
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij: 

INTERVENTIES JEUGDIGE DADERS 

CYBERCRIME 

K. Oosterwijk Msc 
dr. T.F.C Fischer  
Sectie Criminologie 
Erasmus School of Law 
Erasmus University Rotterdam 
Datum:  5 Juni 2017 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

 

Opdrachtgever  

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)  

Afdeling Externe Betrekkingen (EWB)  

Ministerie van Veiligheid en Justitie  

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag  

 

Onderzoekers  

Het onderzoek is uitgevoerd door de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam  

Kim Oosterwijk en Tamar Fischer, mmv Laura Heijnen 

 

© 2017, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrechten voorbehouden. 

  



3 
 

 

Inhoud 
Bijlagen .................................................................................................................................................... 4 

Bijlage 1   Samenstelling van de begeleidingscommissie ................................................................. 4 

Bijlage 2 Zoektochten ..................................................................................................................... 5 

Zoektochtstrategie ........................................................................................................................... 5 

Extra zoektochtstrategie: hacken en cyber financieel economische criminaliteit ......................... 12 

Bijlage 3  Tabellen met interventies .............................................................................................. 14 

Tabel 1 Online Veiligheid ............................................................................................................... 14 

Tabel 2 Cyberagressie .................................................................................................................... 28 

Tabel 3 Sexting ............................................................................................................................... 53 

Tabel 4 Hacken............................................................................................................................... 61 

Tabel 5 Technische interventies .................................................................................................... 67 

Bijlage 4 Achtergrondinformatie selectie delicten verdiepingsstudie. ............................................... 73 

Prevalentie Cybercrime .................................................................................................................. 73 

Carrière mogelijkheden voor jeugdige plegers .............................................................................. 75 

De gevolgen van veel voorkomende cyberdelicten ....................................................................... 76 

 

 

 

  

  



4 
 

Bijlagen  
Bijlage 1   Samenstelling van de begeleidingscommissie 
 

 

 

  

VOORZITTER BEG. CIE LID BEG. CIE 

mevrouw dr. J.J. Asscher de heer drs. A.W.M. Eijken 

UvA - Fac. der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen 

MinVenJ - Directie Sanctietoepassing en Jeugd 

(DSJ) 

  

  

  

  

LID BEG. CIE LID BEG. CIE 

de heer drs. C.S. van Nassau de heer dr. R. Leukfeldt 

Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) 

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & 

Rechtshandhaving (NSCR) 

  

  

  

  



5 
 

Bijlage 2   Zoektochten 

Zoektochtstrategie  
Hier onder is de eerste zoektocht weergegeven, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe we tot de 

uiteindelijke zoektermensets zijn gekomen. De gebruikte systematiek en zoektermen zijn zover mogelijk 

(de andere werking van de databanken) ook gebruikt bij de andere databanken1.  

Voorbeeld Scopus: 

Nr

. 

Datum Zoektermen Condities Opgeleverd  

1 29-08-16 Cyber0.1 

( TITLE-ABS-KEY ( cybercrim* )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( digital  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ict  crim* )  OR TITLE-ABS-

KEY ( high  tech  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( computer*  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( information  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( e-crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberdeviance )  OR TITLE-ABS-

KEY ( internet  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netcrim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netdeviance ) OR  TITLE-ABS-

KEY ( virtual  cri* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( hack* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cracker* )  OR TITLE-ABS-

KEY ( scriptkid* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberstalk* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( skim* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( e-

fraud )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( sext* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( digital  harass* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( digital  piracy )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyber  extraction )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyber  bullying ) OR  TITLE-ABS-

KEY ( scarewar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( adwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ransomwar* )  OR TITLE-ABS-

KEY ( malwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( virus )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( trojanhorse )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ddos )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( defact* )  OR  TITLE-ABS-

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

1.344.565 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term cyber te 

krijgen. 

                                                           
1 Informatie over de zoektochten in andere databanken kan opgevraagd worden. 
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KEY ( cybervandal* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( childporn* ) )  

2 29-08-16 Jeugd 

( TITLE-ABS-KEY ( youth )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( young* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( adolescent )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( child* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( kid* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( juvenil* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( student* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( pupil* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( brat ) )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

6.263.487 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term jeugd te 

krijgen. 

3 29-08-16 Interventie 

( TITLE-ABS-KEY ( prevent* )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( avert )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( forestall )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( obviate )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( intervention )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( reduction )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( deterrence )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( discourage )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( dishearten )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( dispirit )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( deter )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( resocial* ) )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

5.075.024 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term interventie 

te krijgen. 

4 29-08-16 Cyber0.1 + jeugd + 

interventie 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

59.327 Niet werkbare 

hoeveelheid 

bronnen.  

5 29-08-16 Dader 

( TITLE-ABS-KEY ( offender )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( deviant* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( criminal* )  OR TITLE-ABS-

KEY ( perpetrator )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( culprit )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( delinquent )  OR TITLE-ABS-

KEY ( law*breaker )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( crook* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( wrongdoer ) )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

138.498 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term dader te 

krijgen. 

6 29-08-16 Cyber0.1 + jeugd + 

interventie + dader 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

1.061 Verder mee 

werken 

Opmerking: 

Bij zoektocht 4 zijn alle zoektermen sets die vanaf het begin zijn bedacht (cyber, jeugd en  



7 
 

interventie) bij elkaar gevoegd. Hier kwam een niet werkbare hoeveelheid bronnen uit. Om die reden is er 

gekozen om verder te specificeren. Daarom ervoor gekozen om de drie zoektermen sets aan te vullen met de 

zoektermen set ‘dader’ (de specifieke set staat in zoektocht 5). Dit is gedaan om er voor te zorgen dat 

zoektocht 6 specifiek selecteert op interventies voor jeugdige cybercriminelen. Dit is bij zoektocht 4 niet het 

geval, hierbij zitten ook bronnen die bijvoorbeeld gaan over interventies voor jeugdige slachtoffers van 

cybercrime waarbij de dader volwassen is.  

             Om geen bronnen mis te lopen zou de systematische literatuurstudie in twee delen gedaan kunnen 

worden. Het eerste deel van de systematische literatuurstudie focust zich op literatuur die specifiek gaat over 

interventies voor jeugdige cybercriminelen. Na het analyseren van dit eerste deel van de systematische 

literatuurstudie, zou er een tweede literatuurstudie gedaan kunnen worden naar situationele of slachtoffer 

gerelateerde interventies voor cybercrime specifiek gericht op de delicten die jeugdigen vaak plegen (blijkend 

uit de eerdere studie). 

7 29-08-16 Cyber0.2 

( TITLE-ABS-KEY ( cybercrim* )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( digital  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ict  crim* )  OR TITLE-ABS-

KEY ( high  tech  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( computer*  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( information  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( e-crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberdeviance )  OR TITLE-ABS-

KEY ( internet  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netcrim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netdeviance ) OR  TITLE-ABS-

KEY ( virtual  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cybervandal* ) )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

48.204 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

een verkleind 

overzicht van 

bronnen met de 

term cyber te 

krijgen. 

8 29-08-16 Cyber0.2 + jeugd + 

interventie  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

1.514 Werkbaar, maar 

niet verwerkt.  

9 29-08-16 Cyber0.2 + jeugd + 

interventie + dader 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

773 Werkbaar, maar 

niet verwerkt. 

Opmerking:  

Ondanks het verder specificeren van de zoektochten door middel van de zoektermen set ‘dader’ blijft de 

gevonden hoeveelheid bronnen vrij groot. Om die reden is er bij zoektocht 8 gekeken of de zoektermen set 

‘cyber’ verder gespecificeerd kon worden. Daarbij is er gekozen om alle specifieke delictsvormen van 

cybercrime uit de zoektermen set te halen. Door deze verder specificatie van ‘cybercrime’ was de 

hoeveelheid bronnen wel gedaald, het verschil tussen zoektocht 1 en 7 was een hoeveelheid van 1.296.361 

bronnen. 

               De gecombineerde zoektochten 6 en 9 geven beide een vrij grote hoeveelheid bronnen. Uiteindelijk 

gekozen om verder te gaan met de meest complete zoektocht, zoektocht 6. Bij deze zoektocht wordt namelijk 

de gehele zoektermen set ‘ cyber meegenomen en is door de toevoeging van de zoektermen set ‘dader’ is het 

aantal bronnen afgenomen.  
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Bij het bekijken van de titels viel het op dat er bij zoektocht 6 veel ruis is. Bij het bekijken van abstracts viel het 

bijvoorbeeld op dat de ‘cyber’ zoektermen die als één onderzoekterm gezien moesten worden als aparte 

termen gezien werden. Daarom is in de 10de zoektocht met dubbele aanhalingstekens bij de zoektermen set 

‘cyber0.3’ gewerkt, om zo te zorgen dat het als één term gezien wordt. Dit leverde een klein verschil op 

tussen de verkennende zoektochten 1 en 10, namelijk een verschil van 20.191 bronnen.  

           Verder was het opgevallen dat er veel bronnen bij zaten over HIV, AIDS e.d. De kwam omdat de 

zoekterm ‘virus’ niet specifiek genoeg was. Daarom is de zoekterm ‘virus’ gespecificeerd naar 

“computer*virus”, om zo te zorgen dat er minder bronnen meegenomen worden met biologische virussen. 

Dit leverde een vermindering van 1.250.393 bronnen op. Daarom is er gekozen om verder te werken me de 

zoektermen set ‘cyber0.4’. 

10 30-08-16 Cyber0.3 

TITLE-ABS-KEY ( cybercrim* )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( ”digital crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”ict crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”high tech crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”computer* crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”information crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( e-crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberdeviance )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”internet crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netcrim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netdeviance )  OR TITLE-ABS-

KEY ( virtual  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( hack* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cracker* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( scriptkid* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberstalk* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( skim* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( e-

fraud )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( sext* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”digital 

harass*” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”digital 

piracy” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”cyber 

extraction” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”cyber 

bullying” )  OR TITLE-ABS-

KEY ( scarewar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( adwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ransomwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( malwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( virus )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( trojanhorse )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ddos )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( defact* )  OR  TITLE-ABS-

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

1.324.374 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

een verkleind 

overzicht van 

bronnen met de 

term cyber0.3 te 

krijgen. 
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KEY ( cybervan* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( childporn* )   

11 30-08-16 Cyber0.4 

TITLE-ABS-KEY ( cybercrim* )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( ”digital crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”ict crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”high tech crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”computer* crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”information crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( e-crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberdeviance )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”internet crim*” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netcrim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( netdeviance )  OR TITLE-ABS-

KEY ( virtual  crim* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( hack* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cracker* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( scriptkid* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cyberstalk* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( skim* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( e-

fraud )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( sext* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”digital 

harass*” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”digital 

piracy” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”cyber 

extraction” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ”cyber 

bullying” )  OR TITLE-ABS-

KEY ( scarewar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( adwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ransomwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( malwar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( ”computer*virus” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( trojanhorse )  OR TITLE-ABS-

KEY ( ddos )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( defact* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( cybervandal* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( childporn* )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

73.981 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

een verkleind 

overzicht van 

bronnen met de 

term cyber0.4 te 

krijgen. 

12 30-08-16 Cyber0.4 + jeugd + 

interventie  

 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

734 Voorlopig 

parkeren.  

13 30-08-16 Cyber0.4 + jeugd + 

interventie + dader 

 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

94 Verder mee 

werken. 

Opmerkingen: 
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De zoektochten betreft geen andere condities dan dat de trefwoorden terug moeten komen in de titel, 

abstract of in de keywords. Er is gekozen om met zoektocht 13 verder te werken en zoektocht 12 voorlopig te 

parkeren. Zoektocht 13 selecteert specifiek op interventies voor jeugdige cybercriminelen. Zoektocht 12 kijkt 

naar interventies voor cybercrime waarbij jeugdigen betrokken zijn, hierbij zitten ook bronnen die 

bijvoorbeeld gaan over interventies voor jeugdige slachtoffers van cybercrime waarbij de dader volwassen is. 

Zoektocht heeft verschillende document types in 6 verschillende talen gevonden zijn Engels (87), Duits (2), 

Italiaans(2), Spaans(1), Portugees(1) en Russisch(1).  

 

Uiteindelijk zal zoektocht 13 met 94 gevonden bronnen worden verwerkt. Deze zoektocht heeft verschillende 

documenttypes in 6 verschillende talen gevonden. Dit zijn de talen Engels (87), Duits (2), Italiaans(2), 

Spaans(1), Portugees(1) en Russisch(1). Van de 94 gevonden bronnen is door middel van VOSviewer een 

network view gemaakt. Zo kan er gekeken worden of er zoektermen vergeten zijn. Van de 613 zoektermen 

komen er maar 128 dubbel voor en 41 zoektermen komen 4 keer voor. Op basis van de instellingen 4 keer 

voorkomende zoektermen is er een network view gemaakt. 

In een netwerkview worden de zoektermen weergegeven met een label en een cirkel, waarbij de grote van 

een label en bijbehorende cirkel geven aan hoe vaak de zoektermen  

voorkomen in de analyse (Eck & Waltman, 2009a; 2009b). De locatie in de netwerkview wordt bepaald door 

een ‘associatie’ matrix, met andere woorden een matrix die kijkt naar de verbindingen (overeenkomsten) 
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tussen zoektermen (Eck & Waltman, 2009a; 2009b). De zoektermen worden zo in de netwerkview geplaatst 

dat de afstand de verbinding van de zoektermen reflecteert. Hoe vaker de zoektermen samen bij één artikel 

worden gebruik, hoe vaker de ‘co-occurrences’, hoe dichter de zoektermen bij elkaar staan in de netwerkview 

(Eck & Waltman, 2009a). De lijnen tussen de cirkels geven de mate van verbinding aan, hoe vaker de ‘co-

occurrences, hoe dikker de lijn (Eck & Waltman, 2009a; 2009b).  

 

Op basis van deze networkview is er duidelijk te zien dat de analyse gecentreerd is rondom de zoekterm 

‘internet’. Deze zoekterm komt in veel bronnen terug en kan een belangrijke zoekterm genoemd worden. 

Naast de zoekterm ‘internet’ zijn de zoektermen ‘human*’, ‘adolescent*’, ‘computer* crim*’ en ‘*bullying’ 

ook sterk aanwezig in deze analyse. De enige zoekterm die niet terugkomt in de gebruikte zoektermen sets is 

hierbij ‘human*’. Deze zal ook niet toegevoegd woorden aangezien de ‘jeugd’ zoektermen set impliceert dat 

het om een ‘human’ moet gaan. Naast de belangrijke zoektermen in de analyse is er ook gekeken naar de 

overige zoektermen die minimaal 4 keer voorkwamen, ook hieruit zijn geen zoektermen gekomen die 

verwerkt moeten worden in nieuwe zoektochten.  

De netwerkview levert geen nieuwe zoektermen op. 

Opmerkingen:  

Van de 94 gevonden bronnen zijn de ‘citations’ (titel, auteur, bron) geëxporteerd naar refworks, hier zijn 

bronnen verwijderd waarvan op basis van de titels geconcludeerd kan worden dat ze niet voldoen aan onze 

onderzoek criteria.  

     uiteindelijk worden er 86 bronnen meegenomen. 
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Extra zoektochtstrategie: hacken en cyber financieel economische criminaliteit 
De literatuur is verzameld door sociaalwetenschappelijke en juridische databanken te 

raadplegen. Sociaalwetenschappelijke literatuur komt uit de volgende databanken: Scopus, 

Web of Science, Pubmed, PsycInfo, ProQuest, en de mediatheek van de Politie Academie. 

Daarnaast is de zoekmachine SSRN geraadpleegd voor ‘grijze’ literatuur en lopende 

onderzoeken. Juridische literatuur is gevonden uit de volgende databanken: de Praktizijns 

bibliotheek, Kluwer navigator, HEINONLINE en Boom Juridische Tijdschriften (met onder 

andere Tijdschrift voor Criminologie, Tijdschrift voor Cultuur en Criminologie, Tijdschrift voor 

Veiligheid, Tijdschrift voor Toezichthouders) als extra specifieke vaktijdschriften.  

 Hier onder is de eerste zoektocht weergegeven, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt 

hoe we tot de uiteindelijke zoektermensets zijn gekomen die ook in de andere zoektochten is 

gebruikt2.  

Voorbeeld Scopus 

Nr

. 

Datum Zoektermen Condities Opgeleverd  

1 09-01-17 Cyber1 

TITLE-ABS-KEY ( ”virtual 

crim*”  OR  hack*  OR  cracker*  OR  scriptk

id*  OR  cyberstalk*  OR  skim*  OR  e-

fraud  OR  “digital piracy”  OR  “cyber 

extraction”  OR  cybertresspass  OR  cybert

heft  OR  cyberattack  OR  phishing  OR  mal

war*  OR  spywar*  OR  ransomwar*  OR  a

dwar*  OR  scarewar* )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( computer*virus  OR  trojanhorse  OR  

ddos  OR  defact*  OR  cybervandal* ) ) 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

44.483 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term cyber te 

krijgen. 

2 09-01-17 Jeugd 

TITLE-ABS-

KEY ( youth  OR  young*  OR  adolescent  O

R  child*  OR  kid*  OR  juvenile  OR  studen

t*  OR  pupil*  OR  juvenil*  OR  brat )  

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

 

 

6.410.069 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term jeugd te 

krijgen. 

   Gefilterd op 

‘Social 

Sciences’ en 

‘Psychology’ 

1.026.378  

3 09-01-17 Interventie 

TITLE-ABS-

KEY ( prevent*  OR  avert  OR  forestall  OR  

obviate  OR  intervention  OR  reduction  O

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

 

Gefilterd op: 

5.277.873 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

                                                           
2 Informatie over de zoektochten in andere databanken kan opgevraagd worden. 
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R  deterrence  OR  discourage  OR  disheart

en  OR  dispirit  OR  deter  OR  resocial* ) 

‘Medicine’, 

‘Biochemistry, 

Genetics and 

Molecular 

Biology’, 

‘Engineering’, 

‘Chemistry’, 

‘Agricultural 

and Biological 

Sciences’ 

term interventie 

te krijgen. 

