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Enquête Digitaal Pesten  

Ben je 

  

O meisje 

O jongen  

 

1. Wat denk je: hoeveel kinderen uit jouw klas worden of zijn op internet of via hun mobiel 

gepest? 

 

O Niemand 

O 1-2 

O 3-5 

O 6-10 

O Meer dan 10 

 

2. Ben je het afgelopen jaar gepest op internet of via je mobiel?  

 

O ja 

O nee (ga verder met vraag 7) 

 

3. Hoe werd je het afgelopen jaar gepest op internet?  

Je mag meerdere antwoorden geven. 

 

O uitgescholden  

O vervelende berichten ontvangen 

O lastiggevallen 

O genegeerd 

O iemand heeft gegevens van je online gezet 

O iemand heeft gegevens of foto misbruikt  

O anders, namelijk  
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4. Door wie werd je het afgelopen jaar op internet gepest?  

Je mag meerdere antwoorden geven. 

 

O door broer(s) of zus(sen)  

O door klasgenoten 

O door vriend(inn)en  

O door kinderen uit de buurt 

O door kinderen, die ik ken van sport, club, vakantie en dergelijke 

O door kinderen, die ik alleen van internet ken  

O door anderen, namelijk: …………………………………………………………….. 

 

5. Hoe vaak werd je het afgelopen jaar op internet gepest?  

  

O nooit 

O niet zo vaak, 1 of 2 keer 

O meer dan 2 keer in een jaar 

O elke maand wel eens  

O elke week wel eens 

O elke dag  

 

6. Hoe heb je gereageerd op het pesten?  

Je mag meerdere antwoorden geven. 

 

O genegeerd 

O de pester geblokkeerd of verwijderd  

O teruggepest 

O hulp van vriend(inn)en gevraagd 

O hulp van ouders gevraagd 

O pestberichten opgeslagen  

O bericht gestuurd naar de moderator of beheerder van de website  

O anders, namelijk: ……………………………………………………………………… 
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7. Heb je het afgelopen jaar anderen gepest op internet of via je mobiel? 

 

O ja 

O nee (ga verder met vraag 10) 

 

8. Hoe heb je anderen gepest?  

Je mag meerdere antwoorden geven. 

 

O iemand uitgescholden  

O iemand vervelende berichten gestuurd 

O iemand lastiggevallen  

O iemand genegeerd  

O gegevens van iemand online gezet  

O gegevens of foto van iemand anders misbruikt  

O anders, namelijk ……………………………………………………………………… 

 

9. Welke kinderen heb je het afgelopen jaar op internet of via je mobiel gepest?  

Je mag meerdere antwoorden geven. 

 

O broer(s) of zus(sen)  

O klasgenoten 

O vriend(inn)en  

O kinderen uit de buurt 

O kinderen, die ik ken van sport, club, vakantie en dergelijke 

O kinderen, die ik alleen van internet ken  

O anderen, namelijk: ………………………………………………………………. 
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10. Heb je wel eens iemand geplaagd op internet of via je mobiel, die dat pesten vond?  

 

O ja 

O nee  

 

11. Wat heb je er toen aan gedaan?  

 

O sorry gezegd, want het was niet de bedoeling te pesten 

O niks gezegd, de ander moet maar begrijpen dat het plagerij was  

O anders, namelijk: ………………………………………………………………….  

 

12. Wat vind jij van kinderen die op internet of via hun mobiel anderen pesten?  

 

 

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………

…………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………

….………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

13. Heb je 1 gouden tip voor andere kinderen wat ze het beste kunnen doen als ze op internet of 

via hun mobiel worden gepest?  

 

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………

…………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………

….………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

14. Heb je 1 gouden tip voor ouders?  

 

………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………

…………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………

……………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………

….………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………

……………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

  


