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voor leerlingen, leerkrachten,
ouders en leerlingbemiddelaars

Maakt kinderen en jongeren sterker,
empowert hen en stopt pesten

ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) is een programma dat wil
bijdragen aan het welzijn en welbevinden van kinderen door methodes toe te passen die al bewezen hebben
succesvol te zijn in de aanpak tegen pesten, met name een holistische benadering die gericht is op het ontwikkelen
van vaardigheden. Het materiaal dat opgenomen is in deze publicatie en online op http://enable.eun.org/
implementing_enable zal vooral inzetten op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden en op het
promoten van het opkomen voor medeleerlingen. ENABLE is een project dat mede gefinancierd wordt door de
Europese Commissie en dat ondersteund wordt door een denktank van 12 internationale experts. Het project zal in
zijn eerste fase uitgerold en geïmplementeerd worden door zes partners in zes landen:
European Schoolnet is het netwerk van 30 ministeries van onderwijs dat al bijna 20 jaar actief is als
non-profit organisatie die onderwijsnetwerken creëert en bijeenbrengt en grootschalige transnationale
projecten i.v.m. ICT en Europese samenwerking coördineert. Deze activiteiten brengen de organisatie
in contact met meer dan 5 miljoen scholen. European Schoolnet is daarom goed geplaatst om acties
op te zetten tussen scholen en op de hoogte te blijven van de bezorgheden van de jongeren, leerkrachten en onderwijsexperts. Dit gebeurt via projecten zoals eTwinning en via het verspreiden van
materiaal tegen pesten waarbij het ook fungeert als ‘verzamelplaats’ voor dit soort lesmateriaal. EUN
heeft, als coördinator van het Insafe netwerk sinds 2004, ook diepgaande kennis ontwikkeld over
online en offline pesten.
For Adolescent Health (FAH youth-life.gr/index.php/el) is een ngo gevestigd in Griekenland.
FAH is opgericht en gefinancierd met als doel het bevorderen van de gezondheid van tieners in
Griekenland, alsook in Europa en wereldwijd. De activiteiten van FAH richten zich op alle klinische,
educatieve en onderzoeksniveaus. Er wordt vooral nadruk gelegd op de liefdadigheid voor kinderen
en jongeren in nood. De acties van FAH lopen in samenwerking met de Adolescent Health Unit
(AHU) van de Tweede Afdeling van de universiteit van Athene voor Pediatrie en eveneens samen
met andere lokale ngo's, Europese en internationale organisaties.
South West Grid for Learning, SWGfL (www.swgfl.org.uk) is een liefdadigheidsfonds dat
zich specialiseert in het ondersteunen van scholen en het tot stand brengen van duurzame
veranderingen, voornamelijk via een goed en correct gebruik van technologie en ICT. Het heeft
een internationale reputatie opgebouwd door het ontwikkelen van educatieve online safety-tools
en hulpmiddelen, waarmee het meermaals in de prijzen viel. Alsook door het aanbieden van
veilige, beveiligde en betrouwbare breedband internetverbindingen in onderwijsomgevingen.
SWGfL heeft, samen met partners Childnet en Internet Watch Foundation, het UK Safer Internet
Centre geleid als onderdeel van het Safer Internet Programma van de Europese Commissie.
De Diana Award is een liefdadigheidsorganisatie die opgericht is in de nagedachtenis van
Diana, prinses van Wales die geloofde dat jongeren de kracht hebben om de wereld te
veranderen in positieve zin. Sinds 1999 zijn meer dan 45.000 jongeren onderscheiden met een
Diana Award voor de opmerkelijke rol die ze opgenomen hebben in hun eigen leefwereld, en dit
zijn jongeren van over de hele wereld. Een van de vier kernprogramma's van de Diana Award
is de Diana Award Anti-Bullying Campaign die tot op vandaag meer dan 18.000 jongeren
opgeleid heeft in het hele Verenigd Koninkrijk, als ambassadeur tegen pesten. Door zijn
verschillende projecten en campagnes geeft Diana Award jongeren, professionals en ouders
de vaardigheden, de kennis en het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om de verschillende
vormen van pesten aan te pakken.
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‘Partners in Learning’ is een vereniging voor leerkrachten, die zich richt op het creëren van een
positieve en ondersteunende omgeving waarin onderwijsprofessionals hun ervaringen kunnen
delen, actuele en kwalitatieve informatie kunnen krijgen, innovatief en creatief kunnen zijn en zich
continu verder kunnen ontplooien op professioneel vlak. Partners in Learning promoot een correct
en doelgericht gebruik van onderwijsgerichte technologie in alle domeinen van het onderwijs, het
levenslang leren door leerkrachten en het onderwijzen en leren over een verantwoord, correct en
veilig gebruik van internet.
Center for Digital Youth Care (CfDP) werkt sinds 2004 aan het creëren, het aanbieden en het
garanderen van professionele hulp aan kwetsbare personen via digitale media. Het is een nonprofitorganisatie die verankerd is in de Deense YMCA en het jeugdwelzijn. Het centrum runt
HYPERLINK "http://cyberhus.dk/" Cyberhus.dk, dat is een virtueel ‘huis’ of ‘club’ die een online
forum en counseling aanbieden via chat voor kinderen en tieners die een risico lopen of kwetsbaar
zijn online. De counseling wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwillige chat-consulenten met
relevante ervaring in het onderwijs (leerkrachten, pedagogen, sociaal werkers en studenten
psychologie). Ze behandelen problemen i.v.m. veilig internet. Als onderdeel van het Safer Internet
programma van de Europese Unie runt Cyberhus sinds 2009 de Deense hulplijn voor veilig internet.
In december 2008 stond Cyberhus vermeld in de top 5 van de beste Europese websites voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren (E-inclusie).
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Doelgroep: Jongeren

ENABLE in2 het kort
ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments)
is een project dat door de Europese Unie gefinancierd wordt, dat pestgedrag wil
bestrijden en aanpakken en dat wil bijdragen aan het welzijn van jongeren tussen
11 en 14 jaar oud door in te zetten op het ontwikkelen van de sociale en emotionele
vaardigheden en op leerlingbemiddeling.
ENABLE hanteert een holistische en duurzame benadering om pesten terug te dringen, door
zowel leerlingen, leerkrachten als ouders/opvoeders te betrekken. Via een reeks “SEL”-lessen
(“SEL” = Sociaal en Emotioneel Leren) wordt het gedrag van leerlingen beïnvloed. Dit gebeurt
door de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun sociale en emotionele vaardigheden en
door hen aan te moedigen na te denken over hun eigen gedrag en dat van hun medeleerlingen.
ENABLE maakt leerkrachten, leerlingen en ouders wegwijs in wat pesten is en hoe ermee om te
gaan. Welke efficiënte maatregelen kunnen genomen worden om te voorkomen dat er gepest
wordt en om de impact ervan op het individu te verkleinen?
Voor de groep geselecteerde leerlingbemiddelaars is er: een ééndaagse training, een reeks
workshops, heel wat campagnemateriaal en activiteiten om leerlingen te doen nadenken. Dit alles
is zo gestructureerd voor de leerkrachten dat er sprake is van een geleidelijke en progressieve
opbouw. Leerlingbemiddelaars voeren campagnes en organiseren activiteiten die de hele
schoolomgeving informeren over pesten (inclusief de ouders) en ze moedigen leerlingen aan
om na te denken over hun gedrag. Op deze manier zullen de leerlingbemiddelaars uiteindelijk
een cultuur creëren waarin leerlingen zich uitspreken tegen pesten, elkaar helpen en steunen en
elkaars verschillen respecteren.
De ‘Brochure tegen Pesten voor ouders’ wordt aangeboden aan alle leerlingen en bevat activiteiten
om het leerproces ook thuis te kunnen verderzetten en om ouders te informeren over hoe hun kind
veilig kan zijn en blijven, zowel online als offline.
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Algemene voordelen van het
ENABLE programma
Psycholoog Abraham Maslow beschreef een hiërarchie van behoeften waarvan hij beweerde dat
deze een model biedt om de nood aan menselijke relaties te begrijpen. Behoeften onderaan in
de piramide, zoals lichamelijke behoeften en de behoefte aan veiligheid, moeten eerst vervuld
zijn vooraleer een individu de behoeften hoger in de piramide kan en zal overwegen. Wanneer
de emotionele en lichamelijke veiligheid in het gedrang komt, zullen leerlingen het grootste deel
van hun tijd, energie en creativiteit gebruiken om simpelweg proberen te overleven. Deze strijd
belemmert het leren. De behoefte om ergens bij te horen is vaak enorm sterk aanwezig op school.
Kinderen moeten zich welkom voelen in de klas en op school. De relaties in een vriendengroep
en de omgang met medeleerlingen beïnvloeden het succes van een kind op school substantieel.
Het is moeilijk om te leren in een ‘vijandige’ omgeving, in een klas of school waar men zich
niet ‘veilig’ voelt. ENABLE reikt bouwstenen aan en kan daadwerkelijk helpen om een klas om
te vormen naar een bemoedigende omgeving waar kinderen zich thuis voelen en waar leren
effectief ondersteund wordt.

Het ENABLE programma zal ervoor zorgen en ertoe bijdragen dat het voltallige schoolpersoneel zijn
verantwoordelijkheid kan opnemen om een veilige omgeving aan te bieden waar kinderen kunnen leren1. Kinderen
zullen beter presteren wanneer zij zich zowel op lichamelijk als op emotioneel vlak veilig en gezond voelen.
Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek dat in die lagere en secundaire scholen waar de brede
school-aanpak van SEL (Sociaal en Emotioneel Leren) echt ingang gevonden heeft, er veel vaker hogere
resultaten behaald werden bij proefwerken op 11-jarige leeftijd en bij examens op 16-jarige leeftijd, dan in
die scholen waar SEL niet of bijna niet ingevoerd werd. Daarnaast bleek dat in de scholen waar SEL goed
ingevoerd is, er ook al meteen een daling is van de problemen met pesten en spijbelen2.
Zowel kinderen die het slachtoffer zijn van pestgedrag als diegenen die aanzetten tot pesten of er aan meedoen,
scoren slecht op het vlak van hun psychologische, sociale, lichamelijke ontwikkeling alsook hun ontplooiing op
school (leerprestaties). Door te werken rond emotionele vaardigheden op school, zal pestgedrag afnemen en
zullen er minder slachtoffers zijn3.
Er is vaak duidelijk een verband tussen pesten en andere gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld moeilijk om
kunnen met gezag4. De invoering van het ENABLE programma biedt een brede en holistische aanpak aan
voor het omgaan met gedrag dat ook verdergaat dan pesten alleen5. Leerlingen kunnen pestgedrag bij hun
leeftijdsgenoten veel sneller herkennen en vaststellen dan Volwassenenn en ze kunnen het al in een heel vroeg
stadium melden aan een Volwassenen zodat de impact op het individu (slachtoffer) beperkt blijft.
Programma’s die erop gericht zijn om de sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen, hebben ook al
bewezen een goede invloed te hebben op het welzijn van het personeel en kunnen helpen om de hoge en
toenemende stress bij leerkrachten te verminderen, alsook het ziekteverzuim te beperken6.
“De algemene boodschap is dat programma’s die erop gericht zijn de sociale en emotionele vaardigheden te
ontwikkelen een positief effect hebben op de beleving en het welbevinden van het personeel en de leerlingen
op school... Dit is geen snelle oplossing of aanpak, maar één die tijd, vastberadenheid, visie en strategisch
leiderschap vraagt voordat het zijn vruchten afwerpt.”

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447595/KCSIE_July_2015.pdf
(UK Practice Guidance)
2 http://sealcommunity.org/files/member_resources/SEAL%20and%20Ofsted%20secondary.pdf
3 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
4 http://www.drru-research.org/data/resources/96/Viding-E.-et-al.-2009.PDF
5 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
6 http://www3.hants.gov.uk/education/hias/well-being-workforce/wow-deepen.htm
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Objectieven en doelstellingen
van ENABLE

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties voorziet de verplichting om onderwijs te voorzien dat
gericht is op de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het
kind op een actief leven als Volwassenen. Het onderwijs moet ook gericht zijn op het bevorderen van respect
voor de grondrechten van de mens en op het ontwikkelen van respect voor de culturele en nationale waarden
van het kind zelf en van anderen. (artikel 29)
ENABLE wil pesten bestrijden en wil bijdragen aan het welbevinden van kinderen via een holistische en brede
benadering die pesten niet alleen op school maar ook daarbuiten aanpakt. ENABLE betrekt leerlingen, ouders
en de sleutelfiguren op school en zal via ervaringsgericht leren een beter begrip opbouwen van de oorzaken en
de gevolgen van pesten alsook van de maatregelen die pesten effectief kunnen tegengaan.
Het doel is om jongeren te empoweren en te informeren via een holistische en brede benadering en met
vernieuwende hulpmiddelen die hun effectiviteit al bewezen hebben. Via ENABLE worden jongeren uitgedaagd
om te reflecteren over hun eigen gedrag en om de impact daarvan op anderen beter te leren inschatten.
ENABLE betrekt zowel slachtoffers, bijstaanders als daders, die vaak zelf slachtoffer geweest zijn van pesten.

Belangrijkste ‘output’ en meerwaarde van ENABLE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een handig overzicht van anti-pestmethodes, gepubliceerd op gestructureerde informatiebladen
Een toegankelijk boek over pesten en anti-pestmethodes
Lesplannen en modules voor het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden, die eenvoudig
en makkelijk te integreren zijn in het schoolcurriculum of het leerplan (de eindtermen)
Hulpmiddelen, lesmateriaal, informatiebrochures over leerlingbemiddeling voor leerlingen, ouders en andere
sleutelfiguren
Makkelijk aan te passen en flexibel inpasbaar lesmateriaal over leerlingbemiddeling voor leerkrachten,
leerlingen schoolpersoneel
Informatie en vorming voor ouders
Handig materiaal voor hulplijnen, schoolpsychologen, zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren…
Innovatieve on- en offline apps voor jongeren om na te denken over pesten en dit tegen te gaan
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Wat is SEL?
Het lesmateriaal gecreëerd voor het ENABLE project is zó ontworpen dat de vier componenten
van de emotionele intelligentie “gecoverd” worden : (Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn,
Zelfbeheersing en Sociale Beheersing). In het algemeen bouwen de lessen voort op eerder
verworven kennis, via de vier bovenvermelde componenten.
Emotionele Intelligentie wordt als begrip toegeschreven aan het werk van Daniel Goleman, een Amerikaanse
psycholoog en wetenschapsjournalist, die in 1995 een boek publiceerde met als titel ‘Emotionele Intelligentie’7.
Dit boek en deze visie heeft de weg vrijgemaakt voor leerkrachten om het aanleren van sociale en emotionele
vaardigheden (SEL) op school verder te ontwikkelen en het te beschouwen als een essentiële vaardigheid en
competentie in het dagelijks leven. Een groot aanbod aan wetenschappelijk onderzoek bevestigt en bekrachtigt
wat leerkrachten al weten - dat SEL enorme voordelen biedt voor de leerprestaties. Bovendien is er daarnaast
nog ander wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat SEL-programma’s de aanwezigheid op school verbeteren
en positief gedrag bevorderen en stimuleren.

Wat is een leerlingbemiddelingsprogramma?
Leerlingbemiddelingsprogramma’s zijn gebaseerd op het concept van een groepje leerlingen dat op één
of andere manier hulp biedt aan zijn ‘peers’ of medeleerlingen. Leerlingbemiddelaars zijn verantwoordelijke
leerlingen die representatief zijn voor de hele leerlingenpopulatie en die rond één specifiek thema of doel een
verschil willen maken in hun school.
Leerlingbemiddelaars krijgen de nodige training en ondersteuning om hun rol te kunnen vervullen. Ondanks
het feit dat de sleutel tot een succesvol leerlingbemiddelingsprogramma is, dat het door de leerlingen zèlf
opgenomen en gerealiseerd wordt, is het toch essentieel dat deze groep continu kan rekenen op de steun en
begeleiding van een leerkracht of personeelslid.
Leerlingbemiddelaars kunnen een belangrijke rol spelen bij de beperking en het voorkomen van pesten op de
volgende manieren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zo kunnen de andere leerlingen praten over hun problemen met iemand van hun eigen leeftijd
Ze bieden hulp aan kwetsbare leerlingen op school door met hen te praten en hen te helpen zich veilig te
voelen
Ze kunnen pestincidenten makkelijk melden aan een personeelslid op school
Ze begrijpen en ze kennen de problemen die bestaan bij hun peers of medeleerlingen i.v.m pesten en
ongewenst gedrag
Ze bieden hun hulp en engagement aan t.a.v. leerlingen die gepest worden of die iemand gepest hebben
Ze helpen om het pestbeleid en de procedures rond ongewenst gedrag te herbekijken en te bespreken
Ze nemen het voortouw bij het organiseren van activiteiten en campagnes die de andere leerlingen,
leerkrachten en ouders iets kunnen bijbrengen over pesten. Ze promoten positief gedrag en ze moedigen
iedereen aan om op te komen tegen pesten
Ze informeren leerlingen en ouders over wat zij kunnen doen als hun kind gepest wordt of als het zelf
pestgedrag vertoont
Ze helpen nieuwe leerlingen om de overgang tussen scholen te vergemakkelijken
Ze geven een stem aan al de leerlingen

Leerbemiddelingsprogramma’s weerspiegelen altijd de noden en de structuur van de omgeving waarin ze bestaan
en zijn daardoor nooit hetzelfde. Er zijn echter wel een aantal elementen die alle leerlingbemiddelingsprogramma’s
moeten bevatten om te garanderen dat ze effectief zijn. Deze kunnen teruggevonden worden op pagina 39.
7 www.danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence
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Hoe kan een leerlingbemiddelingsprogramma
helpen om pesten te voorkomen, te doen
afnemen en het gedrag in het algemeen
verbeteren?
Leerlingbemiddelingsprogramma’s hebben aangetoond een aantal voordelen te bieden voor de school en de
leerlingbemiddelaar8.

•

Leerlingen die leerlingbemiddelaar zijn, ontwikkelen belangrijke vaardigheden zoals: meer zelfvertrouwen,
zin voor verantwoordelijkheid, leren luisteren, empathie en verbeterde communicatievaardigheden9.

•

Leerlingbemiddelaars bieden waardevolle steun aan leerlingen die geen of weinig vrienden hebben10.

•

Leerlingbemiddelaars hebben vaak meer gemeen met de leerlingen die
hulp nodig hebben dan dat Volwassenenn dat hebben10. Leerlingen die
gepest worden, vinden het daarom beter helpen om erover te kunnen
praten met een medeleerling9.

•

Leerlingen zijn vaak eerder geneigd te luisteren naar iemand van hun eigen
leeftijd dan naar een Volwassenen11. Leerlingbemiddelingsprogramma’s
kunnen het gedrag op school zodanig beïnvloeden dat het een echte
positieve verandering teweeg brengt op school12.

•

Leerlingbemiddelingsprogramma’s kunnen de zin voor positief burgerschap
op school aanmoedigen13.

•

Een leerlingbemiddelingsprogramma kan zelfs de reputatie van de school
in de regio nog verbeteren, omdat het laat zien dat de school echt geeft om
haar leerlingen en hun welbevinden9.

Onderzoek
De meest recente publicatie van ENABLE Pesten op school: Een overzicht van onderzoek naar initiatieven
tegen pesten met de meest relevante onderzoeksbevindingen over het fenomeen pesten: wat is het, hoe
vaak komt het voor, hoe preventief optreden, programma’s tegen pesten en hun effectiviteit en de beschrijving
van de ENABLE-aanpak en -activiteiten: De ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden en
leerlingbemiddeling. (http://enable.eun.org/report)

8 Smith, P. K., & Watson, D. (2004). Evaluation of the CHIPS (ChildLine in Partnership with Schools) programme.
Research report RR570, DfES publications, PO 1 doos Sherwood Park, Annesley, Nottingham NG15 0DJ
9 Cowie, H., Naylor, P., Talamelli, L., Chauhan, P., & Smith, P.K. (2002). Knowledge, use of and attitudes towards peer support
Journal of Adolescence, 25, 453-467
10 Topping, K. (1996). Reaching where adults cannot: peer education and peer counselling. Educational Psychology
in Practice, 11 (4), 23-29
11 Salmivalli, C. (1999). Participant role approach to school bullying: implications for interventions. Journal of Adolescence, 22,
453-459. Salmivalli, C. (2001). Peer-led intervention campaign against school bullying: who considered it useful,
who benefited? Educational Research, 43 (3), 263-278
12 Cowie, H., & Wallace, P. (2000). Peer Support in Action. London: Sage
13 Cowie, H., & Smith, P.K. (2010). Peer support as a means of improving school safety and reducing bullying and violence
In B. Doll, W. Pfohl, & J. Yoon (Eds.)
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ENABLE implementeren
Kenmerken
•
•
•
•
•

Aanpak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
Begeleid door internationale experts uit het
vakgebied
Volledig lesmateriaal voor 10 SEL-lessen
Een volledig programma voor leerlingbemiddelaars
Gebaseerd op bewezen technieken en benaderingen

!$?*£$!%!

Voordelen
•
•
•
•
•

Ondersteunt en bekrachtigt de ontwikkeling van
een positief klimaat voor de school in de brede zin
Een verbetering van het emotioneel bewustzijn bij
personeel en leerlingen
Betere resultaten tijdens beoordelingen of testen
Een vermindering van het aantal pestincidenten en van spijbelgedrag
Een verbetering van het welzijn van het personeel

Stappen voor het implementeren van ENABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bepaal wie het ENABLE programma op de school gaat leiden
Gebruik de kenmerken en de voordelen om uit te leggen aan de schooldirectie en het bestuur waarom jouw
school ENABLE zou moeten toepassen
Bepaal welke personeelsleden verantwoordelijk zullen zijn voor de leerlingbemiddelaars en wie voor de
SEL-lessen
Rekruteer de leerlingbemiddelaars en gebruik daarvoor de aanbevelingen op pagina 39 met de titel
‘Leerlingen rekruteren als leerlingbemiddelaars’
Geef samen met de leerlingbemiddelingstrainer vorm aan je leerlingbemiddelingsprogramma en plan het
ook samen in
Plan samen met de coördinator van de ENABLE SEL-lessen de implementatie van deze SEL-modules
Gebruik het ééndaagse ‘Trainingsplan voor leerlingbemiddelaars’ uit het deel ‘Lesmaterialen’ om de eerste
training met je leerlingbemiddelaars te starten
Geef de modules over sociaal en emotioneel leren aan de leerlingen van 11 tot 14 jaar oud, aanvullend op
de leerlingbemiddelaars
Kom idealiter gedurende een periode van ongeveer 10 weken elke week een uur samen met de
leerlingbemiddelaars om hen alle 10 workshops voor leerlingbemiddelaars te geven
Geef ondersteuning aan de leerlingbemiddelaars en moedig hen aan om een aantal van de voorgestelde
extra activiteiten getiteld “Slimme Ideeën” uit te voeren, die horen bij elk van de 10 workshops voor
leerlingbemiddelaars
Leerlingbemiddelaars gebruiken het ENABLE Campagnemateriaal en de specifieke uitdagingen en ze
baseren zich op wat ze leerden in de (10) workshops om hun medeleerlingen te blijven informeren en een
cultuur van respect en tolerantie te bevorderen
Deel de beste praktijken met een school uit de omgeving. De leerlingbemiddelaars kunnen bijvoorbeeld
lokale basisscholen bezoeken of middelbare scholieren trainen
Met steun van de leerkrachten trainen de leerlingbemiddelaars elk jaar een nieuwe lichting leerlingbemiddelaars
om ervoor te zorgen dat het programma voortgezet wordt
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De juiste omgeving creëren
Omgaan met onthullingen en verrassingen
Lessen die gaan over sociale en emotionele aspecten kunnen vaak, vanwege hun aard, ervoor zorgen dat
kinderen en jongeren hun hart sneller of makkelijker luchten bij jou of bij hun medeleerlingen en zaken onthullen.
Dit is zeker zo wanneer je een sfeer van vertrouwen en steun gecreëerd hebt waarin deze gesprekken kunnen
plaatsvinden. Het kan gebeuren dat je zo informatie krijgt die aanleiding geeft tot bezorgdheid over de veiligheid
of het welzijn van een kind; in deze gevallen heb je een professionele verantwoordelijkheid om te interveniëren
op een wijze die het kind ondersteunt.
“Onthullingen” kunnen een aanwijzing zijn van een onderliggend risico en, zoals in elk geval waar de veiligheid
op het spel staat, moet dan de gepaste procedure gevolgd worden, niet alleen om het kind te beschermen
maar ook om te garanderen dat de school zijn verplichtingen nakomt.
De procedure kan van land tot land of regio verschillen maar de lijst hieronder bevat een aantal belangrijke
handvaten en richtlijnen voor het omgaan met onthullingen door een kind of jongere14.
A.

Onthoud dat het belang van het kind en zijn welzijn te allen tijde de doorslaggevende overweging
moet zijn.

B.

Luister aandachtig en actief naar het kind. Tijdens deze fase is er geen nood om al vragen te
stellen. Laat het kind het tempo bepalen.

C.

Toon geen hevige emoties m.b.t. wat je hoort. Dit kan het kind ontmoedigen verder te gaan met
de onthulling.

D.

Ga niet op onderzoek uit. Als je een duidelijker beeld moet krijgen over wat er eigenlijk gezegd
wordt en of het kind effectief gevaar loopt, stel dan open vragen maar alleen tot het moment
dat je duidelijkheid hebt. Vermijd de vraag ‘waarom? omdat dit kan doelen op de schuld /
verantwoordelijkheid van het kind.

E.

Blijf kalm en verzeker het kind dat hij/zij er heel goed aan gedaan heeft om met jou te praten.

F.

Beloof nooit om een geheim te bewaren of iets vertrouwelijk te houden. Je hebt de plicht om
ervoor te zorgen dat de informatie doorgegeven wordt aan de juiste instantie om het kind te
beschermen. Zorg ervoor dat het kind begrijpt wat er daarna zal gebeuren met de informatie die
hij/zij gegeven heeft.

G.

Leg zo snel mogelijk feitelijk vast wat het kind verteld heeft / wat jij geobserveerd hebt.

