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Overzicht 

 

 Friendly Attac: de ontwikkeling van een serious game over 

cyberpesten 

 

 Methode en resultaten 

 Aanpak ‘Intervention Mapping protocol’ 

 Wat leert het onderzoek ons 

 

 Concept test 

 

 Verdere stappen 
 

 



Friendly Attac:  

Een wetenschappelijk project rond cyberpesten 

 

 Friendly Attac wordt gefinancieerd door het IWT (Agentschap voor 

Innovatie door Wetenschap en Technologie)  

 

 SBO-project met een primaire maatschappelijke finaliteit 

 

 Wetenschappelijke doeleinden 

 

 Maatschappelijke doeleinden 
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Een multidisciplinair onderzoeksteam 



In dialoog met de verschillende doelgroepen 

Begeleidingscomité 

Child Focus, Gezinsbond, Ketnet, Awel, Microsoft Belgium, 

Departement Onderwijs - Afdeling Beleidscoördinatie 

Onderwijs, Departement Onderwijs – Klasse, Pax Christi, 

Cartamundi-digital, VIGeZ, Visual Impact BVBA, VCLB, 

Lugus Studios, Departement Welzijn, KOSH scholen, 

Kureghem.net, Jong & Van Zin, Mediaraven, Tumult, 

Referentie leerkrachten Turnhout 



Onze aanpak 

Intervention Mapping Protocol 

Doelgroep Stakeholders “Evidence-based” 



1. “Behoeftenanalyse” 

2. “Verander-matrices” 

3. “Verander-methoden” 

4. “Ontwerp materiaal” 

6. “Evaluatie” 

Intervention Mapping proces 

5. “Implementatie-plan” 



1. “Behoeftenanalyse” 

2. “Verander-matrices” 

3. “Verander-methoden” 

4. “Ontwerp materiaal” 

6. “Evaluatie” 

Intervention Mapping proces 

5. “Implementatie-plan” 
- Gezondheidsgevolgen 

slachtoffer 

- Belang van omstaanders 

- Gedrag: niet meedoen, 

troosten, 

verdedigen/rapporteren 

- Attitudes, eigen-effectiviteit  

- Attitudes: 

- Eigen-effectiviteit: modeling, uitproberen gedrag in game  

- Serious game: scenario, 

tekenen, aansluiten bij 

‘evidence’ 

- In scholen? Breder pakket? 

Duurtijd? 

- Effect en proces 



Wat leert het onderzoek ons?  

(stap 1, behoeftenanalyse) 

 
 

 

 
  Doelgroep: 12 tot 14 jarigen 
• Overgang naar secundair: vorming van sociale netwerken 

• Preventie: voor de piek in cyberpesten 

 

   Focus op omstaanders/’bystander’: 
• In 64% van de cyberpestincidenten zijn omstaanders aanwezig (volgens de slachtoffers) 

• Bystander-gedrag bij cyberpesten: 54% blijft passief, 4% helpt of bekrachtigt dader, 42% 

verdedigt 

• Het belang van verdedigen blijkt uit onderzoek naar traditioneel pesten 

 
 

Extra onderzoek  nodig naar omstaandergedrag bij cyberpesten + 

determinanten 

 
 



Extra onderzoek naar omstaandergedrag  

en determinanten 
 

 
 

 
  

 

Focusgroep gesprekken met 61 jongeren in 1e, 2e, 3e middelbaar (9 groepen)  

 

Survey: data verzameld bij 1750 jongeren in 1e, 2e, 3e middelbaar in 14 scholen 

 

Experiment bij 453 jongeren uit het tweede middelbaar   

 
 



 
 

 

 
 

 

 Gedrag van getuigen:   melden aan volwassenen,   troosten/advies geven 

 Gedrag afhankelijk van context 
  

  BULLY CIRCUMSTANCES 

  Popular Not popular Unclear Fair Unfair 

VICTIM Friend Always defend, regardless of the bully, regardless of circumstances 

Acquain-

tance 

Look for 

more 

information 

on circum-

stances 

Defend, as 

there is no 

risk that the 

bully is 

supported 

by friends 

Do nothing 

(passive 

bystanding 

or ignoring) 

Do nothing 

(passive 

bystanding 

or ignoring) 

Defend, as 

everyone 

else will 

agree 

A loner Never defend, do nothing 

Popular Defend, because there is a higher chance they are not the only 

defender in this case 

 

Wat leert het onderzoek ons?  