4 09-01-17 Dader 

TITLE-ABS-

KEY ( offender  OR  deviant*  OR  perpetrat

or  OR  culprit  OR  delinquent  OR  criminal

  OR  law*breaker  OR  crook  OR  wrongdo

er ) 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

138.686 Zoekstring is 

uitgevoerd om 

overzicht van 

bronnen met de 

term dader te 

krijgen. 

5 09-01-17 Cyber1 + jeugd + interventie Article title, 

Abstract, 

Keywords 

389 Verder mee 

werken 

6 09-01-17 Cyber1 + jeugd + interventie 

+ dader 

Article title, 

Abstract, 

Keywords 

19  

Er is verder gewerkt met zoektermenset 5. Na het filteren op subject areas ‘Computer Sciences’ en ‘Social 

Sciences’, bleven er 80 zoekresultaten over. In de 80 zoekresultaten zijn geen nieuwe bruikbare interventies 

gevonden. 

 



 
 

 
 

Bijlage 3  Tabellen met interventies 
 

Tabel 1 Online Veiligheid 

Cybersmart  

Het Cybersmart programma helpt scholen om risico’s van cyberveiligheid te identificeren en te beheren. Dit gebeurt door empowerment van leraren, 

leerlingen en ouders met de kennis, vaardigheden en strategieën voor het effectief aanpakken van cyberveiligheid kwesties. Het programma gaat uit 

van een whole-school approach voor cyberveiligheid waarin alle actoren inclusief ouders/verzorgers worden betrokken. Het programma bevat het 

Common Sense K-12 Digital Citizenship Curriculum. Dit is een interactief, online klaslokaal curriculum over de belangrijkste aspecten van het internet, 

waaronder: veiligheid, omgangsvormen, reclame, onderzoek en technologie.  

 

Een kernfundament van het Cybersmart-programma voor scholen is het cybercitizens profiel: 1) Positief online gedrag 2) Digitale mediageletterdheid 

3) Peer- en persoonlijke veiligheid 4) E-security. Dit mondt uit in 8 themagebieden: 1) Internetveiligheid, 2) Privacy & veiligheid, 3) Relaties & 

communicatie, 4) Cyberpesten & digitale drama, 5) Digital footprint & reputatie, 6) Zelfbeeld & identiteit, 7) Informatie, 8) Creative credit & copyright. 

 

(Beavis, Pendergas, Muspratt, Thompson, Merten, Waqailiti, Deagon, Reynolds, 2011) 

Doelgroep Programmadoel  Methode Theorie  

Jongeren van PO en 

VO van alle 

schoolniveaus 

algemene populatie.  

Vergroten van kritisch denken, veilig 

gedrag en een verantwoorde wijze van 

deelnemen aan de digitale wereld. 

 

 

Educatie en sociaal leren gericht op 

online risico’s bij potentiële slachtoffers.  

 

Voorlichting en sociaal leren gericht op 

gevolgen (voor zichzelf, de slachtoffers of 

de samenleving) van handelen gericht op 

daders.  

Theorie van de actie voor de 

professionele ontwikkeling stelt dat het 

voorlichten van leraren het leren van 

jongeren verhoogt doordat nieuwe 

kennis, vaardigheden, attitudes en 

overtuigingen de inhoud van de docent 

instructie verbetert.  

 

Sociale leertheorieën. 

Effect Evaluatie  
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Bron  N 

Inter. 

groep  

N  

Contr. 

groep   

Behan-

deling 

controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design  

Data- 

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse 

uitkomst 

Subgroepen 

Beavis, 

Pendergas, 

Muspratt, 

Thompson, 

Merten, 

Waqailiti, 

Deagon, 

Reynolds, 

2011 

 

 

10 

scholen  

   M/V Pre/post 

design 

Focusgroepen  Van de leerlingen, 

leerkrachten en ouders gaf 

een overweldigende 

meerderheid aan de waarde 

van het Cybersmart 

Outreach programma te 

onderschrijven.  

 

Vooral omdat het 

programma de ‘ogen 

opende’.  

 

In de evaluatie wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen 

dadergerichte en 

slachtoffergerichte 

programmadoelen. 

 

 

iKeepSafe 

Educatief materiaal voor basisscholen en middelbare scholen. Al het programmamateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gehele 

gemeenschap (opvoeders/scholen/strafrechtelijk apparaat). Het richt zich hierbij op het verstrekken van informatie over hoe ongepast contact, inhoud 

en gedrag online te herkennen en te voorkomen. 
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Programma's omvatten:  

- Het ‘Faux Paw the Techno Cat’ serie voor jonge kinderen; 

- Een serie van workshops over digitale geletterdheid;  

- Project Pro, een interactief programma gericht op online reputatie en privacy. 

 

(Jones, Mitchell, Walsch, 2014) 

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie 

Jongeren van PO en 

VO van alle 

schoolniveaus 

algemene populatie. 

Het leren van de basisregels van veilig 

internetten, internetethiek en het 

gezonde gebruik van gekoppelde 

technologieën. 

Educatie gericht op online risico’s bij 

potentiële slachtoffers.  

Educatie gericht op gevolgen (voor 

zichzelf, de slachtoffers of de 

samenleving) van handelen gericht op 

daders. 

Niet benoemd. 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Jones, 

Mitchell, 

Walsch,  

2014 

Aan de hand van een systematische literatuurstudie is er een KEEP (bekende elementen van de effectieve preventie) checklist 

samengesteld. Aan de hand van deze KEEP checklist werd IKeepSafe inhoudelijk beoordeeld. De resultaten van de KEEP checklist toonden 

aan dat de onderzochte interventies faalden om de belangrijkste basisstandaarden voor effectieve preventie-educatie toe te passen. Zo 

werd er geen lijst met skill-based leerdoelen gegeven, geen rollenspel voor gedragsverandering toegepast, geen rekening gehouden met 

de adequate dosis voor het leren en werd er geen huiswerk/booster sessies toegepast, zodat vaardigheden geoefend en geleerd kon 

worden. Daarnaast maakt IKeepSafe gebruik van misleidende stereotypes, waardoor het niet duidelijk was of kinderen in staat zijn om de 

betekenis van de video's te begrijpen. Sommige materialen worden niet ondersteund door onderzoek.  

 

ISafe 

ISafe moet studenten het bewustzijn en de kennis voor het herkennen en voorkomen van gevaarlijk, schadelijk online gedrag bijbrengen. Het 

bevordert het idee dat het internet een gemeenschap is en daarom vereist dat leden verantwoordelijk handelen en verantwoordelijk worden gesteld 

voor hun daden.  
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Het omvat drie componenten:  

De eerste is de onderwijscomponent in alle leerjaren van het curriculum (K-12). Hierin wordt er een programma gegeven dat teruggebracht kan 

worden naar de volgende componenten: 1) Cyber gemeenschap burgerschap, 2) Persoonlijke veiligheid online, 3) Cyberveiligheid, 4) Cyberagressor 

identificatie, 5) Intellectueel eigendom, 6) Digitale geletterdheid en 7) Outreach, empowerment en beoordeling.  

 

De tweede component is de outreach component die gebruik maakt van capaciteiten en middelen van de gemeenschap, schoolleiders, ouders en 

leerlingen om de veiligheid van internetbewustzijn te verhogen. 

 

De derde component is de Youth Empowerment campagne die gebruik maakt van peer-to-peer communicatie om veiligheid op internet te 

verspreiden. 

 

(Jones, Mitchell, Walsch,  2014; Chibnall, Wallace, Leicht, Lunghofe, 2006) 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie 

Jongeren van PO en 

VO van alle 

schoolniveaus 

algemene populatie. 

Het bijbrengen van kennis op het gebied 

van:  

- Bewustzijn veilig internetten  

- Intellectueel eigendom kennis 

- Internetveiligheid 

- (on)acceptabel online gedag 

- Omgang met vreemden 

- Risicomanagement 

- Identificatie predator 

- Delen van persoonlijke informatie 

- Computer virussen 

- Communicatie 

- E-mail protocol 

Educatie gericht op online risico’s bij 

potentiële slachtoffers.  

 

Educatie gericht op gevolgen (voor 

zichzelf, de slachtoffers of de 

samenleving) van handelen van 

potentiële daders. 

Bruner’s constructive learning theory:  

leren is een actief proces waarbij 

jongeren nieuwe ideeën en constructen 

opbouwen gebaseerd op hun huidige 

kennis.  

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  
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Jones, 

Mitchell, 

Walsch, 

2014 

Aan de hand van een systematische literatuurstudie is er een KEEP (bekende elementen van de effectieve preventie) checklist 

samengesteld. Aan de hand van deze KEEP checklist werd ISafe inhoudelijk beoordeeld. De resultaten van de KEEP checklist toonden aan 

dat de onderzochte interventie faalde om de belangrijkste basisstandaarden voor effectieve preventieve educatie toe te passen. Zo werd 

er geen lijst met skill-based leerdoelen gegeven, rollenspel voor gedragsverandering toegepast, rekening gehouden met de adequate 

dosis voor het leren en werd er geen huiswerk/booster sessies toegepast zodat vaardigen niet geoefend en geleerd kon worden (net als 

bij iKeepSafe).  

 

Het ISafe-curriculum richt zich op in de praktijk bewezen educatie, namelijk ervaringsgerichte lessen, boeiend hogere-orde denken en het 

opstellen van real-world problemen en uitdagingen. Maar iSafe is teveel gericht op het leveren van regels, bevat berichten zonder 

voldoende opbouw en de lessen omvatten niet genoeg momenten om vaardigheden aan te leren. Daarnaast bevat het verouderde 

stereotypen. 

Effect evaluatie  

Bron  N inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoeks- 

design   

Data-  

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse 

uitkomst 

Subgroepen 

Chibnall, 

Wallace, 

Leicht, 

Lunghofer, 

2006 

1328 771 Geen 

interventie  

Grade 

5-8 

M/V Kwalitatief 

en 

Kwantitatief 

Quasi-

experimentel

e studie met 

interventie 

en controle + 

longitudinale 

studie (9 

maanden 

follow up).  

  

Focusgroepen 

en 

Zelfrapportage 

T-test Conclusie: De interventie 

zorgt voor significant 

positieve veranderingen 

bij alle programmadoelen 

gericht op kennis maar 

niet bij doelen gericht op 

gedragsverandering. 

Echter risicogedrag was 

bij baseline nauwelijks 

aanwezig. 

 

Dadergerichte doelen: 

Significante effecten 

Effecten op 

kennis 

uitkomsten 

groter in 

lagere klassen. 
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- Bewustzijn veilig 

internetten (incl. items 

over daderschap ) 

- Kennis intellectueel 

eigendom 

 

Geen effecten 

- onacceptabel online 

gedrag 

 

 

Slachtoffergerichte 

doelen: 

Significante effecten 

- Herkenning digitale 

kinderlokker 

- Risico beheersing 

- Informatie delen 

- Virusherkenning 

 

Geen effecten 

 

- Comfort niveau bij 

vreemden online 

- Communicatie met 

vreemden online 

- Veilig email gebruik 
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Let wel: Leraren waren 

vaak niet in staat om het 

curriculum te 

implementeren in het 

aanbevolen aantal sessies 

voor de aanbevolen 

hoeveelheid van de tijd. 

NetSmartz 

Een onderwijsprogramma voor leerlingen in het PO en VO (6 tot 18 jaar) om hen kennis te geven en vaardigheden te leren over de potentiële risico’s 

van het internet en om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van online exploitatie. De onderwijsprogramma's voor oudere leerlingen omvatten 

een scala aan onderwerpen, online agressoren (predators), ongepaste online relaties, cyberpesten, privacy, online reputaties en respectvol gedrag bij 

het gamen. 

 

Het is ter beschikking gesteld aan de gehele gemeenschap (leerlingen/opvoeders/scholen/strafrechtelijk apparaat).  

 

(Jones, Mitchell, Walsch, 2014) 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie 

Jongeren van 5 tot 

17 jaar algemene 

populatie. 

Het voorkomen van risicovol gedrag 

online en voorkomen van 

slachtofferschap van online exploitatie. 

 

Intermediair doel: kennis en 

vaardigheden vergroten betreffende de 

potentiële risico’s van het internet.  

Educatie en sociaal leren gericht op 

online risico’s bij potentiële slachtoffers.  

 

Educatie en sociaal leren gericht op 

gevolgen (voor zichzelf, de slachtoffers of 

de samenleving) van handelen gericht op 

daders. 

 

Niet benoemd. 

Inhoudelijke Evaluatie  

Bron  Uitkomst  
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Jones, 

Mitchell, 

Walsch, 

2014 

Aan de hand van een systematische literatuurstudie is er een KEEP (Bekende elementen van de effectieve preventie) checklist 

samengesteld. Aan de hand van deze KEEP checklist werd NetSmartz inhoudelijk beoordeeld. De resultaten van de KEEP checklist 

toonden aan dat de onderzochte interventies faalden om de belangrijkste basisstandaarden voor effectieve preventieve educatie toe te 

passen. Zo zijn sommigen van de NetSmartz messsages niet wetenschappelijk getest en/of zijn deze over gedramatiseerd. Wat het 

programma wel bevat is dat belangrijke basiselementen een rol spelen, om zo de nieuwe aangeleerde strategieën te oefenen. Daarnaast 

maakt het programma goed gebruik van realistische video’s en is het materiaal dat wordt aangedragen in goed georganiseerde formaten.  

 

De effectiviteit wordt vergroot wanneer er duidelijke ‘vaardigheden gerichte’ leerdoelen worden vastgesteld en wanneer er gebruik 

gemaakt wordt van huiswerk/booster sessies. 

WebWiseKids  

Landelijke non-profit organisatie gespecialiseerd in interactieve geautomatiseerde games, ter beschikking gesteld aan de gehele gemeenschap 

(leerlingen/opvoeders/scholen/strafrechtelijk apparaat). De games hebben betrekking op de onderwerpen: piraterij, e-fraude, online-romances, 

cyberstalking, online criminelen en identiteitsfraude.  

 de website van deze interventie is niet meer in gebruik [http://www.webwisekids.org/] 

 

 

(Jones, Mitchell, Walsch, 2014; 2012) 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie 

algemene populatie 

jongeren. 

Kennis vergroten over piraterij, online-

romances, cyberstalking, online 

criminelen, en identiteitsfraude, voor 

het maken van verstandige keuzes 

online. 

Educatie gericht op online risico’s bij 

potentiële slachtoffers.  

 

Educatie gericht op gevolgen (voor 

zichzelf, de slachtoffers of de 

samenleving) van handelen van 

potentiële daders. 

Niet benoemd. 

Inhoudelijke Evaluatie  

Bron  Uitkomst  
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Jones, 

Mitchell, 

Walsch, 

2014 

WebWiseKids heeft een iets andere benadering door het maken van interactieve games als fundament voor het programma. 

Evaluatieonderzoek is nodig om te bepalen welk effect deze stijl van educatie heeft in vergelijking met het oefenen door middel van een 

rollenspel of groepsactiviteiten in de klas. Hierdoor is het moeilijk te beoordelen aan de hand van de KEEP (bekende elementen van de 

effectieve preventie) checklist. Als we deze strikt zouden volgen, faalde de interventie om de belangrijkste basisstandaarden voor 

effectieve preventie-educatie toe te passen. Zo werd er geen lijst met ‘vaardigheid gerichte’ leerdoelen gegeven, geen rollenspel voor 

gedragsverandering toegepast, geen rekening gehouden met de adequate dosis voor het leren, of werd er geen huiswerk/booster sessies 

toegepast zodat vaardigen geoefend en geleerd konden worden. 

KnowItAll 

‘Getting to Know IT All’ is een interactieve multimedia diashow gericht op empowerment van middelbare scholieren, leraren en ouders om hun 

computer te beveiligen, zich online veilig te gedragen en te weten waar ze heen kunnen gaan voor hulp. 

 

(Wishart, Andrews, Ching Yee, 2005) 

Zie ook:http://www.childnet.com/resources/know-it-all-secondary-toolkits/lower-secondary-toolkit/cyberbullying (voor onderdelen die niet geëvalueerd worden) 

Doelgroep  Programmadoel Methode  Theorie 

Jongeren algemene 

populatie. 

Het hoofddoel is jongeren bewust te 

maken van online-veiligheidskwesties. 

Dit wordt gedaan door jongeren 3 

punten aan te leren: 

 

1) Hun computer te beveiligen 

2) Zich veilig online te gedragen 

3) Weten waar ze heen kunnen gaan 

voor hulp 

Educatie en sociaal leren via virtuele 

simulatiesgericht op online risico’s bij 

potentiële slachtoffers.  

 

Voorlichting gericht op gevolgen (voor 

zichzelf, de slachtoffers of de 

samenleving) van handelen gericht op de 

algemene populatie groep.  

Niet benoemd. 

Effect Evaluatie  

Bron  N inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data- 

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse 

uitkomst 

Subgroepen 

http://www.childnet.com/resources/know-it-all-secondary-toolkits/lower-secondary-toolkit/cyberbullying
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Wishart, 

Andrews, 

Ching Yee, 

2005 

657    m/v Post  Zelfrapportage Percentages De geëvalueerde 

uitkomsten gaan allen 

over het voorkomen van 

slachtofferschap. 

Van de respondenten 

gaf 46% aan dat ze 

geleerd hadden over 

computerbeveiliging, 

veilig gedrag en 

aanwezige 

hulpbronnen.  

