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Ontmoet de partners van ENABLE
ENABLE is een samenwerking tussen zes zeer verschillende organisaties
die bijzonder complementair zijn en elk hun kennis, ervaring en cultuur
ingebracht hebben om een gemeenschappelijk doel te bereiken; het
terugdringen van pestgedrag en het bevorderen van betere leer- en
vrijetijdsomgevingen voor kinderen en jongeren.
De South West Grid for Learning, is een liefdadigheidsinstelling die zich
specialiseert in het ondersteunen van scholen en het tot stand brengen
van duurzame veranderingen, voornamelijk via een goed gebruik van
technologie en ICT. Deze organisatie heeft veel ENABLE-materiaal voor
leerkrachten ontwikkeld.
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De Diana Award heeft via het Leerlingbemiddelingsprogramma van
ENABLE haar ervaring gedeeld over hoe jongeren een volwaardige en
actieve rol kunnen opnemen in hun eigen omgeving.
De partner uit Kroatië een vereniging voor leerkrachten, dieuiterst
bekwaam is in het beantwoorden van de noden van leerkrachten en
leerlingen binnen het kader van de leerplannen voor scholen.
For Adolescent Health is een Griekse NGO, verbonden aan de universiteit
van Athene 1 en is erkend in heel Europa voor haar onderzoek en
assessmentpraktijken Deze organisatie nam in het project ENABLE de
leiding over de onderzoeksactiviteiten, het verkennend onderzoek bij
aanvang en het assessment van de resultaten.
De Deense partner Cyberhus heeft ervoor gezorgd dat kwetsbare
jongeren op het radarscherm bleven van ENABLE, naast alle andere
jongeren die voordeel haalden uit het project. Het heeft elke fase van het
project aangepast aan de noden van deze doelgroep en heeft andere
Europese hulplijnen opgeleid om ENABLE te kunnen gebruiken.
European Schoolnet, gevestigd in België is het netwerk van 30 ministeries
van onderwijs coördinator van grootschalige transnationale projecten.
European Schoolnet heeft ENABLE gecoördineerd door gebruik te maken
van zijn breed netwerk van ministeries van onderwijs en leerkrachten
in alle lidstaten van Europa en daarbuiten. Daarnaast heeft het via een
Belgische ambassadeur ook gezorgd voor een implementatie op maat in
scholen in België.
ENABLE heeft waardevol advies gekregen van een internationale
Denktank bestaande uit 12 toonaangevende onderzoekers en
onderwijsexperts. Daarnaast kon ENABLE ook terugvallen op de steun
van enkele belangrijke private partners uit de industrie. ENABLE is een
Europees project ondersteund door het Daphne programma van de
Europese Unie.
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The Adolescent Health Unit is attached to the P. A. Kyriakou Children’s Hospital of the Second Department of Pediatrics of the University of Athens.

Empowerment en weerbaarheideen afdoend middel tegen pesten?
Het ENABLE-project kan worden samengevat in drie woorden: “Jeugd, empowerment, weerbaarheid”.
Hoewel het onderliggende doel van het project is om, zoals de naam al aangeeft, jongeren in staat te
stellen zich te wapenen tegen pesten, of tenminste de impact ervan te verminderen, geven de resultaten
van de beoordelingen een meer genuanceerd beeld. ENABLE heeft bewezen een positief effect te
hebben op het sociale en emotionele welzijn van jonge mensen en op de sfeer in het klaslokaal.
De meeste kinderen in de vijf lidstaten binnen het ENABLE-netwerk hebben al vanaf de peuterschool
meer communicatiemiddelen ter beschikking dan de best uitgeruste journalist 20 jaar geleden. Met één
klik op een toets of een pictogram, of met één veeg over het scherm verzenden ze foto’s en berichten
naar wie dan ook, waar dan ook en communiceren ze via een mix aan on- en offline activiteiten met
een grotere groep “vrienden” dan welke generatie ooit voor hen heeft gedaan. Dit heeft geleid tot
een vervaging van de scheidingslijn tussen leer- en vrijetijdsomgevingen en heeft de rol van ouders,
leerkrachten en school aanzienlijk gecompliceerd. Desondanks blijkt uit de bevindingen van een
onderzoek onder scholieren in de leeftijdsgroep van 11-14 jaar, uitgevoerd door focusgroepen bij de start
van het ENABLE-project, dat een groot deel van het pesten begint bij gewoon contact, maar al snel kan
omslaan in cyberpesten. Uiteraard is de situatie van land tot land verschillend, afhankelijk van de sociale,
culturele en technologische context.

