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Vandenbroucke in actie tegen cyberpesten
Brussel l Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) voert de strijd tegen het
cyberpesten op. Een nieuwe informatiegids moet scholen en leraars wijzen op de mogelijkheden die
gsm, e-mail en internet eigentijdse pestkoppen bieden en hen leren er gepast op te reageren.
Door Gorik Van Holen
"Cyberpesten is geen randfenomeen meer maar een kwalijke bijwerking van de intensieve verspreiding en dito
gebruik van allerlei moderne technologieën", zegt Vandenbroucke in een antwoord op een parlementaire vraag
van Anne Marie Hoebeke (VLD). "Ook ik was verrast door de cijfers waaruit blijkt dat veel jongeren slachtoffer en
dader zijn van deze nieuwe vorm van pesten."
Vandenbroucke is vastbesloten om leraars en scholen te sensibiliseren voor de problematiek. Begin volgend jaar
verspreidt het departement Onderwijs een geactualiseerde versie van de Gids voor veilig ICT-gebruik op school.
"Het hoofdstuk over cyberpesten zal gevoelig worden aangepast", zegt de minister.
Anonieme e-mails met scheldtirades, kleinerende sms'jes, inbreken in andermans mailbox en het paswoord
veranderen, bewust virussen doorsturen, zelfs complete internetsites waarop klasgenootjes of leerkrachten te
kakken worden gezet... Het zijn moderne vormen van pestgedrag waaraan voorlopig niet altijd evenveel aandacht
wordt geschonken.
Uit een recente studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
(vIWTA) blijkt nochtans dat ongeveer de helft van de Vlaamse jongeren uit het zesde leerjaar en het eerste
middelbaar zich al schuldig heeft gemaakt aan cyberpesten en dat zowat zes op de tien leerlingen er het
slachtoffer van werden. Volgens de onderzoekers is degelijke informatie onontbeerlijk om het fenomeen een halt
toe te roepen. Niet alleen zijn leraars en ouders dikwijls minder vertrouwd met de nieuwe technologieën dan hun
leerlingen en kinderen, ook zijn de pesters zich vaak niet bewust van de schadelijke impact van wat ze zelf als
onschuldige plagerijen beschouwen.
Volgens de studie is het vooral belangrijk om kinderen 'cyberetiquette' bij te brengen en hen op een correcte
manier te leren omgaan met de nieuwe communicatiemiddelen. Vandenbroucke wil die vaardigheden en attitudes
opnemen in de vakoverschrijdende ICT-eindtermen, waarover momenteel nagedacht wordt.
Een specifiek meldpunt voor cyberpesten, een andere aanbeveling in de studie, komt er voorlopig niet. Vlaams
minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) wijst op de bestaande Kinder- en Jongerentelefoon, waar ook
slachtoffers van cyberpesten terechtkunnen.
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