H.

Als je blauwe plekken of verwondingen hebt gezien, gebruik dan een kaart van het lichaam om
de details weer te geven.

I.

Licht de schooldirectie of CLB-verantwoordelijke zo snel mogelijk in.

J.

Alle informatie moet vertrouwelijk blijven en alleen beschikbaar zijn voor diegenen die het moeten
weten.

K.

Blijf in contact met het kind. Het kind heeft je genoeg vertrouwd om het aan jou te vertellen en zal
het nodig hebben om te weten dat het daardoor niet afgewezen zal worden en kan daardoor ook
continu opvolging nodig hebben.

L. 

Zorg ervoor dat jij zelf ook ondersteuning krijgt om de informatie die aan jou verteld werd te
kunnen verwerken.

14 https://goo.gl/XJ6T8Q
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Mogelijke obstakels?
Zoals bij alle nieuwe programma’s en veranderingsprocessen zullen er onvermijdelijk obstakels zijn bij een
succesvolle implementatie van ENABLE. De lijst hieronder somt er een aantal op en geeft suggesties over hoe
deze mogelijke obstakels aan te pakken.

•

Betrokkenheid van het schoolpersoneel
• Begin klein, met een select aantal toegewijde mensen - diegenen die niet mee willen doen, willen dit
misschien later wel als ze zien met welk gemak de anderen het doen en ook resultaten boeken.

•

Steun van de schooldirectie
• In dit boek worden meerdere voordelen opgesomd waarom u ENABLE zou moeten gebruiken. Er is
ook een groot aanbod aan onderzoekslinks die gedeeld kunnen worden om het schoolmanagement te
overtuigen van de voordelen van ENABLE.

•

Betrokkenheid door leerlingen
• Begin klein, net zoals met het personeel, met een klein aantal toegewijde leerlingen en breid daarna uit.
Ervaren leerkrachten die de trend zetten kunnen de sleutel tot succes zijn.

•

Betrokkenheid en steun van de ouders
• In veel scholen kan het moeilijk zijn om de ouders te betrekken. Identificeer diegenen die dat wel willen
en richt uw aandacht op die kleine groep. Gebruik de hulp van de bestaande organen zoals Ouderraad
en Schoolraad.

•

Steun van het schoolbestuur
• Het is belangrijk dat er ook ervaren leerkrachten betrokken zijn die het programma mee ‘trekken’ om
ervoor te zorgen dat het bestuur ook betrokken is. Bestuurders van een school hebben ook een rol te
spelen om de sfeer en de cultuur op de school mee te bepalen.

•

Goedkeuring en kader voor inspectie
• Kijk alle relevante eindtermen na voor de aspecten die relevant zijn zoals het sociaal vaardig zijn,
gezondheid en welzijn. Dit kan u nog extra redenen geven om ENABLE te gaan implementeren.

•

Tijd en middelen
• Als de directie overtuigd is om ENABLE te gebruiken zal het toekennen van tijd en middelen hieraan
veel makkelijker zijn.
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ENABLE materiaal
(meer materiaal – zoals webinars – zal online beschikbaar zijn op
http://enable.eun.org/implementing_enable)

Pesten op school: een overzicht van het onderzoek naar initiatieven tegen
pesten, gepubliceerd in 2015. Dit onderzoek bevestigt de effectiviteit van de methode en de

gecombineerde aanpak van ENABLE: de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden en het
invoeren van leerlingbemiddeling op school. Deze aanpak wordt toegepast in al de ENABLE-activiteiten.
Het onderzoek bundelt de meest relevante onderzoeksbevindingen over het fenomeen pesten – wat is
het, hoe vaak komt het voor, hoe preventief optreden, succesvolle programma’s tegen pesten en hun
effectiviteit in de wereld … (http://enable.eun.org/report)

10 modules voor SEL-lessen , ontworpen voor leerkrachten om in de klas te gebruiken, aangevuld
met slides en werkbladen. De SEL-lessen zouden kunnen lopen tijdens een periode van 10 weken en
zijn bedoeld voor leerlingen van 11 tot 14 jaar, maar zijn ook te gebruiken en aan te passen voor andere
leeftijdsgroepen. Ze zijn ontworpen om parallel met het leerlingbemiddelingsprogramma gegeven te worden,
als essentieel onderdeel van een holistische aanpak om pestgedrag te voorkomen en te verminderen. De
leerlingbemiddelaars kunnen eventueel helpen door zelf stukken van de SEL-lessen te geven.
De opleiding voor leerlingbemiddelaars voorziet een stap voor stap trainingsplan voor een
ééndaagse sessie (of twee opeenvolgende halve dagen) voor de begeleidende leerkracht(en) (normaal
gezien van de school zelf) om leerlingen op te leiden om leerlingbemiddelaar te worden. Het is belangrijk
ervoor te zorgen dat de participerende leerlingen een degelijke opleiding krijgen zodat ze hun rol echt
kunnen vervullen en verbanden kunnen leggen tussen de voorgestelde activiteiten.
10 workshops voor leerlingbemiddelaars, van elk ongeveer een uur, bouwen voort op de

introductie-training en ontwikkelen verder de vaardigheden en de kennis die de leerlingen nodig hebben in
hun rol. Elke workshop eindigt met een deel “Slimme Ideeën” voor de leerkrachten, leerlingen en de ouders
en geven voorbeelden van activiteiten die de leerlingbemiddelaars en de begeleidende leerkracht(en) kunnen organiseren op school om pesten daadwerkelijk aan te pakken. Eén sessie per week is aan te bevelen,
tussen de middag of na school.

Het campagnemateriaal voor leerlingbemiddelaars Wij raden aan om aan elke

leerlingbemiddelaar een kopie te geven van dit materiaal omdat het een hele reeks activiteiten oplijst die ze
kunnen organiseren op school. De ‘activiteiten om over na te denken’ zijn een verzameling
van ideeën en activiteiten om jongeren aan te moedigen na te denken over hun eigen gedrag. Deze kunnen
gebruikt worden door leerlingbemiddelaars, leerkrachten en in sommige gevallen zelfs door ouders, om
discussies te houden over aspecten van het dagelijks leven van jongeren.

De Brochure tegen Pesten voor ouders ENABLE benadrukt en erkent de cruciale rol die
ouders hebben bij het beïnvloeden en het ontwikkelen van het gedrag van het kind en bij het ondersteunen
van kinderen die gepest worden of die iemand gepest hebben. De brochure voor ouders bevat tips en
advies voor zowel online als offline pesten en geeft voorbeelden van activiteiten die ouders met hun kind
kunnen doen om de sociale en emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen.
Certificaten of diploma’s voor niveau 1 en 2 voor leerlingbemiddelaars ENABLE
raadt aan om niveau 1 certificaten uit te reiken aan leerlingbemiddelaars nadat ze hun eerste (ééndaagse)
training gehad hebben en het certificaat voor niveau 2 wanneer ze alle workshops voor leerlingbemiddelaars
bijgewoond hebben. We laten u zelf oordelen welke leerlingen een certificaat moeten krijgen.
Het ENABLE certificaat voor de school kan op een duidelijk zichtbare plek gehangen worden om
te laten zien dat pesten niet getolereerd wordt en dat leerlingen en leerkrachten samenwerken om ervoor te
zorgen dat de school een veilige plek is voor iedereen.
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De ENABLE benadering - een
Pesten op school:

		


Voor de ENABLE
‘trekker’ – die
instaat voor de
implementatie op
school


Voor leerkrachten
Planningsoverzicht
Lesplannen

PPT

Materiaal
L1R1

4L1R2 (L9R1)
1 4
4
4
L1R3
2. Hoe gaat het
L2R1
1 4
met je?
4 4 L2R2
3. De aard van
4 L3R1
het pesten 4 1
4 L3R2
4. Emoties
4 1
lezen
L4R1
2
4
4
5. Dit is geen
4 L5R1
pesten
1
4 4 L5R2
4 L5R3
1. Wie ben ik?

Hoe ENABLE doen werken?
Webinars – ENABLE
implementeren
Neem contact op met de
ambassadeur voor België
(Ellen Stassart – EUN) of met
info-enable@eun.org
voor de kit
impactbeoordeling

6. Emoties
sturen
7. De kiem
leggen

4

1

444

L6R1
L6R2
L6R3

4

1

4

L7R1

4
4
4
4

L9R1
L9R2

8. Een verschil
maken

4

1

9. De basis
voor
verandering

4

1

4

1

10. Wat is de
volgende
stap?

L10R1
L10R2
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overzicht van het materiaal2
een overzicht van het onderzoek

http://enable.eun.org/report







Voor
begeleidende
leerkrachten

Voor
leerlingbemiddelaars

Voor ouders

Eéndaagse
training voor
leerlingbemiddelaars,
leerlingen + pakket met slides

Activiteiten om over
na te denken

Brochure tegen
Pesten voor ouders

Overzicht van
de workshops voor
leerlingbemiddelaars

Campagnemateriaal voor
leerlingbemiddelaars

De workshops voor
leerlingbemiddelaars
Certificaten / diploma’s

Het ENABLE programma met materiaal voor leerlingen, leerkrachten, ouders en leerlingbemiddelaars | 15

Doelgroep: Volwassenen

Lesmodules voor
het aanleren van ‘SEL’ 1
Planning - Overzicht
De lessen gaan in op diverse Sociale en Emotionele aspecten van Leren (SEL) en tonen aan dat een beter inzicht
daarin een impact kan hebben op pesten. Afhankelijk van de specifieke les kan het gaan om: Zelfbewustzijn,
Sociaal Bewustzijn, Zelfbeheersing, Sociale beheersing. De timing van de lessen is flexibel en hangt af van de
behoeften van de leerling. Elk lesplan bevat de volgende informatie:

Titel en
Lesopbouw

De 10 lessen zijn allemaal duidelijk genummerd en bevatten een overzicht
van de verschillende activiteiten die erin aan bod komen. Bij elke les
wordt eveneens vermeld hoeveel tijd er voor moet worden voorzien.

Leerdoelen

Elke les vertrekt vanuit duidelijke leerdoelen en een centrale vraag die bij
het begin van de les aan de leerlingen wordt gesteld.
Op het einde van het programma kunnen de leerlingen:
 
Emoties herkennen en begrijpen hoe die in ons sociale en emotionele
leven passen.
 
Begrijpen welke impact emoties op henzelf en op anderen kunnen
hebben.
 
Beter begrijpen hoe relaties kunnen worden beheerd.

Materiaal en
voorbereiding

De leerkracht moet:
 
KENNIS HEBBEN: vertrouwd zijn met het lesmateriaal dat bij
het programma hoort en het belang van emotionele geletterdheid
begrijpen
 V
AARDIGHEDEN ONTWIKKELEN: Alle leerlingen bij de
lessen betrekken, hen vertrouwen geven zodat ze in een veilige
leeromgeving vrij durven denken, discussiëren en werken.
Elk lesplan bevat een lijst van materialen die nodig zijn om de les te
kunnen geven. Bij elke les hoort ook een presentatie.

Inleiding Activiteit - Besluit

Elke les is verdeeld in drie grote delen: een inleiding waarin de doelen
van de les worden uitgelegd, een aantal activiteiten en een besluit dat de
leerlingen uitnodigt om verder na te denken over wat ze hebben geleerd.

Het vervolg

Elke les eindigt met een kort overzicht van de inhoud van de volgende les.

Huistaken

Na elke les krijgen de leerlingen een aantal mogelijkheden om thuis
verder te werken rond de onderwerpen die in de klas aan bod zijn
gekomen. Dit zijn optionele taken.

Aanvullende Activiteiten en Links
Aanvullende
Activiteiten

De lessen zelf bestaan uit gestructureerde activiteiten, maar daarnaast zijn
er aanvullende activiteiten die enerzijds vakoverschrijdend zijn en anderzijds
gebruik maken van diverse nieuwe media. Die zijn ook opgenomen in de
bijlage.

Links

Onder dit kopje vindt de leerkracht links die nuttig kunnen zijn in de les
en voor het leerproces van de leerlingen.
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Doelgroep: Jongeren

Les 1

Wie ben ik?

2

Omvat de volgende SEL-categorieën: zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn,
zelfbeheersing en sociale beheersing

Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Vragenlijst, Groepsgesprek, Groepsactiviteit, Feedback

Leerdoelen

Centrale vraag: Welke emoties kunnen we ervaren en hoe maken die
ons tot de persoon die we zijn?
De leerlingen leren:
 De basisideeën van het programma
 
Welke emoties we hebben en hoe die ons maken tot de persoon die
we zijn
 Hoe onze emoties beïnvloeden wie we zijn en hoe anderen ons zien

Materiaal en
voorbereiding

Dit






heeft de leerkracht nodig:
Toegang tot Vragenlijst Emotionele Intelligentie

Leerovereenkomst L1R1

Werkblad L1R2

Werkblad L1R3 - een kopie van slide 6 van de presentatie

Grote vellen papier om aantekeningen te maken van het

groepsgesprek
 
Een ruimte die geschikt is voor groepswerk
 
Toegang tot een „Mood“-app en de mogelijkheid om die te delen
(op een Smartboard of een scherm)

Inleiding
(10 minuten)

Leg kort uit waarover het programma gaat en wat de doelstellingen zijn.
Deel de leerovereenkomst (L1R1) met de groep en zorg dat iedereen ze
begrijpt en belooft om ze na te leven. (Volg de link voor meer ondersteuning bij het maken van leerovereenkomsten.)
Leg de basisregels voor actieve deelname uit.
Geef voorbeelden van scenario’s waarbij vertrouwelijkheid belangrijk is.
Zorg dat leerlingen weten hoe ze hulp of steun kunnen zoeken als ze die
nodig hebben.

Vraag

Wat zijn gevoelens of emoties?
Is het belangrijk dat we onze eigen gevoelens en die van anderen
begrijpen? Waarom?

Activiteit 1
(20 minuten)
Vragenlijst
(Optioneel)

 Stel

de vragenlijst voor (indien mogelijk via een Smartboard/Scherm)
 
Leg duidelijk aan de leerlingen uit dat de vragenlijst anoniem is en
dat de leerkracht de individuele antwoorden niet zal kunnen zien
 
Toon hoe de vragen moeten worden beantwoord. Leg uit dat het
niet de bedoeling is om een 5 te scoren, maar dat je gewoon eerlijk
moet zijn
 
Vraag of iedereen de vragen begrijpt en help leerlingen waar nodig
bij het lezen van de vragen
 
Leg de leerlingen uit hoe de vragenlijst zal worden ‘geëvalueerd’.
 
Vraag de leerlingen om de vragenlijst in te vullen

Een pakket van 10 workshops i.v.m. het ontwikkelen van de sociale en emotionele
vaardigheden voor jongeren van 11-14 jaar, in de strijd tegen pesten op school.
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Les 1 Wie ben ik?

Activiteit 1 A (20/30 minuten)
Bespreek de vragenlijst






Als niet elke leerling een
vragenlijst krijgt, werk
dan met Activiteit 1 A die
hieronder beschreven
wordt.

Verdeel de leerlingen in groepjes van twee
Geef elk groepje een exemplaar van de vragenlijst
Laat hen de vragenlijst lezen en bespreken
Vraag hen om na te denken over een antwoord op alle vragen
Vraag de leerlingen feedback over de vragenlijst

Activiteit 2
(20 minuten)
Groepswerk

Leg het concept sociale en emotionele vaardigheden uit
(Social & Emotional Literacy of SEL):
 
Leg de leerlingen de 4 SEL-domeinen uit: Zelfbewustzijn, Sociaal
Bewustzijn, Zelfbeheersing en Sociale Beheersing
 
Verdeel de klas in groepen van 4. Elke groep krijgt grote vellen
papier en een selectie van 10 vragen uit vragenlijst L1R2 en
werkblad L1R3. De groep moet beslissen tot welk domein elke
vraag behoort
 
Vraag één lid van elke groep om feedback te geven

Besluit (5 minuten)
Bekijk kort opnieuw
de leerstofg

Wat heb je vandaag geleerd?
Vond je het een leuke les?
Waarom is Emotionele Intelligentie belangrijk?
Hoe vaak denk je na over je gevoelens?

Het vervolg

Wat is de volgende stap?
Leg uit dat persoonlijke emoties ons welzijn beïnvloeden
Stel de volgende les voor - “Onze emoties begrijpen”

Huistaak

Toon de leerlingen het aanbod “Mood”-apps dat voor mobiele toestellen
verkrijgbaar is. Vraag hen om tegen de volgende les één van die apps
uit te testen. Let op: sommige van deze apps zijn niet gratis.

Aanvullende
Activiteiten

Links

TECHNOLOGIE: Gebruik een video uit apps of op mobiele toestellen
om de feedback uit de klas op te nemen. Maak uit clips van 5-10
seconden soundbites die de belangrijkste ideeën goed uitdrukken,
en publiceer die. Vertaal de belangrijkste ideeën in stellingen van 140
karakters en verspreid die bij een ruimer publiek via apps zoals Twitter.
MEDIA: Stel de leerovereenkomst voor in een vorm die gedurende
het hele project kan worden gebruikt via mediaposters, afbeeldingen,
presentatie-apps, enz. (bijv. Videoscribe, PowToon, HaikuDeck).
LEEROVEREENKOMSTEN: Raadpleeg hier een heel nuttige bron van
het National Children’s Bureau. Goede ideeën om klassen te stimuleren.
http://www.ncb.org.uk/media/444059/posa_final.pdf
Apps: Zie tabel op
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 2

Hoe gaat het echt met jou?

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn

Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Kennismaken met emotiewoorden, Groepswerk
‚Woordenboek‘ en feedback, Discussie, Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe leg ik uit hoe ik me voel?
Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:
 verwoorden hoe ze zich voelen
 De kenmerken van emoties begrijpen, benoemen en groeperen

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 Werkblad L2R1 + L2R2
 Toegang tot een „Mood“-app en de mogelijkheid om die te delen
(Smartboard/scherm)

Inleiding
(10 minuten)

Leg kort uit waarover de les gaat en wat de doelstellingen zijn.
Herinner de leerlingen aan de leerovereenkomst en de mogelijke
vormen van hulp en ondersteuning.

Vraag

Heb je een “Mood”-app gebruikt? Wat vond je ervan?
Hoe gaat het vandaag met jou?
Wat bedoelen we als we deze vraag stellen?

Activiteit 1
(20 minuten)
Kennismaken met
emotiewoorden

V
 raag de leerlingen om emotiewoorden op te sommen
 Vraag de leerlingen om woorden voor te stellen. Noteer deze
op het bord/Smartboard. Breng ze onder in categorieën zoals
bijv. positief/negatief terwijl u ze noteert, maar benoem deze
categorieën niet voor de leerlingen.
 Bespreek de concepten ‘positieve’ en ‘negatieve’ woorden en
voeg indien nodig woorden toe aan je lijst. Identificeer ook een
aantal woorden met ‘hoge energie’ en ‘lage energie’. Dit is een
Moodmeter-concept, zie werkblad L2T1 en www.moodmeterapp.
com
 Leg uit welke groepen je hebt gebruik toen de leerlingen de
woorden voorstelden, en bespreek.

Activiteit 2
(20 minuten)
Groepswerk Woordenboek-taak

V
 erdeel de leerlingen in groepjes van twee of meer
 Geef elke groep een exemplaar van werkblad L2R1 + L2R2
 Vraag de leerlingen om de woorden op werkblad L2R2 in het juiste
vak van het kwadrant op L2R1 te noteren
 Voorzie voldoende tijd voor discussie en opmerkingen.
(De correcte antwoorden vindt u terug in de presentatie)
 Waardoor veranderen je emoties in de loop van de dag?
En hoe zit het precies wanneer je niet op school bent?
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Les 2 Hoe gaat het echt met jou?
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Activiteit 3
(20 minuten)
Les

L
 eg het woord ‘trigger’ uit, vraag de leerlingen om voorbeelden te
geven en noteer die op het bord. “Wat maakt jou...?”
 Wat kan jouw stemming doen omslaan? Hoe word je vrolijk of
verdrietig?
 Vraag de leerlingen om met één van hun klasgenoten te overleggen
en maak een lijst van manieren waarop de leerlingen hun stemming
kunnen veranderen (muziek, sport, even alleen zijn ...)

Besluit (5 minuten)
Bekijk kort opnieuw
de leerstof
Vraag







Het vervolg

Wat is de volgende stap? Probeer na te gaan hoe intens je emoties
zijn in verschillende situaties. Om pesten te verstaan, is het belangrijk
om emoties te herkennen.
Stel de volgende les voor - ‘Dit is pesten’

Huistaak

Als je de “Mood”-app nog niet hebt gebruikt, doe het dan nu en
spreek erover met een vriend of ouder.

 at heb je vandaag geleerd?
W
Vond je het een leuke les?
Denk je dat emoties belangrijk zijn in pestsituaties?
Indien ja, hoe dan?
Hoe vaak denk je na over je emoties?

TECHNOLOGIE: Bespreek met de leerlingen opnieuw de concepten
van de vier domeinen in het MoodMeter-bord. Gebruik de
MoodMeter-app om de leerlingen te tonen hoe je van één emotie
naar een andere kunt overgaan.
SCHRIJVEN: Maak kennis met Haiku poetry. Kies één van de vier
Moodkleuren en bijhorende woordenschat, en schrijf in die kleur een
haiku die deze emoties uitdrukt.

Aanvullende
Activiteiten

KUNST: Maak een abstracte voorstelling van elke groep emoties.
Focus daarbij op de vorm, flow en tinten van elke Moodkleur. (bijv.
tinten rood voor negatieve emoties met hoge energie). Gebruik je
kunstwerk als achtergrond voor je haiku. Verzamel alle werken in
een klas-portfolio.
TALEN: Zoek in verschillende talen woorden op die emoties uitdrukken en vergelijk de betekenissen en klanken. (Google Translate)
MUZIEK: Zoek voorbeelden van muziek die emoties uitdrukken en
de stemming in een klas mogelijk kunnen beïnvloeden, bijv. klassieke
muziek, hard rock, jazz. (Muziek vrij van royalty’s op Competech)

Links

Beat Bullying / TES 2012 anti-bullying lesson https://www.tes.co.uk/teaching-resource/beatbullying--tes-livelesson-plan-6303305
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 3

Dit is pesten

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, groepswerk, discussie, scenario, klasgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Weet ik hoe ik pesten kan herkennen en weet ik dat
verschillende mensen daarbij een verschillende rol opnemen?
De leerlingen leren: begrijpen wat pesten is, waarom het gebeurt en
de rollen die verschillende mensen in pestsituaties opnemen.

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 Werkblad L3R1
 Scenario’s L3R2

Inleiding (10 minuten)

Leg kort uit waarover de les gaat en wat de doelstellingen zijn.

Vraag

Heb je een „Mood“-app gebruikt? Wat vond je ervan?
Heeft onze stemming een invloed op de manier waarop we met de
mensen om ons heen omgaan? Brengt je stemming je in negatieve
situaties terecht? Is er een verband met pesten?

Activiteit 1 (10 minuten)
Groepswerk: Pesten van
dichterbij bekijken

 Geef de leerlingen het voorbereide werkblad L3R1
 De leerlingen bespreken en noteren enkele eerste ideeën op het blad
 Toon de werkbladen en bespreek de ideeën die erop zijn terug te
vinden.

Activiteit 2 (10 minuten)
Discussie

 Vraag de leerlingen om een definitie van pesten te geven. Kom tot
een gezamenlijke definitie en noteer die op het bord.

Activiteit 3 (10 minuten)
De verschillende
rollen in pestsituaties
bestuderen

 Leg het woord rol uit en breng het in verband met acteurs in een
toneelstuk, „de spelers“. Vraag de leerlingen om het gedrag van alle
spelers die bij een pestincident betrokken zijn, te omschrijven. (zie
links voor meer informatie over rollen)
 Noteer de verschillende gedragingen op het bord (welk gedrag
kunnen de verschillende getuigen van het incident vertonen?)
 Toon de omschrijving van de rollen voor de volgende activiteit.

Activiteit 4 (15 minuten)
Scenario

 Stel het/de geselecteerde scenario(‚s) (L3R2) voor op het
scherm/bord
 De leerlingen worden verdeeld in groepjes en discussiëren over
het gedrag van elke persoon in het scenario
 Identificeer de spelers in elk scenario
 Vraag de leerlingen of ze alle spelers herkennen en vraag hen
om bij elke speler commentaar te geven
 Koppel de spelers aan de omschrijving op het bord
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Les 3 D
 it is pesten

2

Besluit (5 minuten)
Bekijk kort opnieuw
de leerstof
Vraag

Wat heb je vandaag geleerd?
Vond je dit een moeilijke les?
Kun je jezelf identificeren met een specifieke speler in pestsituaties?
Speel jij in verschillende situaties een verschillende rol?

Het vervolg

Wat is de volgende stap? Kunnen we de emoties van de verschillende
mensen in pestsituaties begrijpen?
Stel de volgende les voor – Emoties herkennen in socio-relationele
context

Huistaak

Denk tegen volgende les na over pestscènes die je in films/televisieprogramma‘s ziet. Herken je de rollen die de acteurs spelen? Noteer
enkele voorbeelden.

Aanvullende
Activiteiten

TECHNOLOGIE: Ga met behulp van een zoekmachine op zoek naar
afbeeldingen rond een „cartoon bully“ (afbeeldingen van een pestkop).
Verzamel verschillende afbeeldingen en maak een presentatie. Breng
een aantal algemene indrukken samen en vraag leerlingen om kritisch
te beoordelen of deze afbeeldingen overeenstemmen met hun eigen
ervaringen.
SCHRIJVEN: Breng verschillende definities van pesten samen in één
enkel tekstbestand, bijv. Google Docs. Maak een Word Cloud (met
Wordle of WorditOut). Zie je binnen die groep van woorden gelijkenissen?
Kunnen deze worden samengebracht in een nieuwe definitie?
TONEEL: Gebruik een scenario uit het lesplan voor een groepsactiviteit
waarbij elk lid van de groep een welbepaalde rol speelt. Maak digitale
foto‘s of een video van het toneelstukje en voeg die toe aan het
klasmateriaal.
TONEEL: Zoek via online videosites (bijv. YouTube) of zoekmotoren
afbeeldingen, filmpjes, toneelstukken of televisieprogramma‘s waarin
de gekozen scenario‘s worden vertolkt.