Waar wordt gepest - ENABLE-onderzoek op school

13.67%

Sociale netwerken

6.67%

67.33%

Mobiele telefoon

2.67%

Media-sharing platformen

3.33%

Gaming websites
Weet het niet / wil het liever niet zeggen…

2.67%

Sms of mms
Instant messaging

15.33%

Andere
In person / face to face
Bron: Informatie verzameld bij 791 leerlingen die bij het SEL-programma betrokken waren in
februari 2016.
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ENABLE

1 000

scholen staan
klaar om te
beginnen

ENABLE, een drievoudige strategie
Bij het ENABLE-programma staat een holistische benadering van leerlingen, hun ouders, opvoeders
en schoolpersoneel centraal. Het programma bevat twee trainingsmodules voor scholen: sociaal
en emotioneel leren (SEL) en een training in leerlingbemiddeling. Het levert tevens hulpmiddelen
voor gezinnen, trainingsmateriaal, webinars voor leerkrachten en ideeën voor campagnes die
leerlingbemiddelaars op hun school kunnen uitvoeren. Dankzij
het werk van ongeveer een 30-tal “ambassadeur-leerkrachten”
“We zullen deze ervaring nooit vergeten. Ik was
bereikte het programma in 2016 bijna 16000 jongeren verspreid
diep onder de indruk van het aantal, de variover België, Kroatië, Denemarken, Griekenland en het Verenigd
ëteit en de ongelooflijke kennis van alle aanwezigen. Werkelijk, wat een fantastische ervaKoninkrijk. De afsluitende “ENABLE 2 ACT” conferentie vond
ring. Dank u voor de uitnodiging en de goede
plaats in september 2016 in Zagreb en werd bijgewoond door
zorgen. Jullie zijn allemaal zo vriendelijk!!”
130 gasten uit 19 verschillende landen, waarvan minstens 25 %
jonger waren dan 18 jaar. De deelnemers kwamen met een schat
Liz Copeland, adjunct-hoofd van een school in
het Verenigd Koninkrijk, op de ENABLE 2 ACT
aan ideeën op de proppen voor het voortbestaan van ENABLE.
conferentie.
(zie pagina 11)

3

Wat is ENABLE?
ENABLE 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. Aanvankelijk zou het project slechts
uitgevoerd worden in 5 landen (België, Kroatië,
Denemarken, Griekenland en het Verenigd
Koninkrijk), maar diverse andere landen hebben
zich tijdens het project nog aangesloten. De
aanpak is in de tussentijd aangepast voor andere
leeftijdsgroepen en sociale contexten. ENABLE
omvat een drievoudige strategie gebaseerd op:

In de meest succesvolle bemiddelingsprogramma’s die uitgevoerd worden door leerlingen, is het van essentieel belang dat deze
groep de nodige training, ondersteuning en
begeleiding blijft krijgen van één of meerdere leerkrachten. Leerlingbemiddelaars die zich
vrijwillig voor deze taak hebben aangemeld
of door leerkrachten zijn aangewezen, kunnen
een belangrijke rol spelen bij het terugdringen
of het voorkomen van pesten, door:

• De ontwikkeling van sociale en emotionele
vaardigheden via een pakket van 10 lesmodules,
bestaande uit lesplannen, slides en bronmateriaal.

• Hulp te bieden aan kwetsbare leerlingen
door met hen te praten en hen te helpen
zich veilig te voelen op school.

• Het leerlingbemiddelingsprogramma met o.a.
een trainingscursus van één dag, gevolgd
en ondersteund door een reeks van 10 korte
wekelijkse sessies, campagnemateriaal en
innovatieve ideeën voor activiteiten om ENABLE
over de hele school uit te rollen.

• De problemen die bestaan i.v.m. pesten bij
hun medeleeringen zelf goed te kennen en
te begrijpen

• Een holistische benadering met betrokkenheid
van leerlingen, schoolpersoneel en gezinnen,
gebaseerd op degelijk voorafgaand onderzoek
en met speciaal voor ouders ontwikkelde
informatie.

• Het voortouw te nemen bij het organiseren
van activiteiten en campagnes voor
leerlingen, leerkrachten en ouders. Ze
promoten positief gedrag en ze moedigen
iedereen aan om op te komen tegen pesten.

