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Duitsland__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Italie______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nederland_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Welke emoties ervaren slachtoffers van cyberpesten?
Alleen, met z'n tweeën of in een groep vrienden, probeer te achterhalen welke emoties
slachtoffers van cyberpesten ervaren in de strips van de Europese leerlingen.

ENGeLAND__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Duitsland__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ITALie______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nederland_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Enkele manieren om met cyberpesten om te gaan: Suggesties van 
jongeren uit heel Europa die meededen aan het Blurred Lives Project

Blokkeer de cyberpester. In de strip "Alles of niets" blokkeert Hunter, op advies van een 
volwassene, degene die hem beledigende berichten heeft gestuurd en stopt diegene op deze 
manier andere nare berichten te sturen. Deze strategie is makkelijk en effectief. Als je niet 
weet hoe je een contactpersoon moet blokkeren, vraag het een vriend of een volwassene die 
je vertrouwt, of zoek het op op Google: daar zul je zeker suggesties vinden.

Verwijder een account en maak een nieuwe. In de strip “Alles of niets”, sluit Hunter, op 
advise van een volwassene, zijn account en maakt een nieuwe aan. Deze strategie kan ervoor
zorgen dat de cyberpester geen nieuwe beledigingen stuurt.

Praat er met iemand over! In ALLE strips besluiten de personages om een volwassene of 
vriend hun probleem te vertellen. Het vragen om hulp (van een vriend, een vertrouwde 
volwassene of leraar) is een erg goede manier cyberpesten aan te pakken. Wanneer we het 
slachtoffer zijn van cyberpesten, zijn we vaak zo verdrietig of boos dat het moeilijk is om 
helder te denken. Soms is het probleem zo ernstig dat we het niet alleen kunnen aanpakken.

Blijf niet toekijken! De rol van vrienden is van groot belang. In de strip "We zijn als boeken. 
Wie kijkt er verder dan de kaft?” ziet Claire dat haar vriend Kevin in de problemen zit en meldt 
bij de leraar wat er is gebeurd. Dit voorbeeld laat zien dat we niet onverschillig moeten blijven 
bij (cyber)pesten: we moeten actie ondernemen, ook al zijn we niet het slachtoffer.

Vraag om hulp… bij een expert. In strip "Iedereen kan iets doen", gaat Ella uiteindelijk naar 
een therapeut/adviseur om haar te helpen om om te gaan met cyberpest ervaring. Na een 
slechte ervaring is de hulp van vrienden of ouders soms gewoon niet genoeg om je beter te 
voelen. In deze gevallen is het heel normaal (en ook slim!) om een expert om hulp te vragen. 

Direct reageren op vervelende opmerkingen. De rol van vrienden is van groot belang. In de 
strip "We zijn als boeken. Wie kijkt er verder dan de kaft?”, gaat Kevin met de pestkop praten 
nadat hij zijn identiteit heeft ontdekt. Deze strategie kan echter het conflict voeden en kan tot 
ernstige gevolgen leiden, zoals een gevecht. In dit geval wordt alleen de pestkop uit de school 
gezet. Maar zijn we er zeker van dat Kevin niet geschorst zou worden?



Informatie over zelfverwonding en zelfmoord preventie

In de Nederlandse strip "Vraag om hulp als je gepest wordt", is het slachtoffer zo verdrietig
dat ze uiteindelijk aan zelfmoord denkt. Als je geconfronteerd wordt met bijzonder
stressvolle en negatieve levensgebeurtenissen, zoals cyberpesten, kunnen jonge mensen
zich zo hopeloos voelen dat ze zichzelf pijn beginnen te doen of denken dat het leven
zinloos is. Wat een uitdagende onderwerpen! ... Laten we erover praten!

Zelfverwonding is wanneer een persoon zichzelf pijn doet om zo om te gaan met zeer
moeilijke gevoelens, pijnlijke herinneringen of overweldigende situaties en ervaringen.
Zelfmoord is wanneer een persoon opzettelijk zijn eigen dood veroorzaakt.

Als jij weet (of een sterk vermoeden hebt) dat een van je vrienden de laatste tijd zichzelf
pijn heeft gedaan, of dat hij/zij aan zelfmoord denkt, denk er dan aan: je kunt een verschil
maken door hem/haar te steunen. Hier zijn enkele tips voor jou:
 Oordeel niet over je vriend of vriendin en maar zijn/haar problemen niet klein met 

zinnen als "je overdrijft" of "alles komt wel goed".
 Luister naar je vriend en steun hem/haar.
 Bewaar het geheim niet, zelfs niet als je vriend je dat vraagt. Zelfverwonding en het 

denken over zelfmoord zijn zeer ernstige problemen en je kunt de situatie niet alleen 
aan, hoe slim je ook bent. Zoek hulp bij een volwassene die je vertrouwt (een ouder, 
een leraar of een vertrouwenspersoon op school) en doe dit zo snel mogelijk.



Cyberpesten: 

#wattedoen

Tips van jongeren uit heel 

Europa



Laten we cyberpesten voorkomen!

Iedereen kan het slachtoffer worden van cyberpesten! In sommige gevallen
kun je echter het risico om het slachtoffer te worden van online agressie
verminderen door gebruik te maken van enkele nuttige strategieën.

Laat uw 
telefoon niet 
onbeheerd of 
ontgrendeld 

achter.

Kies slimme 
wachtwoorden en 

gebruik niet 
hetzelfde 

wachtwoord voor 
verschillende 

sites/platformen.

Geef nooit 
informatie 

aan 
onbekende of 

anonieme 
gebruikers.

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Verstuur, post 
of deel nooit 

gênante 
informatie, 

afbeeldingen 
of video’s.

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Wees slim!



Als je een slachtoffer bent van cyberpesten

Laat je 
informeren en 
maak gebruik 

van de middelen 
die jouw school 
of het internet 

aanbiedt.

Praat er met 
iemand over 
(bijvoorbeeld 
een vriend of 

volwassene die 
je vertrouwt).

Zie het glas als 
halfvol! Je leven 
gaat niet alleen 

over slechte 
dingen.

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Reageer niet op 
vervelende 

opmerkingen: 
het is vaak 

nutteloos en kan 
het nog erger 

maken.

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Blokkeer/ 
raporteer de 
cyberpester 

online.

Indien nodig, 
verander van 

account of 
gebruikers-

profiel.

Wees slim!



Als je getuige bent van cyberpesten

Andere ideeën:
______________
______________
______________
______________
______________

Blijf niet 
toekijken! Meld 
het incident aan 
een volwassene 

of aan het 

Meldsysteem 
van het sociale 

netwerk.

Volg de menigte 
niet: niet 

meedoen met 
plagen, niet 

lachen... het is 
niet grappig!

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Steun je 
vrienden die het 
slachtoffer zijn 

van cyberpesten 
en probeer ze te 
overtuigen om 
hulp te vragen.

Andere ideeën:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Wees slim!



Einde

Toegang tot alle materialen is te verkrijgen via

https://www.ou.nl/web/blurred-lives/resources

https://www.ou.nl/web/blurred-lives/resources