(stap 2, determinanten van gedrag) 

Gepubliceerd in: DeSmet et al, (2014). Determinants of Self-Reported Bystander Behavior in Cyberbullying Amongst Adolescents. Cyberpsychology, Behavior and Social 

Networking 



Experiment: onderzoek naar 

contextinvloeden van omstaandergedrag 

 
 

 

 
  

 

 
 

Contextinvloeden die gemanipuleerd werden:  
Ernst van de situatie  

Laag of hoog 

Gedrag van andere bijstanders 

Pestkop bevestigen of slachtoffer 

verdedigen 

Identiteit andere bijstanders  

Kennissen of goede vrienden 

Resultaten:  
 Hoge ernst: minder vaak meedoen, vaker helpen 

 

 Meedoen met de pestkop: meer als andere bijstanders meedoen, 

meer als andere bijstanders goede vrienden zijn 

 

 Slachtoffer helpen: bij ernstige situatie: meer geneigd om te helpen 

als andere bijstanders goede vrienden zijn. Bij minder ernstige 

situatie: meer geneigd om te helpen als andere bijstanders 

kennissen zijn 

Gepubliceerd in: Bastiaensens et al, (2014). Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders’ behavioural intentions to help the victim or 

reinforce 

the bully. Computers in Human Behavior, 31, 259-271 



Survey determinanten van getuigengedrag 

 
 

 

 
  

 

 
 

Wat doen jongeren als ze zien dat iemand gecyberpest wordt? 

 

Passieve 

toeschouwers 

Verdedigen & 

steunen 

Rapporteren 

Aanmoedigen 

Meedoen 

38,1% - 53,4% getuige* 

* Hoger percentage op basis van voorbeelden van cyberpesten 



•Meer jongens dan 

meisjes  

•Meer in ASO 

•Stijgt met leeftijd 

•Slechter schools 

klimaat 

 

 
 

 

DICA: 

Lagere empathie 

Minder vaak zelf 

klass.slachtoffer 

 

Passieve 

toeschouwers 

Verdedigen 

& steunen 

•Meer meisjes dan 

jongens 

troosten/geven advies 

•Daalt met leeftijd 

•Assertief verdedigen 

meer in BSO 

•Beter schools klimaat 

 
 

DICA: 

Meer empathie 

Vaker zelf cyber/klass. 

slachtoffer 

 

Rapporteren Aanmoedigen Meedoen 

•Meer meisjes dan 

jongens  

•Daalt met leeftijd 

•Meer in BSO 

•Minder bij jongeren 

die thuis 

anderstalig zijn 

•Beter schools 

klimaat 

 

 

•Evenveel meisjes als 

jongens 

•Meer spijbelaars en 

bissers 

•Meer anderstaligen 

thuis 

•Meer in BSO 

•Slechter schools 

klimaat 

 

 

Te kleine aantallen 

 

 

 
 

 
 

 

 

DICA: 

Lagere empathie 

Vaker dader klassiek 

pesten 

 

Verschillen naar getuigengedrag 



Gedragsdoelen voor bystanders 

EERST: nagaan of het bedoeld is om te kwetsen of 

kwetsend werd opgevat? 