Links

RespectMe-activiteit op “Respect and Fear” - http://www.respectme.
org.uk/_literature_120924/Andy‘s_Story_-_Practical_Exercise_-_
Exploring_fear_and_respect
TES Resources - Wie wordt multimiljonair? - Presentatie tegen pesten
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/who-wants-to-be-amillionnaire-anti-bullying-ppt-6135881
Anti-Bullying Alliance (Verbond tegen Pesten) - scenario aan de
schoolpoort
http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/media/7494/
bullying-roles-activity-2014-key-stage-2.pdf
Definities van rollen (Australië): http://www.education.vic.gov.au/
about/programs/bullystoppers/Pages/roles.aspx
Rosalind Wiseman heeft onderzoek gevoerd en rollen gecreëerd in
haar boek (meer informatie vindt u hier) http://rosalindwiseman.com/
rwpublications/masterminds-and-wingmen/
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 4

Emoties Herkennen in socio-relationele context

Omvat de volgende SEL-categorieën: Sociaal Bewustzijn

Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Discussie, Discussie, Klasgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe kan ik de emoties van
anderen herkennen? Op het einde van deze
les kunnen de leerlingen:
 De emoties van anderen identificeren.
 De juiste woordenschat gebruiken om
emoties in verschillende situaties te
benoemen en beschrijven.

Materiaal en voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 L4R1 Fotografische scenario‘s (presentatie/
afgedrukt/webversie)

Inleiding (10 minuten)

Leg kort uit waarover de les gaat en wat de
doelstellingen zijn. Herinner de leerlingen aan
de leerovereenkomst en de mogelijke vormen
van hulp en ondersteuning.

Vraag

Waarom gedragen we ons anders afhankelijk
van waar we zijn en met wie we samen zijn?

Activiteit 1 (20-30 minuten): Discussie
Op school
Thuis
In de rij
In de kleedkamer
Online of offline

Bespreek waarom we ons anders gedragen
in verschillende situaties, zoals:







U kunt bijvoorbeeld vragen:

 H
 oe gedraag jij je op school en hoe verschilt
dit van je gedrag thuis?
 Wat is het verschil tussen je gedrag in de rij
en tijdens de rest van de schooldag?
 Is er een verschil tussen online- en
offlinegedrag?

Bekijk de situaties vanuit het standpunt
van verschillende groepen zoals vrienden,
familie, onbekenden. Hoe zou je gedrag in
al deze groepen verschillen? Welke van de
bovenstaande situaties kan het moeilijkst zijn?

 Wie voelt zich aangesproken/geïntimideerd/
verontrust?
 Welke rollen hebben verschillende mensen?
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Activiteit 2 (20-30 minuten): Discussie - emoties in sociale situaties
herkennen

Optie 1

 Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 en:
	Geef elke groep een exemplaar van de
foto‘s (L4R1 afgedrukt), of
	Toon de foto‘s in de presentatie (L4R1)
 Vraag de leerlingen om in hun groepje te bepalen welke emoties de personen op de foto‘s
vertonen
 Vraag de leerlingen om elke emotie in de categorie positief of negatief onder te brengen
 Breng de hele groep weer samen en bespreek
de keuzes van de leerlingen - hoe goed kun jij
de emoties van anderen herkennen?

Optie 2

 Toon aan de hele klas de Body Language Quiz
op http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/
 Vraag alle leerlingen om hun antwoorden
individueel op een blad papier te noteren
(of gebruik een klassikaal stemsysteem)
en aan te duiden of ze het goed hadden.
 De leerkracht noteert voor elke slide het
antwoord dat het vaakst werd gegeven.
 Vraag alle leerlingen na de 20 vragen hoe
goed ze de emoties van anderen konden
herkennen.

Besluit (5 minuten)
Bekijk kort opnieuw
de leerstof
Vraag

Wat heb je vandaag geleerd?
Vond je het een leuke les?
Wat hebben leerlingen geleerd over hoe hun eigen emoties het gedrag
van anderen kunnen beïnvloeden?

Het vervolg

Wat is de volgende stap? Leg de leerlingen uit dat de volgende les
specifiek over emoties en pesten zal gaan. We zullen het hebben over de
excuses die mensen gebruiken om hun gedrag goed te praten.

Huistaak

Houd een dagboek bij (via een app, boek, papier, blog) waarin je de
situaties waarin je terechtkomt, je eigen emoties en de emoties van anderen
beschrijft. Wees eerlijk en probeer te verwoorden welke impact jouw
emoties mogelijk op anderen hebben gehad. Enkele nuttige apps voor
mobiele toestellen zijn Evernote Padlet Socrative, TitanPad of StickyMoose

Aanvullende
Activiteiten

MEDIA: De leerlingen maken hun eigen digitale afbeeldingen die een
bepaald gedrag tonen. Gebruik de afbeeldingen om een spel of quiz te
maken voor andere leerlingen. Geschikte apps voor foto‘s & beeldvorming
zijn Enlight, SnapSeed, Google Image Edit, Brushstroke
KUNST: Maak een collage om aan het klasmateriaal toe te voegen.
Enkele apps waarmee digitale collages kunnen worden gemaakt, zijn
Capcam, PhotoCollage, Fotor.
TECHNOLOGIE: Zoek op het internet afbeeldingen van profielfoto‘s
(bijv. zoekopdracht in Google: profielfoto)
en ga na welke emoties er op de foto‘s te zien zijn.
SCHRIJVEN: Maak een diamantgedicht met beelden en woorden
(diamantpoëzie)

Links

L4R1 alternatief voor leerlingen die Engels begrijpen:
http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/
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Les 5

Dit is niet pesten, dit is gewoon...

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn en Zelfbeheersin
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Discussie 1, Discussie 2, Uitbreiding van de
woordenschat over emoties, Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe praten anderen hun gedrag goed?
Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

Uitleggen welke strategieën mensen gebruiken om
pesten goed te praten of te verbergen, en begrijpen
welke impact dat heeft op anderen.

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 Werkblad met „verkeerd begrepen“ zinnen L5R1
 Werkblad ‚Gedragsnormen‘ L5R2
 Werkblad ‚Sociale Situaties‘ L5R3

Inleiding
Vraag

(10 minuten)

Leg de doelstellingen van de les uit en overloop opnieuw
de leerovereenkomst van les 1. Bespreek het concept
‚respect‘. Overloop met de leerlingen kort de inhoud van
de vorige les. Herhaal de definitie van pesten uit Les 3.
Waarom gedragen we ons anders afhankelijk van waar
we zijn en met wie we samen zijn?

Activiteit 1 (20 minuten): Discussie
 Wanneer is het pesten? Vraag de leerlingen om mogelijke excuses te geven die mensen kunnen gebruiken om hun pestgedrag goed te praten. Noteer zeker de volgende excuses die mogelijk worden
gegeven, maar laat de leerlingen zelf verder denken.
		
		
		
		
		
		
		
		










Plagen
Lastig vallen
Een grapje maken
Flauwekul verkopen
Anderen/de situatie de schuld geven...
Context
Het is normaal - iedereen doet het
Stereotypen

 Vraag: Heb je zelf ooit in een situatie gezeten waarin iemand één van deze excuses gebruikte - hoe
voelde je je daarbij? Deel je ervaringen met een medeleerling.
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Les 5 D
 it is niet pesten, dit is gewoon...

Activiteit 2 (20 minuten)
Groepstaak - ‘verkeerd
begrepen’ zinnen bespreken
 Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 en
geef elke groep één reeks van 5 zinnen
(L5R1)
 Vraag de leerlingen om de 5 zinnen te
lezen en ze te rangschikken volgens
‚negatieve impact‘ (welke zinnen leiden
tot de slechtste reactie wanneer ze tegen
iemand worden gezegd)
 Stimuleer de discussie en het debat
 Vraag de groepjes om hun slechtste zin door te geven aan een andere groep en vraag
de groepjes dan om de nieuwe zinnen te bespreken en te rangschikken
 Herhaal dit als er voldoende tijd is
 Breng de hele groep weer samen en bespreek de volgorde die door de leerlingen werd opgesteld
 Vraag individuele leerlingen om één van de zinnen luidop te lezen
 Hoe zou jij je voelen als iemand dit tegen jou zou zeggen?
 Hoe denk je dat anderen zich zouden voelen?

Activiteit 3 (20 minuten) Groepstaak - Gedragsnormen
 Vraag de leerlingen wat zij zouden doen als ze net op hetzelfde moment als iemand anders bij een rij
wachtenden aankomen. Zouden ze die andere persoon voorsteken, zouden ze hem voorlaten, of zouden
ze hem ervan beschuldigen voor te steken?
 Leg uit dat de manier waarop we met de wereld omgaan, bepaald wordt door sociale of gedragsnormen.
Geef de leerlingen de volgende definitie:

Normen zorgen voor orde in de maatschappij. Sociale normen zijn ongeschreven regels over hoe we ons
moeten gedragen. Ze geven ons een idee van hoe we ons in een bepaalde sociale groep of cultuur behoren te
gedragen. Zo verwachten we van leerlingen dat ze op tijd komen voor de les en hun werk maken. Sociale normen
zijn de aanvaarde gedragspartonen van sociale groepen. Deze groepen kunnen gaan van vriendengroepen,
werkrelaties tot gedragsregels in landen. Er bestaan voor elke sociale groep normen die bepalen welk gedrag
gepast is. Als we van één groep naar een andere gaan, passen we ook ons gedrag daaraan aan.
 Verdeel de leerlingen in groepjes van drie
 Vraag de leerlingen om een aantal sociale normen op te noemen waaraan
ze zich moeten houden.
 Vraag de leerlingen om aan de hand van werkblad L5R2 de normen aan te
duiden die belangrijk zijn en die ze overal zouden respecteren
 Bespreek dan hoe die normen mogelijk verschillen afhankelijk van iemands
cultuur, geloof of geslacht, of wanneer de sociale situatie verandert voorbeelden in L5R3
 Kunnen de leerlingen voorbeelden geven van regels of voorschriften die de
sociale/gedragsnormen waaraan ze zich moeten houden, mee bepalen.
(Wetten/Schoolreglement, enz.)
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Besluit (5 minuten)
De leerstof kort
herhalen
Vraag

 Wat vond je van de les van vandaag?
 Bespreek de “Mood”-apps die de leerlingen gebruikt hebben en
probeer ze samen eens opnieuw uit.
 Stel de volgende les voor en leg het concept ‚positieve ingesteldheid‘
uit
 Introduceer het concept “meta-moment” als hulpstrategie of metacognitief proces:
„Meta-Moment”:
Emoties kunnen relaties vooruithelpen of tegenwerken, en we hebben
allemaal momenten waarop we onszelf niet meer helemaal onder
controle hebben. Het Meta-Moment helpt leerlingen en leerkrachten
om met krachtige emoties om te gaan zodat ze betere beslissingen
kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. Op het meta-moment
doen we een klein stapje terug en denken we even na over de situatie
alvorens iets te doen. We stellen onszelf de vraag: hoe zou mijn „beste
zelf“ in deze situatie reageren? Welke strategie kan ik gebruiken
zodat ik reageer als mijn beste zelf? Na enige tijd en met voldoende
oefening zullen leerlingen en leerkrachten minder doeltreffende reacties
in moeilijke situaties automatisch gaan vervangen door productieve
reacties die hen sterker maken. Ze maken betere keuzes, bouwen
gezondere relaties op en zullen uiteindelijk gelukkiger zijn.
1)
http://ei.yale.edu/ruler/the-anchors-of-emotional-intelligence/

Het vervolg

Wat is de volgende stap? Leg de leerlingen uit dat de volgende
les zal gaan over emoties en hoe we een positieve ingesteldheid
kunnen gebruiken om onze emoties te veranderen.

Huistaak

Moedig zoveel mogelijk leerlingen aan om apps te gebruiken die
hun stemming registreren.

Aanvullende
Activiteiten

TECHNOLOGIE: Maak een reeks geluidsfragmenten/video‘s van 5-10
seconden waarin leerlingen de „excuses“ luidop zeggen. Vergelijk hoe
leerlingen zichzelf uitdrukken en vraag reacties op de „excuses“.
SCHRIJVEN: Maak een Kennings poetry (regels van twee woorden)
waarin de „excuses“ kort worden samengevat. Publiceer de gedichten
op de website van de school of op een specifieke pagina op een
sociaal medium.
TONEEL: Rollenspel waarin de „excuses“ worden gebruikt. Film een
„talking head“-portret van een „excuus“. Voorbeelden kunt u vinden
op SWGfL With Friends Like These.
SCHRIJVEN: Maak een presentatie van de gedragsnormen die door
de klas als belangrijk worden beschouwd. Maak een thematische
mindmap op een groot vel papier om alle ideeën te verzamelen en in
categorieën in te delen. Nuttige apps hiervoor zijn Mindmeister.com,
MindMap, Coggle.

Links

Respect Me publicatie voor jongeren “What is bullying” http://www.respectme.org.uk/LiteratureRetrieve.aspx?ID=119857
Apps:
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 6

Les 6 Hoe leid ik mijn emoties naar
een positieve ingesteldheid?

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn en Zelfbeheersing
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Werk in groepjes van 2, Groepswerk, Discussie,
Schrijfoefening, Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vragen: Wat lokt onze emoties uit? Kunnen we
ervoor zorgen dat we ons anders gaan voelen?
De leerlingen leren:
 Begrijpen hoe een positieve ingesteldheid reacties en
gevoelens kan beïnvloeden en hoe ze hun emotionele
reacties kunnen veranderen
 Weten welke emoties ze kunnen beïnvloeden en
veranderen
 Begrijpen welke triggers een verandering kunnen
teweegbrengen

Materiaal en
voorbereiding

Dit




heeft de leerkracht nodig:
L6R1 Droevige puppy
L6R2 Video bungeejumping
L6R3 (als de leerkracht dat wenst) p.8 en 9 van de slides
van Les 6.

Inleiding
(10 minuten)

Leg kort uit waarover de les gaat en wat de doelstellingen zijn.
Herinner de leerlingen aan de leerovereenkomst en de mogelijke
vormen van hulp en ondersteuning. Verzamel ideeën over
een positieve en negatieve ingesteldheid (brainstormactiviteit).
Noteer op een bord/scherm. Leg uit wat een „meta-moment“ is
en bespreek het concept met de groep.
Op het meta-moment doen we een klein stapje terug en
denken we even na over de situatie alvorens iets te doen.
We stellen onszelf de vraag: hoe zou mijn „beste zelf“ in
deze situatie reageren? Welke strategie kan ik gebruiken
zodat ik reageer als mijn beste zelf? Na enige tijd en met
voldoende oefening zullen leerlingen en leerkrachten minder
doeltreffende reacties in moeilijke situaties automatisch gaan
vervangen door productieve reacties die hen sterker maken.
Ze maken betere keuzes, bouwen gezondere relaties op en
zullen uiteindelijk gelukkiger zijn (http://ei.yale.edu/ruler/theanchors-of-emotional-intelligence/).

Vraag

Wat lokt onze emoties uit?

Activiteit 1 (20 minuten)
Discussie






 oon de leerlingen de foto van de droeve puppy (L6R1)
T
Verzamel reacties bij de foto. Hoe voel je je daarbij?
De leerlingen werken in groepjes van 2 - toon de

bungeejump (L6R2)
Vraag de leerlingen om de verandering van emotie die de

video heeft teweeggebracht, met elkaar te bespreken
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Activiteit 2 (20 minuten)
Discussie - Triggers

 B
 espreek het concept “triggers” of uitlokkers
 Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van dingen
die hen een positief gevoel geven, bijv. een gedachte
aan de zee of de bergen, iets dat een positief gevoel
oproept, bijv. een meta-moment, diep ademhalen,
denken aan een leuke herinnering
 Maak op het bord/een groot blad papier een lijst voor de
hele klas
 erdeel de klas in kleine groepjes en geef hen een foto
V
van een recente ramp (bijv. overstroming, aardbeving,
aanslag) L6R3
 Bespreek in de groepjes welk gevoel de foto bij jou oproept
 
Hoe ga jij met dat beeld om? Heb je het alleen verwerkt of
heb je hulp gekregen van iemand?


Activiteit 3 (20 minuten)
De trigger activeren

Activiteit 4
(5 minuten) Individuele
schrijfopdracht



Besluit (5 minuten)
De leerstof kort herhalen
Vraag

 Wat heb je vandaag geleerd?
 K
 on je de emotie die je bij iets voelde gemakkelijk veranderen?
 Waarom is een positieve ingesteldheid zo belangrijk?

Het vervolg



 raag de leerlingen om vijf strategieën te noteren om met
V
negatieve gevoelens om te gaan. Zie ook de link naar een
aantal coping-strategieën hieronder.

at is de volgende stap? Leg de leerlingen uit dat de
W
volgende les gaat over hoe je de emoties van anderen
kunt sturen.

Huistaak

Noteer (via een app, aantekeningen, blog, papier) een aantal
negatieve ervaringen die je hebt gehad en leg uit hoe je daar
toen mee bent omgegaan. Zou je er nu anders mee omgaan?
Wat is jouw beste meta-moment?

Aanvullende
Activiteiten

MUZIEK: Creëer een korte rap die een positieve strategie promoot
om met negatieve gevoelens om te gaan; kies er de gepaste
achtergrondmuziek bij. Een handige app hiervoor is AutoRap by
Smule Deze app neemt je stem op en maakt er automatisch een
rapnummer van.
MEDIA: Creëer een persoonlijk hulpmiddel waarmee je jouw
eigen meta-moment kunt oproepen; een meta-moment toolkit,
bijv. een klein kaartje met daarop een afbeelding, een tekst, een
foto en/of een kleur die je helpt om „een stapje terug“ te zetten.
Op een mobiel toestel kun je ook werken met geluid, video of
een kort muziekfragmentje Photo Grid Collage Maker is hiervoor
een nuttige app. Deel je ideeën met anderen. Maak een doos
of verzamelbox voor de “meta-momenten” en voeg die bij het
klasmateriaal.

Links

Bestemd voor ouders, maar bevat een aantal goede copingstrategieën: https://www.parentingideas.com.au/newsletter/
pdf/Coping_eBook.pdf
ENABLE: http://enable.eun.org/

Het ENABLE programma met materiaal voor leerlingen, leerkrachten, ouders en leerlingbemiddelaars | 29

Les 7

De kiem leggen

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociale Beheersing
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Discussie, Groepswerk, Gesprek met de hele klas

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe kan ik in een slechte situatie toch een
positieve uitkomst hebben?
De leerlingen leren:
 
In situaties waarin iemand wordt gepest, mensen te
identificeren wiens gedrag positief kan worden gebruikt en
beïnvloed
 
Strategieën te ontwikkelen om de dynamiek te veranderen
en de situatie om te draaien naar een positieve uitkomst.

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 
Afbeeldingen van de ‚pestscenario‘s‘ L7R1

Inleiding (10 minuten)

Herhaal het doel van het project. Benadruk dat deze les over
pesten gaat en over de verantwoordelijkheid van iedereen die
erbij betrokken is. Herinner de leerlingen eraan dat iedereen een
rol heeft wanneer iemand gepest wordt.

Vraag

Kun jij verandering teweegbrengen? Ben jij een echte
„veranderingskampioen“?

Activiteit 1 (15 minuten)
Discussie “agenten”;
geheime agenten;
James Bond

Help de leerlingen om een mindmap te maken of te brainstormen.
Noteer in het midden van het smartboard of op een blad Wat maakt van iemand een goede “veranderingskampioen”?
Vraag de leerlingen dan om eigenschappen van een goede
veranderingskampioen op te sommen. Noteer in deze fase
alle antwoorden in de mindmap. Daarna kunnen jullie dan de
onderstaande eigenschappen onderstrepen of toevoegen.





nopvallendheid
O
Kennis

Vaardigheden

Hun doelwit begrijpen


Noteer in een ander deel van de mindmap de vraag ‘Welke
vaardigheden moet een goede “veranderingskampioen”
hebben?’ en vraag de leerlingen opnieuw om vaardigheden op
te noemen waarover een goede “veranderingskampioen” moet
beschikken.




eten waar en wanneer hij
W
tussenbeide moet komen
Timing

Focus








Taal

Communicatievaardigheden

Een situatie doorgronden

Ontsnappingsroutes

 Z
elfverdediging
 W
eerbaarheid en
omgaan met tegenslagen
 M
oed
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Vraag de leerlingen ten slotte om na te denken over de volgende
vraag: Hoe gaan “veranderingskampioenen” te werk en hoe
overleven ze? Probeer de volgende antwoorden te krijgen:
 Planning
 Back-up
Leg uit dat het de bedoeling is dat de leerlingen via deze oefening
van “veranderingskampioenen” leren hoe ze kunnen voorkomen
dat een pestsituatie verder uit de hand loopt. Laat de mindmap op
het bord staan.


Vraag: Wat kun jij doen wanneer iemand wordt gepest?

• Kunnen we elke mogelijke bijdrage benoemen?
• Herhaal het concept over de ‘rollen’ en noteer op het bord:
• leerling die pest (pester)
• leerling die wordt gepest
(slachtoffer)
• bijstaander
• iemand die opkomt tegen
pesten

Activiteit 2 (15 minuten)
Discussie - Welke
bijdrage kun jij leveren?

•
•
•
•
•

supporter
aanstoker
bewonderaar
volger
grapjas

• K
 an elke rol een positieve en een negatieve bijdrage leveren?
• Vraag de leerlingen om aan te geven welke rollen ze in
verschillende situaties zelf kunnen hebben.
 
Help de leerlingen te begrijpen dat ze de uitkomst van een pestsituatie kunnen beïnvloeden. Stimuleer de discussie en help de
leerlingen acties te bedenken die geschikt zijn voor op school.
• Vraag: Hoe weet je wanneer iets fout is?
• Vertrouw op je eigen gevoelens
• Evalueer de situatie
 
Vraag: Welke strategie zou de uitkomst van een situatie
kunnen beïnvloeden?
• Wat kun je zeggen of doen?
• Hoe kun je het zeggen of doen?
• Wanneer moet je het doen?
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Activiteit 3 (20 minuten)
Groepswerk - Scenario’s
(L7R1)

eef de leerlingen werkblad L7R1 - Foto‘s. De groepsleider
G
selecteert hieruit één scenario.
• Vraag: Wat is er aan de hand?
 D
e leerlingen identificeren de rollen en bedenken strategieën
waarbij op zo‘n manier tussenbeide wordt gekomen dat deze
verschillende rollen hun gedrag zouden gaan aanpassen.
• Deel voorbeelden met de rest van de groep
•	Test een aantal suggesties via een rollenspel om te zien
hoe ze klinken en om de reactie te peilen
•	Bespreek samen welke zinnen/acties het meest
doeltreffend zijn
 
Vraag: Hoe zou jij jouw strategie uitvoeren?
• Identificeer je doelwit (is de pester altijd het doelwit van
je interventie?)
• Neem actie
• Doe een stap terug (meta-moment) en observeer
 
Vraag: Wat is er tijdens jouw meta-moment gebeurd - ben
je in je opzet geslaagd of moet je een ontsnappingsstrategie
gebruiken?

Besluit (5 minuten)
De leerstof kort herhalen
Vraag

Bekijk opnieuw de “veranderingskampioenen” die de situatie
hebben verbeterd.
Zijn het strategieën die je zelf ook zou kunnen toepassen?
Wat zijn de obstakels?

Het vervolg

Leg de doelstellingen van de volgende les uit; Obstakels
overwinnen, Zorgen dat de zaken de goede kant blijven
opgaan, Succes identificeren.

Aanvullende
Activiteiten

MEDIA/DRAMA/SCHRIJVEN: Jij staat aan het hoofd van het
APA (Anti Pest Agentschap). Mensen kennen je enkel als „B“
Kies één van de scenario‘s uit les 3 en ontwerp een briefing
voor een geheime missie voor je “veranderingskampioenen”
(als ze die aanvaarden) met een planning; kaarten; scenario’s en
ontsnappingsroutes om een situatie doeltreffend op te lossen. Je
kunt werken met flipcharts, presentatiesoftware (bijv. PowerPoint).



Links

Online mindmapping-software
www.mindmup.com
www.mindmeister.com
https://bubbl.us/
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 8

Onopvallendheid en Tactiek:
zo maak je het verschil!

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn, Sociale Beheersing
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Reflectie, Schrijfoefening, Discussie, Groepswerk,
Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vragen: Met welke strategieën kun je obstakels
overwinnen? Hoe herken je succes?
De leerlingen leren:
 
Welke strategieën de dynamiek kunnen veranderen en de
situatie vooruit kunnen helpen.
 
Wat werkt en hoe strategieën aangepast kunnen worden om
succes te boeken.
 Dat ze zelf een verschil kunnen maken.

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 
Post-its of een app waar de leerlingen toegang toe hebben
(Flipped Classroom apps/websites)
 
Scenario‘s van Les 7 (L7R1)

Inleiding (10 minuten)

Herhaal de vorige les en benadruk het concept van
„veranderingskampioen“.
 at zijn de eigenschappen van iemand die verandering kan
W
brengen?
 Noteer de eigenschappen op het bord/scherm
 Discussie in groepjes van twee - welke eigenschappen heb jij
en welke vind je moeilijk?
 Bekijk opnieuw de 4 SEL-domeinen op het scherm/bord


Vraag




Activiteit 1 (20 minuten)
Reflectie: Obstakels
overwinnen





 raag de leerlingen om iets op te noemen dat ze moeilijk
V
vinden, bijv. communicatievaardigheden of gebrek aan
zelfvertrouwen
Vraag hen om op een post-it/app te noteren waarom dit
moeilijk is voor hen
Leerlingen doen dit anoniem
De leerkracht bespreekt enkele stellingen met de hele groep.
Vraag de klas om de stellingen in te delen volgens thema of
volgens vergelijkbare kenmerken. Probeer bijvoorbeeld tot de
volgende thema’s te komen:
• Communicatievaardigheden/lichaamstaal
• Timing/focus
• Zelfverdediging/ontsnappingsroute
• Moed/weerbaarheid/zelfvertrouwen
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Activiteit 2 (20 minuten)
Groepswerk - Obstakels
overwinnen

 D
 e leerlingen bedenken in groepjes manieren waarop
obstakels overwonnen kunnen worden. Probeer de volgende
antwoorden te krijgen:
• Erover praten met een vriend of een sympathisant
• Er een volwassene bij halen
• Het zeggen tegen één persoon in plaats van tegen een
hele groep
• Positief communiceren via je eigen gedrag of lichaamstaal
• Via technologie eerder dan face-to-face
 Vraag de groepjes om feedback

Activiteit 3 (20 minuten)
Demonstratie en
discussie

 raag: Hoe weet je of jouw acties succes zullen hebben?
V
Probeer de volgende antwoorden te krijgen:
• De leerling die wordt gepest, heeft het gevoel dat hij meer
steun krijgt
• De leerling die pest, heeft minder aanhangers
• Jij voelt je beter!
• De stemming in de hele groep is positiever
• De leerling die pest, heeft minder invloed
 
Vraag: Wat als dit niet werkt? Probeer het concept
“ontsnappingsroute” als antwoord te krijgen
 
Groepswerk - bespreek voorbeelden van een
ontsnappingsroute, bijv. humor, weglopen, bespreken met
een Volwassenen, van onderwerp veranderen, blokkeren
(online)
 
Bekijk opnieuw de scenario’s van Les 7 (L7R1) - Succes of
Ontsnapping?