20% had intentie 

beveiliging te installeren 

10% had de intentie 

geen persoonlijke 

gegevens te geven en 

11% om niet meer te 

chatten 

7% had de intentie 

websites uit de 

presentatie te 

bezoeken. 

 

Net-Detectives van KidSmart 

Net-Detectives is een creatief online rollenspel gericht op 9 tot 12-jarigen. Net-Detectives maakt deel uit van KidSmart, een internet-

bewustzijnsprogramma gericht op schoolkinderen. KidSmart is een tak van de kinderliefdadigheidsorganisatie ‘Childnet International’ en heeft als doel 

kinderen te motiveren, in staat te stellen om te discussiëren en te leren over de veiligheid van internet. KidSmart streeft naar drama en activiteiten in 

de klas en betrekt daarbij leerlingen, leerkrachten en ouders.  
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De Net-Detectives rollenspellen laten scholieren, onder begeleiding van hun leraren, diverse real life scenario's oplossen als ‘net-detectives’ door 

probleemoplossend te denken en deskundigen vragen te mailen. Het geëvalueerde scenario is: “Kun je een vriend helpen?”. Het is gebaseerd op de 

internetkwesties die voortvloeien uit een situatie van een schoolmeisje dat bedrogen wordt door een ouder persoon als ze deelneemt aan een chat op 

het internet. 

 

(Wishart, Oades, Morris, 2007) 

Doelgroep  Programmadoel Methode  Theorie 

9 tot 12-jarigen 

algemene populatie 

Internetbewustzijn bijbrengen  Sociaal leren via virtuele simulaties van 

situaties voor potentiële slachtoffers.  

 

 

Het idee is dat ze door middel van een 

rollenspel internetbewustzijn krijgen en 

het is bedoeld om leerlingen in staat 

stellen zich in te leven in anderen en 

om hun motivatie te begrijpen. Er 

wordt onderwezen in praktijk van de 

gedragingen. 

Effect Evaluatie  

Bron  N inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek-

design  

Data- 

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse 

uitkomst 

Subgroepen 

Wishart, 

Oades, 

Morris, 

2007 

374   Grade  

7 en 

10 

m/v Post Zelfrapportage Percentages Het was duidelijk dat de 

respondenten over de 

veiligheidsprocedures 

van het internet hadden 

geleerd.  

 

Van de studenten meldt 

34% dat ze hadden 

geleerd geen 

persoonlijke gegevens 
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te overhandigen in 

chatrooms en 27% geeft 

aan niet te vertrouwen 

op wat anderen op het 

internet zeggen. Nog 

eens 27% geeft aan de 

gevaren van chatrooms 

te kennen. 

Social Networking Safety Promotion and Cyberbullying Prevention 

Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de presentatie van de presentator stuurde ‘een vriend Danny’ een verzoek aan alle studenten die lid waren van 

de Facebook pagina van de middelbare school. Tijdens de presentatie besprak de presentator hoeveel mensen ingestemd hadden met het 

vriendschapsverzoek, terwijl ze elkaar niet kende en de presentator duidelijk ouder was dan de studenten. Vervolgens liet de presentator zien hoeveel 

persoonlijke informatie uit hun profielpagina's (voor- en achternamen, namen van de ouders, adressen, telefoonnummers, etc.) te krijgen was, en 

illustreerde hoe deze schijnbaar onschuldige informatie zou kunnen zijn gebruikt, in combinatie met openbare registers, online telefoonboeken, en 

Google maps, om precies te weten waar een persoon woonde. Tot slot keerde de presentator terug naar “Danny's” Facebook-pagina, waarbij onder 

andere beweerd wordt dat hij 25 jaar oud is en op zoek naar vrienden. Dit werd gevolgd door het tonen van een zedendelinquent pagina die onthult 

dat zijn echte naam Keith is en dat hij 32 jaar oud is. De presentatie werd afgesloten met verschillende demonstraties over hoe jongeren hun 

facebookpagina kunnen beveiligen. 

 

(Roberto, Eden, Savage, Ramos-Salazar, Deiss, 2014)  

Definitie cyberdelict 

Cyberpesten “is het opzettelijk en herhaaldelijk misbruik maken van communicatietechnologie door een individu of groep om anderen te bedreigen of 

schaden”. Een voorbeeld van een communicatietechnologie die een individu of groep kan gebruiken voor cyberpesten is een ‘social networking site’. 

Social networking sites worden gedefinieerd als online diensten die “individuen toestaan om een publiek of semi-publiek profiel te bouwen binnen 

een begrensd systeem, waarbij een lijst met andere gebruikers bestaat met wie ze een verbinding delen”.  

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie 

Jongeren algemene 

populatie 

Belangrijkste doelstellingen 

van de presentatie waren om  

Afschrikking gecombineerd met educatie. 

 

De Extended Parallel Process Model (EPPM) is 

de leidende theorie achter de presentatie. De 
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- 'attitudes, intenties en 

gedrag’ van studenten te 

veranderen,  

- Studenten ervan te 

overtuigen dat er persoonlijk 

relevante en ernstige 

bedreigingen bestaan op het 

internet (ook bij daderschap). 

- Studenten effectieve 

manieren aan te leren om de 

bedreigingen te verminderen.  

 

 

 

De presentatie is een klassiek voorbeeld van 

fear appeal dat afschrikking combineert met 

perceptie en self-efficacy componenten. 

presentatie gebruikt angst om de perceptie 

van de dreiging, de werkzaamheid, attitudes, 

en intenties te veranderen.  

 

De EPPM houdt zich bezig met de effecten 

van dreiging bij het veranderen van houding 

en gedrag. Dreiging bestaat uit zowel 

individueel gepercipieerde gevoeligheid (de 

gepercipieerde waarschijnlijkheid of de kans 

dat de dreiging zal plaatsvinden) en 

gepercipieerde ernst (de waargenomen 

omvang of de ernst van de dreiging), terwijl 

waargenomen werkzaamheid bestaat uit 

percepties van een individu over de 

werkzaamheid van een reactie (de 

gepercipieerde effectiviteit van de 

aanbevolen respons) en self-efficacy (het 

waargenomen gemak of de eenvoud 

waarmee het individu kan deelnemen aan de 

aanbevolen respons).  

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Roberto, 

Eden, 

Savage, 

Ramos-

Totaal 

N=425 

 

Ongev

Totaal 

N=425 

 

Geen 

interventie 

10 

tot 

15 

jaar.  

m/v Post-test 

controlled 

design.  

Zelfrapport

age  

ANCOVA & 

Post hoc 

LSD 

Netwerk veiligheid:  

Significante effecten van 

de interventie voor 

gedragsintenties 

Er zijn subgroepanalyses 

voor de klassen gedaan. 

De verschillen tussen de 

groepen zijn significant 
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Salazar, 

Deiss, 

2014 

eer 

50% 

Ongev

eer 

50% 

 

M= 

12.5

8 

“geen wraak nemen” ηp
2= 

.02 

“aan een vertrouwde 

volwassene vertellen” ηp
2= 

.01. 

 

Conclusie is dat de 

interventie significante 

positieve effecten had voor 

intenties geen wraak te 

nemen en intenties 

vertrouwde volwassene 

vertellen.  

 

voor de inschatting van 

de risico’s namelijk voor 

‘ernst van gevolgen’ en 

‘inschatting dat er 

schade kan optreden’. 

Voor de hogere klassen 

werkt de interventie 

beter op die twee 

uitkomsten. 

  



 
 

 
 

 

Tabel 2 Cyberagressie 

Bully Busters program 

Het Bully Busters programma is een uitgebreid preventie programma tegen pesten. Het doel van het programma is om kinderen sociaal acceptabele 

waarden aan te leren en hen te helpen begrijpen hoe ze anderen met respect moeten behandelen. De belangrijkste focus van veel van de strategieën 

opgenomen in het Bully Busters programma is daarom de verbetering van het zelfbewustzijn, dit geldt zowel voor potentiële pesters, omstanders en 

slachtoffers. Een ander doel van het programma is het voorkomen van pesten door middel van proactief gedrag van de kant van de docenten en 

leerlingen. Het programma is zo opgezet dat kinderen zo vroeg mogelijk worden uitgerust met de emotionele tools die ze nodig hebben om positieve 

interacties met elkaar te hebben. 

 

Deze interventie is een algemeen anti-pest programma. Hierin wordt cyberpesten meegenomen maar het is er niet specifiek voor gecreëerd. 

 

(Cuffy, 2015) 

Definitie cyberdelict 

Het pesten via elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail, mobiele telefoon, personal digital assistant (PDA), instant messaging, of het World 

Wide Web wordt gezien als cyberpesten. Inhoudelijk kan het gedefinieerd worden als 'een met opzet uitgevoerde agressieve handeling door een 

groep of individu, met behulp van elektronische vormen van contact, herhaaldelijk en na verloop van tijd tegen een slachtoffer dat zichzelf niet 

gemakkelijk kan verdedigen’. 

Doelgroep  Programmadoelen Methode  Theorie 

Jongeren algemene 

populatie 

- Bewustzijn op scholen 

vergroten over de prevalentie 

van pesten 

- Vaardigheden aanleren aan 

docenten en scholieren om te 

handelen bij pestincidenten 

- Kinderen sociaal 

acceptabele waarden aan 

Educatie en sociaal leren gericht op 

zelfbewustzijn (van potentiéle slachtoffers, 

daders en omstanders) en vergrote van 

emotionele intelligentie.  
 
 
 
 
  

Niet Benoemd.  
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leren  

- het verbeteren van 

zelfbewustzijn voor zowel 

potentiële pesters als 

slachtoffers. 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Cuffy, 2015 Het besluitvormingsmodel werd gebruikt als conceptueel kader voor deze kwalitatieve studie. Deelnemers waren 3 directeuren van 3 

scholen die gebruik maken van het programma. Er werden gegevens verzameld van de deelnemers via interviews en observaties in 

het klaslokaal.  

 

De directeuren hebben het Bully Busters programma geïmplementeerd zoals bedoeld en geven aan dat het Bully Busters programma 

effectief was voor het voorkomen van pesten. Ze geloofden dat het ook effectief zou kunnen zijn voor het bestrijden van 

cyberpesten.  

 

Hoewel de deelnemers aan de Bully Busters programma zeiden dat het zeer effectief was, merkten de deelnemers ook 

tekortkomingen en nadelen van de Bully Busters programma op. Zoals het onvermogen van het programma om pestgedragingen in 

de thuisomgeving aan te pakken, waar pestgedragingen ofwel worden bevorderd of niet worden afgeschrikt. 

ConRed (Conocer, Construir y Convivir en la Red) 

Bewustzijn, bouwen en samen leven op het internet programma [Conocer, Construir y Convivir en la Red, ConRed], is een programma voor de hele 

school met drie hoofdelementen. Dit zijn Internet afhankelijkheid (emotioneel en sociaal), traditioneel pesten, en empathie. ConRed heeft sessies 

gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden door te focussen op positieve emoties, sessies over het verzamelen van informatie en het veilig 

en voorzichtig gebruik van het internet, en werksessies die zijn gebaseerd op psycho educatief onderzoek naar de belangrijkste interventiestrategieën 

voor het omgaan met de traditionele pesten. Daarnaast heeft het programma sessies en huiswerk dat gedaan moet worden met de ouders van het 

kind. 

 

Deze interventie wordt in totaal gegeven in 8 sessies verspreid over 3 maanden.  
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(Del Rey, Casas, Ortega, 2015) 

Definitie cyberdelict 

Traditioneel pesten is gedefinieerd als herhaalde fysiek, verbaal, sociale en / of psychologische agressie tegen één leerling door andere leerlingen. 

Andere definities benadrukken ook het opzettelijk karakter van het agressieve gedrag en de onbalans van de macht tussen dader en slachtoffer. Het 

gebruik van ICT heeft pesten getransformeerd in het fenomeen dat cyberpesten genoemd wordt. Deze nieuwe vorm voegt verschillende dimensies 

toe aan het traditionele soort. Zo is de machtsbalans anders door de mogelijke anonimiteit van de daders. Daarnaast kan het misbruik overal en op elk 

moment gebeuren, omdat de communicatiekanalen altijd open zijn. Door de diversiteit en het aantal beschikbare communicatiekanalen is de 

verspreiding van cyberpesten sneller en strekt hij verder dan die van traditioneel pesten. 

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie  

Jongeren algemene 

populatie.  

ConRed is specifiek 

ontworpen om cyberpesten 

tegen te gaan, door het 

aanleren van:  

- Sociale vaardigheden 

- Empathie  

- Internet onafhankelijkheid  

-  Bereiken van harmonieuze 

sociale interactie 

Educatie en sociaal leren gericht op de 

ontwikkeling van positieve emoties, sociale 

en technische vaardigheden, gezonde 

tijdsinvestering in ICT. Doormiddel van 

voorlichting, werksessies en huiswerk.  

ConRed is gemaakt op basis van de Theorie 

van de Normatieve sociaal gedrag (Rimal & et 

al. 2005) . Deze theorie stelt dat het sociale 

gedrag van jongeren sterk wordt beïnvloed 

door ‘ervaren sociale conventies’. Dit in 

combinatie met het feit dat mensen hetzelfde 

gedrag vertonen als de meerderheid, leidt tot 

de valse overtuiging dat er geen risico zit aan 

pestgedrag. 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse 

uitkomst 

Subgroepen 

Del Rey, 

Casas, 

Ortega, 

2012 

595 289 Geen 

interventie  

11 

t/m 

19 

m/v pre- en 

post-test 

metingen 

op 

experiment

ele en 

Zelfrapportag

e  

T-test  Analyse naar de effectiviteit op 

jongeren in het algemeen, 

gekeken naar het totaal aan 

pesten, pestgedrag en 

slachtofferschap.  
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controle 

groep 

Experimentele groep posttest: 

totaal cyberpesten (t=2,726; 

p<0,05*), pesters van 

cyberpesten (t=1,644; p>0,05), 

slachtofferschap cyberpesten 

(t=2,726*; p<0,05). 

 

Er is dus wel een effect 

gevonden op de totale 

hoeveelheid gerapporteerd 

cyberpesten (hele populatie) 

maar niet op gedrags-

verandering door pesters zelf. 

Del Rey, 

Casas, 

Ortega, 

2015 

568 289 Geen 

interventie  

11 

t/m 

19 

m/v pre- en 

post-test 

metingen 

op 

experiment

eel en 

controle 

groep. 

Zelfrapportag

e  

Manova In dit onderzoek wordt ervaren 

slachtofferschap gemeten. Voor 

daderschap worden subgroep 

analyses gedaan waarbij naar 

effectiviteit bij uitsluitend 

daders versus slachtoffer/ 

daders wordt gekeken.   

 

Slachtoffers: cyberpesten 

slachtofferschap (F=5,87, 

P=0,03)    

 

 

                                                                                                                                 

Cyberdaders:  

Cyberpesten 

agressie totaal 

ns   

 

Cyberdader/slac

htoffer: 

cyberpesten 

agressie (F=7,41, 

P=0,007, d= 

0,36), 

cyberpesten. 

slachtofferschap 
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(F=3,91, p=0,05, 

d=0,79)       

 

ConRed had een 

positief effect 

op 

cyberdader/slac

htoffers. Bij 

cyberdaders  

werd geen 

significant effect 

gevonden. 

                                                                                               

Friendly Schools Whole-of-School project 

Het ‘Friendly schools whole-of-school project’ is een effectief complete school anti-pest programma dat is aangepast om ook tegen cyberpesten te 

werken: Cyber Friendly Schools (CFS). De CFS hele school programma heeft als doel om cyberpesten te verminderen door het bevorderen van positief 

gedrag bij adolescenten met een schade minimaliserende benadering. Deze aanpak erkent dat het online zijn alomtegenwoordig is bij adolescenten, 

en richt zich op het opleiden van jonge mensen over de mogelijke risico's. Daarmee zouden de mogelijke gevaren van deze technologie verminderd 

kunnen worden. 

 Het CFS-programma richt zich op de proximale en distale risico- en beschermende factoren die gereguleerd of gemedieerd zouden kunnen worden op 

de school, klas, familie en / of individuele niveaus om cyberpesten te verminderen. De interventie is gericht op de online contexten waarin studenten 

communiceren en de acties die zij nemen en de reacties die zij ontvangen in elke context.  

 

De opgenomen proximale factoren zijn persoonlijke / sociale kenmerken en gedragspatronen, zoals attitudes, normatieve opvattingen, gehechtheid 

aan school en vrienden, collegiale ondersteuning, emotionele regulering, sociale competentie en de waargenomen werkzaamheid om te gaan met 

cyberpesten. De meer distale factoren zijn organisatorische factoren van de school, school ethos en sociaal klimaat, beleid en praktijk, evenals ouder, 

kind en docent relaties en ouderlijk toezicht en de reacties op cyberpesten.  
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(Cross, Shaw, Hadwen, Cardoso, Slee, Roberts, Thomas, Barns, 2016) 

Definitie Delict 

Online pesten of cyberpesten is bij deze interventie gezien als “een gedefinieerd agressief, opzettelijke daad uitgevoerd door een individu of een 

groep met behulp van elektronische vormen van contact, dat herhaaldelijk voorkomt door het verloop van tijd heen, tegen een doelwit dat zich niet 

gemakkelijk kan verdedigen.” 

Doelgroep Programmadoel Methode  Theorie 

Jongeren algemene 

populatie.  

Het bewust maken en 

opleiden van kinderen, 

ouders en docenten van de 

risico’s en de schadelijke 

gevolgen van het misbruiken 

van technologie.  

 

Creëren van positieve sociale 

relaties tussen studenten en 

het ondersteunen van deze 

positieve relaties door het 

maken van goede school-

thuis-gemeenschap 

koppelingen. Dit zal het pest 

gedrag verminderen. 

Educatie en sociaal leren met behulp van 

persoonlijke / sociale kenmerken en 

gedragspatronen determinanten.  

