Welkom
Bij de vorming voor
‘ENABLE-leerlingbemiddelaars’
Doelgroep: Volwassene

PowerPoint voor ENABLE ambassadeurs om een cascade van trainingen op te zetten voor leerkrachten

>

Objectieven
O
van de vorming
>
>
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>

Volledig doorgonden van het fenomeen ‘pesten’;
Undewaarom gebeurt het?
wat is de impact ervan?
Nagaan wat de meest effectieve aanpak tegen pestgedrag is
Onderzoeken welke maatregelen de school kan nemen om
pesten te voorkomen en te verminderen
Wat is ‘leerlingbemiddeling’?
Wat zijn de voordelen voor de school?
Hoe kan het gebruikt worden om pesten te verminderen?
Hoe ervoor zorgen dat het werkzaam en doeltreffend is?
Overlopen hoe een leerlingbemiddeling in jouw schoolcontext
opgezet kan worden
Delen van de beste praktijken

>

Overlopen hoe het materiaal van ENABLE gebruikt kan worden

>
>
>

>
>
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Afspraken binnen de groep
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>

We luisteren naar elkaars
ideeën

>

We gaan respectvol om met
elk idee

>

We zijn open en eerlijk

>

We nemen actief deel en
stellen vragen – er bestaan
geen domme vragen ;-)

>

We steunen elkaar

>

We amuseren ons!

Elkaar beter leren kennen
Beantwoord volgende vragen per twee:
>

Wat is je rol op school?

>

Wat is het belangrijkste dat je vandaag hoopt te bereiken
of hoopt mee te nemen?

>

Waarom neemt je school deel? Of waarom is je school
betrokken bij dit project?

>

Heeft je school al eens een gelijkaardig programma
opgezet, zoals de leerlingbemiddeling?
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?!

(European Network Against Bullying in
Learning and Leisure Environments)

>

Pestgedrag vermijden of elimineren door het ‘empoweren’ van
kinderen, door ze hier zelf een verantwoordelijkheid in te geven

>

Met een focus op het leren van ‘peers’ en op de ontwikkeling van
de sociale en emotionele vaardigheden

>

Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders worden betrokken

>

Met de focus op het veranderen van het gedrag van de
‘bijstanders’

>

Het project wordt uitgerold in het VK, Griekenland, Denemarken,
Kroatië en België

>

De eerste pan-Europese samenwerking tussen overheid en
bedrijven

>

Gefinancierd door de Europese Unie
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De organisaties achter

De partners van ENABLE
Suradnici
Su
ad c
u učenju
ucitelji.hr

Mede-partners
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Wat is en wat doet een
‘Leerlingbemiddelaar’?
Programma’s van leerlingbemiddeling zijn gebaseerd op het concept van een groepje leerlingen
dat op één of andere manier hulp biedt aan zijn ‘peers’ of mede-leerlingen. Leerlingbemiddelaars
zijn verantwoordelijke leerlingen die representatief zijn voor de leerlingenpopulatie en die rond één
specifiek thema of doel een verschil willen maken in hun school. Leerlingbemiddelaars bieden:
>

aan de andere leerlingen iemand van hun eigen leeftijd om te praten over hun problemen

>

hulp aan kwetsbare leerlingen op school door met hen te spreken en hen veilig te doen
voelen

>

het melden van een pestincident aan een personeelslid van de school

>

begrip voor de problematieken die bestaan bij hun peers of mede-leerlingen i.v.m pesten en
ongewenst gedrag

>

hun hulp en engagement t.a.v leerlingen die gepest worden of die iemand gepest hebben

>

hun hulp om het pestbeleid en de procedures rond ongewenst gedrag te herbekijken en te
bespreken

>

aan het voortouw te nemen bij activiteiten en campagnes die de andere leerlingen,
leerkrachten en ouders iets kunnen bijbrengen over pesten

>

hun hulp aan om de overgangsperiode voor nieuwe studenten te vergemakkelijken

>

aan om de stem van de leerlingen te zijn
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De rol van de ‘Leerkrachtbegeleider’
>

Verzekert het engagement van de directie bij de invoering van het
leerlingbemiddelaars-programma

>

Organiseert de selectie van de leerlingbemiddelaars

>

Vormt en traint de leerlingen om leerlingbemiddelaar te worden

>

Faciliteert de workshops voor leerlingbemiddelaars gedurende
10 weken

>

Ondersteunt het werk van de leerlingbemiddelaars, inclusief de
bijkomende activiteiten