Besluit (5 minuten)
De leerstof kort herhalen
Vraag

Voel je je voldoende zelfzeker om een aantal van de strategieën
te proberen? Kunnen wij een verschil maken? Hoe zou het leven
binnen de schoolmuren veranderen als we dit allemaal zouden
proberen?

Het vervolg

Leg de doelstellingen van de volgende les uit; Doelen
vooropstellen

Huistaak

Praat met anderen, bijv. familieleden / vrienden en vraag hen
welke strategieën zij gebruiken.



Aanvullende
Activiteiten

SCHRIJVEN: Bedenk een aantal opvallende krantenkoppen die het
succes van de strijd tegen pesten in de kijker zetten. Bijv. Dit is echt
een geweldige plek, zeggen de kinderen of hier is geen plaats voor
pesters, zegt een school of er nog nooit zo weinig gepest! Maak een
collage van alle koppen. Nuttige onlinetools hiervoor zijn te vinden
op Newspaper headlines en Newspaper Generator
MEDIA: Film enkele leerlingen die expert zijn in lichaamstaal/
communicatievaardigheden en anderen als presentatoren/reporters.
Publiceer en deel de video op de mediawebsite van de school.

Links

Beat Bullying - My letter of apology - https://www.tes.co.uk/
teaching-resource/my-apology-letter-6299469
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 9

De basis voor Verandering

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn, Zelfbeheersing en
Sociale beheersing
Tijdsinschatting: 60-90 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Discussie, Groepswerk, Werk in Groepjes van 2, Reflectie,
Schrijfoefening, Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe kunnen we begrijpen welke vooruitgang we
hebben geboekt?
De leerlingen leren:
 Wat tekenen van vooruitgang zijn
 Vooruitgang opnieuw te bekijken
 Beginnen doelen voorop te stellen

Materiaal en
voorbereiding

Dit heeft de leerkracht nodig:
 Vragenlijst Emotionele Intelligentie L9R1

Inleiding
(10 minuten)

Herhaal het doel van het project. Leg uit wat de doelstellingen van deze les
zijn.

Vraag

Wat zijn de vier domeinen van Emotionele Intelligentie?
 
Deel werkblad L2R1 uit. Zorg dat de leerlingen de volgende
concepten begrijpen: Zelfbewustzijn, Sociaal Bewustzijn,
Zelfbeheersing en Sociale beheersing.
 
Vraag de leerlingen om voor elk kwadrant een definitie te bedenken.

Activiteit 1
(20-30 minuten)
Klasgesprek

Hoe ziet vooruitgang eruit? Zet de leerlingen indien mogelijk in een cirkel zodat
de hele groep bij het gesprek betrokken wordt. (In de handleiding voor de
leerkracht vindt u een gedetailleerde lijst van andere mogelijke klasopstellingen)
Het doel van deze activiteit bestaat erin om met de hele klas een gesprek te
voeren over de onderstaande topics, door woorden rond „vooruitgang“ en
sleutelwoorden voor te stellen en de leerlingen te vragen om daar samen over
na te denken. Stimuleer een discussie over de volgende topics:

Verbeterde kennis en inzicht;
Uitgebreidere woordenschat om de eigen
emoties en die van anderen te beschrijven
Meer gesofisticeerde strategieën op het vlak
van emotionele intelligentie
Grotere bekwaamheid om met sociale
incidenten om te gaan
Betere sociale uitkomsten (minder negatieve
incidenten?)
Betere sfeer in de klas

Meer gepaste interactie binnen de groep
Beter ondersteunende structuren
Open en transparante conversatie
Positieve persoonlijke emotionele gezondheid
Beter begrip van de rechten van iedereen

Het ENABLE programma met materiaal voor leerlingen, leerkrachten, ouders en leerlingbemiddelaars | 35

Doelgroep: Jongeren

Les 9 D
 e basis voor Verandering

2

Noteer op het bord/smartboard „verbeteringswoorden“ zoals:

• verbeterd • beter • begrip • meer • groter • goed • veranderd • gewijzigd
• gezonder • minder.

Noteer daarnaast een lijst met sleutelwoorden zoals:

• emoties • problemen • rollen • gedrag • vrienden • klasgenoten • sfeer in de klas
• pesten • helpen • praten • luisteren • rechten • blijheid • strategieën • emotioneel welzijn

Vraag de leerlingen dan om zinnen te maken met daarin zowel een
sleutelwoord als een „verbeteringswoord“. Noteer een aantal stellingen
die volgens de leerlingen duidelijk maken wat voor hen tekenen van
vooruitgang zijn.
Vraag de leerlingen welke soort klasomgeving zij zouden willen en
hoe hun eigen gedrag kan bijdragen tot een verandering van het hele
systeem.

Activiteit 2
(20 minuten) Taak in
Groepjes van Twee

 eg uit dat de leerlingen voor deze activiteit best in groepjes van
L
twee werken
 Geef de leerlingen een exemplaar van de vragenlijst (L9R1)
 Vraag hen om:
• Uit elk domein van de vragenlijst een stelling te kiezen die:
• voor hen een goede strategie is op het vlak van emotionele
intelligentie
• ze beter begrijpen dankzij wat ze hebben geleerd
• voor hen de grootste uitdaging vormde
• aangeeft op welk vlak ze het meest zijn veranderd.

Besluit (5 minuten)
De leerstof kort
herhalen

Leg de doelstelling voor de laatste les uit: persoonlijke doelen vooropstellen
om verder te bouwen op wat we kennen.

Huistaak
(Optioneel)

Vul de individuele vragenlijst verder aan voor je leerlingen waar nodig.



Aanvullende
Activiteiten

Links

ONDERZOEK: Zoek online voorbeelden van vragenlijsten rond emotionele
intelligentie en evalueer die. Bieden ze bijkomende ideeën of richtlijnen voor
nog meer verbetering? Enkele voorbeelden zijn Emotional Intelligence test
1 of Goleman’s EQ Test. Zijn de resultaten van deze testen betrouwbaar?
Organiseer een discussie.
SCHRIJVEN/MUZIEK/KUNST: Maak een lijst met verwachtingen voor
klasomgevingen en stel die op een creatieve manier voor, bijv. woordenmuur,
poëzie, rap, poster, woordenwolk, cartoon (zie de links in vorige lessen)
Persoonlijke vragenlijst en individuele feedback
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Les 10

Hoe gaat het nu verder?

Omvat de volgende SEL-categorieën: Zelfbewustzijn, Sociaal bewustzijn, Zelfbeheersing
en Sociale beheersing
Tijdsinschatting: 60-70 minuten

Lesopbouw

Inleiding, Schrijfoefening, Discussie, Groepswerk, Groepsgesprek

Leerdoelen

Centrale vraag: Hoe kan ik mijn emotionele intelligentie blijven
verbeteren en een positieve bijdrage leveren voor de hele school?
De leerlingen leren:
 
Hoe ze hun emotionele intelligentie kunnen blijven verbeteren en
een positieve bijdrage kunnen leveren voor de hele school
 
identificeren op welke gebieden ze zichzelf persoonlijk nog verder
moeten ontwikkelen en doelen vooropstellen
 
Strategieën plannen om die doelen te bereiken
 
Evalueren welke impact hun verbetering heeft op de sfeer in de
klas/de hele school

Materiaal en
voorbereiding

Dit kan de leerkracht gebruiken:
 
Woordenbank L10R1
 
Sjabloon Gelofte L10R2

Inleiding
(10 minuten)

Leg uit wat de doelstellingen van deze les zijn. Overloop opnieuw de
leerovereenkomst. Toon de woordenbank met de 100 woorden en
vraag de leerlingen om hun eigen 3x3 BINGO-kaart te maken (volg
de links voor meer informatie over hoe u bingo kunt spelen in de klas),
met één woord in elk vakje. Lees woorden uit de lijst voor en vraag de
leerlingen om die woorden te doorstrepen als ze op hun kaart staan.
De eerste die een volledige lijn kan doorstrepen, wint. U kunt het spel
ook spelen met woorden uit slechts één SEL-categorie.

Activiteit 1
(20 minuten)
Discussie met de
hele klas

raag de leerlingen waarom we doelen vooropstellen, en toon
V
daarna op het bord/smartboard:
• Doelen zorgen ervoor dat we ergens beter in worden
• Ze geven onze activiteiten een duidelijke focus
• Ze zorgen ervoor dat we deel gaan uitmaken van de school
• Ze motiveren ons en geven ons energie
• Ze helpen ons om beslissingen te nemen
• Ze hebben een impact op de hele school
•	Leg de leerlingen uit dat voor de meeste doelen wordt gewerkt
met het SMART-systeem, waarover ze mogelijk al hebben horen
praten. Herhaal waarvoor de letters staan:
S - Specifiek
M - Meetbaar
A - Acceptabel of Actie-gericht (d.w.z. doen, niet wensen)
R - Realistisch
T - Tijdsgebonden
 Geef de leerlingen een voorbeeld van een SMART-doel
 Oorspronkelijk idee: Ik wil beter worden in het oplossen van ruzies
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Maak het probleem SMART:
S - ruzie met familieleden
M - niet meer dan drie per week
A - meta-momenten, praten met mijn familie
R - positieve invloed één ruzie per week
T - tegen het einde van de maand...
 
Uiteindelijke doel: Ik zal het aantal ruzies met familieleden verminderen
tot maximaal drie per week. Ik zal dit doen door meta-momenten te
gebruiken en met mijn familieleden te praten wanneer ze rustig zijn.
Tegen het einde van de maand zal ik in staat zijn om ten minste één
ruzie per week te veranderen.
 
Verdeel de leerlingen in groepjes van twee of meer en vraag hen
om vier SMART-doelen te bedenken om pesten aan te pakken; één
doel uit elk domein van de Emotionele Intelligentie.






 reng de hele klas weer samen en organiseer een groepsdiscussie
B
Verzamel alle voorgestelde doelen
Bespreek met de hele groep welke acties:
• Het eenvoudigst kunnen worden gerealiseerd
• Het moeilijkst zijn
• Het meest succesvol zijn
• De grootste impact hebben op individuele personen
• De grootste impact hebben op de groep

Activiteit 3
(10 minuten)
Individuele doelen
stellen



 an welke van de strategieën en acties waarover we het hebben
A
gehad, ga jij persoonlijk werken? Dat worden jouw persoonlijke
doelen.
Maak voor elke actie een lijst van dingen die je gaat doen om je doel
te bereiken

Besluit (5 minuten)
De leerstof kort
herhalen
Vraag

Kunnen wij een verschil maken?
Hoe zou het leven binnen de schoolmuren veranderen als we dit
allemaal zouden proberen?
Welke steun heb je nodig om je doelen te bereiken?
Hoe zou jij de lessen die deel uitmaken van dit programma, verbeteren?

Activiteit 2
(20 minuten)
Discussie

Aanvullende
Activiteiten

Links



Met oudere leerlingen kan er gewerkt worden met visualisaties.
Ga naar https://blog.udemy.com/goal-setting-activities/
Je zou een persoonlijke gelofte kunnen creëren die vergelijkbaar is met
het sjabloon dat werd gebruikt voor werkblad L10R2. Dit kan een extra
taak zijn voor een andere les.
Gids voor Bingo in de klas https://www.bookwidgets.com/
blog/2014/11/fun-classroom-activity-bingo
ENABLE: http://enable.eun.org/
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Materiaal voor het
leerlingbemiddelingsprogramma
D e rol van begeleidende leerkracht

•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat de directie instemt met het opzetten van een
leerlingbemiddelingsprogramma en met het geven van de SELlessen.
Organiseer het selectieproces voor de leerlingbemiddelaars
Hou een ééndaagse trainingssessie om leerlingen op te leiden om
leerlingbemiddelaars te worden
Faciliteer de wekelijkse sessies voor leerlingbemiddelaars
Ondersteun het werk van de leerlingbemiddelaars, inclusief de
extra activiteiten uit de workshops maar zorg ervoor dat de
leerlingen aan het roer blijven
Betrek andere leerkrachten en ouders bij het werk van de
leerlingbemiddelaars om te zorgen voor dat de hele school
meedoet (de brede en holistische benadering)
Bied een luisterend oor aan de leerlingbemiddelaars als ze willen
spreken over iets dat ze meemaken n.a.v. ENABLE

De rol van de begeleidende leerkracht

•
•
•
•
•
•

Om elkaar te steunen: de groep van leerlingbemiddelaars kan een echte steun zijn voor degenen die
gepest worden in de groep
Ondersteun leerlingen die gepest zijn / gepest hebben
Organiseer activiteiten en campagnes met medeleerlingen, leerkrachten en ouders om pestgedrag te
beperken, positief gedrag te stimuleren en een schoolklimaat te bevorderen waarin verschillen aanvaard
en gerespecteerd worden
Betrokkenheid bij het herzien van het pestbeleid en de procedures rond ongewenst gedrag om ervoor te
zorgen dat deze doelgericht en leerling-vriendelijk zijn
Verken de ervaringen van de leerlingen op school, communiceer problemen aan het personeel en bied
effectieve oplossingen voor deze problemen
Geef in de hele school ruchtbaarheid aan hun acties tegen pesten

Leerlingen rekruteren om leerlingbemiddelaar te worden

•
•
•
•

Zorg dat iedereen de rol van leerlingbemiddelaar op school kent door affiches te hangen en een
brief mee te geven aan de ouders om de interesse van de leerlingen verder op te wekken
Vraag leerlingen die graag leerlingbemiddelaar willen worden om een eenvoudig sollicitatieformulier
in te vullen
Bekijk de sollicitaties en zorg ervoor dat je de leerlingen en de leerkrachten bij de definitieve selectie
betrekt
De meest efficiënte groep leerlingbemiddelaars bestaat uit een mix van leerlingen die gepest zijn,
leerlingen die zelf gepest hebben en die hun gedrag aangepast hebben en leerlingen die (nog) niet
betrokken geweest zijn bij pestgedrag. Alle leerlingbemiddelaars moeten:
• Gemotiveerd zijn om hun medeleerlingen te helpen en om het pestgedrag te willen aanpakken
• Een zekere autoriteit hebben en een goed voorbeeld zijn voor anderen
• Door andere leerlingen gezien worden als vriendelijk en makkelijk aanspreekbaar
• Representatief zijn en alle jaren en groepen leerlingen vertegenwoordigen
• Goed ontwikkelde sociale en emotionele vaardigheden hebben en zeker empathisch zijn
• Proactief, verantwoordelijk en betrokken zijn
• De omvang van de groep leerlingbemiddelaars hangt af van de omvang van de school.
De groep leerlingbemiddelaars bestaat meestal uit ongeveer 20 tot 30 leerlingen.
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Eéndaagse training voor
leerlingbemiddelaar
Eéndaagse training voor leerlingbemiddelaars
Een schets van de ééndaagse training voor leerkrachten om hun leerlingen te trainen om leerlingbemiddelaar
te worden; details over de sessie zijn beschikbaar op http://enable.eun.org/implementing_enable

Dagindeling en voorgestelde tijdslijn
08:30 – 08:45

Introductie (2 minuten)

08:45 – 09:00

Opwarmertje (30 minuten)

09:00 – 09:10

Workshop 1

Een overeenkomst / contract opmaken voor de leerlingbemiddelaars
(10 minuten)

09:10 – 09:30

Workshop 2

Wat is pesten? (20 minuten)

09:30 – 09:45

Workshop 3

De verschillende vormen en types van pestgedrag (15 minuten)

09:45 – 10:05

Workshop 4

Waarom worden mensen gepest? (20 minuten)

10:05 – 10:20

Workshop 5

Is het ooit ok om iemand te pesten? (15 minuten)

10:20 – 10:40

PAUZE (20 minuten)

10:40 – 11:10

Workshop 6

Waarom pesten mensen elkaar? (30 minuten)

11:10 – 11:30

Workshop 7

Spel over overeenkomsten en verschillen (20 minuten)

11:30 – 11:40

Workshop 8

Het effect en de impact van pesten (10 minuten)

11:40 - 12:40

Workshop 9

Mythes en misvattingen over pesten (1 uur)

12:40 – 01:30

LUNCH (50 minuten)

01:30 – 01:45

Workshop 10

Hoe iemand herkennen die gepest wordt? (15 minuten)

01:45 – 02:25

Workshop 11

De rol van leerlingbemiddelaars (40 minuten)

02:25 – 02:45

Workshop 12

De kwaliteiten van leerlingbemiddelaars (20 minuten)

02:45 – 03:25

Workshop 13

Onze school (40 minuten)

03:25 – 03:45

Workshop 14

Volgende stappen (20 minuten)

03:45 – 03:50

Workshop 15

De resultaten en uitkomsten van de dag opsommen en belichten
(30 minuten)

Materiaal voor de trainer
➜ Een print-out van de PowerPoint slides ‘Goedemorgen leerlingbemiddelaars’, beschikbaar op
http://enable.eun.org/implementing_enable
➜ Definities van pesten uit Slide 5, genoteerd op aparte blaadjes papier voor workshop 2
➜ Kopieën van case studies / krantenartikels voor workshop 8
➜ Print-outs van de certificaten van niveau 1 voor de leerlingbemiddelaars voor workshop 1
➜ Leerlingen brengen hun dagboeken / werkplannen mee
➜ Pennen en papier voor alle leerlingen (het kan de moeite waard zijn om een werkboek voor de leerlingen te
maken om hen te helpen hun notities over de training bij elkaar te houden)
➜ Flipchart, papier en pennen, plakband, plakbriefjes
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Een reeks workshops van ongeveer
een uur voor leerlingbemiddelaars
Zet de (ééndaagse) training verder met wekelijkse bijeenkomsten van een uurtje, geleid door een leerkracht.

Workshop

Titel

Doel van de workshop

Workshop 1

Opkijken naar de
leerlingbemiddelaars

Definieer de rol van een leerlingbemiddelaar en van de
begeleidende leerkracht en begrijp de kwaliteiten en
vaardigheden die nodig zijn om deze rollen efficiënt te kunnen
uitvoeren.

Workshop 2

We kennen de
leerlingbemiddelaars

Onderzoek de manieren waarop leerlingbemiddelaars
ruchtbaarheid kunnen geven aan hun campagne tegen
pesten op school zodat de hele school hun rol begrijpt.

Workshop 3/
Deel 1

We begrijpen de
ervaringen van de
medeleerlingen

Plan hoe de leerlingbemiddelaars kunnen achterhalen wat de
ervaringen van de leerlingen zijn i.v.m. pesten en onaangepast
gedrag op de school.

Workshop 3/
Deel 2

Effectieve oplossingen
voor de problemen van
medeleerlingen

Met de gegevens verzameld tijdens workshop 3, deel 1,
kunnen de leerlingbemiddelaars problemen die bestaan op
school i.v.m. pestgedrag aan het licht brengen en hiervoor
leerlingvriendelijke oplossingen aanreiken en voorstellen.

Workshop 4

We promoten een cultuur Bespreek hoe de school positief sociaal gedrag promoot
van positief sociaal
en plan een campagne voor de hele school die leerlingen,
gedrag
leerkrachten en ouders aanmoedigt om elkaar met respect te
behandelen.

Workshop 5

We moedigen leerlingen
Onderzoek de kanalen die leerlingen kunnen gebruiken om
aan om erover te spreken pestincidenten op school te melden en bekijk of deze effectief
zijn. Plan activiteiten om deze kanalen te promoten en om
leerlingen aan te moedigen zich duidelijk uit te spreken tegen
pesten.

Workshop 6

Effectieve hulp voor de
kwetsbare leerlingen

Bespreek hoe de leerlingbemiddelaars moeten reageren als
iemand een pestincident of onaangepast gedrag meldt aan
hen.

Workshop 7

We blijven onszelf

Denk na over hoe iemand die gepest wordt of die zelf pest,
zich kan voelen om effectieve ondersteuning te kunnen
bieden aan het slachtoffer en hem/haar aan te moedigen te
blijven wie hij/zij is.

Workshop 8

We zorgen voor elkaar

Verken het concept van de ‘bijstaander’ en de persoon die
opkomt tegen pesten en bepaal wanneer het gepast is voor
een leerlingbemiddelaar om te interveniëren bij pestsituaties
op de school.

Workshop 9

Wij zijn personen die
opkomen tegen pesten,
géén bijstaanders!

Onderzoek hoe, met behulp van een campagne in de hele
school, leerlingbemiddelaars een schoolcultuur kunnen
aanmoedigen waarin mensen opkomen tegen pesten en
elkaar steunen.

Workshop 10

We erkennen de bijdrage Reflecteer over de impact die de leerlingbemiddelaars
van de leerlingen aan het gehad hebben en leg de klemtoon op die dingen waar ze de
schoolgebeuren
komende maanden op moeten focussen.
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10 ENABLE Workshops
voor leerlingbemiddelaars

1

Een reeks van 10 workshops van ongeveer 1 uur om de aanvankelijke training
(1 dag) voor leerlingbemiddelaars verder te zetten en om de vaardigheden en
de kennis die de leerlingen nodig hebben in hun rol, verder te ontwikkelen.
De workshops worden gefaciliteerd door de begeleidende leerkracht die alle
middelen ter beschikking stelt.
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Workshop 1
Opkijken naar de ‘leerlingbemiddelaars’!
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars maken zelf hun eigen functiebeschrijving op. Op deze manier kunnen ze beter hun
eigen rol en verantwoordelijkheden op school bepalen en kunnen ze het eigen gedrag en de kwaliteiten die ze
moeten tonen als leerlingbemiddelaar beschrijven. Ook de leerkracht-begeleider van deze groep zal zijn eigen
functiebeschrijving opmaken, die beschrijft hoe ze de leerlingbemiddelaars zullen ondersteunen bij hun opdracht.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

Erkennen dat leerlingbemiddelaar zijn een belangrijke ‘rol’ is op school die heel wat verantwoordelijkheden
met zich meebrengt. Leerlingen moeten deze verantwoordelijkheid tot uiting brengen in hun gedrag en
een rolmodel zijn voor anderen.
Het juiste gedrag en de precieze kwaliteiten van de leerlingbemiddelaars beschrijven, die ze moeten tonen
binnen de groep en in de schoolomgeving.
Definiëren en begrijpen van de rol van de leerlingbemiddelaar en de leerkracht-begeleider.

Materiaal en voorbereiding
➜
➜
➜

Pennen (in verschillende kleuren) en papier voor alle leerlingbemiddelaars.
Twee of meerdere grote vellen papier (eventueel aan mekaar geplakt) die de leerlingen kunnen gebruiken
om rond een lichaam te tekenen.
Vraag de leerlingbemiddelaars om zich kandidaat te stellen als voorzitter of vice-voorzitter van de groep.

Introductie (5 min.)
Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.

Activiteit 1 (5 min.) Herhaal en vat samen
	Recapituleer wat er besproken werd over wat de rol van de leerlingbemiddelaar precies moet zijn.

Activiteit 2 (35 min.) De ‘perfecte’ leerlingbemiddelaar

De leerlingbemiddelaars tekenen rond het lichaam van één van de groepsleden’ (op papier).
	Vraag aan de groep om aan de binnenkant van de tekening elke rol of verantwoordelijkheid op
te schrijven die ze associëren met leerlingbemiddelaar zijn. Aan de buitenkant van de tekening
schrijven ze de kwaliteiten en vaardigheden die een perfecte leerlingbegeleider volgens hen moet
hebben. (10 minuten)

Bespreek wat ze opgeschreven hebben en waarom ze dit belangrijk vinden. (5 minuten)
	Vraag de groep om in één kleur de 5 belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een
leerlingbemiddelaar te omcirkelen; Vraag hen om in een andere kleur de 10 kwaliteiten en
vaardigheden te omcirkelen die zij nodig hebben om deze 5 verantwoordelijkheden te kunnen
vervullen. (10 minuten)

Een pakket van 10 workshops i.v.m. het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden voor
jongeren van 11-14 jaar, in de strijd tegen pesten op school.
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Workshop 1





1

Daarna maken de leerlingen een functiebeschrijving op voor de ‘leerlingbemiddelaar’
waarbij ze zich baseren op de verantwoordelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden die ze eerder
omcirkeld hebben. (10 minuten)
De leerkracht-begeleider moet dezelfde oefening doen om te kunnen bepalen hoe hij/zij de
leerlingen best zal begeleiden en ondersteunen in hun rol.

Activiteit 3 (5 min.) Stemming voor de leerlingbemiddelaar-functies


Organiseer een stemming voor de functies van ‘voorzitter’ en ‘vice-voorzitter’. De leerlingen schrijven de
naam van hun favoriete kandidaat op een klein stukje papier dat ze dichtgeplooid teruggeven aan de leerkracht-begeleider. Leerlingen kunnen ook andere taken toegewezen krijgen zoals verslaggever, timekeeper,
activiteitenplanner enz., zodat elke leerling een rol kan opnemen die ‘matcht’ met zijn vaardigheden.