 

Voorlichting geven een vaardigheden 

aanleren over communicatie online.  

Systemische sociaalecologische aanpak. De 

systemische ecologische raamwerk omvat 

online omgevingen in de sociale ecologie van 

studenten, die samenwerken met andere 

niveaus zoals hun familie, school, en de 

gemeenschap om hun ontwikkeling te 

beïnvloeden. Het CFS sociaal ecologische 

begrippenkader integreert theoretisch en 

empirisch afgeleide risico- en beschermende 

factoren die mogelijk bemiddelen 

adolescenten 'cyberpesten begaan, zoals 

betrokkenheid bij offline pesten plegen, 

empathische responsiviteit en morele 

ontkoppeling. 

Effect Evaluatie  

Bron  N inter 

groep  

N 

contr.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Cross, 

Shaw, 

Hadwen, 

1878 1504 Standaard 

anti-pest 

13-

14 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

Zelfrapport

ages en 

Tweedelige 

groei 

modellen 

Cyber plegen: significante 

daling van tussen de 
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Cardoso, 

Slee, 

Roberts, 

Thomas, 

Barns, 

2016 

programma

’s  

trial. Met 

een follow-

up  

focusgroep

en  

die 

gemodellee

rd zijn 

voortgeko

men uit 

twee 

processen: 

1) 

betrokkenh

eid en 2) de 

context van 

deze 

betrokkenh

eid.  

 

Logistische 

Regressie 

tweede en de derde b= 

0.291, SE=0,107, p=0.006). 

 

Cyberslachtofferschap: 

sterke significante daling in 

beide tijdsperioden: 

(b=0.364, SE=0.166, 

P=0.028)  

 

Cyberpesten: 

sterke significante daling in 

beide tijdsperioden: 

(b=0.525, SE=0.209, 

P=0.012) 

KiVa 

Kiva is een curriculum programma ontworpen om studenten het belang van peer-betrokkenheid aan te leren bij het stoppen van de traditionele vorm 

van pesten, alsmede specifieke gedragsstrategieën te onderwijzen aan de slachtoffers om zich in dergelijke omstandigheden te verdedigen. KiVa 

omvat zowel universele acties om pesten te voorkomen, als acties voor het ingrijpen bij individuele gevallen van pesten. 

 

Het programma heeft drie verschillende versies voor ontwikkeling passend bij de leerjaren 1-3, 4-6, en 7-9. Het is gebaseerd op bewijs dat positieve 

veranderingen in het gedrag van peers de beloningen verkregen door pestkoppen vermindert en dus ook hun motivatie om pesten te verminderen. 

Daarom richt KiVa zich op het verbeteren van de empathie, self-efficacy, en antipest houding van omstanders, pestkoppen en slachtoffers.  

De effectiviteit van KiVa is echter niet alleen bekeken voor traditioneel pesten maar ook voor cyberpesten. 

 

(Salmivalli, Kärnä, Poskiparta,  2011; Williford, Elledge, Boulton, DePaolis, Little, Salmivalli, 2013) 
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Definitie cyberdelict 

Cyberpesten wordt gezien als een verborgen vorm van traditioneel pesten. De term cyberpesten wordt dan ook gedefinieerd als 'opzettelijk en 

herhaaldelijk schade toebrengen [aan een slachtoffer] door het gebruik van computers, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten. 

Doelgroep  Programmadoelen  Methode  theorie 

Jongeren algemene 

populatie van 7 tot 15 

KiVa richt zich op het 

verbeteren van:  

- empathie,  

- self-efficacy,  

- antipest houding van 

omstanders, pestkoppen en 

slachtoffers 

Educatie gericht op positieve veranderingen 

in het gedrag van peers (omstanders, 

slachtoffers en daders) waardoor de 

beloning verkregen door pestkoppen 

vermindert. 

Niet benoemd  

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Salmivalli, 

Kärnä, 

Poskipart

a,  2011 

5651 2304 Onbekend 11  m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial  

Zelfrapport

age  

Odds Ratios  Het ondersteunt en breidt 

voorafgaande evaluatie uit, 

Het kijkt hierbij naar 

verschillende vormen van 

pesten, specifiek naar 

indirecte en 'verborgen' 

vormen: sociale uitsluiting, 

sociale manipulatie, en 

cyberslachtofferschap. 

 

Voor alle vormen van 

pesten werd een daling 

gevonden die niet 
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gevonden werd in de 

controle groep. Bij 

cyberpesten was de odds 

ratio: 1.80, 80% CI (1.11–

2.93)] 

Williford, 

Elledge, 

Boulton, 

DePaolis, 

Little,  

Salmivalli, 

2013 

9914 8498 Andere 

interventie  

M 

12.9

1 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

Zelfrapport

age  

Odds Ratios 

en 

Multilevel 

regressie  

Cyberpesten: Het effect 

van KiVa is significant voor 

jongere leerlingen (één 

standaarddeviatie onder 

het gemiddelde) (OR1.69), 

95% CI [1.15, 2.48], p<.01, 

Cohen’s d=.29, maar was 

niet significant voor bij 

studenten van gemiddelde 

leeftijd 

. 

Media Heroes 

Media helden is een universeel, complete school preventie programma om cyberpesten tegen te gaan. Het is gericht op middelbare scholieren en er is 

een korte en een lange versie. De lange versie bestaat uit 15 sessies van 45 minuten en een korte versie van 4 sessies van 90 minuten. Het programma 

zelf is gestoeld op ontwikkelingsconcepten, psychologische concepten en empirische bevindingen in dit onderzoeksveld. De kern van de theoretische 

achtergrond past echter het best bij de theorie van gepland gedrag.  

 

Media helden streeft ernaar om cyberpestgedrag te verminderen door adressering van kennis en competenties. Zo bevordert Media Helden 

empathie, kennis van de risico’s en de gevolgen van deze risico’s, plus de beheersing van competenties om risico’s tegen te gaan, en strategieën die 

het mogelijk maken voor omstanders om slachtoffers te verdedigen tegen cyberpesten. Door studenten psycho-educatie te geven over definities, 

wettelijke rechten, online beveiligingsopties, en training van sociale vaardigheden en vaardigheden voor perspectief nemen bij te brengen.  

 

(Chaux, Velasque, Schultze-Krumbholz, Scheithauer, 2016; Wolfer, Schultze-Krumbholz, Zagorscak, .Jakel, Gobel, Scheithauer, 2014; Schultze-Krumbholz, Schultz, 

Zagorscak, Wolfer, Scheithauzer, 2016) 
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Definitie cyberdelict 

Traditioneel pesten omvat relationele of indirecte agressie. Toen cyberpesten het onderwerp werd van academische analyses, rees de vraag of 

cyberpesten moet worden beschouwd als vorm van pesten, of dat het gezien moest worden als een probleem met onderscheidende eigenschappen 

en dynamieken. Enerzijds heeft cyberpesten enkele specifieke kenmerken die het kwalitatief kan onderscheiden van traditionele pesten, maar er zijn 

ook onderzoeken die uitwijzen dat risicofactoren voor cyberpesten en traditioneel pesten gelijk zijn.  

 

Cyberpesten wordt dan ook gezien als een vorm van agressief online gedrag, dat digitale middelen gebruikt om lastig te vallen, te vernederen, of 

anderen te beledigen. Dit betekent dat ‘elk gedrag uitgevoerd door middel van elektronische of digitale media door individuen of groepen die 

herhaaldelijk vijandige of agressieve berichten communiceert, bedoeld om schade of ongemak toe te brengen aan anderen’ gedefinieerd kan worden 

als cyberpesten. 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie  

Jongeren in voorgezet 

onderwijs, algemene 

populatie  

“Media Heroes” is gericht op 

het bewust maken van 

subjectieve normen en het 

besef dat zij misschien niet 

een adequate 

vertegenwoordiging is van de 

daadwerkelijke normen in de 

klas, door nauwere interactie 

met hun klasgenoten in 

rollenspellen en discussies. 

 

 “Media Heroes” is verder 

gericht op het verbeteren van 

sociale en online 

vaardigheden door het 

bevorderen van de cognitieve 

en affectieve empathie, 

Educatie door sociaal leren,  

(bijv. Rollenspel, model leren) en de 

toepassing van gevestigde cognitieve 

gedragstherapeutische methoden 

(bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie, 

positieve versterking, moreel redeneren). 

 

Bewustmaking en educatie over de gevolgen 

van cyberpesten op het slachtoffer en het 

bevorderen van empathie voor het 

slachtoffer.  

 

Tevens voorlichting over  

definities en de juridische context van 

cyberpesten.  

 

 

Het programma zelf is gestoeld op 

ontwikkelingsconcepten, psychologische 

concepten en empirische bevindingen in dit 

onderzoeksveld. De kern van de theoretische 

achtergrond past echter het best bij de 

theorie van gepland gedrag.  

 

De Theory of Planned Behavior, “Media 

Heroes” is gericht op veranderingen in de 

attitudes en overtuigingen door de 

overdracht van kennis,  
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mediageletterdheid, en het 

verstrekken van specifieke 

handelingsalternatieven. 

 

 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design  

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Chaux, 

Velasque, 

Schultze-

Krumbhol

z, 

Scheithau

er, 2016 

135 

korte 

interve

ntie,  

 

227 

lange 

interve

ntie  

 

(N 

wijkt 

iets af 

voor 

verschi

llende 

afhank

elijke 

variab

elen) 

347 Geen 

interventie  

M= 

13.3

6 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

Zelfrapport

age  

Correlatie 

en 

(M)ANOVA  

Significante verschillen 

wanneer gekeken wordt 

naar tijd (prestest, 

nameting) en conditie 

(lange, korte-interventie, 

controle) voor cyberpesten  

(Wilk's ʎ=.98, 

F(2706)=6.50, P=.00, 

ɳ2=.02).  

 

Waarbij tussen het lange 

programma en korte 

programma geen verschil is 

gevonden. 
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Wolfer, 

Schultze-

Krumbhol

z, 

Zagorscak

, .Jakel, 

Gobel, 

Scheithau

er, 2014 

194 

lange 

versie  

 

104 

korte 

versie 

295 Geen 

interventie  

M 

13.3  

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

Zelfrapport

age  

multilevel 

modeling, 

two-level 

random 

intercept 

model 

Veranderingen in 

Cyberpesten, 

perspectiefnemen en 

agressief gedrag tussen de 

controle groep en beide 

interventies wijst op 

effectiviteit.  

 

Manova overall test is 

significant: 

Cyberpesten 

F(2.567)=5.42* 

Perspective-taking Skills 

F(2.567)= 4.13* 

Agressief gedrag 

F(2.567)=5.19* 

Er is geen significant 

verschil gevonden 

tussen de korte en lange 

interventie.  

 

 

Schultze-

Krumbhol

z, Schultz, 

Zagorscak

, Wolfer, 

Scheithau

zer, 2016 

Kort 

progr. 

136 

 

Lang 

progr. 

232 

354  Geen 

interventie  

 

11=1

7 

M= 

13.6 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

Zelfrapport

age  

structural 

equation 

modeling 

(SEM) met 

latent 

change 

benadering  

Deze studie kijkt naar de 

cognitieve en affectieve 

empathie en naar zelf 

gerapporteerd 

cyberpesten.  

 

Verandering in cognitieve 

empathie vindt alleen 

plaats door de korte 

interventie (vgl. met 

controle groep)D = 0,221, 

SE = 0,082, p = 0,007). 

 Voor alle groepen en 

constructen geldt dat 

aanvankelijk lagere 

scores sterker stijgen 

aanvankelijk hogere 

scores. 

 

Binnen de korte 

interventie-groep 

hangen veranderingen 

in cyberpesten negatief 

samen met 
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Verandering in affectieve 

empathie alleen door lange 

interventie (DD = 0,136, SE 

= 0,069, P = 0,049 ). 

 

Verandering in zelf 

gerapporteerd cyberpesten 

alleen door lange 

interventie 

D = - 0,444, S. E. = 0,153, p 

= 0,004). 

 

veranderingen in 

cognitieve empathie. In 

de lange interventie 

groep en de controle 

groep is er geen 

samenhang tussen de 

veranderingen in pesten 

en veranderingen in 

cognitieve of affectieve 

empathie 

  

NO TRAP  

Het NoTrap! programma (Niet in de val! -programma) is voor het eerst gelanceerd in 2008. Het is een interventie voor middelbare scholen die werd 

ontwikkeld met als doel het voorkomen en bestrijden van zowel traditioneel pesten als cyberpesten. Het richt zich op studenten in hun eerste jaar van 

de middelbare school (in Italië, komt dit overeen met 9e klas, studenten in de leeftijd 14-15).  

 

Het programma gaat uit van een sociaal ecologische benadering. Het aanpakken van pesten op individueel-, klas-, school-, en gemeenschapsniveau. 

Het individuele niveau en het klasse-niveau waren gericht op de peer educatie aanpak waarbij de interventies gegeven werden door de peer 

educators in de klas; op school niveau werd er gezorgd voor een korte opleiding voor leraren; en op gemeenschap niveau waren er webbased 

activiteiten van de peer educators en andere virtuele deelnemers.  

 

(Palladino, Nocentini, Menesini, 2016; Menesini,Nocentini,Palladino, 2012) 

Definitie cyberdelict 

Er wordt geen specifieke definitie gegeven. Wel wordt er aangegeven dat er vanuit gegaan wordt dat traditioneel pesten en cyberpesten komt door 

overlappende problematiek. Om die reden zouden deze met 1 interventie tegengegaan kunnen worden.  

                   Cyberpesten wordt hier dus gezien als pesten, maar dan door elektronische apparaten.  
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Doelgroep Programmadoel   Methode  Theorie 

Jongeren algemene 

populatie tussen 14-

15 jaar.  

Oprichting van positieve, 

niet-agressieve relaties 

tussen peers, waardoor de 

kans op het hebben van een 

goede klasomgeving vergroot 

wordt.  

 

Door rollen en structuren 

worden studenten opgeleid 

en geholpen om op te treden 

op een verantwoorde, 

gevoelige en empathische 

manier naar andere 

leerlingen. Deze programma's 

kunnen actief burgerschap en 

pro-sociaal gedrag tussen 

leerlingen verbeteren. 

Educatie en sociaal leren, waarbij 

voorlichting gedaan wordt door peers en 

online programma’s.  

Sociaal ecologische benadering: aanpakken 

op individueel-, klas-, school-, en 

gemeenschapsniveau. 

 

Peer-gestuurde modellen komen voort uit de 

spontane bereidheid van jongeren om elkaar 

te helpen. Op basis van de veronderstelling 

dat leeftijdsgenoten leren van elkaar en een 

grote invloed hebben op elkaar, naast dat 

normen en gedrag het meest waarschijnlijk 

zijn te veranderen wanneer leden uit een 

vertrouwde groep het voortouw nemen. 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data- 

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Palladino, 

Nocentini, 

Menesini, 

2016 

Trial1 

N= 

451, 

 

Trial 2 

N= 234 

Trial1 

N= 171 

 

Trial 2 

N= 227 

Geen 

interventie 

Inter

venti

e: 

Trial 

1. 

14-

m/v pre/post 

matching 

controlled 

design 

 

Zelfrapport

age 

latent 

growth 

curve 

models. 

Trial 1:  

De experimentele groep 

vertoonde een significante 

afname in de tijd van alle 

doelvariabelen.  

Er werden geen 

verschillen tussen 

jongens en meisjes in 

cyberpesten 
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18 

(M14

.79)   

 

Trial 

2. 

14-

18 

(15.6

0). 

 

Cont

rolle: 

Trial 

1. 

14-

18 

(M15

28)  

Trial  

2. 

14-

18, 

(M15

.57) 

Trail 1 is 

afgenomen 

in 

2011/2013 

in oost-

Europa 

 

Trail 2 is 

afgenomen 

in 

2012/2013 

in de 

provincie 

Lucca.  

(cyberslachtofferschap: β=-

0.216, SE=0.07, P.002; 

cyberpesten: β=-0.254, 

SE=0.10, P.009).  

 

Trail 2:  

De experimentele groep 

vertoonde een significante 

afname in de tijd van alle 

doelvariabelen. 

cyberslachtofferschap 

F(1,457)=5.504; 

P<0.001; η2
p =0.012; 

bullying  

F(1,457)=12.964; P<0.001; 

η2
p=0.028) 

 

Er werden consistente 

positieve significante 

effecten gevonden van de 

interventie op 

cyberslachtofferschap, 

cyberdaderschap.  

Menesini,

Nocentini,

1ste 

model 

N=189  

1ste 

model 

N=47 

Geen 

interventie  

1st 

mod

el 14 

m/v Pre/Post 

matching 

controlled. 

Zelfrapport

age  

ANOVA  Het 1ste peer-gestuurde 

model tegen cyberpesten, 

gaf een significant effect 

Het 1ste peer-gestuurde 

model toonde een 

significante interactie 
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Palladino, 

2012 

- 

N=126 

Bewus

twordi

ng 

groep   

- N=63 

bewus

twordi

ng met 

peer 

educat

ors  

 

2de 

model 

N=231 

 

2de 

model  

N= 144 

tot 

20 

jaar. 

M= 

16.2

9. 

 

2de 

mod

el 14 

tot 20 

jaar. 

M=1

6.80 

 

1st model: 

is de eerste 

fase in dit 

onderzoek, 

waarbij 

gekeken 

wordt 

welke vorm 

van 

interventie 

het sterkst 

is.  

 

2de model: 

werkt 

verder 

vanuit fase 

1 en past 

zwakkere 

delen in de 

eerste 

interventie 

aan. 

wanneer T2 En T1 worden 

vergeleken: (F(4,228)=7,64; 

p <0,001; η2
p= 0,03)  

 

 

Het 2de peer-gestuurde 

model gaf een significant 

effect van de interventie 

voor cyberslactofferschap 

(F(2,231)=8.919; p<0.001; 

η2
p=.037) maar niet voor 

cyberpesten.  