NOOIT: lachen of tonen aan de pester dat je het eens 

bent/leuk vindt 
ALTIJD:  het slachtoffer troosten/advies/info geven 

VRIEND:  ALTIJD verdedigen 

KENNIS:  omstandigheden begrijpen 

NOOIT: de schuld bij het slachtoffer leggen 

UITGELOKT: leerkracht betrekken 

ERNSTIG: leerkracht/ouders betrekken 

C
O

N
TE

X
T 



Determinanten van getuigengedrag (Voorlopige resultaten) 

Attitudes 

Norms 

Self-efficacy 

Intention Behavior 

Environmental 

factors 

Skills & abilities 

Moral disengagement 
attitudes:  

•diffusing/displacing responsibility  

•moral justification 

•euphemistic labeling  

•advantageous comparison 

•blaming or dehumanizing the victim 

•denying negative consequences 

- Positieve uitkomstverwachting 

voor slachtoffer 

- Neg. tav passief, pos. tav 

verdedigen 

1 

2 

4 

3 

- Vrienden verwachten dat ze 

verdedigen 

- Kan tegen de pester zeggen te 

stoppen 

- Laag gevoel dat het niet hun 

verantwoordelijkheid is 



 

 

Eindproduct stap 2: Matrices van gedragsdoelen (PO’s) en 

determinanten 

  
 

 

Performance Objectives 

(bystanders) 

Knowledge Skills and Self-efficacy Attitudes and Outcome 

Expectations 

Perceived Social Norms 

PO1. Assess whether the 

message is meant to 

hurt 

K1a. Define which typical 

elements in online / GSM 

messages show a bully’s 

wish to hurt 

SSE1. Express confidence 

in recognizing a bully’s 

intentions 

OE1. Believe that 

recognizing whether 

something is meant as 

funny or nasty can help 

in better responding to 

cyberbullying  

PSN1. Recognize that 

others also assess 

whether the message is 

intended to hurt or not  

PO2. NEVER: laugh or 

say something to the 

bully to show you agree 

K2a. Express that 

assisting or laughing is 

just as bad as the initial 

cyberbullying itself 

K2b. Recognize that by 

not laughing, you can 

stop the bully 

K2c. Describe how 

laughing makes the 

victim feel worse 

K2d. Recognize that by 

showing a strong will and 

not to join, you will 

increase in popularity 

status 

SSE2a. Express 

confidence in 

understanding a victim’s 

emotions  

SSE2b. Express 

confidence in resisting 

the social pressure of the 

bully to join in 

OE2a. Judge that 

cyberbullying is not 

justified, for no-one 

OE2b. Believe that by not 

laughing, you can stop 

the bully 

PSN2. Recognize that 

others do not expect you 

to laugh or join in 



Omgevingsinvloeden 

•Minder door leerkrachten 

dan door directie, 

leerlingen-begeleiders 

•Meer in middenschool 

•Meer door meer ervaren 

schoolpersoneel 

 

 

Gesprekken Door-

verwijzen 

•Meer door vrouwen dan 

mannen 

Betrekken 

ouders 
Straffen Negeren 

•Meer door directie 

•Meer in middenschool 

•Meer door meer ervaren 

schoolpersoneel 

• Geen significante 

verschillen op socio-

demografische kenmerken 

 

 

 

 

 

• Geen significante 

verschillen op socio-

demografische kenmerken 

 Online enquête bij 433 leden van onderwijzend/opvoedkundig personeel 

• Als men verwacht dat 

straffen, betrekken van de 

ouders en praten helpt 

• Bij hogere subjectieve norm 

(dat anderen verwachten 

dat je iets doet) 

 

•Meer bij hogere moral 

disengagement (schuld bij 

slachtoffer leggen, 

gevolgen minimaliseren) 

• Als men verwacht dat 

praten enz. niet helpt en 

negeren wel helpt 

• Lagere subjectieve norm 

 

•Meer bij lagere ‘moral 

disengagement’ 

(verantwoordelijkheid) 

• Bij positieve uitkomst-

verwachting (alg.), hogere 

eigen-effectiviteit en 

betere relatie met 

leerlingen, hogere 

subjectieve norm 

• Als men verwacht dat 

straffen helpt 

•Meer als probleem-

perceptie hoger is 

•Meer bij lagere ‘moral 

disengagement’ 

(verantwoordelijkheid) 

• Bij positieve 

uitkomstverwachtingen 

van doorverwijzen en 

ouders betrekken 

• Bij hogere subjectieve 

norm 

 

•Meer als probleem-perceptie 

hoger is 

•Meer bij lagere ‘moral 

disengagement’(verant-

woordelijkheid 

• Bij positieve 

uitkomstverwachting (alg.), 

hogere eigeneffectiviteit en 

betere relatie met leerlingen 

 



Omgevingsinvloeden 

Welke steun verwacht het schoolpersoneel in het aanpakken van 

cyberpesten? 