Activiteit 4 (15 min.) Planning


Met behulp van het onderdeel ‘Slimme Ideeën’ (hieronder) plannen de leerlingbemiddelaars hoe ze
zich zullen voorstellen aan de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars





Zorg ervoor dat de functiebeschrijving van de leerlingbemiddelaar een heel aantrekkelijk documentje
wordt en hang het op in de school, zet het in de info- of nieuwsbrief, post het op de website van de
school en op sociale media zodat de leerlingen, leerkrachten en ouders je rol begrijpen.
Hou elke week een soort ‘dagboek’ bij over hoe jij de kwaliteiten en vaardigheden gebruikt hebt,
die opgenomen zijn in je functiebeschrijving.
Maak een display die op een centrale plaats kan staan in de school, zodat de andere leerlingen
kunnen zien wat een leerlingbemiddelaar is, wat hun rol is, waar ze zijn en hoe je hen kan vinden
op school.

Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider





Introduceer een systeem met certificaten voor je leerlingbemiddelaars om hen te motiveren en hun inspanningen te belonen. Je kan een certificaat geven aan de leerlingbemiddelaar die, op het einde van een
reeks workshops, duidelijk inzet en engagement getoond heeft (zie het modelcertificaat in het pakket).
Maak een vragenlijst op voor de leerlingbemiddelaars zodat je zelf een beter inzicht krijgt in elk individu,
zodat je kan begrijpen waarom ze leerlingbemiddelaar willen zijn en wat ze ermee hopen te bereiken.
Stuur een e-mail naar het schoolpersoneel om hen te informeren over de leerlingbemiddelaars en
hoe zij hen kunnen ondersteunen.

Slimme ideeën om ouders te betrekken




Stuur de functiebeschrijving van de leerlingbemiddelaar naar hun ouders met een kopie van het ENABLE
Ouderpakket. Verduidelijk wat de leerlingbemiddelaars gaan doen in de volgende workshops en vraag de
ouders of ze hierin betrokken willen worden of dat ze het initiatief op één of andere manier willen ondersteunen.
De leerlingbemiddelaars stellen zichzelf voor op een bijeenkomst van de ouders.

Links naar ander materiaal en bronnen:
ENABLE Campagne materiaal - Les 3 - Dit is pesten
ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Workshop 2
We kennen de leerlingbemiddelaars!
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars bekijken een bekende campagne uit eigen land en bespreken waarom deze zoveel
succes had. Ze gebruiken de nuttige elementen uit deze voorbeeldcampagne en denken na over hoe ze
deze kunnen toepassen op hun “leerlingbemiddelaar-campagne-tegen-pesten”, zodat ze daar een succes van
kunnen maken op school.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

Plannen hoe de leerlingbemiddelaars hun campagne kunnen lanceren en hun opzet bekend kunnen
maken.
Bekijken hoe er samengewerkt kan worden met andere bestaande leerlingengroepjes.
Een identiteit creëren voor de leerlingbemiddelaars.

Materiaal en voorbereiding
➜
➜
➜
➜

Pen en papier voor alle leerlingbemiddelaars.
Zoek een coole, toffe campagne die een wijd bereik had en die de meeste leerlingbemiddelaars kennen.
Dit mag ook een campagne zijn die de school zelf al eens gedaan heeft. De leerkracht-begeleider kan de
leerlingbemiddelaars helpen met het zoeken en het presenteren van de beste voorbeelden tijdens deze
workshop.
De schoolkalender waar de belangrijkste komende activiteiten op staan.
Je kan voor deze workshop leerkrachten uitnodigen met kennis van media en economie om advies te
geven of zelfs een gedeelte van de workshop te komen leiden.

Introductie (5 min.)
Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.

Activiteit 1 (15 min.) Wat maakt een campagne succesvol?



Toon de geselecteerde campagne aan de leerlingbemiddelaars of vraag hen te delen wat ze zelf
gevonden hebben.
Vraag hen of ze de campagne kennen of gezien hebben. Bespreek waarom ze denken dat de
campagne zoveel succes had, waar ze de campagne gezien hebben en of ze de organisatie / ‘brand’
achter de campagne kennen. Zorg dat de belangrijkste punten genoteerd worden.

Activiteit 2 (25 min.)
Hoe wordt de campagne van de leerlingbemiddelaars een succes?


Op basis van de vorige activiteit, kunnen de leerlingbemiddelaars nadenken over hoe ze de eigen
campagne tegen pesten op school kunnen lanceren en promoten.
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Workshop 2

1

In het onderdeel “Slimme ideeën”(hier onderaan), zijn enkele tips opgenomen.
Vraag de leerlingen om te brainstormen over de volgende punten:
		
	Hoe kunnen leerlingen de leerlingbemiddelaars herkennen op school?
Hoe creëren de leerlingbemiddelaars een eigen identiteit?
		
	Welke andere leerlingengroepjes bestaan er in de school? Hoe kunnen ze hiermee samenwerken?
		
	Hoe kunnen de leerlingbemiddelaars hun eigen campagne lanceren op school en er voor zorgen dat
deze cool en geweldig overkomt?

Activiteit 3 (15 min.) Planning


Als de leerlingbemiddelaars nagedacht hebben over de bovenstaande vragen, vraag hen dan om
de verschillende taken op te lijsten en te verdelen binnen de groep.

		

Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars



Maak een video of advertentie over de leerlingbemiddelaars. Dit kan binnen de school verspreid
worden en geüpload op de website van de school.
Schrijf een artikel over de leerlingbemiddelaars in de info- of nieuwsbrief van de school en op de
website.
Stel je ideeën voor aan de schooldirectie en stel jezelf voor op een personeelsvergadering.
Ga in de klassen om jezelf voor te stellen aan de leerlingen en uit te leggen hoe je hen kan
ondersteunen.
Organiseer een “Voel-je-goed”-dag of een wedstrijd om het idee van de leerlingbemiddelaar
bekendheid te geven, bijv. een wedstrijd voor een slogan of een logo voor de
leerlingbemiddelaarsgroep.
Verhoog het bewustzijn over pesten in het brede schoolkader.
Promoot de doelstellingen door in debat te gaan over pesten met de hele school. Je kan bijv. uit
elk leerjaar vertegenwoordigers selecteren van leerlingen, leerkrachten en ouders en hen uitnodigen
om deel te nemen en te observeren.









Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider



Plan een vergadering met het personeel om de rol van de leerlingbemiddelaars te verduidelijken en
vraag wie kan/wil helpen met (bepaalde onderdelen van) de campagne.
Download het ENABLE-schoolcertificaat en plak de print-out op duidelijk zichtbare plaatsen binnen
de school om aan te geven dat de school pesten niet tolereert en dat er preventieve maatregelen
zijn om pesten tegen te gaan of te stoppen.

Slimme ideeën om ouders te betrekken


Raadpleeg de schoolkalender en identificeer die activiteiten waar ouders aanwezig zullen zijn
zodat de leerlingbemiddelaars een activiteit kunnen organiseren of de bewustwording rond pesten
kunnen stimuleren.

			

Links naar ander materiaal en bronnen:

			

ENABLE campagne materiaal: Les 3 - Dit is pesten
ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Workshop 3

(Deel 1)

We kennen en begrijpen de ervaringen
van de (mede-)leerlingen op onze school
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur

Overzicht van de Workshop
Deze workshop bestaat uit 2 onderdelen. Deel 1 betrekt de leerlingen die activiteiten op school organiseren om de
ervaringen van medeleerlingen i.v.m. vriendschap, veiligheid, (onaangepast) gedrag en pesten op school te kunnen
leren begrijpen. In Deel 2 zullen de leerlingbemiddelaars deze bevindingen analyseren en de belangrijkste gevoeligheden
of problemen binnen de schoolomgeving definiëren en bepalen. Een concreet plan van aanpak wordt opgemaakt.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

De leerlingbemiddelaars begrijpen hoe belangrijk het is om de ervaringen van de (mede-) leerlingen op school
ten volle te begrijpen, zodat ze hun peers ook effectief kunnen ondersteunen en iets kunnen bijbrengen.
Plannen hoe de leerlingbemiddelaars de ervaringen van de (mede-)leerlingen op school kunnen
onderzoeken vóór de volgende workshop.
De leerkracht-begeleider krijgt meer inzicht in de ervaringen van de leerlingen op school.

Materiaal en voorbereiding
➜ Pen en papier voor alle leerlingbemiddelaars.
Introductie (5 min.)
Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.

Activiteit 1 (10min.) De ervaring van de leerlingbemiddelaars op school


De leerlingbemiddelaars starten deze workshop met een gesprek over welke situaties zij zoal zien
gebeuren tussen leerlingen op school, op weg van en naar school en ook wat ze online zien gebeuren.

Activiteit 2 (25min.)
Planning van het ‘onderzoek’ door de leerlingbemiddelaars


		
		
		
		
		
		

M.b.v. de tips uit het ‘Slimme ideeën’-onderdeel (hieronder) kunnen de leerlingbemiddelaars plannen
hoe ze het onderzoek volgende week gaan uitvoeren op school, zodat ze de volgende (en andere)
belangrijke vragen kunnen beantwoorden:
A) Is pesten een probleem op school?
B) 	Wanneer er leerlingen gepest zijn, over welk type pesterijen ging het? Werd de pestsituatie gemeld?
Is het pestprobleem opgelost?
C) Zijn er specifieke problemen in de verschillende klassen of leerjaren?
D) Op welke plaatsen op school voelen de leerlingen zich het meest of het minst veilig?
E) Wat zouden de leerlingen moeten doen als ze getuige zijn van een pestsituatie op school?
F) Voelen de leerlingen zich goed aanvaard op school?
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Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars



Vragenlijsten: Ontwerp en verdeel vragenlijsten of organiseer een korte online bevraging die de
leerlingen moeten invullen tijdens een workshop. Er kan een aparte vragenlijst opgemaakt worden
voor ouders en leerkrachten.
Ideeënbus: Plaats een gesloten bus/doos waarin de leerlingen hun ervaringen op school anoniem
kunnen posten of waar ze hun voorstellen en suggesties tot verbetering kunnen insteken.
De uitdaging: Organiseer een workshop in de klassen waarbij je aan elke leerling vraagt om op
een post-it zijn of haar bezorgdheid te noteren over een situatie op school of op weg naar school.
De leerlingbemiddelaars verzamelen de input van de leerlingen en plakken de briefjes op een muur
zodat alles anoniem blijft. De leerlingbemiddelaar en een leerkracht lezen om beurt luidop een
bezorgdheid voor en bespreken met de leerlingen wat een eventuele oplossing voor deze situatie
zou kunnen zijn.
Mijn ‘ideale’ school: Geef de leerlingen een blad papier met drie kolommen. In de rechterkolom
beschrijven ze de huidige situatie op school, in de linkerkolom schrijven ze hoe hun ideale school
eruit ziet. In het midden schrijven ze dan hun ideeën over hoe ze van de huidige situatie naar de
ideale situatie zouden kunnen overgaan.
Leerlingen-dagboek: Geef twee leerlingen in elk leerjaar een dagboek. Vraag hen alles (positief
zowel als negatief) te noteren wat ze zien gebeuren tussen hun schoolgenoten of peers tijdens
één bepaalde week. Zorg er wel voor dat ze geen namen van individuele leerlingen noteren. De
dagboeken worden daarna teruggegeven aan de leerkracht-begeleider.








		

Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider



De leerkracht-begeleider bespreekt met de andere leerkrachten wat zij als de belangrijkste
problemen beschouwen bij de leerlingen inzake pesten, (onaangepast) gedrag, vriendschap en
veiligheid op school.

		

Slimme ideeën om ouders te betrekken



De leerlingbemiddelaars organiseren een specifieke focusgroep met de ouders om meer te weten
te komen over hun ervaringen hiermee op school.

Links naar ander materiaal en bronnen:
ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Workshop 3

(Deel 2)

Effectieve oplossingen voor de
problemen van de (mede-)leerlingen
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur

Overzicht van de workshop
Deze workshop bestaat uit 2 onderdelen. Deel 1 betrekt de leerlingen die activiteiten op school organiseren om
de ervaringen van medeleerlingen i.v.m. vriendschap, veiligheid, (onaangepast) gedrag en pesten op school te
kunnen leren begrijpen. In Deel 2 zullen de leerlingbemiddelaars deze bevindingen analyseren en de belangrijkste
gevoeligheden of problemen binnen de schoolomgeving definiëren en bepalen. Een concreet plan van aanpak
wordt opgemaakt.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜
➜

Begrijpen hoe de input van het ‘onderzoek’ gesorteerd en gebruikt kan worden.
De ervaringen van de leerlingen op school beter kennen en begrijpen.
Definiëren van de belangrijkste problemen en bezorgdheden die er bestaan bij de leerlingen en de
problemen aanduiden die specifiek zijn voor een bepaalde groep of leerjaar.
Opmaken van een concreet actieplan over hoe deze problemen aan te pakken en op te lossen.

Materiaal en Voorbereiding
➜
➜

Pen en flipchart-papier voor alle leerlingbemiddelaars.
Alle bevindingen en resultaten van het ‘onderzoek’ van de leerlingbemiddelaars worden
meegebracht naar de workshop.

Introductie (5 min.)
Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.

Activiteit 1 (30 min.) Hoe is het om een leerling te zijn op deze school?






De leerlingbemiddelaars krijgen 3 bladen flipchart-papier, één per leerjaar in de school, één voor
het personeel en één voor de ouders.
De leerlingbemiddelaars bespreken hun bevindingen van de voorbije week en analyseren de input
die ze gekregen hebben, o.a. uit de vragenlijsten.
Ze baseren zich op hun bevindingen en gesprekken om op elk flipchartblad de belangrijkste
punten te noteren die naar voor gekomen zijn voor elke groep; de leerlingen, de leerkrachten en de
ouders.
De leerlingbemiddelaars zullen deze lijst daarna gebruiken om prioriteiten te bepalen en te bekijken
op welke van deze problemen ze willen focussen en inzetten. Zo kan er ook bepaald worden
welke acties er genomen kunnen worden op school om deze problemen aan te pakken.
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Activiteit 2 (20 min.) Planning


De leerlingbemiddelaars maken een tijdslijn op met voor elke maand ook de acties en onderwerpen
waar ze op willen focussen. Een leerkracht zorgt ervoor dat deze tijdslijn ook gelinkt kan worden met
de maandelijkse school-topics.

Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars




Hang de tijdslijn of activiteitenkalender op in de school, zodat de andere leerlingen kunnen zien
waar er die maand rond gewerkt zal worden en zodat ze ook een handje kunnen toesteken als ze
over die bepaalde topic of een actie zelf zeer enthousiast zijn.
Als er bij het ‘onderzoek’ ook bepaalde cijfergegevens of statistieken bijgehouden zijn, kunnen
deze gebruikt worden om de bewustwording rond pesten te verhogen en de leerlingen te
informeren over de bevindingen. Je kan kaarten uitdelen met een bepaalde statistiek en een
blad papier met overeenkomstige uitspraken en hen dan vragen om de statistieken te matchen
met deze uitspraken. Je kan dit ook met grotere groepen leerlingen doen door middel van
handopsteking.

Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider




De leerkracht-begeleider bespreekt met de andere leerkrachten wat zij als de belangrijkste
problemen ervaren bij de leerlingen op het vlak van pesten, (onaangepast) gedrag en
vriendschappen.
Deel de bevindingen van de leerlingbemiddelaars mee tijdens een personeelsvergadering.
Bepaal samen met de andere leerkrachten rond welke topics het personeel het meest baat zou
hebben bij een extra opleiding of vorming en baseer je daarbij op de voorgaande bevindingen van
de leerkrachten.

Links naar ander materiaal en bronnen:
			

ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Workshop 4
We stimuleren een cultuur van positief
sociaal gedrag
Tijdsinschatting: 1 uur inclusief eventuele vervolgactiviteiten

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars bespreken hoe de school communiceert over het gedrag dat verwacht wordt van de
leerlingen en hoe de school positief gedrag beloont en bekrachtigt. Ze ontwikkelen een activiteit voor de ganse
school die een cultuur van vriendelijkheid promoot en aanmoedigt.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜
➜

De leerlingbemiddelaars herbekijken het pestbeleid en beleid rond onaangepast gedrag en ze zorgen
ervoor dat deze documenten leerling-vriendelijk, aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen.
De leerlingen belichten elkaars sterktes en kwaliteiten.
De leerlingen erkennen het belang van vriendelijk zijn tegen elkaar.
De leerlingbemiddelaars zullen samenwerken met de begeleidende leerkracht om een campagne op te
zetten voor de hele school, die positief gedrag promoot.

Materiaal en voorbereiding
➜
➜

De begeleidende leerkracht heeft het volgende nodig: een envelop voor elke
leerlingbemiddelaar en een blad papier.
Kopiëen van de beleidsdocumenten over pesten en onaangepast gedrag.

Inleiding (5 minuten)
Leg kort uit waarover de workshop gaat en wat de doelstellingen zijn.

Activiteit 1(15 minuten) Complimenten





Zet de leerlingbemiddelaars in een kring en geef ze allemaal een envelop en twee bladen papier.
Vraag hen om een stukje papier af te scheuren en een compliment in de envelop te stoppen van
de persoon die rechts, links en tegenover hen zit en van nog één willekeurige andere persoon in de
kring.
Geef hen één minuut om hun complimenten te lezen en vraag hoe ze zich voelen wanneer ze een
compliment krijgen. Vraag hen of zij denken dat de school beter zou zijn als mensen elke dag zo tegen
elkaar zouden gedragen.

Activiteit 2 (20 minuten) Positief gedrag op school promoten





Bespreek met de leerlingen hoe zij denken dat de school het soort gedrag dat van hen verwacht
wordt, promoot en uitdraagt en hoe zij denken dat dit verbeterd kan worden.
Toen het pestbeleid en de documenten die gaan over pesten en onaangepast gedrag aan de
leerlingbemiddelaars. Vraag leerlingbemiddelaars om deze te bekijken en suggesties te doen over
hoe ze verbeterd kunnen worden.
Vraag de leerlingbemiddelaars om ideeën te bedenken hoe deze gecommuniceerd zouden kunnen
worden aan de andere leerlingen op school. Gebruik het deel Slimme Ideeën om hierbij te helpen.
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Activiteit 3 (20 minuten) Plan een campagne over respect


Ontwikkel en zet een campagne op voor de hele school die leerlingen aanmoedigt om vriendelijk te
zijn tegen elkaar, elkaar te respecteren en die helpt te communiceren over het soort gedrag dat van
de leerlingen verwacht wordt. Zie het deel 'Slimme Ideeën' voor voorbeelden.

		

Slimme Ideeën voor leerlingbemiddelaars



Organiseer een ‘eedaflegging’ en maak een ‘gelofte’ voor de hele school die uiteenzet hoe leerlingen
zich dienen te gedragen op school. Vraag elke klas of elk jaar om een zin in te dienen voor de
schoolgelofte. De leerlingbemiddelaars moeten de zinnen selecteren waarvan zij denken dat die in
de gelofte opgenomen moeten worden. Wanneer de gelofte helemaal klaar is, vraag dan aan alle
leerlingen, ouders en leerkrachten om de deze te onderschrijven.
Organiseer een wedstrijd voor de hele school voor het verzinnen van de meest creatieve manier om deze
gelofte binnen de school te bekend te maken, bijv. via een video, d.m.v. een screensaver, posters of een
lied.
Hang een kopie van de schoolgelofte uit aan de ingang van de school zodat mensen de cultuur en
de waarden van de school beter kunnen begrijpen.
Organiseer een “Overschrijd de grenzen”-activiteit om leerlingen te helpen begrijpen welk gedrag
acceptabel is en welk gedrag absoluut niet. Trek een lange lijn op de vloer. Lees luidop verschillende
beweringen voor over dingen die leerlingen tegen elkaar zeggen en vraag de leerlingen om te
beslissen of (i) het gedrag in de bewering acceptabel is (ga aan de linkerkant van de lijn staan), of
(ii) dat de bewering voor sommigen mogelijks niet acceptabel is (op de lijn gaan staan) of (iii) dat het
gedrag totaal niet acceptabel is (ga aan de rechterkant van de lijn staan).
Elke week rapporteren de leerlingbemiddelaars over de leerlingen die zij vriendelijk zien doen tegen
anderen. Aan het eind van de week krijgen die leerlingen een “Friendship Award”, of worden ze op
een andere wijze beloond.
Organiseer een “Betaal vooraf–week van vriendelijkheid” (‘Pay it forward’). Dat betekent dat leerlingen,
leerkrachten en ouders een willekeurige vriendelijke daad verrichten voor iemand en deze beschrijven
op een blad papier. Als iemand een vriendelijke daad ontvangt, moet die op zijn beurt voor twee andere
personen een willekeurig te kiezen vriendelijke daad verrichten. Verzamel op het einde van de week
alle papiertjes met daarop de vriendelijke daden en organiseer een ‘tentoonstelling over vriendelijkheid’.
Je kan overwegen om een prijs te geven aan de klas die de meeste vriendelijke daden heeft verricht.










		



		



Slimme Ideeën voor de begeleidende leerkracht
Als leerlingen zich misdragen, herinner hen dan aan de gelofte die ze mee ondertekend hebben en
waarin ze beloofd hebben zich te gedragen.
Moedig alle leerkrachten aan om de gelofte ook zelf te ondertekenen.

Slimme Ideeën voor ouders
Geef de gelofte mee naar huis zodat ouders deze ook kunnen ondertekenen.
Moedig ouders aan om mee te doen aan de "Betaal vooraf-week van de vriendelijkheid”. Hun
vriendelijke daad zou kunnen zijn dat ze op één of andere manier iets doen voor de school.

Links naar andere materialen en leermiddelen
ENABLE Campagnemateriaal: Onderdeel – Verschillen in de verf zetten en ‘vieren’
Greater Good Project, Berkeley University: Encouraging Kindness in Kids, pgs 53 & 54
Pay it Forward: http://payitforwardday.com
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Workshop 5
We moedigen leerlingen aan om erover
te spreken
Tijdsinschatting: 1 uur, inclusief eventuele vervolgactiviteiten

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars bekijken hoe zij de gebruikte manieren waarop leerlingen pestincidenten melden kunnen
verbeteren en hoe ze leerlingen kunnen aanmoedigen om deze te gebruiken als ze met iemand willen praten.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜
➜

Definieer met wie de leerlingbemiddelaars kunnen praten, binnen en buiten de school, als zij een
probleem zouden hebben.
Ken de factoren die een leerling ervan kunnen weerhouden om pesten te melden.
Bekijk en bespreek de huidige manieren waarop leerlingen pesten op school kunnen melden en verzamel
ideeën om deze te verbeteren.
Plan activiteiten die de leerlingbemiddelaars op school kunnen doen om de kanalen voor het melden van
pestsituaties te promoten en leerlingen aan te moedigen zich uit te spreken tegen pesten.

Materiaal en voorbereiding
➜
➜

Pen en papier voor al de leerlingbemiddelaars.
Details over het huidige meldingssysteem op school.

Inleiding (5 minuten)
Leg kort uit waarover de workshop gaat en wat de doelstellingen zijn.

Activiteit 1(15 minuten) Ondersteunende netwerken







Vraag de leerlingen om rond hun hand te tekenen op een blad papier.
De leerlingen noteren daarna in de vingers van de hand drie mensen binnen de school en twee mensen
buiten de school met wie zij zouden kunnen praten als ze een probleem hebben.
Verduidelijk dat dit hun ‘ondersteunende netwerk’ is.
Vertel de leeringbemiddelaars om dezelfde activiteit te doen maar dan door zichzelf te verplaatsen in de
positie van een leerling die gepest wordt en laat hen nadenken over het ondersteunende netwerk dat
op school gepromoot wordt.
Vraag leerlingen of zij deze activiteit gemakkelijk vonden en bespreek of er méér gedaan kan worden op
school om de mensen met wie de leerlingen kunnen praten beter bekend te maken.

Activiteit 2 (20 minuten) Melden is ondersteunen






Verdeel de leerlingbemiddelaars in groepjes van drie en geef ze allemaal een blad papier.
Verdeel elk blad papier in vier delen door een kruis te tekenen.
Vraag de leerlingbemiddelaars om zichzelf in de positie te plaatsen van iemand die gepest wordt en
noteer in de linkerbovenhoek alle redenen die hen ervan zouden kunnen weerhouden om dit pesten bij
iemand te melden.
Herhaal even het begrip en de definitie van een ‘bijstaander’.
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Leerlingbemiddelaars doen nu hetzelfde maar verplaatsen zichzelf in de positie van een bijstaander
en vermelden in de linkeronderhoek alle redenen die hen ervan zouden kunnen weerhouden om het
pesten te melden.
De leerlingbemiddelaars bespreken hun ideeën met de andere groepen.
Vraag de leerlingen om te brainstormen over hoe zij leerlingen en bijstaanders kunnen
aanmoedigen om pestgedrag te melden en schrijf de ideëen op in de rechterboven- en onderhoek.

Activiteit 3 (20 minuten) Planning


Leerlingbemiddelaars kunnen via het onderdeel 'Slimme Ideeën' activiteiten plannen voor de hele
school om leerlingen aan te moedigen over pesten te spreken en elkaar te steunen.

Slimme Ideeën voor leerlingbemiddelaars









		




Doe online en offline onderzoek naar beroemdheden die gepest zijn en die over hun ervaring
gesproken hebben. Gebruik hun verhalen tijdens een bijeenkomst met de hele school of in een
tentoonstelling om leerlingen aan te moedigen en te inspireren om erover te spreken.
Herhaal tegenover al de leerlingen de verschillende manieren waarop zij pestgedrag kunnen
melden op school, alsook de nieuwe maatregelen die de leerlingbemiddelaars in het leven zullen
roepen.
Bezoek verschillende klassen en vraag hen om de oefening met de hand te doen.
Organiseer een samenkomst met de hele school en spreek over wat leerlingen kunnen doen als ze
bezorgd zijn over een vriend(in) die gepest wordt of een probleem heeft.
Organiseer een campagne over wat het betekent om een goede vriend te zijn en benadruk vooral
het belang van mekaar te (onder)steunen.
Deel contactkaartjes uit aan nieuwe leerlingen en vertel hen wie de leerlingbemiddelaars zijn, hoe
deze hen kunnen helpen en met wie zij binnen en buiten de school kunnen praten als ze een
probleem hebben.