 

 

tijd x groep 

F(4,228)=3,408; p<0,05; 

η2
p = 0,02)  

en  

tijd x groep x geslacht 

F(4,288)= 3,039; p<0,05; 

η2
p = 0,02).  

 

Effect is sterker bij 

mannen en bij 

interventie met peer-

educators.  

 

Het 2de peer-gestuurde 

model vertoonde geen 

significante interactie, 

dus waren er geen 

verschillen in het effect 

voor normale leerlingen 

of de leerlingen 

opgeleid tot peer-

educatoren.  

Positieve psychologische benadering 

Het doel van deze aanpak is het bevorderen van positieve relaties met leeftijdsgenoten om zo relationele agressie tegen te gaan. Een hoog niveau van 

sociale steun kan de negatieve invloed van relationeel pesten verminderen en het psychisch welbevinden stimuleren. 
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Sociale ondersteuning voor jongeren is het meest krachtig als dit binnen hun eigen peergroup gebeurt. Daarom gebruikt deze interventie de peer 

group om emotioneel welzijn en veerkracht bij adolescente meisjes op te bouwen door het benoemen van de onderliggende processen die 

voorkwamen in de groep en het gebruik van die informatie aan pro-sociale waarden van empathie en effectieve vaardigheden voor conflictoplossing 

te leren. Het uitgangspunt van het psycho-educatief proces is om schadelijke gedragingen van de meisjes te gebruiken in het groepsproces om zo  

positieve sociale vaardigheden aan te leren. Deze positieve sociale vaardigheden zouden moeten leiden tot emotionele welzijn en het ontwikkelen van 

veerkracht. Deze groep meisjes werd ook gebruikt om te dienen als een sociaal netwerk ter ondersteuning van de meisjes in deze peer group.  

 

(Chesssor, 2008) 

Definitie cyberdelict 

Relationeel pesten (agressie): Het kan grofweg worden gedefinieerd als de doelbewuste manipulatie en beschadiging van relaties met leeftijdsgenoten 

vaak leidt tot sociale uitsluiting. Meisjes vormen over het algemeen strakkere sociale klieken, waarbij o.a populair zijn en het hebben van een 'beste 

vriend' van het grootste belang. Deze behoefte leidt bij meisjes tot het manipuleren van de sociale context van hun vriendengroep, om zo een goede 

positie te verkrijgen. Dit wordt gedaan door roddels, kwetsende e-mails, mobiele telefoon tekstberichten en cyber chatrooms. 

 Cyberuitsluiting wordt hier ook onder relationeel pesten (agressie) geschaard 

Doelgroep  Programmadoel  Methode Theorie 

Specifiek gericht op 

jonge meiden van 13 

tot 14 jaar.  

Emotioneel welzijn en 

veerkracht bij adolescente 

meisjes op  bouwen  en 

aanleren van pro-sociale 

waarden van empathie en 

effectieve vaardigheden voor 

conflictoplossing. 

 

Psycho-educatie door Peer Counseling waar 

positieve relaties met leeftijdsgenoten 

wordt bevorderd om zo relationele agressie 

tegen te gaan. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de onderliggende processen 

die voorkwamen in de groep.  

Positieve psychologie: Optimistisch en 

vindingrijk denken, self-efficacy en een 

positieve kijk op de wereld zijn belangrijke 

factoren in het veerkrachtig zijn. Veel van 

deze eigenschappen zijn vaardigheden en 

kunnen daarom worden onderwezen en 

getraind. 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Dataverzam

eling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 
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Chesssor, 

2008 

12meis

jes 

  13 

tot 

14  

V Case Studie  Focusgroep

en en 

observaties  

Kwalitatief. 

Er werd 

een  

omschrijvin

g gegeven 

van wat er 

tijdens de 

sessies 

gebeurde. 

Uit de observaties en de 

gesprekken tijdens de 

sessie kwam naar voren 

dat het omgaan met de 

groep niet op een 

bestraffende manier, maar 

in een psycho educatieve 

manier ervoor zorgde dat 

verraderlijk en wreed 

gedrag verminderde 

(cyberpesten is daar een 

onderdeel van).  

 

Door het groepsproces 

voelden de meisjes zich 

gesteund door elkaar. 

Sociale steun helpt om de 

impact van de 'peer 

slachtofferschap’ te 

verlichten. Het zorgde ook 

dat de meisjes betere 

emotionele vaardigheden 

ontwikkelen en hun gevoel 

van eigenwaarde groeide.  

 

De meisjes leerden sociale 

vaardigheden die ook 
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relevantie hebben buiten 

het klaslokaal hadden. 

Restorative justice 

Restoratieve methoden bieden een alternatieve aanpak van het conflict. Het traditionele bestraffende model richt zich op het straffen van de persoon 

voor het verkeerde wat ze hadden begaan. In tegenstelling daarvan focust de restauratieve aanpak zich op relaties en niet de dader zelf. In plaats van 

het straffen van een boosdoener ligt de focus op het herstellen van de opgetreden schade.  

 

Herstelrecht benadrukt het herstellen van de schade door bemiddeling waarbij het slachtoffer, de dader en de juridische actoren en mediatoren op 

een vriendschappelijke manier het probleem proberen op te lossen. Herstelrecht richt zich op beïnvloeding van communicatieve technieken, 

waaronder begrip en empathie van de juridische actoren.  

 

(Navarro, yuberto, Larranaga, 2016; Halder 2015) 

Definitie cyberdelict 

Navarro, yuberto en Larranaga (2016) passen restorative justice toe op cyberpesten (online agressie) en definiëren deze gedragingen als volgt:  

Cyberpesten wordt gedefinieerd als pesten dat technologische hulpmiddelen gebruikt. Omdat cyberpesten 24 uur per dag, 7 dagen per week gedaan 

kan worden, en vaak anoniem is, verschilt het aanzienlijk van traditioneel pesten. Bovendien is de duur van cyberpesten anders dan van traditioneel 

pesten omdat berichten moeilijk te verwijderen zijn. 

 

Halder (2015) past restorative justice toe op een andere vorm van cyberagressie, namelijk cyberstalking. Cyberstalking wordt als volgt gedefinieerd:  

Academisch: wangedrag overgebracht door digitale communicatie technologie het is een groep van gedragingen waarbij een persoon, groep personen 

of organisatie, gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologie om een individu of meerdere individuen lastig te vallen. Dergelijke 

gedragingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de overdracht van bedreigingen en valse beschuldigingen, identiteitsdiefstal, diefstal van 

gegevens, schade aan gegevens of apparatuur, computer monitoring, de werving van minderjarigen voor seksuele doeleinden en confrontatie. 

Doelgroep  Programmadoel   Methode  Theorie 

Daders van stalking Het herstellen van de schade 

veroorzaakt door stalking.  

Bemiddeling  Niet benoemd 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  
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Navarro, 

yuberto, 

Larranaga, 

2016 

Restoratieve praktijken kunnen vele vormen aannemen, maar family group conferencing zou het beste werken voor het oplossen van 

cyberpestincidenten. Familie groep conferencing omvat het bij elkaar brengen van alle partijen bij een conflict en hun supporters om 

de schade die het gevolg is van de actie in kaart te brengen en dan samen een plan op te stellen voor het herstellen van die schade. 

Opgeleide bemiddelaars voeren preconferentie vergaderingen om de deelnemers voor te bereiden op de eigenlijke conferentie. 

Herstellende praktijken zijn niet het wondermiddel voor het probleem cyberpesten, maar het heeft zeker potentieel voor veel 

situaties. Beleidsmakers, school ambtenaren en ouders moeten zich richten op het oplossen van de onderliggende problemen en 

herstellende praktijken door middel van dialoog in plaats van te beperken tot alleen straf. 

 

De herstellende praktijken voorkomen juridische en strafrechtelijke valkuilen en bieden een beter resultaat dan strafrechtelijk 

vervolgen. Dit omdat ze zowel het slachtoffer als de dader betrekken, zo leren slachtoffer en dader beide vaardigheden om 

cyberagressie in te perken.  

Halder, 2015 De laatste tijd stellen onderzoekers dat in vergelijking met de vergeldende jusititie, restorative justice een betere optie zou kunnen 

zijn om met geweld tegen vrouwen om te gaan. Zeker vergeleken met situaties binnen de strafrechtelijke procedure waarin 

slachtoffers gedwongen worden om te getuigen tegen hun gewelddadige daders bij de politie en de rechtbanken. Dit herleven van de 

handelingen kan namelijk zeer traumatiserend werken voor de vrouwelijke slachtoffers. Een herstellend proces kan een goed 

alternatief zijn voor vrouwen die schending van de privacy vrezen tijdens juridische procedures. Daarmee zullen vrouwen makkelijker 

melden en kan mogelijk verdere schade beperkt worden.  

Het herstellende proces kan ook helpen bij de verwerking door het slachtoffer. 

Theory of Reasoned Action (TRA)-based video program 

Theory of reasonated action (TRA) (theorie van beredeneerd gedrag) gebaseerd video-programma. De cyberpesten preventie video afgewisseld 

tussen:  

(1) vier korte flitsen waarin werkelijke nieuwsberichten werden samengevat over tieners die werden gepest en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Doel: 

het verbeteren van empathie en attitudes richting slachtoffers van cyberpesten.  

(2) korte attentiepakkende informatieve dia's met voice-overs die de kennis over cyberpesten vergroten. Dit gebeurt door de definitie van 

cyberpesten, de verschillende typen van cyberpesten, de modes gebruikt voor cyberpesten, gemeenschappelijke uitkomsten geassocieerd met 

cyberpesten, en de prevalentie van cyberpesten te presenteren.  

(3) zes korte, gemakkelijk te onthouden, realistische vignetten die bestonden uit gesproken tekst en afbeeldingen van gemeenschappelijke 

cyberpestevenementen (bijvoorbeeld het ontvangen van sms-berichten). Doel: zorgen voor slachtoffer empathie en anti-cyberpesten attitudes en 
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verbeteren van de normen. De zes vignetten zijn gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen van cyberpesten en uit voorgaand onderzoek.” 

 

(Doane, Kelley, Pearson, 2016) 

Doelgroep  Programmadoel  Methode Theorie 

Jongeren algemene 

populatie 

- Kennis over cyberpesten 

vergroten 

- Empathie voor het 

slachtoffer van cyberpesten 

te vergroten 

- Positieve houding ten 

opzichte van cyberpesten 

terugdringen 

- Verlagen positieve 

‘injunctive’ normen 

- Creëren van afkeurende 

beschrijvende normen tov 

cyberpesten 

- Verminderen van de 

intenties voor cyberpesten. 

- Cyberpestgedrag zelf 

verminderen 

Educatie aan de hand van voorlichting moet 

zorgen voor afnemende positieve houding 

ten opzichte van het pestgedrag en de 

positieve gepercipieerde normen erover. Dit 

zal er uiteindelijk voor zorgen dat er een 

verminderde intentie is om het gedrag uit te 

voeren en de kans te verkleinen dat het 

plaatsvindt. 

 

 

Theorie van geredeneerd gedrag (Ajzen, 

1975) of reasonated action (TRA). TRA stelt 

dat de houding ten opzichte van een bepaald 

gedrag (de mate waarin het positief of 

negatief wordt geëvalueerd), normen ten 

aanzien van deze gedraging (de perceptie van 

de goed- of afkeuring van het uitvoeren van 

dat van anderen), en beschrijvende normen 

(de perceptie dat anderen daadwerkelijk deel 

nemen aan pesten) te beïnvloeden zijn door 

gedragsintenties, die op zijn beurt een direct 

effect hebben op het gedrag zelf.  

Definitie cyberdelict 

Cyberpesten, gedefinieerd als “opzettelijk en herhaaldelijk toegebrachte schade door het gebruik van computers, mobiele telefoons en andere 

elektronische apparaten”. 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 
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Doane, 

Kelley, 

Pearson, 

2016 

N=190 

 

Bij 

follow

up:Nin

terven

tie=73 

en  

Ncontr

ole=94 

N=185  Geen 

behandelin

g 

eerst

e en 

twee

de 

jaars 

stud

ente

n 

Univ

ersit

eit 

m/v Pre/post 

controle 

groep en 

follow up 

na 1 maand 

Zelfrapport

age  

t-test en 

ANCOVA 

Cyberpesten werd 

gemeten aan de hand van 

het verschil tussen voor en 

nameting van  

ongewilde contacten, 

kwaadaardigheid, bedrog, 

en publieke vernedering, 

bij de volgende variabelen: 

houdingen, injunctieve 

normen, beschrijvende 

normen, intenties, 

empathie en kennis.  

 

 

Bij de follow up werden er 

zwakke verbanden 

gevonden. Hoewel dit 

zwakke verbanden zijn, 

vinden de auteurs deze 

resultaten veelbelovend 

voor het veld 

cyberpreventie onder 

andere omdat het slechts 

om een korte preventie 

video ging (10 min). 

 

ViSC Social Competence Program 

ViSC is een preventief programma inclusief secundaire preventie elementen: (a) voorkomen van agressief gedrag en pesten en (b) de sociale en 

interculturele competenties in scholen stimuleren. Het ViSC programma kent een systemisch perspectief en is ontworpen voor het voortgezet 
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onderwijs dat in Oostenrijk vanaf 10 jaar is (Leerjaren 5-8, Leeftijd 10-14, met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar). Het bestaat uit een eerste één-jaar 

implementatiefase, op klasniveau. Het theoretische idee is dat agressief gedrag minder vaak voorkomt in een bemoedigende, gestructureerde, en 

vriendelijke omgeving waar studenten in staat zijn zich onderdeel van een leuke groep te voelen en in staat zijn gemeenschappelijke successen te 

creëren. 

 

(Gradinger, Yanagida, Strohmeier, 2015; Gradinger, Yanagida, Strohmeier,Spiel, 2016) 

Doelgroep  Programmadoel  Methode   Theorie 

Jongeren van 10-14 

jaar uit voorgezet 

onderwijs (oostenrijk 

grade 5-8) algemene 

populatie.  

- voorkomen van agressief 

gedrag en pesten 

- de sociale en interculturele 

competenties in scholen 

stimuleren. 

Educatie en sociaal leren. Voorlichting over 

gevolgen voor omstanders, slachtoffers en 

daders. 

Het theoretische idee is dat agressief gedrag 

minder vaak voorkomt in een bemoedigende, 

gestructureerde, en vriendelijke omgeving 

waar studenten in staat zijn zich onderdeel 

van een leuke groep te voelen en in staat zijn 

gemeenschappelijke successen te creëren. 

Definitie cyberdelict 

Een nieuwe vorm van intimidatie uitgevoerd door het gebruik van nieuwe media.  

 

Cyberpesten gaat samen met traditioneel pesten waaruit blijkt dat cyberpesten een onderdeel kan zijn van een systemisch probleem in scholen. 

Gezien de gelijkenis van de motieven die ten grondslag liggen aan betrokkenheid van jongeren in cyberpesten en traditioneel pesten is het denkbaar 

om te veronderstellen dat programma-aanpakken voor traditioneel pesten ook effectief kunnen zijn in het voorkomen van cyberpesten. 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep   

Behandelin

g controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design   

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 

Gradinger

, 

Yanagida, 

Strohmei

er, 2015 

1377 665 Onbekend  M= 

11.7 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

Zelfrapport

age  

bivariate 

multiple 

group 

latent 

change 

Toename cyberpesten in 

controlegroep (α = 0,207, p 

<0,01), en afname in de 

interventiegroep (α = -

0,107, p <0,01).Verschil 

Cyberpesten: 

Hogere cyberpestscore 

vooraf geeft groter 

effect interventie. 
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score (LCS) 

model 

tussen controle en 

interventiegroep dus 

significant, p <0,001, 

effectsize d = 0,395. 

 

Cyber slachtoffer geen 

verandering 

controlegroep (α = 0,064, p 

= 0,259), maar daling in de 

interventiegroep (α = -

0,135, p <0,01).  

Het verschil tussen 

controle en 

interventiegroep was 

significant, p <0,01, effect 

size d = 0,299.  

Voor meisjes groter 

effect interventie. 

 

Oudere deelnemers juist 

toename cyberpesten, 

ondanks de interventie.  

 

CyberSlachtofferschap: 

Hoe hoger vooraf des te 

sterker de daling 

 

Meisjes een sterkere 

daling 

Gradinger

, 

Yanagida, 

Strohmei

er,Spiel, 

2016 

1377 

In 13 

schole

n 

 

Follow 

up 319 

in 3 

schole

n 

665 

In 5 

schole

n 

 

Follow 

up 340 

in 3 

schole

n 

Onbekend  M 

11.7 

m/v Pre/post 

randomize

d control 

trial 

 

Metingen: 

pretest/pos

ttest/follow 

up (6 

maanden) 

Zelfrapport

age  

Multilevel 

modellen 

(individuen 

in klassen 

en 

metingen in 

de tijd) 

Zonder controle 

covariaten: afname door 

interventie van zelf 

gerapporteerd cyberpesten 

(b= - 0,358, p <0,05), niet 

van zelf gerapporteerd 

cyber-slachtofferschap (b=- 

0,095, P.527).  

Gecontroleerd voor co-

variaten wordt het 

interventie-effect voor 

cyberpesten  

Geen moderatoren 

gevonden op klasniveau 

(wel gezocht) 

 

Hoe meer 

slachtofferschap op 

traditioneel pesten 

vooraf, des te kleiner is 

de afname in 

cyberpesten in de 

interventiegroep 
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(b=-0.749, P<.05) 

en is het effect op 

cyberslachtofferschap ook 

sig (b=-0.274, P<.05) 

 

Lange termijn effect: 

zonder controle voor co-

variaten niet aanwezig 

voor cyberpesten. 