>

Betrekt andere leerkrachten en ouders bij het werk van de
leerlingbemiddelaars om zo een aanpak op vlak van de hele school
te verzekeren

>

Is een luisterend oor voor de leerlingbemiddelaars als ze er nood
aan hebben
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Het “Cascade-Model” van
de ENABLE leerlingbemiddeling
ENABLE Ambassadeurs trainen een groep van Leerkracht-begeleiders

b
b
b
b

De Leerkracht-begeleiders trainen de leerlingen om leerlingbemiddelaar
te worden (1 dag)

De Leerkracht-begeleider faciliteert gedurende 10 weken de workshops voor
leerlingbemiddelaars

De leerlingbemiddelaars brengen hun ’peers’, ouders en leerkrachten iets bij

Leerlingbemiddelaars en Leerkracht-begeleiders delen beste praktijken en
trainen naburige scholen
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De “vertrouwens-meter”
Hoe zelfzeker en op je gemak voel je je om pesten in
je school te voorkomen of aan te pakken?

Helemaal
NIET

Helemaal
WEL
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Wat betekent pesten
voor jou?
>

Lijst in je groep zo veel
mogelijk woorden op die je
associeert met pesten of
pestgedrag

>

Wat maakt van gedrag –
pestgedrag en hoe definieer
je ‘pesten’?

11

Definieer PEST-GEDRAG
Repetitief – herhaaldelijk
Een onevenwichtige machtsverhouding
Door 1 individu OF door een groep
Intentioneel - opzettelijk
Online of offline
Verbaal, fysiek of indirect
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Mythes over pesten
>

Pesten is … typisch kindergedrag, kinderen
die kinderen zijn en die kattekwaad uithalen

>

Pesten maakt kinderen sterker

>

Pesters zijn pesters en
slachtoffers zijn slachtoffers

>

Op deze school wordt
er niet gepest
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De impact van pesten en pestgedrag
Beste dagboek,
De laatste weken zijn er wat leerlingen op school die anders doen tegen mij
en daardoor voel ik me slecht en twijfel ik aan mezelf. Twee weken geleden
stond ik op de voetbaltraining in de goal en heb ik 3 goals doorgelaten en dat
vond ik echt super erg! De week erna was er een groepje jongens in mijn team
die maar bleven zeggen dat ze een nieuwe keeper wilden en ze zeiden dat ik
beter niet naar de training kon komen op vrijdag. Ik kan me geen week zonder
voetbal voorstellen, dus ik ging toch. En opnieuw heb ik 2 goals doorgelaten…
Die avond heeft er iemand een foto van mij tijdens de voetbal getagd en er
stonden vreselijke commentaren bij, over hoe waardeloos ik ben als voetballer en
hoe het groepje jongens van mijn team mij eens een lesje zal leren op maandag
zodat ik zeker nooit meer een bal zal doorlaten... Heel het weekend lang
bleven er maar commentaren komen en ik was daardoor totaal over mijn toeren.
Ik was zo bang om naar school te gaan op maandag dat ik mijn taak niet deftig
kon afmaken en dat ik ook niet goed kon slapen. Ik ben echt bang voor wat er
maandag gaat gebeuren, ik denk dat ik zal proberen om te doen alsof ik ziek
ben zodat ik niet naar school hoef te gaan.
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VN-Verdrag van de Rechten van het Kind
Artikel 2:

Alle rechten zijn van toepassing op alle kinderen zonder enige
uitzondering en de verplichting om kinderen tegen om het even
welke vorm van discriminatie te beschermen.

Artikel 15:

Het recht van kinderen om hun eigen vrienden te kiezen en met
anderen samen te komen, verenigingen op te richten of er zich bij
aan te sluiten, tenzij dit de rechten van anderen zou schenden.

Artikel 16:
Artikel 19:

Het recht van kinderen op de bescherming van hun privacy.

Artikel 28:
Artikel 29:

Het recht van kinderen op kwalitatief onderwijs

Artikel 31:
Artikel 37:

Het recht van het kind op spel en vrije tijd.