Slimme Ideeën voor de begeleidende leerkracht
Vergader met de andere leerkrachten en streef naar een coherente aanpak op school wanneer een
leerling een pestsituatie meldt, en benadruk dat het belangrijk is om elke melding serieus te nemen.
De leerkrachten kunnen verschillende scenario's doorlopen en overleggen hoe ze op deze situaties
zouden reageren.
Deel de bevindingen van de leerlingbemiddelaars met de rest van het personeel over wat de
leerlingen ervan weerhoudt om pestgedrag te melden en bespreek manieren waarop het personeel
dit zou kunnen tegengaan.

Links naar ander materiaal en bronnen
					

ENABLE Multimodale werkbladen
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Workshop 6
Effectieve hulp voor de kwestbare
leerlingen!
Tijdsinschatting: Ongeveer 1 uur.

Overzicht van de workshop
Door middel van een rollenspel brengen de leerlingbemiddelaars een gesprek op gang over wat ze zouden doen
wanneer een andere leerling hen een pestsituatie komt melden. Ze bespreken de ideale of beste reactie, de
mogelijke problemen i.v.m. vertrouwelijkheid en ‘klikken’, de lichaamstaal en het meldingsproces.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

Het bespreken van de verschillende topics of problemen die de medeleerlingen kunnen komen melden
aan de leerlingbemiddelaar.
De leerlingbemiddelaars weten wat een effectief en passend antwoord zou kunnen zijn op de
verschillende types van problemen die de leerlingen hen kunnen komen melden.
Het opstellen van een flowchart en een denkproces dat de leerlingbemiddelaars kan ondersteunen om te
weten op welke manier en wanneer ze een gemeld probleem moeten doorgeven aan een leerkracht of
ander personeelslid en wat de procedure hiervoor is.

Materiaal en voorbereiding
De leerkracht-begeleider maakt drie scenario’s op waarbij leerlingen uiteenlopende dingen melden aan de
leerlingbemiddelaars. De scenario’s moeten de volgende elementen bevatten:
➜ Een leerling die een klein probleem komt melden, dat geen vertrouwelijke informatie bevat en dat door de
leerlingbemiddelaars afgehandeld kan worden zonder tussenkomst van een Volwassenen.
➜ Een leerling die een probleem komt melden waarbij ook wat vertrouwelijke informatie vrijgegeven wordt maar
waarbij er zowel voor de leerlingbemiddelaar als voor een personeelslid van de school een rol weggelegd is.
➜ Een leerling komt een ernstig probleem melden, waarbij er ook echt gevoelige en vertrouwelijke informatie
vrijgegeven wordt die henzelf of andere leerlingen zelfs in gevaar kan brengen als het niet doorgegeven
zou worden.
Definitie van ‘vertrouwelijke informatie’ = persoonlijke informatie die behoort tot de privé-sfeer, die uiterst
gevoelig is en die schade of emotionele stress kan berokkenen aan een individu, als die info publiek
gemaakt zou worden.

Introductie (5 min.)

➜
➜

Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.
Leg de definitie van ‘vertrouwelijke informatie’ uit aan de leerlingbemiddelaars.

Activiteit 1 (5 min.) Meldingen aan de leerlingbemiddelaars


Zonder enige naam te noemen, bespreken de leerlingen of er iemand naar hen gekomen is om een
pestincident te melden.

Activiteit 2 (35 min.) Daadwerkelijke hulp voor leerlingen



Selecteer zes leerlingen die bereid zijn om deel te nemen aan een rollenspel.
Splits de groep van 6 leerlingen in twee groepen van drie, groep A en groep B. Geef elke leerling
van groep A één van de 3 scenario’s en vraag de leerling dit aan niemand te laten zien.
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Vertel de leerlingen dat groep A de rol zal spelen van een leerling die gepest wordt en die dit zal
melden. De leerlingen in groep B spelen de rol van leerlingbemiddelaar aan wie de leerling van groep A
het pestgedrag komt melden. Maak duo’s met leerlingen uit groep A en leerlingen uit groep B.
Leg de leerlingen uit dat ze in duo naar voor zullen komen, waarbij de leerling uit groep A het vooropgestelde scenario zal spelen en de leerling uit groep B ook zal reageren met het meest gepaste antwoord.
Verduidelijk dat de leerlingen uit groep B het volgende in acht moeten nemen wanneer ze reageren
op het scenario:
	Wat hun directe reactie zal zijn op de student uit groep A?
	Of het scenario informatie bevat die doorgegeven moet worden aan een personeelslid en hoe
ze dit zouden doen?
	Welke lichaamstaal ze zouden gebruiken, zoals bijv. oogcontact maken, een open lichaamstaal,
betrokkenheid tonen?
Vraag de duo’s elk hun rollenspel uit te voeren en bespreek na elk rollenspel wat de goede
elementen zijn in de reactie van de leerling uit groep B en wat eventueel moet veranderen of
verbeterd kan worden (rekening houdend met de bovenstaande punten). Zorg ervoor dat je
positieve suggesties t.a.v. de leerlingen uit groep B aanmoedigt, niet de negatieve.
Zorg ervoor dat alle leerlingen op het einde van de workshop een duidelijk beeld hebben van de goede
en gepaste reactie en hoe ze de melding moeten doorgeven aan een personeelslid van de school.

Activiteit 3 (10 min.)


Mocht er nog tijd over zijn op het einde van de workshop, vraag dan aan de leerlingbemiddelaars om
alle factoren op te lijsten waar zij nog aan denken om een gepast antwoord te formuleren wanneer
een leerling een pestincident komt melden. En zo te kunnen bepalen wat de beste reactie is.

Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars





Bekijk de problemen en bezorgdheden die door de leerlingen in workshop 3 naar voor gebracht
werden. Gebruik sommige van die problemen of bezorgdheden èn schrijf een advies van de groep
leerlingbemiddelaars dat je dan in de nieuwsbrief of info van de school, op een informatiebord, op
de website van de school of andere sociale media-kanalen die de school gebruikt, kan publiceren.
Maak een lijstje met openingszinnen of -gesprekken die de leerlingbemiddelaars of andere
leerlingen op school kunnen gebruiken om iemand die eenzaam lijkt te benaderen.
Ontwerp een flyer om leerlingen en ouders te informeren over de beschikbare kanalen om
pestgedrag of –situaties te melden.

		

Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider



Om ervoor te zorgen dat ook het personeel adequaat en gepast reageert op gemeld pestgedrag,
laat de leerlingen een lijstje opmaken met voorbeelden en elementen van goede en minder goede
antwoorden aan een leerling die het pestgedrag rapporteert, bijv. De leerkracht luisterde naar mij
en geloofde me, Er wordt verder gevolg gegeven aan de klacht, De leerkracht blijft opvolgen of
alles ok is met mij. Hang deze voorbeelden op in de leraarskamer en bespreek deze eens met de
leerkrachten om duidelijk te maken welke de relevante elementen zijn van een effectief en gepast
antwoord – en hoe dit alles past in de normen en de waarden van de school.

Links naar ander materiaal en bronnen:
ENABLE Executive Summary
ENABLE SEL Lesson: Les 4 – Lees ‘emoties in sociale situaties’
Campagne materiaal: Diana Award student campaign material
Greater Good Project, Berkeley University: Active Listening and Body Language
pp. 23-24
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Workshop 7
We blijven onszelf
Tijdsinschatting: 1 uur inclusief eventuele vervolgactiviteiten

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars verplaatsen zich in de positie van iemand die gepest wordt om zo het effect van het pesten
op het slachtoffer te onderzoeken, inclusief de mogelijke impact op hun emoties. Ze bespreken de verschillende
manieren waarop ze medeleerlingen kunnen steunen en ze creëren een lijst met ideeën voor activiteiten die ze
kunnen organiseren om de impact van pesten te verminderen en individuen aan te moedigen trots te zijn op wie
zij zijn.

Doelstellingen van deze workshop
➜
➜
➜
➜

Leerlingbemiddelaars voelen mee met de mensen die gepest werden of worden.
Stel een lijst op van de effecten die pestgedrag op een slachtoffer kan hebben om leerlingen te helpen
begrijpen hoe zij de leerlingen die gepest werden effectief kunnen helpen.
Identificeer de effecten van en de emoties die komen kijken bij pesten en die de leerlingbemiddelaars
kunnen helpen bestrijden.
Maak een lijstje van activiteiten die de leerlingbemiddelaars kunnen organiseren samen met de leerlingen
die gepest worden of met de leerlingen die zelf pesten. Dit alles met de bedoeling om de slachtoffers te
steunen, de impact van het pesten te beperken en hen aan te moedigen trots te zijn op wie ze zijn.

Materiaal en voorbereiding
➜

Een stapeltje plakbriefjes, pen en papier.

Inleiding (5 minuten)
Leg kort uit waarover de workshop gaat en wat de doelstellingen zijn.

Activiteit 1 (15 minuten) De impact van pesten en pestgedrag







Vraag een leerling om vrijwillig naar voor te komen om bedekt te worden met plakbriefjes die het
effect van pesten uitleggen.
Geef twee plakbriefjes en een pen aan elke leerling.
Verdeel de leerlingen in twee groepen, Groep A en Groep B. Vertel Groep A dat zij op hun
plakbriefjes de effecten van pesten moeten schrijven die niet te maken hebben met de emoties van
het individu, bijvoorbeeld het effect op hun schoolprestaties, het eventuele spijbelgedrag, het aan
zichzelf twijfelen. Groep B moet de effecten opschrijven die pesten heeft op de gevoelens van een
individu, bijv. bang zijn, zich alleen, eenzaam of geïsoleerd voelen.
Vraag Groep A om hun plakbriefjes aan de linkerkant van de vrijwilliger te plakken en vraag
Groep B om hun plakbiefjes aan de rechterkant te plakken.
Nodig de groep uit om rond de vrijwilliger te gaan staan en voor te lezen wat er op de
plakbriefjes geschreven staat.
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Doelgroep: Volwassenen

Workshop 7

1

Activiteit 2 (20 minuten) De impact van het pestgedrag
beperken of verminderen





Leg een blad papier op een tafel dicht bij de vrijwilliger.
Vraag de leerlingen om o.b.v. de plakbriefjes de impact van het pestgedrag op te lijsten, inclusief
die de gevoelens, waarvan zij denken dat ze de medeleerlingen ermee zouden kunnen helpen, bijv.
eenzaamheid, weinig zelfvertrouwen. Plak deze briefjes op één van de bladen papier op de tafel,
1 plakbriefje per blad.
Plaats de leerlingen terug in hun twee groepen en verdeel de bladen papier tussen de twee
groepen. De leerlingen moeten nu in hun specifieke groep de activiteiten opschrijven die zij zouden
kunnen doen met de leerling die gepest werd om zo de impact van het pesten te kunnen beperken
of verminderen. Gebruik enkele voorbeelden uit het onderstaande deel 'Slimme Ideeën'.

Slimme Ideeën voor leerlingbemiddelaars













Implementeer een mentorprogramma zodat je de leerling die gepest wordt wekelijks ontmoet en
hem/haar op school kan begeleiden.
Vraag de leerlingen om rond hun lichaam te tekenen op een blad papier. Vraag hen aan de
binnenkant het volgende op te schrijven: 3 dingen waar ze trots op zijn, 3 van hun vaardigheden,
3 activiteiten waar ze blij van worden en 3 dingen die zij zelf leuk vinden aan hoe ze eruit zien.
Leerlingbemiddelaars spreken een geheim teken af met de leerlingen die problemen hebben op
school zodat de leerlingbemiddelaar snel weet of ze een goede dag hebben of dat ze behoefte
hebben aan een gesprek. Dit kan iets banaals zijn zoals duim omhoog of naar beneden.
Vraag de leerling om met behulp van foto's en woorden uit een tijdschrift een collage te maken van
dingen die hen speciaal en uniek maken, gebaseerd op wie zij zijn en waar hun interesses liggen.
De leerlingbemiddelaars kunnen dit aanvullen om het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten.
Geef de leerling een blad papier dat in vier opgedeeld is. Vraag hen om in de linkerbovenhoek
schoolactiviteiten op te schrijven, die zij niet leuk vinden om te doen. Vraag hen om in de
linkeronderhoek op te schrijven hoe ze zich voelen tijdens deze activiteiten. Vraag hen om in
de rechterbovenhoek schoolactiviteiten op te schrijven die zij leuk vinden. Vraag hen om in de
rechteronderhoek op te schrijven hoe ze zich voelen tijdens deze activiteiten. Vraag de leerling
om aan te geven welke activiteiten, waarbij zij zich gelukkig voelen, zij kunnen doen wanneer ze
geconfronteerd worden met negatieve emoties aan de linkerkant van het blad.
Organiseer een bijeenkomst tijdens de middagpauze of na schooltijd die toegankelijk is voor
iedereen en waarbij er verschillende activiteiten gedaan worden. Zorg dat er een leerkracht en een
aantal leerlingbemiddelaars aanwezig zijn. Zo’n bijeenkomst zal leerlingen die zich eenzaam voelen
de kans geven om nieuwe mensen te ontmoeten en om te praten met een leerlingbemiddelaar als
ze daar behoefte aan hebben.
Organiseer een bevraging bij de leerlingen over welke technieken en trucjes zij gebruiken om hun
humeur te verbeteren wanneer ze neerslachtig zijn, bijv. luisteren naar muziek, sporten, praten met
een vriend of familielid. Maak een overzicht van deze technieken en maak ze zichtbaar op school.

		

Links naar ander materiaal en bronnen
			
			
			
			

ENABLE SEL Les: Les 6 – Hoe kan ik mijn emoties sturen?
ENABLE Campagnemateriaal: Onderdeel – De verschillen in de verf zetten
Greater Good Project, Berkeley University: Best Possible Future,
pp. 35-36. Shared Identity, pp. 104-105.
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Workshop 8
We zorgen voor elkaar
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur met opvolg-activiteiten

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars gebruiken de opgegeven scenario’s van pesten in groep met de bedoeling te leren
verkennen en te herkennen wanneer het wel of niet gepast is om tussen te komen in zo’n situatie. Ze zullen een
lijst maken met factoren die ze moeten overwegen om hen te helpen beslissen of ze moeten tussenkomen of niet.
De leerlingbemiddelaars maken ook een lijstje met directe en indirecte acties die zijzelf en de andere leerlingen
kunnen nemen om op te komen tegen pesten en om zelf zeker geen bijstanders te zijn.

Doelstellingen van deze workshop
➜
➜
➜
➜
➜

De verschillende soorten pestsituaties in groep die bestaan, bespreken en bediscussiëren.
Inschatten en begrijpen wanneer het gepast is voor de leerlingbemiddelaars om tussen te komen in een
pestsituatie in groep. De uitdagingen en moeilijkheden herkennen die erbij komen kijken als ze direct
zouden tussenkomen in zo’n situatie.
In staat zijn om de directe en indirecte acties te (her)kennen die ze als leerlingbemiddelaars kunnen
ondernemen om andere leerlingen op school te ondersteunen.
Een lijstje met factoren kunnen opmaken dat hen als leerlingbemiddelaars zal helpen om te weten of het
gepast is om tussen te komen in een pestsituatie in groep.
De leerlingbemiddelaars herkennen hoe de verschillende personen die betrokken zijn in de pestsituatie in
groep zich voelen.

Materiaal en Voorbereiding
➜

➜

Stel 2 realistische scenario’s op van pestsituaties in groep die de leerlingbemiddelaars in het echt zouden
kunnen meemaken op school, op basis van het opzoekwerk dat de leerlingbemiddelaars gedaan
hebben. Het eerste scenario moet er één zijn waarbij het gepast zou zijn dat de leerlingbemiddelaars
tussenkomen: bijv. bij het zien van een groep die iemand links laat liggen. Het tweede scenario moet
er één zijn waarbij het nodig is dat de leerlingbemiddelaars er een leerkracht bijhalen bijv. bij lichamelijk
pesten. Er zijn altijd video-voorbeelden te vinden online om de scenario’s levensecht te maken.
Bij deze workshop is het altijd mogelijk om de leerkracht expressie of toneel uit te nodigen om hun
advies te vragen of een deel van de workshop te begeleiden.
I.	
Definitie van het ‘Stilstaand Beeld’ = Leerlingen gebruiken hun lichaam om een stilstaand en
geluidloos beeld te creëren waarin ze een bepaald scenario uitbeelden.
II.	
Definitie van de Bijstaander = Iemand die getuige is van of hoort over een pestsituatie maar
het slachtoffer op geen enkele manier steunt.
III.	
De persoon die opkomt tegen pesten = Iemand die getuige is van of hoort over een
pestsituatie en het slachtoffer ook daadwerkelijk helpt door actie te ondernemen, ofwel direct
ofwel indirect.

Introductie (5 min.)
Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.
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Activiteit 1 (55 min.) ‘Stilstaand Beeld’










Vraag de leerlingen om vrijwillig ‘acteur’ te zijn voor het stilstaand beeld, afhankelijk van hoeveel
personages er nodig zijn in de 2 voorbereide scenario’s.
Geef elk van de leerlingen die kandidaat-acteur zijn, een rol in één van de scenario’s.
Leg uit wat directe en indirecte acties (kunnen) zijn.
Laat de studenten elk om beurt de scenario’s lezen en vraag de leerlingen om een stilstaand beeld te
maken dat het scenario uitbeeldt.
Loop rond bij de leerlingen en vraag hen om te beschrijven hoe zij zich zouden voelen in dat scenario, in
die bepaalde rol.
Vraag de leerlingbemiddelaars die niet betrokken zijn in een stilstaand beeld om er in te stappen en
bespreek dan ook de directe en de indirecte acties die ze zouden kunnen nemen om de situatie te
verbeteren. Moedig hen aan om na te denken over de risico’s en uitdagingen die er verbonden kunnen
zijn aan hun tussenkomst.
Maak een lijst met de situaties waarbij het niet gepast zou zijn voor de leerlingbemiddelaars om tussen
te komen, gebaseerd op de voorgaande gesprekken en discussies. Lijst ook op wat ze moeten
overwegen vóór ze tussenkomen.
Maak een lijst met de indirecte en directe acties die de leerlingbemiddelaars en de leerlingen kunnen
(onder)nemen als ze bepaalde situaties zien gebeuren op school. Gebruik het deel hieronder met
‘Slimme Ideeën’ om deze activiteit verder uit te bouwen.

Slimme ideeën voor leerlingbemiddelaars
Directe acties voor iemand die opkomt tegen pesten
 Probeer de situatie te ‘ontmijnen’ door humor of positieve taal te gebruiken.
 Spreek met de pester. Help hem/haar begrijpen hoe zijn/haar gedrag het slachtoffer zich doet
voelen. Doe dit niet wanneer je denkt dat je hierdoor zelf in een kwetsbare positie terechtkomt.
Indirecte acties voor iemand die opkomt tegen pesten
 Bied vriendschap aan. Laat het slachtoffer weten dat je begrijpt wat hij/zij doormaakt. Dit kan
gewoon al door te vragen of alles OK is en door te laten weten dat je er altijd voor hen bent als ze
met iemand willen spreken.
 Meld elke offline of online pestsituatie die je ziet aan een leerlingbemiddelaar of aan een leerkracht
en neem daarbij de verschillende stappen van workshop 6 in acht.
 Word vrienden met het slachtoffer. Als ze er eenzaam uitzien, vraag dan om bij jou te komen zitten
of spelen. Leerlingen zijn minder makkelijk een doelwit van pesten als ze in groep of bij iemand
anders staan.
 Doe nooit mee aan het pesten! Zelfs door erbij te staan, door alleen maar te kijken of te lachen,
moedig je het pesten eigenlijk mee aan en geef je de pester ook een ‘publiek’.
 Respecteer elkaars verschillen. Veroordeel niemand omdat ze er anders uitzien of omdat ze andere
interesses hebben.
 Denk na over hoe jij jezelf zou voelen als je het slachtoffer was en hoe je zelf behandeld zou willen worden.
 Moedig je vrienden en de andere leerlingen die toekijken aan om weg te gaan van de situatie. Als
de pesters geen ‘publiek’ meer hebben, zullen ze minder pesten.
 Begrijp ook de pester want dikwijls hebben zij ook wel een of andere vorm van hulp nodig. Probeer
te redenen te achterhalen waarom ze iemand zouden pesten en probeer deze redenen mee op te
lossen (enkel als haalbaar, uiteraard)
Deel deze acties met de andere leerlingen op school en moedig hen aan om ook personen te worden
die opkomen tegen pesten.

Links naar ander materiaal en bronnen:
					
					

ENABLE SEL Les: Les 7 – De kiem leggen.
Greater Good Project, Berkeley University: Feeling Supported, p 60&61.
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Workshop 9
We komen op tegen pesten,
we zijn geen ‘Bijstaanders’!
Tijdsinschatting: ongeveer 1 uur.

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars bekijken en analyseren een opgegeven scenario van pesten in groep. Ze labelen/benoemen
de verschillende rollen van de Bijstaanders en ze analyseren hoe deze rollen ook bijdragen tot het pestgedrag. Op
basis van die informatie plannen ze de campagne die ervoor moet zorgen dat de hele school opkomt tegen pesten.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

De dynamieken van pesten in groep (her-)kennen en begrijpen. De verschillende rollen van de Bijstaanders
kunnen onderscheiden.
De leerlingbemiddelaars kunnen inschatten hoe belangrijk het is om het gedrag van de Bijstaanders te
beïnvloeden en zo het pesten te verminderen of te doen ophouden.
Een campagne plannen om te zorgen dat de hele school de rol van de Bijstaanders kent en het belang kan
inschatten van het actief opkomen tegen pesten.

Materiaal en Voorbereiding
➜
➜
➜

Bereid een scenario voor over pesten in groep dat elk van de onderstaande rollen van de Bijstaanders bevat.
Pen en papier voor elke leerlingbemiddelaar.
Je kan gebruik maken van een online videoclip om dit scenario te ondersteunen.
Definiëring van de ‘Bijstaander rollen’:
1. D
 e Verdediger = Actief steunen en verdedigen van het slachtoffer
2. De Assistent = helpt de pester om het slachtoffer te pesten, doet actief mee
3. D
 e Versterker = moedigt het pesten aan door je gedrag : bijv. juichen en lachen, je bekrachtigt zo het gedrag van de pester
4. De Buitenstaander = je weet dat er gepest wordt maar je bent iemand die niet reageert of zich niet
mengt in het pestgedrag. Je grijpt niet in.

Introductie (5 min.)

Leid de workshop in en leg de doelstellingen uit.

Activiteit 1 (35 min.) De Rol van de Bijstaander









Geef elke leerling pen en papier.
Vraag hen 4 kolommen te maken op hun blad en in elke kolom één van de bovenvermelde rollen van
bijstanders te noteren ; de Verdediger, de Assistent, de Versterker en de Buitenstaander. Vraag hen
om in elk van de kolommen ook de definitie te schrijven en check of ze elke rol begrijpen.
Herhaal even kort de betekenis van de rol van Bijstaander en van iemand die opkomt tegen pesten.
Ze kunnen de definities in hun eigen woorden noteren op het papier.
Verduidelijk dat je het scenario van pesten in groep zal voorlezen met inbegrip van de rollen van de Bijstaanders. De leerlingbemiddelaars moeten de naam noteren die overeenkomt met één van de rollen en uitleggen
waarom ze die bepaalde naam gekozen hebben, bijv. X is de Versterker in het scenario want hij/zij was aan
het juichen tijdens het pesten en filmde het pestgedrag dat hij/zij vervolgens op sociale media zette.
Bespreek met de leerlingen de namen die ze aan elk van de rollen gegeven hebben en de redenen hiervoor.
De leerlingen moeten daarna de mensen in het scenario klasseren als Bijstaanders of als iemand die opkomt tegen pesten.
Vraag aan de leerlingen in welke mate het scenario volgens hen anders verlopen zou zijn mochten de
Assistent, de Versterker en de Buitenstaander zich anders gedragen hebben. Zou de pester volgens hen
nog steeds voortgegaan zijn met het pestgedrag?
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Workshop 9

Activiteit 2 (20 min.) Maak van Bijstaanders personen die opkomen tegen pesten


Daag de leerlingbemiddelaars uit om een campagne te plannen, die zich uitstrekt over een ganse week,
en die de leerlingen, de ouders en het schoolpersoneel kennis bijbrengt over wat een Bijstaander en een
‘persoon die opkomt tegen pesten’ eigenlijk is en hoe ze te herkennen. De campagne onderlijnt ook het
belang om op te komen tegen pesten en zo pesten te doen verminderen of ophouden. Deel enkele van
de onderstaande ‘Slimme ideeën’ met de groep om hen te helpen dit verder uit te werken.

Slimme ideeën voor de leerlingbemiddelaars
Gebruik de lijst van directe en indirecte acties die opgemaakt werd door de leerlingbemiddelaars in workshop 8 en publiceer deze zodat leerlingen deze kunnen gebruiken om op te komen tegen pesten, zowel
offline als online.
 Ontwerp een geschreven document met de ‘eed’ of de ‘gelofte’ die de leerlingen moeten ondertekenen
als ze zich engageren tot het opkomen tegen pesten. Je kan hier een video van maken, je kan een ‘wall’
creëren voor personen die opkomen tegen pesten en je kan een ‘register’ aan het onthaal of op het secretariaat leggen, dat dan ondertekend kan worden door bezoekers en ouders.
 Vraag aan de leerlingen om persoonlijke ervaringen te delen over situaties waarin ze opgekomen zijn tegen
pesten, zowel binnen als buiten de school. Stal ze uit. Zorg er wel voor dat de voorbeelden anoniem blijven.
Sociaal experiment
 Voer een kleinschalig sociaal experiment uit in de school waarbij de leerlingen kunnen nadenken over
wat ze best doen wanneer ze pesten zien gebeuren of wanneer ze iemand in een kwetsbare situatie
zien. De bedoeling is om een helpende mentaliteit op school te promoten. De leerlingen worden daarna
op de hoogte gebracht van het experiment een infoblad, een leerlingenkrant, een klasbijeenkomst,… En
er wordt dan aan hen gevraagd om na te denken wat ze gedaan hebben toen ze het zagen gebeuren.
Diegenen die hielpen of opgekomen zijn tegen het pestgedrag ontvangen een certificaat voor geboden
hulp. Voorbeelden van zo’n sociaal experiment kunnen o.a. zijn:
		
	Iemand zit alleen tijdens de lunch en lijkt van streek; kijk of iemand bij de persoon gaat zitten of hem
gaat vragen of alles in orde is.
		