Opleiding voor leerkrachten: 

Opleiding (pedagogische studiedag) voor herkenning van 

signalen en dynamiek, en welke acties te nemen 

Tijd en middelen vrij maken hiervoor 

Meer hedendaagse visie op onderwijs, disseminatie ipv kleine 

projectjes en proeftuinen 

Ook buiten school moet school kunnen optreden, nu is er 

machteloosheid en frustratie 

Bevriend zijn met leerlingen op Facebook 



Omgevingsinvloeden 

Welke steun verwacht het schoolpersoneel in het aanpakken van cyberpesten? 

Informatie voor leerlingen: 

Meer ‘niet-belerend’ materiaal (filmpjes) op jonge leeftijd over Internet 

gebruik en cyberpesten, sensibiliserend in plaats van enkel als er een geval 

van zelfdoding zich voordoet 

Draagplatform waar jongeren hun hart kunnen luchten (contacten met 

leerkrachten) 

Straffend: 

Duidelijk maken in schoolreglement + (strengere) sancties (‘witte boord 

criminaliteit’) 

Multimedia afschaffen, verbieden; meer beveiliging 

Maatschappij: 

Schokkende beelden op massamedia, gevolgen duidelijk maken 

Geen – scholen kunnen niet alle problemen oplossen 



Performance Objectives 

(bystanders) 

Knowledge Skills and Self-efficacy Attitudes and Outcome 

Expectations 

Perceived Social Norms 

PO8-PO9. Tell an adult K8-9a. Recognize that telling 

an adult is also a viable 

strategy for a bystander and 

not only for the victim 

K8-9b. Describe strategies 

on how you would tell an 

adult about someone else 

being cyberbullied 

K8-9c. List who you could 

turn to and confide in when 

you want to report someone 

being cyberbullied 

SSE8-9. Express confidence 

in talking to an adult when 

witnessing someone is being 

cyberbullied 

OE8-9a. Expect that talking 

to adults will help end the 

cyberbullying 

OE8-9b. Expect that when 

talking to teachers, they will 

quickly and effectively 

intervene 

OE8-9c. Expect that when 

talking to parents, they will 

not overreact 

PSN8-9a. Recognize that 

your parents expect you to 

tell them when someone is 

being cyberbullied 

PSN8-9b. Recognize that 

your teachers expect you to 

tell them when someone is 

being cyberbullied 

PSN8-9c. Recognize that 

your friends will tell an adult 

also when someone is being 

cyberbullied 

Stap 3: selecteren van juiste methoden 

Bijv. via online forum 

discussies, gebruik van een 

analogie met een evidenter 

thema 

Bijv. via inoefenen van 

gedrag, modeling, 

eigen gedrag 

monitoren 

Bijv. via positieve 

zelfreëvaluatie, 

conditionering 

Bijv. stimuleren 

communicatie, 

publieke rolmodellen 



Stap 4, Creatie van de materialen…  

het achtergrondverhaal 
 

 
 

 
 

The Messenger… een detective game 

RPG/ puzzle game 

Online  

One-player game 

Adaptief en gepersonaliseerd 

2043: Barbara West, een beroemde onderzoeksjournaliste, sterft wanneer ze de 

identiteit probeert te onthullen van een  geheimzinnige cyberterrorist die zichzelf 

‘The Messenger’ noemt. Ze laat een koffer met 6 objecten na die kunnen leiden naar 

de kwaadaardige terrorist. Haar moedige zoon Rafaël wil met de tijdsmachine van 

zijn vader, de geniale professor West, door de tijd reizen om haar te redden. Maar 

door een defect in de machine wordt hij niet twee, maar dertig jaren terug in het 

verleden geworpen, naar 2013…. 