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de
praktijkervaring in de klas is gebleken dat
sociaal en emotioneel leren (SEL) grote
voordelen oplevert, niet alleen om pesten
terug te dringen, maar ook om positief gedrag
en inzichten te bevorderen. De 10 SEL-modules
bouwen voort op empirische resultaten
en op vorige SEL-programma’s en zijn
speciaal ontwikkeld om de vier belangrijkste
componenten van emotionele intelligentie te
‘coveren’:
•
•
•
•

Zelfbewustzijn
Sociaal bewustzijn
Zelfbeheersing
Sociale beheersing

• Leerlingen met iemand van hun eigen
leeftijd kunnen praten over hun problemen.

• In deze rol, pestincidenten makkelijk te
kunnen melden aan een personeelslid op
school.

• Nieuwe
leerlingen
te
ondersteunen
om de overgang tussen scholen te
vergemakkelijken
• Scholen te helpen door het pestbeleid en
de procedures rond ongewenst gedrag te
herbekijken en te bespreken en door de
leerlingen een stem te geven
In 2015-2016 bereikte ENABLE meer dan 100
scholen verspreid over heel Europa, met meer dan
500 leerkrachten en 16.000 leerlingen die getraind
werden. Lees meer over het ENABLE -materiaal en
de resultaten op http://enable.eun.org, of neem
contact op via info-enable@eun.org voor meer
informatie.

ENABLE - uitvoering
ENABLE in cijfers

Direct bereik van
leerlingen

SEL getrainde leerlingen

België

1336

Kroatië

2400

Griekenland

1500

Verenigd Koninkrijk

5834

126

Roemenië
Denemarken2
TOTAAL

Getrainde leerkrachten

Directe betrokkenheid
van de school

45

11

41

309

68

134

28

17

129

13

30

10

541

119

250

Andere betrokken
scholen

1500

4418
15738

301

2
Implementatie in Denemarken werd uitgevoerd door Cyberhus bij kinderen en tieners uit risicogroepen via zijn online sociaal-educatief clubhuis, online forum en
adviesservice via chat.
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Diagram met illustratie van het 3-fase
implementatieproces en tijdlijn
Oktober 2014

Verkenningsfase

Maart 2015

Focusgroepen
met jongeren,
scholen en
gezinnen

http://enable.eun.org/report

SEL
lesmodules en
materiaal

Leerling-bemiddelingsprogramma’s en
informatie voor ouders

Hackathon,
Webinars en
badges

http://enable.eun.org/resources

Training van de
Ambassadeurs

September 2015

Hackathon
(met materiaal
ontwikkeld
door jongeren
geleide
oplossingen)

http://enable.eun.org/ambassadors

België

Scholen: 11
Leerkrachten: 45

Kroatië

Scholen: 68
Leerkrachten: 309

September 2016

Denemarken*
Groep-chat: 9
Met 159

Scholen: 17
Leerkrachten: 28

Afsluitende ENABLEconferentie
ENABLE eBook

*Focus op vrijetijdsomgevingen, vooral bij meer kwetsbare tieners
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Griekenland

Roemenië

Scholen: 10
Leerkrachten: 30

ENABLE
Challenge
(oplossingen
door jongeren)

Verenigd
Koninkrijk

Scholen: 13
Leerkrachten: 129

“ENABLE” de jongeren van vandaag Empowerment door participatie
Het aanvankelijke doel van ENABLE was om 5000 jongeren in de leeftijdscategorie van 11-14 jaar te
bereiken, waaronder 1000 kinderen die als “risicogroep” werden beschouwd. De ENABLE-aanpak
plaatst jongeren in het centrum van het anti-pestproces. De aanpak helpt hen bij het verbeteren van
hun eigen vaardigheden, laat ze nadenken over hun houding t.a.v. anderen en bevordert een sfeer
van wederzijdse betrokkenheid op school. Het project is dus specifiek gericht op
1. h
 et aanmoedigen van de sociaal-emotionele ontwikkeling door het creëren van meer empathie,
meer zelfvertrouwen en een eenvoudige integratie van SEL-modules in het curriculum.
2. het vergroten van het zelfbewustzijn onder jongeren en hun vermogen om objectief na te denken over hun eigen gedrag en het effect van hun acties op anderen (metacognitie).
3. B
 etere manieren voorzien om jongeren te helpen via een trainingsmodule voor leerkrachten,
ondersteuning van de beleidsvorming op scholen die vaak te maken hebben met incidenten
buiten de schoolpoort en het aanleveren van innovatieve digitale tools die de impact van pesten
verkleinen.