 Een leraar laat zijn/haar papieren vallen in de gang; helpt één van de leerlingen deze op te rapen?
		
	(in scène gezet…) Iemand duwt een andere leerling uit de rij voor de lunch of op weg naar het
klaslokaal en kijk wie er dan tussenbeide komt. Dit experiment kan enkel met toestemming van de
betrokken leerlingen en het personeel.


Slimme ideeën voor de leerkracht-begeleider



Vraag het personeel of zij voldoende kennis, ervaring, vaardigheden en vertrouwen hebben om
personen te zijn die opkomen tegen pesten in de klas en of zij gevallen van pesten en ongewenst
gedrag aankunnen en effectief aanpakken?
Moedig het personeel aan om de ‘gelofte’ van personen die opkomen tegen pesten, te ondertekenen.

Slimme ideeën voor ouders



De leraars kunnen de leerlingen verzoeken aan hun ouders thuis te vragen a) wanneer iemand voor hen
opkwam in een vervelende situatie en b) wanneer zij opkwamen tegen pesten of voor iemand anders.
Stuur een kopie van het ‘gelofteboek’ van personen die opkomen tegen pesten naar de ouders
en verduidelijk de achtergrond. Als een dergelijk gelofteboek aan het onthaal ligt, kan je de ouders
aanmoedigen om dit te ondertekenen.

Links naar ander materiaal en bronnen:
			

ENABLE SEL Les: Les 8 – Onopvallendheid en Tactiek
ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Workshop 10
In deze workshop erkennen we de
bijdrage van de leerlingen aan het
schoolgebeuren
Tijdsinschatting: 1 uur inclusief eventuele vervolgactiviteiten

Overzicht van de workshop
De leerlingbemiddelaars staan stil bij wat zij gedurende de afgelopen negen workshops bereikt hebben en
bespreken de impact die ze gehad hebben op school. Ze bespreken wat zij geleerd hebben over de school en ze
bepalen op welke aspecten van pesten en onaangepast gedrag ze nog moeten focussen.

Doelstellingen van de workshop
➜
➜
➜

De leerlingbemiddelaars brengen de vaardigheden, de competenties en de kennis die zij opgedaan
hebben tijdens de afgelopen 9 workshops in kaart.
Zet de impact die de leerlingbemiddelaars gehad hebben op de school in de verf en eveneens de
aspecten waar ze nog aan moeten werken.
Stel een planning op voor de komende periode (bijv. 2 maanden) voor de bijeenkomsten en taken van de de
leerlingbemiddelaars.

Materiaal en voorbereiding
➜
➜

Niveau 2 certificaten voor leerlingbemiddelaars.
Flipchart, pen en papier.

Introductie (5 minuten)
Leg kort uit waarover de workshop gaat en wat de doelstellingen zijn.

Activiteit 1 (20 minuten) Nadenken over de workshops voor leerlingbemiddelaars





Leg aan de groep uit dat, hoewel dit de laatste workshop is, hun werk als leerlingbemiddelaar zal
blijven verdergaan.
De leerlingbemiddelaars zitten in een kring. Vraag elk van hen een voorbeeld te noemen van hoe zij
iemand geholpen hebben in hun rol als leerlingbemiddelaar, vraag welke vaardigheid of kennis zij
opgedaan hebben in deze rol en wat zij als leerlingbemiddelaars als de meest succesvolle bijdrage
beschouwen. De begeleidende leerkracht mag verder aanvullen.
Vraag de leerlingbemiddelaars te praten over: A) Wat zij ontdekt hebben over de school tijdens hun
negen workshops, B) Wat zij als team bereikt hebben. Creëer twee aparte lijsten op twee flipcharts.

Activiteit 2 (30 minuten) Vooruit plannen


Geef de onderstaande checklist aan de leerlingbemiddelaars en vraag hen om die beweringen waar zij
het mee eens zijn aan te vinken:
		Leerlingbemiddelaars, leerlingen en ouders begrijpen wat pesten is en het effect dat dit op iemand
kan hebben.
		 Leerlingbemiddelaars zijn rolmodellen voor andere leerlingen.
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Workshop 10

1

		Leerlingen, leerkrachten en ouders weten wie de leerlingbemiddelaars zijn en wat
hun rol op school inhoudt.
 	Leerlingbemiddelaars en leerkrachten begrijpen de ervaringen van leerlingen op de school i.v.m.
pesten en onaangepast gedrag.
		Leerlingbemiddelaars hebben efficiënte oplossingen geboden voor problemen i.v.m. pesten en het
gedrag van leerlingen.
 	Leerlingen worden aangemoedigd over pesten te spreken en weten met wie zij kunnen praten als zij
een probleem hebben.
		Leerlingbemiddelaars begrijpen wat ze moeten doen wanneer een leerling aan hen een pestituatie
komt melden.
		De school moedigt leerlingen aan om trots te zijn op wie ze zijn en elkaars verschillen te respecteren.
		Leerlingbemiddelaars en andere leerlingen begrijpen waar en hoe zij kunnen opkomen tegen pesten.
		
	Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen het soort gedrag dat verwacht wordt op school en
begrijpen dat pesten niet getolereerd wordt.
 Verduidelijk dat het in deze fase niet nodig is dat de leerlingbemiddelaars het eens zijn met alle
beweringen, aangezien deze rol nog nieuw is voor hen. Focus op de beweringen die zij niet aangevinkt
hebben en plan hoe zij in de toekomst hier wel rond kunnen werken.
 Indien je dit nog niet hebt gedaan, geef je het ENABLE campagnemateriaal aan de
leerlingbemiddelaars en vraag hen om die campagnes te selecteren waarvan zij denken dat de school
er baat bij zou hebben.
 Vraag de leerlingbemiddelaars om samen een tijdslijn te creëren voor de komende 6 maanden en leg
de belangrijkste activiteiten of campagnes die zij willen houden, vast op deze tijdslijn. Vraag hen na het
creëren van de tijdslijn om een lijst te maken van hoofdpunten die ze tegen die tijd hopen te bereiken.

Activiteit 3 (20 minuten) Proficiat aan de leerlingbemiddelaars


Overhandig hen de “niveau 2 certificaten voor leerlingbemiddelaars”.

Slimme Ideeën voor leerlingbemiddelaars





Zet de verwezenlijkingen van de leerlingbemiddelaars in de verf door middel van een tijdslijn van
hun activiteiten die je op school tentoonstelt. Voeg foto's toe aan de tijdslijn.
Organiseer een bevraging om te achterhalen welk effect de leerlingbemiddelaars tot dusver op de
school hebben gehad.
Erken voorbeeldige leerlingen op school door “vriendelijkheidsprijzen” uit te reiken tijdens
bijeenkomsten.
Introduceer “vriendelijkheidsbriefjes” in elke klas zodat leerkrachten voorbeeldige leerlingen kunnen
belonen.

Slimme Ideeën voor de begeleidende leerkracht



Erken het harde werk van leerlingbemiddelaars door deze op formele wijze hun certificaat te
overhandigen tijdens een bijeenkomst met de hele school. Je kan ook hun ouders uitnodigen.
Versterk het zelfvertrouwen van de leerlingbemiddelaars en blijf hen motiveren door feedback te
geven van de leerkrachten over het positieve effect dat zij gehad hebben.

Links naar andere materiaal en bronnen
					ENABLE campagnemateriaal
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ENABLE Campagne-materiaal voor Leerlingbemiddelaars
Betrek de hele school!

Waarom worden mensen gepest? De meest voor de hand liggende redenen kunnen worden samengevat in één
enkel woord – verschillen! Dé hoofdreden waarom mensen gepest worden, is omdat ze verschillend zijn. Stel
je een wereld voor waarin alle mensen op mekaar gelijken, iedereen dezelfde interesses heeft, waarin iedereen
dezelfde achtergrond en familie heeft, dezelfde mogelijkheden en waarin iedereen ook dezelfde personen leuk
vindt...Dat zou een saaie wereld zijn waar mensen geen eigen persoonlijkheid of identiteit zouden hebben! Jouw
rol / ‘job’ als leerlingbemiddelaar is de andere leerlingen dit te doen inzien en hen doen begrijpen dat het niet
geaccepteerd kan worden dat iemand gepest wordt. Als leerlingbemiddelaar help je anderen trots te zijn op wie
ze zijn en op wat hen verschillend maakt èn je moedigt de leerlingen in je school aan mekaar te respecteren, zowel
online als offline. De inhoud van dit ENABLE Campagne-materiaal werd getest met leerlingen zoals jullie en kan
gebruikt worden om activiteiten en campagnes in je school te organiseren. Kies gerust de dingen die het best
zullen ‘werken’ of aanslaan in je school!

Het concept ‘Pesten’
beter begrijpen
“Vriendelijke woorden zijn
snel en makkelijk uit te
spreken, terwijl hun effect
eeuwig kan blijven duren.”
Moeder Teresa

Het is erg belangrijk dat leerlingen in je school begrijpen wat pesten is, welke impact het heeft
op mensen en waarom het zo belangrijk
is pesten te voorkomen. Enkel op deze
manier zal je campagne en je rol als leerlingbemiddelaar een succes kunnen zijn.

Wedstrijd rond
de Definitie van Pesten
 Wat is de definitie van pesten van de school en
wat is deze van de leerlingbemiddelaars? Print deze
definities uit op 10 kleurenkopies . Knip elk woord
van de definitie uit, geef het een nummer en plak elk
woord met nummer op een ballon. Hang de ballonnen
overal op in de school. De uitdaging voor de leerlingen
(per groep of per klas) is om als eerste alle woorden te
verzamelen en de juiste definitie van pesten te kunnen
vormen. De eerste (groep) is de winnaar!

De ANTI-PEST-Quiz  Organiseer

een “ANTI-PEST-Quiz” op school om te weten
te komen hoeveel de leerlingen en de leerkrachten weten over pesten. Je kan bijvoorbeeld verschillende scenario’s opgeven en hen
vragen om telkens te zeggen en op te schrijven
of dit pesten is of niet. Zo kan je makkelijk achterhalen of ze echt begrijpen wat pesten is.

De ‘Heb je ooit…?’-vraag  Stel een reeks vragen aan de leerlingen,
klassikaal of in schoolverband, zodat ze zelf nadenken of ze ooit al eens iemand gepest
hebben, bijv. ‘Heb je ooit eens een roddel over iemand verspreid?’, ‘Heb je ooit al
eens iets gedeeld op sociale media (zoals Facebook, Instagram,…) om met iemand te
lachen?’, ‘Heb je ooit als eens iemand stelselmatig buitengesloten uit de groep?’, ‘Heb
je ooit iemand belachelijk gemaakt of met iemand gelachen en dat dan meerdere keren
achter mekaar?’ Leg uit aan de groep dat al de vragen die je juist gesteld hebt, effectieve
voorbeelden van pesten zijn en dat iedereen een rol heeft op school om pesten te
verminderen en te verhinderen en dat we allemaal moeten nadenken over wat we doen.
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Wat als je als klas de lotto zou winnen? 

Vraag aan elke klas binnen
de school om een idee uit te werken over hoe zij pesten zouden kunnen verminderen als ze de
lotto zouden winnen, bijv. Het ontwikkelen van een app tegen pesten…. Maak er eventueel een
competitie van – Welk is het beste idee?

De Tandpasta-uitdaging
 Deze activiteit kan je klassikaal organiseren

en helpt de leerlingen om de impact van hun
woorden beter in te schatten. Duid twee
leerlingen aan in de klas en geef hen elk een
kleine tube tandpasta. Vraag hen de tube zo
snel mogelijk leeg te duwen. Eens ze dat gedaan
hebben, vraag je hen de tandpasta weer in de tube te
steken (wat natuurlijk niet zal lukken). Vervolgens leg je
de klas uit dat – net zoals bij de tandpasta- woorden
niet zomaar kunnen worden teruggenomen...eens
gezegd, blijven ze gezegd. Leerlingen leren zo eens
anders na te denken over de impact van hun woorden.

Logo en Slogan tegen Pesten
 Organiseer een wedstrijd op school om het mooi-

ste logo en de beste slogan tegen pesten te ontwikkelen, speciaal voor de leerlingbemiddelaars; op deze
manier voelen alle leerlingen zich meer betrokken bij de
campagne / activiteiten van de leerlingbemiddelaars.

Anti-pest-scenario’s
 Werk verschillende pest-scenario’s uit tot

een soort klein toneel (voor de hele school
of per leerjaar). Stel vragen aan het publiek
over hoe de personages zich zouden kunnen
voelen in de gespeelde situatie. Je kan het
toneeltje ook stilleggen of onderbreken na
een bepaalde situatie en het publiek vragen
hoe zij zouden reageren of tussenbeide
zouden komen. Hierdoor gaan de leerlingen
nadenken hoe zij kunnen opkomen tegen
pesten.

Persoonlijke verhalen
 Toon een video (voor de ganse school)

waarin iemand getuigt over hoe hij of zij werd
gepest en welke impact dat gehad heeft op
hem/haarzelf.
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Organiseer activiteiten op school die ervoor zorgen dat de leerlingen meer inzicht
krijgen in hun verschillen, hun gelijkenissen en hun achtergrond. Deze activiteiten helpen de leerlingen te begrijpen dat
ondanks deze verschillen iedereen gelijk(waardig) behandeld moet worden.

Reis rond de Wereld  Nodig
leerlingen, leerkrachten en ouders uit voor
een evenement waarbij verschillende landen en culturen van over de wereld in de
kijker gezet worden. Elk leerjaar, elke klas
of een groep leerlingen kan tijdens 1 week
informatie zoeken over één specifiek land.
Op het einde van die week worden er dan
enkele standjes opgezet en op elke stand
zijn er dingen uitgestald die specifiek zijn
voor dat land of zijn cultuur; bijv. bepaalde
gerechten of hapjes, specifieke muziek uit
dat land, beroemde personen uit dat land,
specifieke feiten, enz. Iedereen die hieraan
deelneemt, krijgt een soort ‘paspoort’ en
noteert in dit paspoort voor elk uitgestald
land wat ze daarover geleerd hebben.
Eén gezicht uit vele gezichten  Geef de leerlingen een telefoon of

fotoapparaat en laat hen een ‘selfie’ nemen
van één van hun gelaatskenmerken, bijv.
ogen, mond, neus, enz. Blijf hiermee doorgaan tot je verschillende foto’s hebt van de
gelaatskenmerken van heel wat verschillende leerlingen. Je herconstrueert daarna een
nieuw gezicht met de gelaatskenmerken
van verschillende leerlingen. Hang de nieuwe gezichten op in de school om duidelijk
te maken dat ondanks de verschillen, mensen diep van binnen hetzelfde zijn en gelijkwaardig behandeld moeten worden.

De VERSCHILLEN
in de verf zetten
“Niemand wordt geboren met
haat voor iemand anders o.w.v.
zijn huidskleur, zijn achtergrond
of zijn geloof. Een mens leert
haten. Als we kunnen leren
haten dan kunnen we ook
leren om lief te hebben. Liefde
komt immers gemakkelijker en
natuurlijker in ons hart dan haar
tegenpool.”
Nelson Mandela

‘Feel Good’-Selfie  Geef elke leerling een blad
papier en vraag hen om rond hun hoofd en schouders te
tekenen en zo een afdruk te maken van hun gezicht. Ze zetten
hun naam in de tekening. Vervolgens geven de leerlingen dit
blad papier met afdruk van hun hoofd door in de klas. De
andere leerlingen moeten complimenten schrijven over deze
leerling, aan de buitenkant van de tekening, rond het hoofd. Als
dit klaar is, houdt de leerling zijn hoofd terug vóór zijn tekening
en neemt een selfie. Op de selfie staan dan rond het gezicht al
de complimenten van de mede-leerlingen! Plak al deze ‘Feel
Good’-Selfies op een grotere poster of blad.
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‘Trots op mezelf’-video  Wandel door de school

en film leerlingen, leerkrachten en ouders met de vraag om te vertellen over dat ene aspect waar ze trots op zijn en dat hen maakt
tot wie ze zijn, bijv. welke sport ze beoefenen, van welk land ze
komen, enz. Post de video op de website van de school en op de
andere (sociale) media kanalen die de school gebruikt.

De achtergrond van beroemdheden Maak
een affiche op school met bekende en beroemde personen erop en
beschrijf de specifieke zaken die hen verschillend maken en wat de
mensen (nog) niet wisten, zoals bijv. hun achtergrond, hun interesses
op school, enz.
Diversiteitspatchwork  Geef elke leerling (van

elke klas of van enkele leerjaren) op school een klein vierkant stuk
karton. Vraag de leerlingen om het karton te versieren met woorden
en tekeningen die hen het best beschrijven en laat hen er ook hun
naam op schrijven. Elke klas maakt de kartonnetjes aan mekaar vast
of plakt ze samen tot één groot vierkant. Daarna worden alle grote
vierkanten per klas verzameld en wordt er nog een groter vierkant
‘patchwork’ gemaakt met de verschillende klasvierkanten. Daarna
wordt dit grote vierkant uitgehangen op een plek op school waar
iedereen langskomt, zodat leerlingen, leerkrachten en ouders de
verschillen en gelijkenissen van de leerlingen op school kunnen zien.

Complimentjesdag  Roep één specifieke dag uit

tot “complimentendag”: de dag waarop leerlingen en leerkrachten
elkaar zo veel mogelijk complimentjes geven. Leerlingen kunnen
eventueel een wit t-shirt dragen en de complimentjes op hun
t-shirt laten schrijven.

De week van vriendschappen sluiten Geef
de hele school de uitdaging om tijdens één bepaalde week een nieuwe vriend(in) te maken of om met iemand nieuw te praten met wie
je nog nooit gesproken hebt. Op het einde van die week noteren de
leerlingen –op een groot wit blad– iets specifieks over de persoon die
ze hebben leren kennen.
Mindervalide of niet?  Nodig een inspirerende
mindervalide persoon uit om te komen spreken op school over
zijn ervaringen. Je kan ook aan leerkrachten vragen om dit als
huiswerk op te geven: “Schrijf als taak een klein stukje over een
mindervalide persoon die je inspirerend vindt”.
Inclusieve School  Vraag aan de leerlingen om een

“wall” of prikbord te maken op school waar ze de dingen opzetten
die volgens hen nodig zijn om van hun school een inclusieve school
te maken. Ze kunnen dit doen met graffiti, foto’s, tekeningen, teksten
enz. Bekijk daarna of de school werkelijk inclusief is, specifiek voor
de mindervalide leerlingen.

Ongepast of provocerend taalgebruik 

Maak posters en
bespreek op school welk taalgebruik of welk type woorden aanvaardbaar zijn en
welke ongepast en dus onaanvaardbaar zijn, bijv. het gebruik van racistische taal, van
denigrerende taal, van homofobe uitlatingen, enz.
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De Online Wereld
“Wees vriendelijk waar
mogelijk. Het is altijd
mogelijk.”
Dalai Lama
Online Pesten bepalen 

Leer de
leerlingen wat online pesten eigenlijk is en welke
impact het kan hebben op een individu.

Screensavers 

Organiseer een wedstrijd
op school om de beste screensaver te ontwikkelen.
Het is een screensaver die mensen aanmoedigt om
vriendelijk te zijn en die tips geeft om ook online veilig
en vriendelijk te blijven. De winnende screensaver kan
daarna op alle schoolcomputers geïnstalleerd worden.

Online Veiligheid  Organiseer een
workshop voor ouders en leerkrachten waar gesproken wordt over de meest populaire apps en sociale
media-sites die de leerlingen gebruiken, wat ze hier
zoal mee doen of op posten, en hoe ze hun kinderen
kunnen helpen om dit ook altijd veilig te doen. Je kan
daarnaast ook een workshop organiseren met leerlingen zelf over wat ze kunnen doen als ze online problemen hebben.

Het is erg belangrijk dat leerlingen begrijpen dat we ons online
op dezelfde manier moeten gedragen als offline. We kunnen niet
zomaar iets onaardigs in iemands gezicht gooien, alleen maar
omdat we achter een scherm zitten.

 1 Waarheid

Blijf veilig in Cyberspace  Maak
enkele grote afdrukken van mobiele telefoons en schrijf
in deze geprinte telefoon vragen die de leerlingen doen
nadenken over hun online gedrag bijv. Vertrouwen
ze al hun online vrienden?, Zouden ze het fijn vinden
mocht hun oma al de foto’s zien die ze posten op
sociale media?, enz. Hang deze afdrukken op in de
meest drukke of bezochte plaatsen op school.

2 Leugens 

Dit is een specifieke klasactiviteit. Vraag aan de klas om drie vragen te bedenken en vraag tegelijk ook een vrijwilliger
naar voren om deze vragen te beantwoorden. Twee antwoorden moeten waar zijn en een derde antwoord moet
een leugen zijn. De klas moet dan raden welk van de drie antwoorden een leugen is. Vraag vervolgens aan de klas
hoe ze de leugen er hebben uitgepikt. Mochten ze dezelfde oefening online doen met iemand die ze minder goed
of niet kennen, zouden ze dan ook zo gemakkelijk de leugen kunnen achterhalen? Maak de klas duidelijk dat ze
online enkel vrienden moeten zijn met mensen die ze in het echt ook kennen en dat ze zeker niet alle informatie
moeten geloven of voor waar moeten nemen die ze online horen of zien.
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Wees vriendelijk Online*  Moedig

de leerlingen aan om elkaar een leuke Tweet of een
vriendelijk Facebook/Instagram-bericht te posten
om positief online gedrag te stimuleren. Je kan
eventueel ook een hashtag opzetten die mensen
kunnen gebruiken om de campagne beter te volgen.

De Gelofte van “Netiquette” 

Vraag aan elke klas om een zin of één regel te
schrijven over hoe zij online behandeld willen worden.
Gebruik de suggesties van de leerlingen om een
‘Gelofte van Netiquette’ op te maken die weergeeft
hoe de leerlingen elkaar online moeten behandelen.
Hang deze ergens goed zichtbaar op in de school.

Veilig Online Quiz  Organiseer een quiz

met leerlingen en leerkrachten om hun kennis te testen
over wat ze moeten doen als ze online problemen tegenkomen, bijv. Wat kan je doen als iemand een foto
van jou op Facebook post die je niet leuk vindt?

Leerlingbemiddelaars Online*
 Je kan een Facebook-pagina en/of Twitter-profiel

aanmaken voor de groep van leerlingbemiddelaars
waarbij ze online advies kunnen posten voor de
mede-leerlingen of waar ze hun activiteiten kunnen
tonen, rolmodellen kunnen feliciteren en waar ze
mede-leerlingen kunnen adviseren bij wie ze terecht
kunnen als ze met iemand willen praten.

*Activiteit geschikt voor leerlingen vanaf 13 jaar.

Vertrouwenspersonen in je netwerk  De leerlingbemiddelaars kunnen in elke
klas langsgaan om deze activiteit te doen. Ze vragen aan de leerlingen om de afdruk van hun beide
handen op een blad papier te tekenen. Daarna schrijven de leerlingen de namen op van mensen bij wie
ze terecht kunnen als ze problemen hebben: 3 namen van mensen op school en 2 namen van mensen
buiten de school. In de andere hand doen ze hetzelfde maar dan gaat het over de personen met wie ze
kunnen praten als ze problemen hebben online.
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Activiteiten om over na te denken
Eén van de belangrijkste manieren om leerlingen
vriendelijker met elkaar te laten omgaan, is om ze
te helpen nadenken over hun eigen gedrag. Soms
beseffen we onvoldoende dat hoe wij ons zelf
voelen een effect heeft op we hoe ons tegenover
anderen gedragen. De onderstaande activiteiten
bieden leuke manieren om leerlingen te helpen hun
emoties te herkennen en na te denken over hoe
deze de manier waarop zij omgaan met anderen,
zowel online als offline, kunnen beïnvloeden.

Positieve posts  Schrijf op aparte
kaartjes verschillende voorbeelden op van
tweets, posts op Facebook, posts op Instagram
etc.. Vraag de leerlingen om de kaartjes in
twee stapeltjes te sorteren, de positieve en de
negatieve posts. Neem enkele posts en vraag de
leerlingen hoe zij zich zouden voelen als ze deze
zouden ontvangen.
Mijn online persoonlijkheid  Vraag de
leerlingen duo’s te vormen met een vriend(in). Laat ze
elkaars activiteiten op sociale media bekijken en een
lijst maken van alle positieve en negatieve woorden die
zij gebruikt hebben in hun posts en hun reacties. Vraag
de leerlingen om na te denken of ze gelukkig zijn met
hun eigen gedrag of dat er iets is dat zij zouden willen
veranderen aan hun online gedrag.

Raad wat ik voel  Schrijf op plakbriefjes
verschillende woorden die emoties uitdrukken, bijv.
boos, ongelukkig, ontdaan, gefrustreerd, eenzaam.
Vraag een lid van de groep om naar voren te komen
en een briefje op zijn hoofd te plakken zonder dat
hij/zij ziet wat erop staat. De klas moet nu nadenken
over hoe zij eruit zien wanneer zij die emotie ervaren
en alleen hun gezicht gebruiken om de emotie uit te
beelden. De persoon met het plakbriefje moet nu
raden welke emotie zijn/haar collega’s uitbeelden.
Op die manier…!

Een dag in het leven van....  Geef alle leerlingen
een groot blad papier en vraag hen om de onderstaande
kolommen te tekenen. Vraag hen om in de kolom ‘Activiteit’
de belangrijkste activiteiten van een normale schooldag te
beschrijven, van het moment dat ze opstaan tot het moment
dat ze weer naar bed gaan. Vraag hen om in de volgende
kolom op te schrijven hoe zij zich voelen bij deze activiteit
en in een volgende kolom aan te vinken of ze het fijn vinden
om zich zo te voelen. Vraag hen om in de laatste kolom op
te schrijven waarom ze zich zo voelen. Vraag hen om bij die
gevoelens, die aangevinkt werden, neer te schrijven hoe ze
tot een positiever gevoel zouden kunnen komen.