(b=0.233, P=.218) 

Wel voor cyber slachtoffer 

schap (b=-0.376, P<.05) 

 

Met controle voor 

covariaten effect cyber 

pesten (b=-0.590, P<.05)   

cyber slachtofferschap 

(sleeper effect) (b=-0.327, 

P<.05). 

 

Conclusie 2 artikelen: ViSC 

effectief in de preventie 

van pesten en 

slachtofferschap en dat de 

effecten duurzaam zijn 

(bestaan na 6 maanden 

nog). 

Geen moderatoren voor 

duurzaamheid van het 

effect. 
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Tabel 3 Sexting 

Respect Yourself  

De Canadian Centre for Child Protection (CCCP) 'Respect Yourself' internet veiligheidsinitiatief. Gelanceerd in 2009 en gericht op de jeugd van 13 jaar en 

ouder, 'Respect Yourself' is ontworpen om jongeren te leren over de risico's waarmee zij geconfronteerd kunnen worden bij het verzenden van foto's of 

video's via e-mail, instant messaging of door ze online te plaatsen. 

 

 Het omvat een uitgebreide website, een 'Respect Yourself' Activity Boek en een serie van drie posters. De site met de campagne [http://respect-

yourself.ca/app/en][http://www.cybertip.ca/app/en/ projects_respect] is tegenwoordig niet meer in gebruik. 

 

(Karaian, 2013) 

Doelgroep Programmadoel Methode Theorie  

Jongeren algemene populatie. 

Leeftijd 13 jaar en ouder. 

Het vergroten van het bewustzijn over de 

risico’s van sexting  

Het doen stoppen van sexting   

Educatie door het geven van voorlichting 

filmpjes.  

Niet benoemd.  

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Het maken of verzenden van foto's of video's met seksuele inhoud via e-mail, instant messaging of door ze te plaatsen op sociale media.  

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Karaian, 2013 Een theoretische/inhoudelijke evaluatie van 'Respect Yourself'. Hoewel de focus van de campagne op alle tieners ligt, toont het 

beeldmateriaal vooral bepaalde deelgroepen van jongeren. Daarmee oordeelt de auteur dat de campagne een seksistische, racistische 

en klasse-discriminerende invulling heeft. Zo is het beweerde doel van de campagne om 'jongeren' te waarschuwen voor sexting, maar 

'Respect Yourself' is in werkelijkheid meer gericht op witte, middenklasse tienermeisjes die teksten en beeldmateriaal sturen, posten en 

delen. Volgens de auteur is deze focus op meiden in plaats van alle jongeren raar gegeven het doel, maar ook wanneer men kijkt naar de 

wetenschappelijke kennis: sexting-onderzoek geeft immers aan 'dat meisjes en jongens in gelijke mate betrokken zijn bij sexting’  

(Fleschler Peskin et al, 2013;. Lenhart, 2009; Nationale Campagne tegen Teen en ongeplande zwangerschap en Cosmo Girl, 2009 

voorkomen) en datzelfde geldt voor verschillende etnische groepen (Fleschler Peskin et al., 2013). 

 



54 
 

Volgens deze auteur staat deze campagne bol van de 'slut shaming' en een culturele context vol met vrees over de zogenaamde 

'pornification' (Paul, 2005) van de maatschappij.  

Exposed 

'Exposed' is een 10 minuten anti-sexting drama, geproduceerd door het Child Exploitation and Online Protection Agency (CEOP). Het is een 

bewustmakingscampagnefilm en ondersteunt activiteiten voor 14 tot 18-jarigen, gericht op het omgaan met de problematiek van sexting en het daaraan 

gerelateerde cyberpesten. 

 

 Meerdere filmpjes zijn nog te vinden via de site van CEOP [https://www.ceop.police.uk/safer_internet_day_2011/Resources/] 

 

(Karaian, 2013) 

Doelgroep Programmadoel  Methode Theorie  

Jongeren van 14 tot 18 jaar 

algemene populatie 

Het doen stoppen van sexting door het 

bewustzijn over de risico’s van sexting te 

vergroten. 

Educatie door het geven van voorlichtings 

filmpjes.  

Niet benoemd 

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Het maken en verzenden van foto's of video's met seksuele inhoud via e-mail, instant messaging of door ze te plaatsen op sociale media 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Karaian, 2013 Kort vergeleken met 'Respect Yourself'. Uit de vergelijking komt dat de inhoud van dit programma een significante verbetering is ten 

opzichte van ‘Respect Yourself’. 

Pass it On 

Het Pass it On-programma biedt met behulp van feministische definities, slachtoffers, daders en omstanders kaders om dit probleem aan te pakken.  

 

De basis lesstructuur is als volgt: 

1) Definiëren van positieve, gezonde, relaties  

2) Uitpakken en bespreken wat het betekent om “een man” te zijn 

3) Inzicht in cyberpesten en de gevolgen daarvan 
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4) Omstanderinterventie, aanleren hoe te reageren als je cyberpesten (als gevolg van sexting) ziet gebeuren 

5) Een media-ambassadeur worden, door kritiek te kunnen leveren op de media en hun boodschappen 

 

(Winegust, 2015) 

Doelgroep Programmadoel Methode  Theorie  

Algemene populatie jongens in 

leeftijd 11-18 jaar.  

Jongeren kaders bieden om ‘sexting’ te 

doen stoppen. Door:  

- Het herkennen van seksueel geweld 

- Waarschijnlijkheid van ingrijpen te 

vergroten (waaronder het aanspreken van 

cyberpersters door sexting) 

- Verantwoordelijkheidsgevoelens (bij 

potentiële plegers) vergroten.  

 

Educatie door het geven van voorlichting waarin 

bewustwording gecreëerd wordt over de risico’s 

van sexting en trainen van gedragsalternatieven  

Feministische 

definities en 

omstandersmodel 

(handelingsopties 

voor omstanders). 

Definitie cyberdelict 

Sexueel geweld: Momenteel zijn er twee grote scholen van denken over hoe seksueel geweld te definiëren. Een daarvan is de wettelijke/medische, dat 

kenmerkend is voor de meeste overheidsinstanties. Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, biedt op 

dit moment de meest heldere juridische/medische operationele definitie voor seksueel geweld. Volgens de CDC, geseksualiseerd geweld is, “... seksuele 

activiteit, indien de goedkeuring niet wordt verkregen of vrij gegeven'. De CDC definieert verdere soorten seksueel geweld: “... fysieke handelingen, zoals 

ongewenste aanrakingen of verkrachting. Seksueel geweld bevat ook handelingen die geen fysiek contact tussen het slachtoffer en de dader hebben, 

bijvoorbeeld seksuele intimidatie, bedreigingen en gluren”. 

  Sexting kan gezien worden als een vorm van sexueel geweld. Bijvoorbeeld wanneer door uitwisselen van seksueel getinte beelden het slachtoffer 

wordt van cyberpesten (“Agressief en opzettelijk gedrag dat vaak wordt herhaald in de tijd, uitgevoerd door een groep van individuen met behulp 

van elektronica, uitgevoerd en gericht op slachtoffers die zich niet gemakkelijk kunnen verdedigen”).  

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N 

cont.  

groep  

Behandeling 

controle 

groep  

Leef-

tijd 

Geslacht  Onderzoek 

Design  

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

Subgroepen 
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Winegust

, 2015 

47   11 tot 

18, 

M=13,1 

M/V Pre/Post Zelfrapportage Mixed 

MANOVAS 

Herkennen seksueel geweld 

[F(1, 41)=2.971, p= 0.092, η2=0. 

066]. Waarschijnlijkheid voor 

ingrijpen [F=0.356, p=0.554, 

η2=.009]. 

Verantwoordelijkheidsgevoelens 

Pillai Trace =. 058, F(1,40)=. 818, 

p=0.492, η2=0,058).  

 

Significant effect voor het 

slachtoffer 

verantwoordelijkheidsgevoelens 

[F(1,42)=5,98, p=0,019, 

η2=0,125] en pesten 

verantwoordelijkheidsgevoelens 

[F(1,42)=6,57, p=0,014, 

η2=0,135] (tabel 3). Er was geen 

significant hoofdeffect  

op  

 

De resultaten van het Pass it On 

project geven aan dat 

houdingen voor 

omstandergedrag wel 

veranderen (intentie om 

mensen te wijzen op seksueel 

overschrijdend gedrag, en 

omstander efficacy) ook 
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victimblaming verbeterde. Er 

was geen effect voor het 

herkenning van seksueel geweld 

en de perceptie van de 

aanwezigheid van zulk geweld 

op school (houdingen tegenover 

sexting). 

Zero Tolerance  

Zero tolerance aanpak reageert op sexting van studenten door simpelweg de student, zonder evaluatie of constitutionele overwegingen, over te dragen 

aan de politie. Zero tolerance is opgevat als een beleid dat leidt tot een voorgeschreven, verplichte sanctie zonder dat er met context, omstandigheden of 

de gevolgen van het strafbare feit rekening gehouden wordt.  

 

(Wood, 2010; DeMitchell, Parker-Magagna, 2011) 

Doelgroep Programmadoel Methode Theorie  

Jongeren algemene populatie Doen stoppen van sexting Zero tolerance beleid Niet benoemd.  

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Sexting. “Deze term wordt gedefinieerd als de praktijk van het verzenden van of het plaatsen van seksueel getinte sms-berichten en afbeeldingen, 

waaronder naakt of semi-naaktfoto's, via mobiele telefoons of via het internet.” 



58 
 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Wood, 2010 Een zero tolerance aanpak voor sexting is irrationeel en onrealistisch omdat: 

- Het gedrag dat het beoogt te stoppen volkomen natuurlijk menselijk gedrag is. Zo laat een Kinsey-rapport zien dat 45% van de 

vrouwen en 57% van de mannen rond de leeftijd van 12 seksueel getinte spellen speelt en meer recente studies hebben nog 

hogere percentages van vroegtijdige seksuele activiteit.  

- Er op zero tolerance schoolbeleid steeds meer kritiek komt, aangezien het vaak ineffectief is en het soms zelfs averechts werkt. 

Zo is het gevolg van dit beleid bij eerdere inzetting niet een daling van deviant gedrag op school geweest, maar had het wel een 

stijging van schorsingen als gevolg.  

 

Al met al zal de toepassing van een zero tolerance beleid onnodig de schoolomgeving verstoren en zorgen voor een onevenredige 

aanpak, die een negatieve invloed zal hebben op minderjarigen en de samenleving.  

DeMitchell, 

Parker-

Magagna, 

2011 

Deze bron stelt dat sexting niet moet worden tegengegaan vanuit een zero tolerance beleid, dat elke vorm van sexting onder 

kinderporno zet. Het geeft te weinig speelruimte om te reageren op de contextuele factoren. Sexting wordt namelijk veelal gedaan uit 

oogpunt van flirtgedrag en de daders zijn niet bewust van 'de strafbare kant', terwijl kinderporno te maken heeft met een dirty mindset, 

een mindset waarbij ze weten dat wat ze doen, niet goed is [volwassenen die misbruik maken van kinderen]. Het is echter wel strafbaar 

voor een minderjarige om van zichzelf seksueel getinte beelden te maken en te versturen, dit valt namelijk onder de kinderporno.  

 

Naast dat jongeren zich niet bewust zijn van ‘de strafbare kant’ zijn ze zich ook niet bewust van de risico’s van het maken van seksueel 

getinte beelden. Zo kunnen deze seksueel getinte beelden ook leiden tot cyberpesten. Deze bron argumenteert dan ook dat sexting (dat 

fout gaat) beter gezien kan worden als cyberharassment, dat van een seksuele aard is. Educatie campagnes betreffende dit onderwerp 

zouden dan een effectief middel kunnen zijn tegen sexting.  

Diverse voorlichtingscampagnes 

Overzichtsartikel waarin een inhoudsanalyse van de sexting-risicopreventie berichten die verspreid worden door voorlichtingscampagnes uitgevoerd 

wordt. Zo worden er 10 interventies inhoudelijk bekeken: A thin Line, Before you sext, Exposed, Common Sense Media, NetSmartz, Respect me don’t sext 

me, SaferInternetProgram, Sheeplive, ThatsNotCool en ThinkUKnow [voor deze interventie is ook nog apart gezocht naar andere evaluatiestudies, niet in 

alle gevallen zijn deze uitgevoerd]. Daarnaast wordt ook gekeken naar de peer advice dat gegeven wordt. 
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(Döring, 2014) 

Doelgroep Programmadoel Methode Theorie  

Jongeren in het algemeen. 

Bestudeerde leeftijden van 9-88, 

meeste studies gaan over 14-25 

jarigen 

Doen stoppen van sexting Educatie  

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Sexting het samennemen van “sex” en “texting”, wat verwijst naar de interpersoonlijke uitwisseling van zelfgeproduceerde geseksualiseerde teksten en 

vooral afbeeldingen (foto's, video’s) via de mobiele telefoon of het internet. Bij deze uitwisseling van seksuele foto’s gaat het alleen om 

zelfgeproduceerde teksten en afbeeldingen (dus bijvoorbeeld niet: pornografische beelden van internet). 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Döring, 2014 Vrijwillige sexting waarbij er toestemming is van beide partijen, tussen adolescenten is een specifiek type van sexualized mobiele 

communicatie, dat vaak ingekaderd wordt als risicovol en afwijkend gedrag dat wordt geassocieerd met ander problematische gedrag, 

zoals alcoholgebruik of promiscuïteit. Toch wordt sexting ook gezien als een normale hedendaagse vorm van intieme communicatie in de 

romantische en seksuele relaties tussen volwassenen en adolescenten. Het internet en de mobiele telefoon zijn namelijk een integraal 

onderdeel van het leven van de hedendaagse adolescent en speelt daarbij dus een cruciale rol in de seksuele communicatie, exploratie 

en persoonlijke seksuele ontwikkeling. Döring (2014) vraagt zich dan ook of in hoeverre men sexting strafbaar moet stellen.  

 

Sexting risicopreventie campagnes: 

10 van de 10 interventies die bekeken zijn richten zich op geheel onthouden van sexting en onderstrepen het risico van sexting dat 

alleen kan worden voorkomen door onthouden van dergelijk gedrag. Jongeren en vooral meisjes worden dus door de sexting-

risicopreventie verteld dat zelfs een enkele onthullende foto, als het terechtkomt in de verkeerde handen, kan leiden tot seksueel 

misbruik door volwassenen, hun reputatie zal vernietigen en zal leiden tot ernstige negatieve juridische, sociale, educatieve en carrière 

gevolgen. Slechts één van de tien campagnes biedt een veiligere sexting boodschap.  

 

Verder zien we dat van de 10 interventies er 4 zich richten op docenten en ouders van potentiële sexters, zonder hierbij te differentiëren 
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tussen mannen en vrouwen. De 6 interventies die zich richten op jongeren in het algemeen, richten zich inhoudelijk vooral op vrouwen. 

Hierdoor kan men beargumenteren dat ze zich bezighouden met female victim blaming. Zo gaat het typische sexting scenario, dat wordt 

afgeschilderd door de campagnes, om een meisje dat een sext stuurt naar een huidig of voormalig ‘vriendje’, omdat hij erom vraagt, 

soms door haar onder druk te zetten.  

 

Döring (2014) stelt dan ook dat deze reactie op sexting gezien kan worden als een moral panic. Een van de grootste risico’s voor 

jongeren bij sexting is volgens deze auteur namelijk de wettelijke gevolgen er van. Voor vrouwen komt er een gevaar bij: interventies en 

reactie op sexting kunnen namelijk gender stigmatiseren door middel van slut shaming. 

 

Peer advice:  

Afgezien van de officiële educatieve sexting campagnes, het internet en de vele sociale media kanalen, kan er ook peer advice gevonden 

worden betreffende sexting-risicopreventie. Deze peer-discours richt zich meestal niet op volledige sexting onthouding, maar gaat over 

sexting-‘regels’, ofwel ‘etiquette’. Een content analyse van online forum discussies over sexting risicopreventie bracht drie belangrijke 

tips naar boven, gedeeld tussen jonge sexters: 

 

1) Wederkerigheid en vertrouwen: geen eenzijdige sexting, maar doe het op basis van wederkerigheid met een betrouwbare partner. 

2) Anoniem: sexting beelden kunnen worden geanonimiseerd door identificatiekenmerken niet in het beeld te brengen.  

3) Juridische actie tegen ongewenste foto verspreiding: als iemand dreigt privéfoto’s te verspreiden of ze op het internet te zetten is dit 

een strafbaar feit en kun je strafrechtelijke actie ondernemen.  

 

Conclusie: 

Döring (2014) beargumenteert dat de sexting-riscopreventiecampagnes hun huidige toon van onthouding en female victim shaming 

moeten aanpassen en de peer-advice discours moet gaan volgen. Deze nieuwe discours zal namelijk in lijn zijn met de algemene veiliger 

seksbenadering, een aanpak die bewezen is goed te werken. Een dergelijke benadering: a) Biedt adolescenten individuele vaardigheden 

van verzet tegen groepsdruk en het maken van bewuste beslissingen over of, wanneer en met wie seks te hebben en b) Het opbouwen 

van een veiligere omgeving door het nemen van effectievere anti-pesten maatregelen op de school en de gemeenschapsniveaus en door 

het vermijden van straf en stigmatisering voor consensuele leeftijd passende seksuele exploratie.  
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Tabel 4 Hacken 

Duty to Report  

‘Duty to Report’, oftewel ‘verplicht te melden’, is een manier van reguleren die er vanuit gaat dat hackers geen kwaad in de zin hadden met de 

ongeautoriseerde toegang tot het systeem, zolang de hacker inspanning verricht het incident te melden aan de houder van het systeem.  

              in Nederland heet dit beleid responsible disclosure  

 

(Wible, 2003) 

Doelgroep Programmadoel Methode  Theorie  

Algemene 

daderpopulatie  

Deze regel zou leiden tot 

 1) Samenwerking en 

wederzijds vertrouwen 

tussen hackers en 

wetshandhavers;  

2) Herleving van 

zelfregulatie met 

gezagsgetrouwe normen 

onder hackers;  

3) Toename internet 

beveiliging. 

