Cijfers over

Pesten: slachtoffers
Kinderen en jongeren die gepest worden, zijn slachtoffer van een stelselmatige vorm van agressie.
Een of meer personen proberen hen fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De
macht is hierbij ongelijk verdeeld. Relatief nieuw is het zogenaamde cyberpesten, het pesten via
digitale kanalen. Kwetsende teksten worden bijvoorbeeld op internetfora geplaatst of foto's, filmpjes
of roddel via het web verspreid.
Meer informatie
Dossier Pesten (Nederlands Jeugdinstituut).

Aantal kinderen en jongeren dat wordt gepest
In 2018 zegt 10 procent van de kinderen
in het basisonderwijs en het speciaal
basisonderwijs dat zij minstens een keer
per maand slachtoffer geweest zijn van
pesten. Hiervan geeft bijna 7 procent aan
maandelijks gepest te zijn en ruim
3 procent wekelijks. Tussen 2014 en 2016
was sprake van een daling van 14 procent
naar 11 procent van het aantal slachtoffers
van pesten in het basisonderwijs. In 2018
is deze daling gestabiliseerd.
Binnen het voortgezet onderwijs zegt 5
procent van de leerlingen slachtoffer te zijn van pesten, waarbij bijna 2 procent maandelijks en ruim 3
procent wekelijks is gepest. Ook binnen het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet
onderwijs is sprake van een daling. In 2014 ging het om 11 procent van de leerlingen en in 2016 om 8
procent.
Van de slachtoffers van pesten in het basisonderwijs meldt ruim 66 procent persoonlijk gepest te zijn.
Bij bijna 8 procent gaat het om pesten via e-mail, chatgesprekken of sms. Andere manieren waarop
kinderen gepest worden, zijn onder meer via telefoongesprekken en briefjes. Ook in het voortgezet
onderwijs worden leerlingen met ruim 47 procent vooral persoonlijk gepest. Pesten via
internet komt in het voortgezet onderwijs, met ruim 20 procent, meer voor dan in het basisonderwijs.
Deze gegevens zijn afkomstig uit de Monitor Sociale Veiligheid in en rond school, waarin de
ervaringen met pesten en geweld van leerlingen worden gemeten. In de vragenlijst wordt het begrip
pesten niet gedefinieerd. De beleving van de slachtoffers staat centraal; wat zij onder 'pesten'
verstaan kan verschillen (Nelen e.a., 2018).
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Pesten onder scholieren van 12-16 jaar
In 2017 zegt bijna 6 procent van de
leerlingen in groep 8 van de basisschool in
de maanden voorafgaand aan het
onderzoek regelmatig gepest te zijn; dat wil
zeggen minstens twee keer per maand.
Voor scholieren in het voortgezet onderwijs
gaat het om 4,5 procent. In 2017 is zowel
in het basisonderwijs als in het voortgezet
onderwijs ten opzichte van eerdere
jaren sprake van een daling van het aantal
slachtoffers van pesten. In 2001 zei ruim
12 procent van de basisschoolleerlingen
minstens twee keer per maand gepest te
worden. In 2017 is dit gedaald naar bijna 6 procent.
Ook in het voortgezet onderwijs is het percentage jongeren dat gepest wordt afgenomen. In 2001
zei 9,5 procent gepest te worden, in 2017 is het gedaald naar 4,5 procent.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het vierjaarlijks HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn
van scholieren.
In de meeste onderzoeken naar pesten en gepest worden, wordt aan kinderen en jongeren zelf
gevraagd wat hun ervaringen hiermee zijn. Doordat elk onderzoek het begrip 'pesten' anders
definieert, is het moeilijk om de resultaten onderling te vergelijken.
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Slachtoffers online pesten
Ruim 5 procent van de internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zegt in 2018 wel eens online
gepest, gestalkt of bedreigd te zijn. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak mee te maken als jongens
(respectievelijk 7,1 procent en 3,6 procent).
In de meeste gevallen, 3,9 procent, gaat het om online laster (online roddels, getreiter, pesten). 5,1
procent van de meisjes en 2,8 procent van de jongens had hier last van. Online stalking waarbij het
slachtoffer herhaaldelijk wordt lastiggevallen, komt bij 1,9 procent van de jongeren voor (3,1
procent van de meisjes en 0,8 procent van de jongens). Bedreiging met geweld komt met 1,0 procent
even vaak bij jongens en meisjes voor.
Deze cijfers zijn afkomstig uit het onderzoek Digitale Veiligheid en Criminaliteit. In dit onderzoek is
internetgebruikers gevraagd of ze de afgelopen twaalf maanden wel eens last hebben gehad van
laster, stalking of bedreiging (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).
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