Activiteit

(naar de voetbaltraining
gaan, de weg naar
school, op sociale
media gaan, etc.)

Ik voel me…

(blij, verdrietig,
gefrustreerd,
opgewonden, etc.)

Ik vind dit
gevoel fijn/niet
fijn

 Selecteer één iemand uit de
groep om de leider te zijn, dit
kan ook de leerkracht zijn. De
leider moet, zonder het aan de
rest van de groep te laten zien,
een lijst van emoties opstellen,
gebaseerd op de lijst van emoties
in de onderstaande tabel. De
leider selecteert daarna twee
vrijwilligers uit de groep en
fluistert deze emoties in hun
oor. De rest van de groep vraagt
daarna de twee vrijwilligers om
verschillende activiteiten uit te
beelden op de manier van de
ingefluisterde emotie, bijv. zet een
kopje thee op de manier van...
De persoon die de emotie kan
raden krijgt een punt. Probeer
om beurt de verschillende
emoties uit te beelden.

Nadenken over mijn
gevoelens Waarom voel

ik me zo? Wat kan ik doen
om dit gevoel te veranderen?
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Mijn schoolweek 
Dagboek – Vraag leerlingen om een week lang
gebeurtenissen op school op te schrijven, die
een duidelijke emotie veroorzaakten. Vraag hun
om de emotie op te schrijven en wat de emotie
veroorzaakte: zorg ervoor dat ze geen namen
van leerlingen vermelden. Breng de leerlingen
aan het eind van de week weer bijeen om hun
dagboeken door te nemen.
Vraag hen om een lijst te maken met de emoties
die het meest voorkwamen in hun dagboeken.
Omcirkel die emoties die ze graag ervaren en
teken een vierkant om de emoties die zij niet
prettig vinden. Zorg dat de leerlingen koppels
vormen en laat ze discussiëren over wat ze
kunnen doen wanneer ze de emoties in de
vierkantjes ervaren.
Tabel met overzicht van emoties 

woedend • paniekerig
gestresseerd • zenuwachtig
geschokt • woest • furieus • gefrustreerd
gespannen • overweldigd • bang • kwaad
nerveus • rusteloos • ongerust • bezorgd
verontrust • geïrriteerd • geërgerd • walgend
verward • bekommerd • onbehaaglijk •
ontstemd
Walgend • sip • teleurgesteld • neerslachtig
• apathisch • pessimistisch • chagrijnig
ontmoedigd • verdrietig • verveeld
vervreemd • ellendig • eenzaam • mismoedig
moe • vertwijfeld • gedeprimeerd • somber
uitgeput • vermoeid • radeloos • wanhopig
ongelukkig • afgepeigerd

verrast • vrolijk • blij
uitgelaten • hyper extatisch
•opgeruimd • gemotiveerd
•geïnspireerd •verrukt • energiek
levendig • enthousiast • optimistisch
•opgewonden • tevreden • monter
gefocust • trots •geestdriftig
gelukkig •vreugdevol • hoopvol
speels • gelukzalig
rustig • zorgeloos • tevreden
liefdevol • voldaan • kalm
zelfzeker • dankbaar • ontroerd
ontspannen • relaxed • vredig • gelukkig
evenwichtig • hartelijk •attent • stil
behaaglijk • slaperig • zelfvoldaan • bedaard
genoeglijk • sereen
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Doelgroep: Volwassenen

Handboek tegen pesten voor Ouders
Welkom bij het ENABLE projecthandboek voor ouders! De school van je kind neemt deel aan
dit veelbelovend project en dit handboek zal je helpen om het concept van ‘pesten’ volledig te
doorgronden en erover te praten met je kind.

Wat je kan vinden in dit pakket:


Een overzicht van het ENABLE project.



Uitleg over wat pesten eigenlijk is.



Handvaten om de signalen te herkennen wanneer je kind te maken heeft met pesten.



Tips over wat je moet doen als je kind gepest wordt.



Tips om je kind ook online veilig te laten zijn.



Enkele goede ideeën/tips om de emotionele intelligentie van je kind te versterken.



Tips en advies hoe je betrokken kan worden bij het ENABLE-project op de school van je kind.

Iedereen heeft een rol te spelen om kinderen en jongeren veilig en gelukkig te laten zijn en zich goed te laten voelen
op school. Het beste wat je kan doen als ouder is ervoor zorgen dat je een open relatie hebt met je kind en dat
je nauw betrokken bent bij zijn/haar leefwereld zodat je kind zich altijd veilig voelt om met je te praten als het één
of ander probleem heeft. We hopen dat dit handboek je heel wat tips en materiaal geeft om dit te kunnen doen.
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Doelgroep: Volwassenen

Wat meer uitleg over het
1
ENABLE project

De school van je kind neemt deel aan het ENABLE project (ENABLE : European Network Against Bullying
in Learning and Leisure Environments). ENABLE is een 2 jaar-durend project tegen pesten, dat tegelijkertijd
plaatsvindt in 6 Europese landen (België, Kroatië, Denemarken, Griekenland, Roemenië en het Verenigd
Koninkrijk).
Het project heeft als doel pestgedrag te doen dalen: jongeren informeren en weerbaar maken; de relaties tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders verbeteren; een positieve sfeer op school bevorderen en een klimaat creëren
waar leerlingen zich veilig en goed voelen.

Wat betekent het voor de school van je kind om mee te
doen aan het ENABLE-project?
	Het opzetten van een leerlingbemiddelingsprogramma waarbij leerlingen zelf acties, activiteiten en
campagnes organiseren om pesten te voorkomen, om positief gedrag te stimuleren en kwetsbare
leerlingen te ondersteunen.
	Het herzien van het eigen beleid en de procedures van de school die verband houden met pesten
en met het gedrag op school. Ervoor zorgen dat dit beleid op maat gemaakt is van de leerlingen en
dat ze door de hele schoolgemeenschap gekend zijn, gelezen en gebruikt worden.
	Het promoten van een ondersteunende cultuur op school, waar leerlingen mekaar vriendelijk en
met respect behandelen.
	Het implementeren van een reeks lessen die leerlingen stimuleren om na te denken over hun eigen
gedrag en die hun emotionele intelligentie verhogen.
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Wat is ‘pesten’?
Pesten is elke handeling waarbij iemand opzettelijk en herhaaldelijk, fysiek of psychologisch
lastiggevallen wordt. Het kan gebeuren t.a.v. één persoon of een groep door een andere persoon of
groep, waarbij er bijna altijd sprake is van een verschillende machtsverhouding.
Pesten maakt géén deel uit van het normale opgroeien en kan nooit geaccepteerd of aanvaard worden.
Iedereen heeft het recht om zich op elk moment veilig te voelen en gelijk behandeld te worden.

 Kinderen

of jongeren die gepest worden
kunnen zich diep ongelukkig voelen en
machteloos omdat ze het pesten niet
kunnen doen ophouden.
 Kinderen

en jongeren die gepest worden,
lopen een hoger risico om mentale
problemen te ontwikkelen, zoals depressie
en angstaanvallen.
 In
 het ergste geval kan pesten leiden tot
zelfmutulatie of zelfmoord.
 Pesten

kan een impact hebben op de
prestaties van het kind op school, zijn
vaardigheden om vrienden te maken en kan
ook een effect hebben op lange termijn,
zelfs nog tijdens de volwassenheid.

Pesten kan op elk moment en overal gebeuren. Het kan face to face of online gebeuren. Het kan
verschillende vormen aannemen, zoals fysiek geweld, bedreigingen, beledigingen en belachelijk
maken, scheldpartijen of het vertellen van leugens.
Online pesten of cyberpesten is elk pestgedrag dat virtueel of via mobiele
apparaten plaatsvindt, zoals smartphones en tablets. Het kan via sociale
netwerken gebeuren en is ook gebruikelijk via gaming websites. Het kan gaan
over ongepaste sms-berichten, e-mails of blogs, het zenden van beledigende
of kwetsende beelden of foto’s, het uitsluiten van iemand uit een groeps-chat,
het plaatsen van beledigende content op sociale media, of het creëren van een
vals personage om anderen belachelijk te maken of te vernederen, …. Online
pestgedrag kan vaak als erger ervaren worden of moeilijker te verwerken zijn
dan offline of ‘klassiek’ pesten omdat het altijd en overal kan doorgaan, 24u
per dag: het kan gebeuren voor een groot (wereldwijd!) publiek, terwijl het
slachtoffer toch sterk geïsoleerd kan worden.
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Hoe kan ik weten of mijn kind
betrokken is in een pestsituatie?
Het is mogelijk dat je niet zeker weet of je kind al dan niet betrokken is in een pestsituatie. Hij/zij
kan zélf een pester zijn of kan gepest worden of kan overstuur zijn omdat hij/zij onaanvaardbaar
pestgedrag van anderen gezien heeft. Het is niet altijd makkelijk om een duidelijk onderscheid te
maken tussen een pester en een slachtoffer van pestgedrag. De rollen zijn dikwijls ‘inwisselbaar’,
vaak zijn pesters zelf ook gepest geweest.

De volgende signalen kunnen belangrijk zijn:
	
onverklaarbare blauwe plekken, kneuzingen of
littekens op het lichaam
	
verloren of stukgemaakte bezittingen
	
schuw en teruggetrokken gedrag
	
veranderingen in gedrag, zoals bijv. agressiever
worden thuis of veranderingen in de eetgewoonte
	
gebrek aan energie
	
slaapproblemen
	
plots slechter presteren op school
	
minder bereid zijn om over de voorbije dag te
spreken en defensief worden als ernaar gevraagd
wordt
	
vermijdingsgedrag, excuses uitvinden om niet naar
school te moeten gaan of zeggen dat ze zich niet
goed voelen
	
minder vertellen over vrienden en er ook minder
mee afspreken dan normaal
	
afschermen van hun gsm, laptop or tablet en er
meer tijd aan spenderen dan gewoonlijk

Er kunnen natuurlijk
altijd andere verklaringen
zijn voor bovengenoemde
signalen, dus vermijd
zeker om te snel
conclusies te trekken:
	Is er iets anders waar mijn kind
mee zit of mee worstelt?
	Zijn er ingrijpende
veranderingen geweest in
de thuissituatie zoals een
pasgeboren baby, een
scheiding,…?

Openingszinnen
Voor sommige kinderen kan het moeilijk zijn om over
pesten te praten en het is mogelijk dat ze dan ook niet
goed reageren op directe vragen daarover. Wat je wel
kan vragen:

open vragen stellen over hun dag

over wie zijn/haar vrienden zijn en wat er leuk is aan hen?

hoe de middagpauze verloopt op school – met wie spelen ze, naast wie gaan ze zitten?

wat ouders kunnen doen om pesten op school te stoppen?

‘Als je één wens kon doen, wat zou je dan veranderen en waarom?’
	Laat een programma of een video zien waarin het over pesten gaat en vraag je kind wat het ervan
denkt?
Als je kind het moeilijk heeft om uit te leggen wat er met hem of haar gebeurt en/of communicatieproblemen heeft kan je best andere manieren gebruiken om met hem of haar te communiceren, via een tekening
of een spel.
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Wat moet of kan ik doen als
mijn kind gepest wordt?


Zorg voor een open relatie met je kind en
geef vertrouwen, zodat je kind zich op zijn
gemak voelt om zorgen en problemen met
je te delen.



Als je kind vertelt dat het gepest wordt, stel
het dan gerust en kalmeer het.



Bedank je kind om het te vertellen en
verzeker het dat het er niet alleen voor staat.
Het vraagt immers heel wat moed om te
vertellen dat je gepest wordt.



Veel kinderen vertellen hun ouders niets
over het pestgedrag omdat ze bang zijn
dat de ouders de school zullen benaderen
en zo alles alleen maar erger zullen
maken. Vraag je kind altijd wat het zelf
denkt dat er gedaan kan worden om het
pesten te stoppen en beslis samen over
de te ondernemen stappen.



Afhankelijk van de leeftijd en maturiteit
van je kind, kan je het schoolpersoneel
inlichten over je bezorgheid. Vraag hen
om je kind discreet in het oog te houden.



Maak je kind duidelijk dat wraak nemen niet
de juiste optie is omdat de pester dikwijls
net uit is op een reactie.



Moedig je kind aan om ook buiten
schoolverband vrienden te maken en
hobby’s of activiteiten te kiezen die
vertrouwen geven en weerbaarheid
creëren (bijv. dans en toneel,
gevechtssporten, teamsporten, lokale
jeugdbewegingen,…).



Weglopen van de pestsituatie en de pesters
vermijden en ontlopen.



De pester kordaat vragen om te stoppen
(bijvoorbeeld: “Ik hou er niet van dat je me zo noemt,
dat kwetst me, doe dat niet meer a.u.b.”)



Schrijf een bericht of briefje aan de pester met de
vraag om te stoppen.

Stimuleer je kind om een ‘gezonde’
houding te hebben t.a.v online relaties en
om niet al zijn tijd te spenderen op sociale
netwerken.



Vraag aan een getuige of een vriend om hen te
vragen te stoppen.



Meld het pestgedrag aan een leerkracht, een
personeelslid of een leerlingbemiddelaar.



Maak een formele schriftelijke klacht op voor de
directie.



Het kan helpen om samen een actieplan op te
maken voor de stappen die jullie gaan ondernemen
om het pesten aan te pakken en de situatie te
verbeteren.





Herhaal geregeld dat je er altijd zal zijn
voor je kind als het over één of ander
probleem wil praten.

Mogelijk te nemen stappen
Bespreek de voor- en nadelen van de mogelijk volgende
stappen met het kind en laat het zelf beslissen wat het
wil doen:
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Wat als mijn kind iemand pest?
Er kunnen veel redenen zijn waarom een kind iemand pest: het is niet altijd zo
eenduidig of eenvoudig.  Het kan zijn dat je boos of ontgoocheld bent omdat je kind anderen
gepest heeft. Probeer toch kalm te blijven en neem tijd om na te denken over de volgende stappen:







Leg rustig uit dat het onaanvaardbaar is wat ze gedaan hebben.
Mogelijk is je kind er zich niet bewust van dat wat ze gedaan hebben
eigenlijk pesten is en dan is het belangrijk om te bekijken wat er
eigenlijk met hen gebeurd is. Bespreek samen de definities van blz.
75 en exploreer met hen hoe ze zich zelf zouden voelen als iemand
hetzelfde met hen zou doen.
Leg uit wat je zal doen; met de school gaan spreken en wat je van
hen verwacht dat zij zelf doen (bijvoorbeeld zich excuseren of een
brief schrijven aan het slachtoffer).
Geef hen de tijd en de ruimte om vragen te stellen over waarom hun
gedrag moet veranderen.
Leg hen zorgvuldig uit dat hun gedrag verkeerd is en niet zijzelf als
persoon en dat het hun gedrag is dat moet veranderen.

Hoe kan ik betrokken worden bij
activiteiten tegen pesten in de school van
mijn kind?
Er zijn verschillende manieren waarop je betrokken kan zijn:








Probeer te weten te komen waarop de leerlingbemiddelaars focussen (misschien hebben ze zelfs een
uitgeschreven actieplan) en bekijk of er specifieke dingen zijn waarbij ouders betrokken kunnen worden met
bijv. samen acties opzetten of helpen bij het herzien van het schoolbeleid en –procedures over pesten.
Vraag om inzage in de schooldocumenten zoals het beleid rond pesten en zich gedragen op school en
bekijk hoe ze in praktijk gebracht worden.
Praat met je kind over bij wie ze terecht kunnen op school als ze een probleem hebben.
Ga naar een klasbijeenkomst of een vergadering op school waar ze spreken over pesten om je steun te
laten zien en kom meer te weten over het werk van de leerlingbemiddelaars.
Denk na hoe je de eigen kennis en ervaring kan inzetten – kan je de leerlingen misschien helpen om een
video te maken om pesten te voorkomen of kan je een lezing houden?
Zoek uit of er een ouderraad is op school of een ander forum waar ouders hun bezorgdheden kunnen uiten
en kunnen bespreken? Maak het thema pesten bespreekbaar en moedig ouders aan om na te denken over
hoe ze betrokken kunnen worden in acties tegen pesten op school. Maak van de gelegenheid gebruik om
andere ouders te informeren over pesten en hoe ze kun kind veilig kunnen laten surfen.
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind
ook online veilig en pestvrij blijft?
Kinderen kunnen soms onder druk staan om een profiel te hebben op de populaire sociale netwerken, een
nieuwe app of het allernieuwste technische snufje te hebben. Overloop de volgende punten met je kind en
zorg ervoor dat ze veilig zijn terwijl ze al surfend plezier maken:
	Je moet je online niet anders gedragen dan offline, in het
echte leven.
	Aanvaard of stuur alleen vriendschapsverzoeken van en
naar mensen die je ook kent en vertrouwt in het echte
leven en spreek nooit af met iemand die je niet kent.
	Zorg ervoor dat je weet welke websites je kind gebruikt
en vraag het om je wegwijs te maken in de sociale
netwerken en instant messaging die ze gebruiken zodat je
beter weet wat ze online doen.
	Moedig hen aan om zich verantwoordelijk te gedragen
online en bespreek samen de risico’s van het internet en
hoe ze verstandig omgaan met de informatie die ze online
zetten. Leer hen bijvoorbeeld dat ze nooit persoonlijke
details zoals adres en telefoonnummer online zetten.
	Check samen hun privacy-instellingen op hun sociale
netwerken en apps – deze bepalen wie de informatie kan
zien die ze delen en wie hen kan contacteren.
	Leg hen uit dat ze hun paswoorden nooit moeten delen
met iemand, moedig hen aan om deze ook regelmatig te
veranderen en om niet hetzelfde paswoord te hebben voor
elke account.
	Zorg ervoor dat ze begrijpen dat iedereen een ‘digitale
footprint’ heeft en dat alle informatie die ze online zetten,
bewaard en gebruikt kan worden door anderen.
	Bespreek wat ze kunnen doen als ze een probleem
hebben online, zoals hoe ze iemand kunnen blokkeren of
rapporteren.
	Zorg ervoor dat ze weten dat ze met jou of iemand in hun
vertrouwde omgeving kunnen spreken als ze ooit gepest
worden online.

Als je kind het slachtoffer is van cyberpesten:
• Help hen om bewijzen te verzamelen en om teksten of conversaties die ze ontvangen hebben,
te kopiëren en op te slaan. Op deze manier kan het cyberpesten onderzocht worden door de
bevoegde personen of instanties.
• Blokkeer de pesters of degenen die misbruik maken van bepaalde media.
• Volg de procedures om ongepast gebruik op sociale netwerken te rapporteren.
• Informeer de school van je kind: cyberpesten en ‘klassiek’ pesten zijn vaak gelinkt en het kan
zelfs zijn dat het pesten op school gewoon doorgaat.
• Neem contact op met de politie in geval van bedreigingen of geweld of seksueel getinte content.
• Neem geen weerwraak.
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Hoe kan ik de emotionele intelligentie van
mijn kind verder helpen ontwikkelen?
Emotionele intelligentie betekent zelfbewustzijn en zelfaanvaarding; empathie (in staat zijn om dingen te zien en voelen vanuit een ander uitgangspunt); in staat zijn om zijn emoties te beheersen; in staat zijn om relaties aan te gaan.
Hoe we omgaan met onze emoties kan onze levenskwaliteit echt beïnvloeden alsook ons gedrag t.a.v. anderen.
Onze kinderen helpen om een goed ‘EQ’ (emotioneel intelligentie quotiënt) te ontwikkelen, zal hen helpen in hun
huidige en toekomstige relaties, helpen om te kunnen omgaan met stresssituaties en om weerbaar te zijn in
moeilijke situaties, wanneer ze bijvoorbeeld gepest worden.
Emoties beheersen start bij jou: een kind
zal je gedrag vaak overnemen of kopiëren.
Denk na over hoe je best kan omgaan met
stresserende situaties en hoe je een model
kan zijn van goede emotionele intelligentie.
Luister actief naar de gevoelens van je
kind. Help hen begrijpen dat het OK is om
zich soms droevig, boos of overstuur te
voelen. Eens ze deze gevoelens aanvaarden
en ermee omgaan, kunnen ze beginnen
nadenken over de oorzaak van deze emoties
en hoe ze met het probleem kunnen omgaan.

Hun zelfvertrouwen
en zelfbewustzijn verhogen
door te praten over:
 hun kwaliteiten
	positieve kanten van je gezin en
leefomgeving
	hun doelstellingen en ambities
	de eigenschappen die ze bewonderen
bij anderen

Leer je kind om ook bezorgd te zijn over
anderen, overeen te komen met zijn
medeleerlingen, om boosheid en woede
te beheersen en assertief te zijn zonder
agressief te zijn wanneer ze opkomen voor
zichzelf of voor anderen.

Help hen om over
moeilijke dingen
te spreken.  Elk kind heeft
dingen waar het moeilijk
over kan praten en dat is
waar ze je hulp het meest
nodig heben. Regelmatig
een moment inlassen waar
zulke thema’s aangesneden
kunnen worden kan echt
helpen.

Moedig hen aan om na te denken over hun
gevoelens en hun gedrag in verschillende
situaties en settings. Vraag hen bijvoorbeeld
na te denken over hoe ze zich zouden
voelen wanneer ze iemand zouden zien die
onvriendelijk en grof is tegen iemand anders.
Help hen te begrijpen dat een positieve
instelling hun antwoorden en gevoelens
kan beïnvloeden: ze hebben de kracht om
hun emotionele antwoorden op situaties te
veranderen!
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Dankbetuigingen
Het team van ENABLE wil haar waardering uitspreken voor de vele mensen, organisaties en instellingen die
geholpen hebben bij het ontwikkelen van het ENABLE concept en het ondersteunend materiaal. Zonder de
gedeeltelijke financiering door het directoraat-generaal van de Europese Commissie en de welwillendheid en
geweldige ideeën van alle ENABLE partners zou dit project nooit het daglicht gezien hebben.
De bijdrage van de 12 leden van de internationale denktank van ENABLE zijn van onschatbare waarde geweest
om te kunnen verzekeren dat ENABLE een innovatieve aanpak biedt, stevig gefundeerd is op onderzoek en
vormgegeven door de online en offline praktijken van jongeren. We willen eveneens Marc Brackett van de Yale
University en het Great Good team van de Berkeley University bedanken, die hun bronnen, waarop een aantal van
de activiteiten in deze publicatie gebaseerd zijn, genereus gedeeld hebben. We willen ook onze dankbaarheid tonen
t.a.v. de ENABLE ambassadeurs, aangezien deze leerkrachten, (onderwijs)experten, maatschappelijk werkers
en schoolpsychologen uit de zes kernlanden van het netwerk niet alleen geholpen hebben om dit materiaal te
ontwikkelen maar ook om het project uit te rollen voor jongeren, hun ouders en leerkrachten in hun eigen land en
daarbuiten.
ENABLE kan terugvallen op de steun van private partners, met name de bedrijven die de platforms gecreëerd
hebben die vandaag door jongeren, de doelgroep van dit project, het meest bezocht worden. Door de industrie
te betrekken in dit project waren wij in staat om diepere inzichten te krijgen in de online activiteiten van jongeren,
om beter de impact van de “media on the message” te begrijpen en ook de meer kwetsbare tieners te bereiken
en hun interactie met medeleerlingen en anderen die hen kunnen steunen te faciliteren.
Het materiaal opgenomen in deze publicatie evenals bijkomende informatie en ondersteunende activiteiten zijn
voorlopig verkrijgbaar in 5 talen (Kroatisch, Deens, Nederlands, Frans en Grieks) op http://enable.eun.org. Indien u dit
materiaal geheel of gedeeltelijk in uw eigen taal wilt hebben, neem dan a.u.b. contact op met info-enable@eun.org.

Basismateriaal gecreëerd door SWGfL en The Diana Award, redactie en bewerking
door European Schoolnet.
De Belgische versie van deze brochure werd aangepast en herwerkt door Ellen Stassart (European Schoolnet).
De emojis in deze publicatie zijn met de toestemming van Vodafone opnieuw gebruikt voor de BeStrong campagne;
meer emojis zijn te vinden op www.vodafone.com/BeStrong
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Aantekeningen
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Het gedrag veranderen van een hele schoolgemeenschap kan een loodzware taak lijken;
er zijn immers zo veel verschillende opvattingen, meningen, karakters en motivaties. En
toch is gedragsbeheer een belangrijke component van efficiënt onderwijs: dat is waar
veel leerkrachten goed in zijn. Elke dag geven leerkrachten vorm en ondersteuning aan
het denken van kinderen, aan hun reacties en hun betrokkenheid: het is een deel van hun
werk. Maar toch, zelfs in de meest solide schoolomgevingen komen gedragsproblemen
voor en wordt er in zekere mate gepest.
Hoewel het effectief aanpakken van de impact van pestgedrag op het moment dat
het gebeurt, een onderdeel is van de zorgplicht van de school, is dit zeker niet de
enige oplossing. ENABLE is ontworpen als een preventief programma om de sociale en
emotionele vaardigheden van leerlingen en van de schoolomgeving te ontwikkelen om
zo een positief gedragsklimaat te creëren dat het onderwijsniveau zal verhogen terwijl
spijbelgedrag en pestsituaties zullen afnemen.
Kom meer te weten over de partners en materialen van ENABLE op http://enable.eun.org.

Het ENABLE programma met materiaal
voor leerlingen, leerkrachten, ouders en
leerlingbemiddelaars
Jongeren empoweren, pesten stoppen

Diana Award, Verenigd Koninkrijk
http://diana-award.org.uk

South West Grid for Learning (SWGfL), Verenigd Koninkrijk
http://www.swgfl.org.uk/

European Schoolnet, België
www.eun.org

Suradnici
u učenju
ucitelji.hr
For Adolescent Health
www. youth-life.gr

Centre for Digital Youth Care (CfDP), Denemarken http://cfdp.dkhttp://cfdp.dk

Partners in Learning, Kroatië http://ucitelji.hr

Deze publicatie en de inhoud ervan kwam tot stand met de financiële steun van het Daphne-programma
van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van het ENABLE consortium en diens partners, en mag in geen geval worden beschouwd als een
weerspiegeling van de visie van de Europese Commissie.