Scenarist: Bart Uytdenhouwen 



Het verhaal en de personages: concept test 

 
 

 
 

 
  

   Focusgroepgesprekken met 67 leerlingen uit het eerste 

en tweede middelbaar 

 

 Verhaal, personages en tutorial getest op basis van 

theorieën uit gezondheidsvoorlichting en entertainment-

education 

 
 

 

 

 



Concept test: uitzicht personages 

 
 

 
 

 
 

Te oud voor 
doelgroep, 
kleding niet 

modern 
genoeg 



Concept test: algemene bevindingen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Verhaal zit goed (begrip, benieuwd naar afloop, meeleven) 

 

 Uitwerking intro-clip moet beter (actie, suspense, vanuit 

perspectief van hoofdpersonage) 

 

 Rolmodellen zijn herkenbaar 

 

 Doelgroep: 2 ASO kritischer (enkele onverwachte elementen 

verwerken in de game) 

 

 Algemene look: donkere look past bij verhaal, maar hier en daar 

toch wat meer kleur integreren 

 
 

 

 

 



De game 

 
 

 

 
  

 

  Performance objectives (gedragsdoelen) 

Level 1 PO1: Assess whether the message will either be meant to hurt or will be perceived as 
hurtful=bullying 

PO2: NEVER laugh or say something to the bully to show you agree 

PO3: ALWAYS comfort the victim 

Level 2 PO7: Do not blame the victim for causing or  starting the bullying 

Level 3 PO4: Assess whether the victim is a friend or an acquaintance 

PO5: if the victim is a friend: always defend, by talking ot the bully/friends offline, use 
humor or wit to show the message is hurtful and not funny 

PO6: If the victim is not a friend: talk to the friends of the victim and of the bully, 
understand the situation, responds as above when no-one else acts and the act is not 
provoked by aggressive behavior of the victim 

Level 4 PO8: if the victim did provoke, tell a teacher to stop the vicious cycle. 

PO9: if the bullying is of physical or sexual nature, or is repeated and severe: also tell 
your parents, tell a teacher 

De Game wordt level per level uitgeschreven, geïmplementeerd en getest. Level 1 is 

uitgeschreven en wordt momenteel geïmplementeerd 



De game 

 
 

 

 
  

 

De game doelen zijn:  
 

 Clues over de identiteit van de Messenger 

verzamelen 

 Badges verzamelen  gelinkt aan 

gedragsdoelen (positieve zelf-reëvaluatie) 

 Munitie verzamelen om de tijdsbewakers op 

afstand te houden  gelinkt aan 

gedragsdoelen: ‘juiste’ reactie in scenario of 

goed scoren in een minigame (klassieke 

conditionering) 

 

Na elk level kan speler keuze maken i.v.m. identiteit 

van The Messenger en krijgt hij/zij feedback in 

verband met de gedragsdoelen  



Verdere stappen 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Binnen project: verdere proces- en effectevaluaties 
 Levels testen op gebruiksgemak en spelbeleving 

 Veranderingen in gedragsdeterminanten nagaan 

 

 Implementatie: van evidence-based game naar whole 

school approach 
 Educatief pakket rond game 

 Educatief pakket met game ingebed in whole school approach 

(modulair systeem, inspelen op sterktes in school) 

 Constante evaluatie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Volg onze vooruitgang 

 
 

 

 
 

 
 

…Via Twitter, Facebook, onze website (www.friendlyattac.be) … en 

schrijf je in op onze nieuwsbrief via de website 
 

Scholen die willen meewerken aan het onderzoek kunnen zich melden 

via info@friendlyattac.be  
 

Meer weten? Lees onze white papers 
 

1. Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten: een overzicht van de 

bevindingen. 

2. Computergestuurde interventies voor de bevordering van gezondheid bij jongeren: programma’s op 

maat en het gebruik van videospelletjes. 

3. De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin 

programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden. 

mailto:info@friendlyattac.be