Duty to Report, houdt in dat er 

regels zijn omtrent het hacken 

waaronder het verplicht stellen van 

het melden van een hack.  

Voorstanders van deze maatregel stellen dat hackers die 

‘plichtsgetrouw’ melden dat zij ongeautoriseerd binnen zijn 

gedrongen bij een systeem niet vallen onder ‘kwaadaardige 

hackers’ waar de wet ons voor beschermt.  

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Het ongeautoriseerde toegang verschaffen tot een (computer)systeem 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Wible, 2003 ‘Duty to report’ is geen effectieve interventie om hacken te doen afnemen. ‘Duty to report’ zorgt er namelijk niet voor dat er een 

duidelijk signaal wordt afgegeven betreft het ongewenste karakter van het hackgedrag. Zodra er een melding wordt gedaan van het 

hacking incident door de hacker bij de houder van gehackte systeem wordt door deze regel namelijk aangenomen dat het gaat om 

een “niet kwaadaardige hack”, iets wat niet altijd opgaat. Dit betekent dat er geen toename zal zijn van de internet beveiliging, ook 
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stimuleert het niet de gezagsgetrouwe normen onder de hackers.  

 

Dit regulatiesysteem draait volgens Wible (2003) dan ook uit op ‘zelfregulatie’ van de hackers, binnen de normen en waarden van 

hun eigen subcultuur. 

Hack-in-contest  

De “hack-in-contest” of te wel een ‘hack-in wedstrijd’ is een interventie die tegemoet komt aan zowel voor- als tegenstanders van de decriminalisering 

van hacken. Dit is een wedstrijd waarbij hackers uitgedaagd worden om een systeem te hacken en de eerste die dit lukt wint.  

 

Deze interventie stelt een privaat reguleringssysteem voor dat het strafrecht aan zal vullen in de strijd tegen hacken. Door privaat gesponsorde hacker 

wedstrijden te houden voor het hacken van systemen. Deze interventie stelt dat wedstrijden de expressieve- en voorkeur- vormende functies van het 

strafrecht behouden (signaal en afschrikkingsfunctie), maar tegelijk positieve prikkels afgeven voor gezagsgetrouw hacking.  

 

 Voorbeeld van deze interventie is het ‘Bug Bounty Program’ of het Nederlandse Crime Diggers.  

 

(Wible, 2003) 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie  

Algemene 

daderpopulatie 

Het doel van de hack-in-

contest is het beïnvloeden 

van de voorkeuren en 

mogelijkheden van 

hackers, om zo te zorgen 

dat hackers stoppen met 

illegaal hacken.  

 

.  

Beleidsmatig.  

De cognitieve denkpatronen binnen 

een subcultuur te veranderen, door 

behoeften (uitdaging, competitie, 

creativiteit) te kanaliseren in legale 

alternatieven. Daarnaast wordt in dit 

voorstel al het andere hacken 

gecriminaliseerd wat de positieve 

normen (hacken is allen legaal in 

deze wedstijden) versterkt en zorgt 

dat het illegale gedrag uitblijft. 

Deze maatregel werkt door de kosten-baten analyse te 

beïnvloeden aan de hand van de Preference shaping theory.  

 

Deze theorie stelt dat er gebruik wordt gemaakt van 

negatieve stimulans – afschrikking – door handelingen 

strafbaar te stellen en zo te pogen om smaken of voorkeuren 

te beïnvloeden, naast dat het mogelijkheden beïnvloed. 

Daarnaast wordt er bij deze theorie een positieve stimulans 

gebruikt, namelijk door het decriminalisering van hacken in de 

hack-in-contesten en het helpen van de samenleving. 

[ Rationele keuze theorie]  
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Een Hack-in-contest heeft beide kanten van preference-

shaping. Doordat het kosten-baten plaatje van hackers 

veranderd wordt. 

Definitie van het te verminderen fenomeen 

Het ongeautoriseerd toegang verschaffen tot een (computer)systeem 

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Wible, 2003 De benadering is volgens Wible (2003) belangrijk aangezien de hackers ongevoelig kunnen zijn voor strafrechtelijke sancties door 

hun subcultuur. De ‘hack-in-contest’ kan hierbij een belangrijk kanaliseringstructuur zijn en positieve versterking in het voorkomen 

van cybercrime. Een doeltreffend systeem van wedstrijden kan zelfs positieve normen onder hackers versterken en vormgeven aan 

voorkeuren voor wetvolgend en gezagsgetrouw gedrag.  

 

Particulier gesponsorde hack-in wedstrijden zijn al gangbaar, deze wedstrijden missen echter regelmaat en bieden geen onderscheid 

tussen erkende en illegale hacking. In tegenstelling tot deze particuliere wedstrijden, zou er een regulerend systeem van wedstrijden 

ontworpen moeten worden dat rekening houdt met de vijf hierboven beschreven punten 

 

Volgens Wible (2003) zal de hack-in-contest dan ook beter werken dan het huidige Duty to report beleid omdat:  

1) De ‘hack-in-contest’ zou leiden tot een verhoogde veiligheid op het internet als hackers latente beveiligingsfouten 

identificeren.  

2) Als hackers de beveiliging sterker maken, kan er een reconstructie plaatsvinden van vertrouwen tussen hackers, 

rechtshandhaving personeel en security professionals.  

3) Door deze vorm van decriminalisering van de meest minimaal schadelijke vormen van hacking kunnen de rechtshandhaving 

middelen zich concentreren op meer destructieve hacken.  

4) Door hacking deels te legaliseren wordt er een ruimte gecreëerd waar technologische vaardigheden op creatieve manieren 

kunnen worden ontwikkeld.  

5) Tot slot zal beperkte decriminalisering helpen bij het overbruggen van de culturele kloof tussen hackers en regelmatige 

internetgebruikers. Het openen van een discussie over het beleid kan gevolgen hebben voor de veranderingen in de 

hackerscode.  
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6) Tot slot zal beperkte decriminalisering helpen bij het overbruggen van de culturele kloof tussen hackers en regelmatige 

internetgebruikers. Het openen van een discussie over het beleid kan gevolgen hebben voor de veranderingen in de 

hackerscode.  

Re-integrative Shaming 

Deze bron geeft een evaluatie van een mogelijke interventiestrategie, genaamd: re-intergrative shaming. Hacking wordt hierbij onderverdeeld in 2 types: 

goed en kwaadaardig, waarbij er tevens gesteld wordt dat er in de hackerssubcultuur een ethiek heerst die jongeren ondersteunen om illegaal gedrag te 

vertonen. Door deze bron worden 4 ethische regels onderscheiden:  

1) Informatie delen is een goed ding.  

2) Geloof dat ongeautoriseerde binnenkomst oké is, zolang er geen diefstal of vernieling plaatsvindt.  

3) Geloof dat hacker-activiteiten de computerinfrastructuur helpt.  

4) Geloof dat het inbreken in systemen de maatschappij helpt zich beter te beveiligen. 

 

(Kao, Fu-Yang Huang, Wang, 2009) 

Doelgroep Programmadoel  Methode  Theorie  

Jongere 

daderpopulatie in 

het algemeen  

Het aanpassen van de 

hackersethiek, zoals deze 

voorkomt in hun subcultuur, 

om zo hacken te voorkomen.  

Ethiek aanpassen door re-

intergrative shaming.  

Braithwaite’s framework of Shaming Theory (Braithwaite, 

1989)  

Het woord ''shaming'' weerspiegelt een negatief 

zelfbeeldbeoordeling, verlies van eigenwaarde en een 

waargenomen verlies van status en reputatie in de ogen van 

anderen. Deze schaamte weerspiegelt een verlies van het 

gevoel van eigenwaarde als gevolg van het teleurstellen van 

anderen. 

 

Het doel van re-integrative shaming is het remmen van de 

intentie om zich misdragen. Degenen die deelnemen aan het 

shaming-proces hebben minder kans om zich misdragen in de 

toekomst. Dit type van shaming veroordeelt het strafbare feit, 

niet de dader in het openbaar.  
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Definitie van het te verminderen fenomeen 

Hacker: er zijn twee soorten van hacker definities: negatief en positief. De positieve definitie verwijst naar de 'ethische hacker' en is een persoon die geen 

misdaad heeft begaan terwijl deze hackt. De negatieve definitie verwijst naar een 'computer indringer' die probeert gevoelige informatie te ontdekken en 

die strafbare handelingen begaat.  

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Kao, Fu-Yang 

Huang, Wang, 

2009 

Op basis van hun oorspronkelijke definitie van hackerethiek, geloven jonge hackers vaak dat ze weten wat ze wel of niet online 

mogen doen. Deze hackerethiek, bestaande in hun subcultuur, komt echter vaak niet overeen met de ethiek binnen het 

strafrechtsysteem. Dit betekent dat zij een misdaad begaan terwijl zij hun handelen niet zien als deviant. Kao, Fu-Yang Huang en 

Wang (2009) geloven echter niet dat dit gedrag bestraft moet worden, omdat het kan leiden tot shaming en labeling. De hacker 

subcultuur is van nature erg antiautoritair en shaming vanaf de overheid/politie zou volgens hen daarom averechts kunnen werken.  

Zij geloven daarom dat er om illegaal hacken te voorkomen er interventies toegepast moeten worden die zich richten op het 

veranderen van de hacker ethiek. Nu krijgen hackers in hun subcultuur voor illegaal gedrag niet altijd een shaming respons, in 

sommige gevallen zelfs een aanmoedigende respons. Het creëren van een nieuwe ethiek in de hackers subcultuur waarbij er re-

intergrative shaming is van illegale handelingen, zou dan moeten zorgen van een vermindering van de hackers problematiek.  

Warning banners  

Dit onderzoek kijkt of de presentatie van een warning banner tijdens het voor de eerste keer hacken van het systeem zal resulteren tot het onmiddellijk 

doen stoppen van de handeling. Hierbij zal de warning banner het individu informeren dat de handelingen die ze willen begaan strafbaar is en hoe groot 

de kans is dat ze gepakt zullen worden. Het effect van de warning banner wordt gemeten aan de hand van het totaal doen stoppen van een handeling 

(absolute afschrikking) en het doen verminderen in frequentie van een criminele handeling (restrictieve afschrikking). 

 

(Maimon, Alper, Sobesto, Cukier, 2014) 

Doelgroep Programmadoel Methode  Theorie  

De daderpopulatie in 

het algemeen.  

Afschrikken van hacken  

 

 

Restrictieve afschrikking door 

middel van 

communicatietechnieken die de 

dader informeren dat de 

handelingen die ze willen begaan 

Afschrikkingstheorie werkt vanuit het standpunt dat de angst 

voor sancties en straffen individuen remt deel te nemen aan 

deviant en crimineel gedrag, aangezien individuen rationele 

wezens zijn die een kosten-en-baten analyse maken voor het 

plegen van criminaliteit. Er wordt wel rekening gehouden met 



66 
 

strafbaar is en hoe groot de kans 

is dat ze gepakt zullen worden. 

Hierbij is het belangrijk in welke 

mate het communicatiemiddel 

aankomt bij de doelgroep van 

het bericht. 

het verschil tussen de objectieve en subjectieve afschrikking 

(het echte risico en de perceptie van het risico).  

 

Tot slot kan het effect van een afschrikkingstechniek gemeten 

worden aan de hand van het totaal doen stoppen van een 

handeling (absolute afschrikking) en het doen verminderen in 

frequentie van een criminele handeling (restrictieve 

afschrikking).  

Definitie cyberdelict 

Het systeem schenden, wat wordt gedefinieerd als “illegale toegang tot een of meer computersystemen na het benutten van beveiligingslekken of het 

verslaan van een veiligheidsbarrière “ 

Effect Evaluatie  

Bron  N 

inter. 

groep  

N cont.  

groep  

Behandelin

g controle 

groep  

Leeftijd Geslacht  Onderzoek 

Design  

Data-

verzameling  

Analyse 

techniek  

Analyse uitkomst  Analyse uitkomst 

subgroepen 

Maimon, 

Alper, 

Sobesto, 

Cukier, 

2014 

520  

 

De 

eerste 

86 

pogin

gen 

worde

n 

gebrui

kt 

451 

 

De 

eerste 

86 

poging

en 

worde

n 

gebrui

kt 

Geen 

waarschuwi

ng  

  Experimen

t met 

random 

toegedeel

de 

groepen.  

Systematisch 

bijhouden 

van een 

geautomatis

eerd logboek  

T-test  Er kwam een verwaarloosbaar 

hoofdeffect voor de 

waarschuwing (Z = -1,46, p > 

0,05).  

 

De resultaten van een t-test 

voor het vergelijken 

onmiddellijke stopzetting met 

banner en zonder banner, 

onthulden een onbeduidend 

main effect voor de 

waarschuwing (Z = 0,57, p > 

0,05). De hoeveelheid eerste 
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systeemschendingsincidenten 

bij de computer met banner 

werden beëindigd tot 5 

seconden nadat het incident 

begon en is bijna identiek aan 

het aantal incidenten dat werd 

beëindigd in dezelfde periode 

op de computers zonder 

waarschuwing computers (18% 

16,6% op de waarschuwing 

doel computers). 

 

De duur dat iemand in het 

systeem blijft na de hack wordt 

wel beïnvloed. r=0.97*** bij 

eerste keer en r=0.26* bij alle 

observaties. 

 

Conclusie: een warning banner 

zorgt er niet voor dat het 

hacken stopt en voorkomt niet 

dat daders nogmaals bij het 

systeem inbreken.  

Tabel 5 Technische interventies 

CyberPatrol   

Een top-ranked filter gericht op het probleem van internetmisbruik, dat ontstaat wanneer werknemers gebruik maken van het internet voor 

doeleinden die niet aan werk gerelateerd zijn. Dit misbruik omvat online chatten, gamen, investeren en winkelen, illegaal downloaden, pornografie 

en cyberseks, en online misdaden. 
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CyberPatrol stelt beheerders in staat om gebruikersprofielen te creëren met instellingen voor het filteren van web inhoud. Dit kan op basis van 

door systeembeheerder (bijvoorbeeld een ouder of voogd) ingestelde toegestane/geweigerde URL's en lijsten met zoekwoorden. CyberPatrol  

maakt gebruik van gelaagde filtertechnieken met verschillende filteringsterktes. De technologieën bestaan uit CyberLIST, CyberPATTERNS, 

Webpagina Analyse en Web Link Analysis. CyberLIST is een database van URL's. CyberPATTERNS is gebaseerd op contextuele trefwoordpatronen. 

Webpagina Analyse maakt gebruik van neurale netwerktechnologie om de inhoud van die sites, die niet binnen CyberLIST zijn gecategoriseerd, te 

herzien. Web Link Analysis plaatst ongepaste afbeeldingen buiten het bereik van de gebruiker. De filteringsterkte wordt bepaald door het aantal 

technieken dat wordt ingezet. Bij laagniveau wordt er alleen CyberLIST technologie gebruikt, het midden-niveau gebruikt CyberLIST en 

CyberPATTERNS. Het hoge niveau maakt gebruik van CyberLIST, CyberPATTERNS en Web Pagina-analyse technologieën. Het maximum niveau 

gebruikt alle vier de technologieën.  

CyberPatrol is ook in staat om bezochte websites en schendingen per pagina in een logboek op te nemen.  

 

(Chou, Sinha, Zhao, 2010)  

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie 

Geselecteerde 

groepen/individuen 

Geen (geen feitelijk programma) 

Geconstrueerd doel: voorkomen 

dat individuen toegang hebben 

tot websites waar zij delict 

gedrag kunnen vertonen.  

Opleggen van toegangsbeperking aan 

(potentiële) daders middels een technologische 

filter 

Niet benoemd.  

Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Chou, 

Sinha, 

Zhao, 

2010 

Van drie onderzochte filterpakketten (CyberPatrol, CyberSitter en NetNanny) was CyberPatrol het slechtst, met een algehele 

nauwkeurigheidsscore van iets meer dan 50% op de training set en lager dan 50% op de test set (bij 50% werd de juiste beslissing 

genomen over doorlaten of blokkeren). Deze lage algehele nauwkeurigheid komt door de lage score op onderblokkering. Zo presteerde 

CyberPatrol van de geteste filters het slechts op het filteren van ongewenste pagina’s. Met een onderblokkering error rate van meer dan 

90%, op zowel de 10.000 training websites als de 3.000 test websites.  
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Wanneer de nauwkeurigheid van de inhoudsfilters (text minning) van CyberPatrol vergeleken wordt met standaard in webpagina-

ingebouwde filters met text mining algoritmes, zien we dat CyberPatrol significant slechter presteert (p=.01 multiple comparisons 

McNemar test).  

CyberSitter 

Top-ranked filter gericht op het probleem van internetmisbruik, dat ontstaat wanneer werknemers gebruik maken van het internet voor niet-werk 

gerelateerde doeleinden. Dit misbruik omvat online chatten, gamen, investeren en winkelen, illegaal downloaden, pornografie en cyberseks, en 

online misdaden. 

 

CyberSitter beroept zich op het filteren van lijsten met een dekking van meer dan 30 categorieën. Aangepaste filtering kan ingesteld worden door 

het al dan niet aanvinken van verschillende filteropties. De lijsten bevatten ongewenste URLs, trefwoorden en zinnen. Hoewel systeembeheerders 

(ouders/voogd) de inhoud in die vooraf gedefinieerde filtering lijsten niet kunnen veranderen, kunnen ze hun eigen zwarte lijsten en witte lijsten 

configureren. Ze zijn in staat om slechte sites, woorden en zinnen in de zwarte lijsten te plaatsen.  