Het recht van kinderen om beschermd te worden tegen elke vorm
van fysiek of geestelijk geweld
Het recht dat het onderwijs gericht is op de ontplooiing van de
persoonlijkheid en de talenten van het kind. Onderwijs moet
kinderen helpen respectvol en vredevol te leven , en zorg te leren
dragen voor de natuur en zijn omgeving.
Het verbod om je op een wrede of onaangepaste manier te
bestraffen of te behandelen.
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Pesten en pestgedrag begrijpen
Maak kennis met Lucas:
Lucas is 13. Hij is altijd een populaire jongen geweest die goed
studeerde en die goed overeenkwam met zijn klasgenoten en
leerkrachten. De laatste maand veroorzaakt hij problemen in de klas en
zorgt hij ervoor dat de andere leerlingen zich niet op hun gemak voelen.
Sommige ochtenden kwam hij zeer boos naar de klas en wou hij niet
deelnemen aan de les.
Hij heeft uitgehaald naar andere leerlingen, beledigde hen en was
brutaal tegen de leerkrachten. De leerkrachten merkten ook op dat hij in
de klas niet meer naast zijn beste vriend Vincent wou zitten en dat hij nu
bij een ander groepje rondhangt. Gisteren merkte de leraar van Lucas
op dat Vincent iets zei tegen Lucas waardoor Lucas een pennenzak naar
Vincent wierp en de klas uitliep. Lucas kreeg hierdoor problemen met de
klastitularis / directeur.
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Lucas begrijpen
>

>

Mogelijke oorzaken voor het gedrag van Lucas; problemen
thuis, Lucas zoekt aandacht of hulp op school, Lucas probeert
zijn status binnen de nieuwe vriendengroep te vestigen, Lucas
krijgt niet de nodige hulp, laag zelfbeeld, jaloers op Vincent,
Lucas wordt gepest door Vincent, door zich af te reageren op
anderen probeert hij zichzelf beter te doen voelen,…
Mogelijkheden voor de leerkracht om Lucas te helpen:
voor de les begint vragen aan Lucas hoe hij zich voelt na wat
er gisteren gebeurd is, zet Lucas bij een groep waar hij goed
mee overeenkomt, praat met Lucas’ vriendengroep en vraag
hen geduld te hebben met hem, maak Lucas verantwoordelijk
voor een taak binnen de groep, beklemtoon elk positief punt
of gedrag van Lucas of de anderen in de les, neem de nodige
stappen om Lucas te leren omgaan met zijn boosheid.
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Hoe de pester begeleiden en helpen?
>
>
>

>
>
>
>

Blijf rustig
Geef duidelijk aan dat pesten op school niet getolereerd
wordt
Zorg dat de gevolgen en de impact van het pestgedrag
ten volle begrepen worden en dat ze erkennen dat dit niet
geaccepteerd kan worden en consequenties heeft
Zijn er onderliggende problemen? Probeer de hele context of
het hele verhaal te begrijpen
Wat kan er gedaan worden om het gedrag van de pester(s) te
veranderen en om te buigen?
Bestempel of label het pestgedrag als ongepast, maar niet
de pester zelf
Betrek de ouders bij de tussenkomst of maatregelen
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Iemand die gepest wordt
ondersteunen en helpen
>

Beschrijf met je groep een
realistisch pest-scenario over een
opgegeven item dat gemeld zou
moeten worden aan een leerkracht

>

Wissel daarna van scenario met
de andere groep

>

Bespreek met je groep
een goede aanpak van de
pestsituatie. Bespreek welke rol
leerlingbemiddelaars kunnen
hebben in deze aanpak.
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Leerlingen die gepest worden
ondersteunen en helpen
Op KORTE TERMIJN
>
>
>
>
>
>
>

Luister
Stel de leerling gerust
Neem het probleem niet op je eigen schouders
Noteer de melding
Zorg dat je deur altijd openstaat
Volg het pestbeleid en de procedure van de school
Spreek met de pester

Op LANGE TERMIJN
>
>

Hou de betrokken leerlingen in het oog
Ga regelmatig na hoe het met hen gaat
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Waarin verschilt ONLINE pesten
van OFFLINE pesten?
>

24/24 en 7/7

>

Het gaat thuis ook nog verder

>

Kan zich op heel korte tijd
op heel grote schaal verspreiden

>

Isoleert het slachtoffer

>

Ofwel heel publiek of heel privé

>

Gebrek aan kennis over online safety

>

Niet altijd (h)erkend als pestgedrag

>

Anoniem
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Hoe online pesten aanpakken?
Moedig de leerling aan om:
>

Bewijsmateriaal te verzamelen via print screen

>

Het pestgedrag te registreren

>

De pester te blokkeren en de pestsituatie te melden

>

Geen wraak te nemen

>

Zijn/haar online settings aan te passen, zodat alleen de
vrienden die ze echt vertrouwen aan hun informatie kunnen

>

Met de pester te spreken als ze op school zijn om duidelijk te
maken dat zijn /haar gedrag niet geaccepteerd kan worden
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Scenario
JULIE gaat momenteel niet graag naar school. Nadat ze een grote
ruzie gehad heeft met haar beste vriendin Emma, heeft ze het gevoel
dat de hele school zich tegen haar keert. Vorige week, tijdens het
netbal, gaf niemand haar een pas tijdens de hele match. Iemand
vertelde haar na de match dat Emma aan de groep had gezegd om
haar géén ballen door te geven. Ze ziet nog altijd andere leerlingen
die haar uitlachen, terwijl ze bij Emma staan en hoorde gisteren dat
Emma een roddel gestart is over haar, die de hele school lijkt rond te
gaan. Ze heeft gisteren ook problemen gehad in de klas voor iets dat
eigenlijk helemaal niet haar fout was. Toen de leraar met de rug naar
de klas stond, keek de hele klas toe hoe Emma inkt uitgoot over de
lessenaar van de leraar. Toen de leraar vroeg wie dat gedaan had, zei
Emma dat dit Julie geweest was. Julie wil nu alleen nog maar dat het
snel zomervakantie is, zodat ze Emma niet meer elke dag tegen het lijf
hoeft te lopen.
Bijstaanders: Elke persoon die getuige is van een pestsituatie en die
het slachtoffer niet helpt of die indirect bijdraagt aan de pestsituatie.
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Bijstaanders:
de verschillende TYPES

De Assistent

>

De Versterker

helpt de pester om het slachtoffer te
pesten, doet actief mee

>

moedigt het pesten aan door zijn
gedrag: bijv. juichen en lachen

De Buitenstaander

>
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Iemand die niet reageert
op, of zich niet mengt in het
pestgedrag

De kracht van de “PEER”
of de mede-leerling
> Leerlingen nemen liever leeftijdsgenoten in vertrouwen dan een
>
>
>
>

>

volwassene. Leerlingen kunnen mekaar dus ongelooflijk goed
ondersteunen of helpen.
Leerlingen zullen het pestgedrag sneller opmerken dan volwassenen.
Ze kunnen het pestgedrag daardoor in een vroeg stadium melden en
zo de impact van het pesten op het slachtoffer beperken.
Leerlingen begrijpen het pesten en het onaangepast gedrag
beter dan volwassenen. Leerlingbemiddelaars zijn in staat om
leerlingvriendelijke en doelgerichte oplossingen aan te bieden.
Leerlingen worden gemakkelijk beïnvloed door mekaars gedrag.
Leerlingbemiddelaars kunnen hun rol uitspelen door positief gedrag
tussen leerlingen onderling aan te moedigen.
Leerlingen luisteren makkelijker naar hun
’peers’. Leerlingbemiddelaars kunnen vanuit
hun rol hun mede-leerlingen iets bijbrengen
over pesten.
Leerlingen die leerlingbemiddelaar worden,
ontwikkelen hierdoor heel wat levenswijsheid
en extra vaardigheden.
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START
Mijn School: Je werkt op een school met 1000 leerlingen. Meestal gaan de leerlingen goed met mekaar om, maar de voorbije 3 jaar zijn
er wat meldingen over beledigingen en uitsluitingen. Een recente enquête
bij de leerlingen toont aan dat sommige leerlingen zich op sommige plaatsen van de speelplaats en de gangen onveilig voelen. Sommige leerlingen,
leerkrachten en ouders hebben twijfels bij het schoolbeleid rond pesten en
ongewenst gedrag. Een focusgroep bij de schoolraad bracht recent aan het
licht dat degenen die het beleid kenden, het ingewikkeld en onvolledig vonden. Er ontbreken dingen zoals cyberpesten. De meeste leerlingen weten
hoe ze een pestsituatie moeten melden maar voelen zich niet comfortabel
om hierover te spreken met een leerkracht en blijven in stilte afzien van de
situatie. Enkele jaren geleden heeft de school een leerlingbemiddelingsproject opgezet zodat leerlingen bij hun eigen leeftijdsgenoten terecht konden,
maar de leerlingen begrepen de rol van deze leerlingbemiddelaar niet goed
en wisten niet wie deze waren.
ACTI
ONS