CyberSitter is ook in staat om bezochte websites en schendingen per pagina in een logboek op te nemen. Systeembeheerders kunnen de logs 

gebruiken om filteropties verder te configureren en aan te passen, en om hun eigen zwarte en witte lijsten verder te ontwikkelen.  

 

(Chou, Sinha, Zhao, 2010) 

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie 

Geselecteerde 

groepen/ 

individuen. 

Geen (geen feitelijk programma) 

Geconstrueerd doel: voorkomen 

dat individuen toegang hebben 

tot websites waar zij delict 

gedrag kunnen vertonen.  

Opleggen van toegangsbeperking aan 

(potentiële) daders middels een technologische 

filter 

Niet benoemd.  

Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Chou, 

Sinha, 

Zhao, 

2010 

CyberSitter scoort zowel op de 10.000 training websites als de 3.000 test websites, slecht op over blokkering en betrekkelijk goed op 

onder blokkering. Van de niet schadelijke websites 30 tot 45% toch geblokkeerd (over blokkering). Van de schadelijke websites wordt 

slechts 1% toch doorgelaten (onder blokkering). 
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Wanneer de nauwkeurigheid van de inhoudsfilters (text minning) van CyberSitter vergeleken wordt met standaard webpagina-

ingebouwde filters met text mining algoritmes, zien we dat CyberSitter significant slechter presteert (p=.001 multiple comparisons 

McNemar test) maar beter dan CyberPatrol.  

 

NetNanny 

Top-ranked filter gericht op het probleem van internetmisbruik, dat ontstaat wanneer werknemers gebruik maken van het internet voor niet-werk 

gerelateerde doeleinden. Dit misbruik omvat online chatten, gamen, investeren en winkelen, illegaal downloaden, pornografie en cyberseks, en 

online misdaden. 

 

NetNanny biedt 41 filteringscategorieën voor de configuratie. Het handhaaft alleen lijsten van ongewenste URL's in categorieën en biedt geen 

ondersteuning voor inhoud gerelateerde filtering. NetNanny houdt in zijn logboek dan ook alleen bij wat de bezochte websites zijn, waarbij slechts 

gekeken wordt naar de urls. Tekstuele schendingen per pagina kunnen niet worden bijgehouden omdat NetNanny geen tekstfilter bevat  

 

(Chou, Sinha, Zhao, 2010) 

Doelgroep  Programmadoel  Methode  Theorie 

Geselecteerde 

groepen/ 

individuen. 

Geen (geen feitelijk programma) 

Geconstrueerd doel: voorkomen dat 

individuen toegang hebben tot 

websites waar zij delict gedrag kunnen 

vertonen.  

Opleggen van toegangsbeperking aan 

(potentiële) daders middels een 

technologische filter 

Niet benoemd.  

Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Chou, 

Sinha, 

Zhao, 

2010 

NetNanny had op zowel de 10.000 training websites als de 3.000 test websites, bij zowel over blokkering als onder blokkering error 

scores variërend van 29% tot 39%.  

 

Community Policing Model / Virtual neighbourhood watch 
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Deze interventie gaat ervan uit dat, voor het bestrijden van cybercrime de focus moet worden verlegd van het reageren op cybercrime, naar het 

voorkomen daarvan. Dit kan beter behaald worden door de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het internet te decentraliseren en het neer 

te leggen bij de gemeenschap van computergebruikers. Potentiële slachtoffers kunnen zo samen met de rechtshandhaving problemen identificeren 

die leiden tot cybercrime en methoden ontwikkelen om hun risico's te beperken, ten einde bedreigingen en cybercrime te voorkomen.  

 

Een concrete toepassing is het gebruik van open source software waarin elke gebruiker toegang kan verkrijgen tot de onderliggende broncode. 

Hierdoor kunnen alle gebruikers aanpassingen maken (user modifications) in de broncode om zo de kwetsbaarheden voor cybercrime in die 

software in te perken.  

 

(Jones, 2007; Brown, 2003) 

Doelgroep  Programmadoel Methode Theorie 

Alle potentiële 

daders 

Beperken van de toegang tot 

criminele doelen. 

de oprichting van relaties tussen 

rechtshandhaving en potentiële 

slachtoffers en het scheppen van 

gelegenheid (via open source 

software) voor potentiële 

slachtoffers om bij te dragen aan 

de preventie van cybercrime. 

Responsabilisering leidt tot vergroot toezicht en 

effectievere handhaving. Door burgers de mogelijkheid 

te geven om te “patrouilleren” in de virtuele wijken van 

de digitale wereld en potentiële beveiligingsfouten te 

identificeren en te corrigeren, vindt er effectievere 

preventie plaats.  

Inhoudelijke Evaluatie 

Bron  Uitkomst  

Jones, 2007 Dit preventieve gemeenschapsmodel kan geschikt zijn voor de aanpak van het probleem van cybercrime om drie redenen.  

 

Ten eerste is er een fundamenteel verschil tussen cybercrime en traditionele real space misdrijven, namelijk dat het bij cybercrime 

niet gaat om gelokaliseerde misdaden begaan door één dader tegen één slachtoffer maar om strafbare feiten die de hele wereld 

kunnen overbruggen in korte tijd en veel slachtoffers kunnen hebben. Hier is het traditionele reactieve-model van 

politieonderzoek niet voor uitgerust. 
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Ten tweede lijken afschrikkingsstrategieën bijzonder effectief te zijn bij het voorkomen van cybercrime in vergelijking met 

traditionele misdrijven. Het verhogen van de “kosten” van het plegen - door bijvoorbeeld het verbeteren van de software, zodat 

het minder kwetsbaar is voor aanvallen - heeft een krachtig effect op het voorkomen van potentiële cybercrime.  

 

Ten derde zouden op de gemeenschap gebaseerde oplossingen beter zijn in het bevorderen en bekrachtigen van positieve 

normen en waarden ten opzichte van online veiligheid in die gemeenschap.  

 

Om beveiligingsproblemen te verhelpen via eigen closed source software is men afhankelijk van het vinden van de 

beveiligingsfouten door het bedrijf zelf of van meldingen van gebruikers, waar men daarna een oplossing moet verzinnen en deze 

vervolgens door moet sturen naar de gebruikers van de software. In open source software gaat dit proces veel sneller.  

 

 

 



 
 

 
 

Bijlage 4 Achtergrondinformatie selectie delicten verdiepingsstudie. 
 

Informatie die gebruikt is voor de selectie is grotendeels gehaald uit vier onderzoeken over 

cybercrime door jeugdigen in Nederland. Het eerste is het zelfrapportage onderzoek van 

Kerstens en Stol (2012) ‘Jeugd en Cybersafety’. Het tweede is het zelfrapportage onderzoek van 

Van der Broek et al. (2013) ‘Antisociaal gedrag van jongeren online’. Het derde onderzoek is 

van Zebel et al. (2013) ‘Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: een empirische 

verkenning’, die de twee eerder genoemde zelfrapportages combineert met cijfers over 

geregistreerde cyberjeugdcriminaliteit. Het laatste onderzoek is een zelfrapportage onderzoek 

van Van der Laan en Goudriaan (2016) ‘Monitor Jeugdcriminaliteit’.3 

 

Prevalentie Cybercrime 
Er kan nog niet veel gezegd worden over de prevalentie van cybercrime in Nederland. Er is een 

beperkte registratie van cybercrime in politie- en justitiestatistieken (Van der Laan & 

Goudriaan, 2016) en slechts enkele zelfrapportagestudies (Kerstens & Stol, 2012, Van der Broek 

et al., 2013, Zebel et al., 2013 en Van der Laan & Goudriaan, 2016). De meest recente 

zelfrapportages komen uit 2015, in deze zelfrapportagestudie komt naar voren dat hacken en 

online bedreiging het meest voorkomt (Van der Laan & Goudriaan, 2016) (zie tabel 7). De 

onderzoeken op basis van zelfrapportages zijn beperkt vergelijkbaar omdat naar verschillende 

gedragingen is gevraagd (tabel 7). De percentages jongeren die gedragen plegen variëren van 

minder dan 1% (virus verspreiden) tot 24% (cyberpesten). 

   De vergelijking met andere leeftijdsgroepen is alleen te maken op basis van 

registratiegegevens. Hieruit blijkt dat van alle afgedane cyberdelicten in de periode 2006-2011 

ongeveer 10% (272 van de 2883 delicten) gepleegd is door een jeugdige dader (18 jaar of 

jonger). Van deze afgedane cyberdelicten betrof 53% kinderpornografie, 28% hacken, en 9% 

vernieling van digitale gegevens (Zebel et al, 2013, blz 60-61, tabel 5). Het is mogelijk dat er 

sprake is van een leeftijdsbias in deze registratiegegevens omdat delicten met jeugdigen 

mogelijk vaak anders worden afgehandeld.  

 

Concluderend kan worden gezegd dat uit de afgedane geregistreerde jeugdcyberdelicten en de 

zelfrapportages de volgende cyberdelicten naar voren komen als veelvoorkomend:  

- Kinderpornografie (waaronder strafbare incidenten van sexting ) 

- Cyberpesten  

- Financieel-economische online delicten  

- Hacken  

  

                                                           
3 Ook het onderzoek naar ‘sociale veiligheid op scholen’ (Scholte, Nelen, De Wit en Kroes, 2016) is geraadpleegd. 
Dit richt zich vooral op pesten op school en draagt dus verder niet bij aan de beslissing over cyberdelicten voor de 
verdiepingsstudie. 
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Tabel 1 Overzichtstabel resultaten zelfrapportage onderzoek cybercrime 

Onderzoek Doelgroep (N) en jaar 

onderzoek 

Onderzochte 

Cyberdelicten 

Resultaten 

Kerstens en Stol 

(2012) 

 

 

PO (1846) en 

VO (4453) 

 

Zelfrapportage in 

2011 

 

 

- Cyberpesten 

- Financieel-economische 

criminaliteit 

- Seksuele activiteiten 

% dader afgelopen 3 

maanden 

24% 

3% (veilingfraude) 

10% (virtuele diefstal) 

5% 

Van de Broek et al. 

(2013) 

 

 

 

Jongeren (3029) 

 

Zelfrapportage in 

2010 (tov 2005) 

 

 

 

- Onbetaald downloaden 

- Online bedreiging 

(cyberpesten) 

- Virus verspreiden 

% dader Ooit / Afgelopen 

12 maanden (tov 2005) 

 

42% / 38% (neemt af) 

7% / 5% (blijft gelijk) 

 

0.9% / 0.6% 

Van der Laan & 

Goudriaan, (2016) 

Monitor 

Jeugdcriminaliteit 

 

 

10-17 jarigen (2147) 

18-22 jarigen (1041) 

 

Zelfrapportage in 

2015 

 

 

- Cyberdelicten in enge 

zin (totaal: hacken, 

virus, ddos) 

 

 

 

 

 

 

- Voordoen als iemand 

anders 

 

 

 

 

- Bedreigen 

o sms, email, chatbox 

 

 

 

o sociale media 

 

% dader Afgelopen 12 

maanden 

 

10-11 jarigen: 7%  

12-17 jarigen: 17% 

18-22 jarigen: 22% 

In alle groepen vooral 

hacken, m.n. 12-17 ook 

virus verspreiden en ddos  

(1% respectievelijk 2%) 

 

10-11 jarigen: 5%  

12-17 jarigen: 12% 

18-22 jarigen: 8% 

 

 

 

10-11 jarigen: 2,5%  

12-17 jarigen: 8% 

18-22 jarigen: 5% 

 

10-11 jarigen: 2%  

12-17 jarigen: 8% 

18-22 jarigen: 5% 
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Zebel, et al. 2013 Op basis van 

onderzoek Kerstens 

en Stoll en WODC 

monitoren 2005 en 

2010 (opgenomen in 

vergelijking Van den 

broek, et al., 2013) 

 Geen nieuwe info Geen nieuwe info 

 

Carrière mogelijkheden voor jeugdige plegers 
Naast strafbaarheid en prevalentie wordt ook het potentieel belang van interventies voor de 

toekomst van de pleger meegenomen in de overweging. Kortom het verloop van de criminele 

carrières en de negatieve consequenties voor de normale maatschappelijke carrière (opleiding, 

werk, relaties, etc.) zijn van belang. Ook hier is beperkt empirisch materiaal beschikbaar. De 

beschikbare gegevens (Zebel et al., 2013) laten wel zien dat van de jeugdige verdachten van 

cybercrime een hoger percentage in de daaropvolgende jaren op het rechte pad blijft (71.7%) 

dan van de algemene jeugdige verdachten (47.5%). Uit zelfrapportages (Van der Broek et al, 

2013) wordt verder duidelijk dat herhaald plegen bij de daar onderzochte delicten in grote 

mate voorkomt. Zeer frequente recidive (11 keer of vaker) komt voor bij 45% van de jeugdigen 

die illegaal downloaden, bij 10% van de jeugdigen die online bedreigen en bij 20% van de 

jeugdigen die virussen versturen (tabel 1, van Van der Broek, et al, 2013). Jongeren die een 

vorm van cyberpesten (online bedreigingen) of het sturen van virussen rapporteren, plegen 

bovendien vaker andere typen online delicten.  

Van de jongeren die illegaal downloaden vertoont zo’n 50% ook offline antisociaal 

gedrag. Bij online bedreiging is dat 90%, en voor 82% van alle online bedreigers betreft dit een 

geweldsdelict (Van der Broek, et al. 2013 fig. 1). Deze laatste bevinding impliceert dat 

cyberpesten, een vorm van online agressiviteit, een verband heeft met offline agressief gedrag. 

Dit verband werd in mindere mate gevonden bij het financieel-economische delict onbetaald 

downloaden. Dit maakt het interessant om onderzoek te doen naar interventies voor 

cyberpesten, want interventies hierop zouden zowel online als offline jeugddelicten kunnen 

verminderen en vice versa. 

Hacken is bij uitstek een delict type waarin jeugdigen zich kunnen specialiseren en een 

carrière opbouwen. Hacken is zowel een doel op zich (als kick, of om status binnen de 

hackerswereld te verwerven) als een middel om andere delicten te kunnen plegen zoals: het 

verstoren van de procesgang van grote bedrijven of instanties, vermogensdelicten, bedreiging, 

beledigen of stalking (interview van der Wagen; Leukfeldt, et al., 2010). Het hacken zelf is 

uiteraard ook een delict maar wordt door de hackers zelf niet altijd zo gezien (Van der Wagen, 

Althoff & Van Swaaningen, 2016). Interessant aan hacken is dat het risico bestaat dat jeugdige 

hackers ingezet worden voor illegale praktijken van criminelen of criminele netwerken. Het 

komt echter ook voor dat jeugdige hackers juist, vanwege de door het hacken opgedane 

vaardigheden, kansen krijgen in reguliere banen (interview van der Wagen). 
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De gevolgen van veel voorkomende cyberdelicten 
Hier beschrijven we de gevolgen van de hierboven beschreven meest voorkomende 

cyberdelicten; kinderpornografie, cyberpesten, financieel-economische online delicten en 

hacken. Bij het cyberdelict kinderpornografie gaat het om het betrokken zijn bij het maken 

en/of verspreiden van seksueel beeldmateriaal (onder andere sexting maar ook mee maligne 

vormen van seksuele delicten). Het beeldmateriaal kan voor de geportretteerde meerdere 

nadelige gevolgen hebben. Zo kunnen de beelden gebruikt worden voor afpersing. En als het 

seksuele beeldmateriaal eenmaal op internet staat is het moeilijk – of misschien zelfs 

onmogelijk – om er weer grip op te krijgen. De beelden kunnen dan misbruikt worden door 

derden en het kan ook leiden tot pesterijen (Kerstens & Stol 2012; Zebel et al, 2013). Bij 

jongeren die weleens het mikpunt zijn geweest van pesten is er aangetoond dat zij een lager 

psycho-sociaal welzijn ervaren (Kerstens & Stol, 2012; Zebel et al., 2013). 

Bij de door jeugdigen veel gepleegde financieel-economische online delicten – zoals 

onbetaald downloaden, veilingfraude of virtuele diefstal (binnen bijvoorbeeld computer 

games) – zijn de nadelen deels economisch te meten, namelijk in het verloren geld of goed, 

maar hierover zijn weinig gegevens beschikbaar. De nadelen van deze delicten zijn in de 

belevingswereld van jonge slachtoffers minder groot dan bij kinderpornografie en cyberpesten. 

Jongeren geven zelfs in bepaalde gevallen aan slachtofferschap van financieel-economische 

online delicten niet als vervelend te ervaren. Voor virtuele diefstal blijkt bovendien dat jeugdige 

slachtoffers en daders veelal vrienden of bekenden van elkaar zijn en dat de ‘diefstal’ als grap 

wordt gezien (Kerstens & Stol, 2012, p.131).  

  Bij hacken kunnen de gevolgen zeer sterk uiteenlopen. Zo zijn er ‘slachtofferloze’ hacks, 

hacks waarvan het slachtoffer zich (nog) niet bewust is en hacks die uitlopen op miljoenen 

schade en/of groot psychisch leed. Het is dus moeilijk de gevolgen van hacken te benoemen 

maar dat deze groot kunnen zijn, is duidelijk. 

Voor alle vier cyberdelicten geldt tevens dat een gevolg voor jongere slachtoffers van 

deze delicten kan zijn dat er ‘migratie’ optreedt, met andere woorden dat de slachtoffer dader 

wordt (Kerstens & Stol, 2012). Zo kunnen slachtoffers van cyberagressie of sexting uit wraak 

zelf dader worden. Zoals we in hoofdstuk 4 zagen, houden sommige interventies hier al 

rekening mee door jongeren expliciet alternatieven te geven voor ‘wraak’ (o.a. Roberto, et al., 

2014).  

 

 
 

 
 