FINISH
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Mogelijke ACTIES
` Creëer een nieuwe groep van leerlingbemiddelaars, verkozen door de leerlingen en de
leerkrachten, zodat iedereen hen kent en zodat de leerlingbemiddelaars representatief zijn
voor de leerlingpopulatie.
` De foto’s van de leerlingbemiddelaars hangen uit op school zodat ze goed herkend worden
en ze organiseren bijeenkomsten met de andere leerlingen.
` De leerlingbemiddelaars organiseren activiteiten waarbij de hele school betrokken wordt
en waarbij ze andere leerlingen iets bijbrengen over pesten.
` Leerlingbemiddelaars ondersteunen kwetsbare leerlingen en moedigen anderen aan om op
te komen tegen pesten.
` Zorg dat er extra leerkrachten en leerlingbemiddelaars aanwezig zijn op de onveilige
plaatsen. Onderzoek waarom de leerlingen zich daar specifiek onveilig voelen en neem
gepaste maatregelen.
` Evalueer het pestbeleid op school met leerkrachten, leerlingen en ouders en herschrijf het
meer op maat van de leerlingen. Denk na over een leuke manier om dit bekend te maken
en te promoten, bijv. via een video.
` Organiseer een campagne om het belang van het melden van pestsituaties en de
verschillende mogelijke manieren hiervoor te benadrukken. Zorg ervoor dat de leerlingen
weten met wie ze hierover kunnen spreken, zowel binnen als buiten de school.
` Maak een vragenlijst om de aard van de pestsituaties op school beter te kennen.
` Leerlingbemiddelaars organiseren schoolcampagnes en activiteiten die de leerlingen
kunnen helpen om te leren omgaan met multiculturele diversiteit.
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Een Leerlingbemiddelingsproject
opzetten
>

Organiseer 1 vormingsdag om de geselecteerde leerlingen te
trainen als leerlingbemiddelaar

>

Organiseer de reeks workshops voor de leerlingbemiddelaars

>

Ondersteun de leerlingbemiddelaars bij al hun activiteiten.

>

Op basis van de output van de workshops, kunnen de
leerlingbemiddelaars dit materiaal gebruiken om bij hun
mede-leerlingen een cultuur van respect en tolerantie continu
te promoten.

>

Leerlingbemiddelaars trainen op hun beurt elk jaar een
nieuwe groep leerlingbemiddelaars om ervoor te zorgen dat
dit systeem verdergezet wordt.

>

Delen van beste praktijken, kennis en vorming met nabije
scholen.
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De cyclus van leerlingbemiddeling
Leerlingen
worden getraind als
leeringbemiddelaar
Leerlingbemiddelaars
nemen deel aan de workshops

Leerlingbemiddelaars
trainen elk jaar een nieuwe groep
van leerlingbemiddelaars en delen
kennis met andere scholen

Leerlingen
organiseren enkele van de
voorgestelde activiteiten en
campagnes

Leerlingbemiddelaars brengen zowel
de ouders, de leekrachten als de
leerlingen Iets bij over pesten
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ENABLE Materiaal
1)

Handleiding om het ENABLE
leerlingbemiddelingstraject op te zetten

2)

1 vormingsdag om leerlingen te trainen om
leerlingbemiddelaar te worden

3)
4)
5)
6)

Reeks workshops voor leerlingbemiddelaars
Campagnemateriaal voor de leerlingbemiddelaars
Pakket voor ouders
Certificaten
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Nu is het aan jullie Leerlingbemiddelaar-trainers!
>

30 minuten in elke groep om
een activiteit voor te bereiden
die kan gebruikt worden om de
leerlingbemiddelaars te vormen.

>

Denk aan het volgende tijdens het
plannen:

1) De doelstellingen van de training
2) De belangrijkste informatie voor de leerlingen
3) De vorm
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Uitdagingen
Leerlingbemiddelaars
>
>
>
>
>

Tijd
Het label door
leerlingbemiddelaar te zijn
Middelen
Ondersteuning van de leerkrachten
h
De hele school kunnen betrekken

Leerkrachten / personeel

Ouders

>

>

>
>
>

Steun van andere leerkrachten
en de directie
Tijd
Middelen
Het meten van de impact
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>

Ouders kunnen
betrekken in het
anti-pest beleid
Ouders bereiken

Volgende stappen
Leerlingen worden getraind
als leeringbemiddelaar

Leerlingbemiddelaars
nemen deel aan de
workshops

Leerlingbemiddelaars brengen
zowel de ouders, de leekrachten
als de leerlingen Iets bij over pesten

Leerlingen
organiseren enkele van de
voorgestelde activiteiten en
campagnes

Leerlingbemiddelaars trainen elk
jaar een nieuwe groep van leerlingbemiddelaars en delen kennis met
andere scholen
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>

Unde

Wat vond je
van deze dag?….
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