Vormgeven aan een inclusief
programma
Bij iedere stap van de pluriforme, holistische benadering van ENABLE waren jongeren betrokken. Het project startte in 2015 met een grondige analyse van de sociale en culturele context
en de impact ervan op pesten, terwijl focusgroepen contact legden met honderden mensen verspreid over de 5 partnerlanden. In totaal
waren 144 jongeren, 59 ouders, 121 leerkrachten
en 12 schooldirecties bij het project betrokken.
Verandering in het onderwijs is een traag proces, al helemaal wanneer het schoolbestuur er
niet bij betrokken wordt.
Eén opvallend probleem met betrekking tot
pesten is dat het de meest uiteenlopende vormen kan aannemen en dat de dezelfde woorden en acties verschillend kunnen worden geïnterpreteerd, waardoor een “uniforme aanpak”
nutteloos is. Een leerling uit het 6de leerjaar in
Denemarken bijvoorbeeld vertelde ons dat pesten ook:
Mogelijk is als je buitengesloten of geïsoleerd wordt. Misschien omdat iedereen
iedere keer nee zegt als je vraagt of je
mee mag doen, maar ook als niemand je
het ooit vraagt.
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en een Deense jongen van slechts een jaar
ouder:
Wanneer je wordt uitgesloten uit de digitale gemeenschap (bijvoorbeeld, altijd
dezelfde persoon die niet getagd wordt
op Instagram).
Tijdens de sessies van de focusgroep ontvingen
de leerlingen, ouders en leerkrachten draftversies van het ontwikkelde materiaal. Deze werden vooral in Griekenland met veel enthousiasme begroet. Eén leerkracht verklaarde levendig:
Wij onderwijzers dobberen in principe
zonder kompas in een oceaan van
informatie. Dat is de reden waarom ik
persoonlijk zeer blij ben met ENABLE. Ik
ga dit programma in praktijk brengen
omdat ik denk dat ik nu een kompas EN
een kaart in handen heb!

Hoewel even enthousiast, toonde een lerares
Grieks ook haar frustratie:
Helaas is het een ‘must’ op Griekse
scholen omdat we te maken hebben
met een egocentrisch systeem waarin
leerlingen niet meer de kans krijgen om
op een andere wijze te ontplooien – meer
specifiek: om betere burgers van morgen
te worden.

In de zomer van 2015 namen meer dan 130 jongeren uit verschillende landen (waaronder Costa
Rica, Egypte, de VS en Oekraïne) deel aan de ENABLE Hackaton. Zij werkten samen in teams,
analyseerden het proces van pesten met een volwassen mentor en presenteerden hun oplossingen.
Sommige inzendingen, vooral die van kinderen met speciale leerbehoeften, waren ronduit
bijzonder aangrijpende en geïllustreerde getuigenissen. Anderen kwamen met geavanceerde
apps, bijvoorbeeld om pesters af te schrikken en snel om hulp te vragen (een anti-pestarmband)
of om de allerlaatste informatie over pesten te verzamelen en te verspreiden. Dit laatste prototype
is nu op de markt gebracht en is in verschillende Europese talen verkrijgbaar. Deze input was
opnieuw van onschatbare waarde voor leerkrachten die geïnformeerd willen blijven en gaf niet
alleen verder vorm aan het materiaal van ENABLE, maar ook aan de komende evenementen die
gedreven worden vanuit een jongerenperspectief.

En het winnende team is…
David, Tim, Lukas, Hendrik en hun begeleider Stephanie (Duitsland)
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ENABLE Challenge
En de winnaar is…
Alexia, van Griekenland

De impact van ENABLE
Van de meer dan 3000 jongeren die hun training in juni 2016 afgerond hebben, namen er
in het eerste trimester bijna 800 deel aan de
pre-assessment en 606 leerlingen uit het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Kroatië voltooiden zowel het pre- als het post-assessment.
Deze cijfers zijn voornamelijk te verklaren door
de verschillen in de nationale wetgevingen met
betrekking tot ouderlijke toestemming en de
verschillen in de schoolperiodes en vakantieperiodes in de partnerlanden. De bevindingen
tonen drie belangrijke voordelen voor jongeren
die aan alle 10 SEL-leermodules hebben deelgenomen. Met de woorden van ontwikkelingspsychologe Eleni Tzavela van de Griekse partner
“For Adolescent Health”, die verantwoordelijk
waren voor het onderzoek van het hele project:
Na afloop van de SEL-lessen hadden de
leerlingen het gevoel meer controle te
hebben over hun eigen gedrag en waren
zij beter in staat om hun eigen emoties en
hun impact op anderen te identificeren en
te benoemen. Zij konden ook oplossingen genereren
voor alledaagse interpersoonlijke problemen. Deze
vaardigheden kunnen hun weerstand en hun welzijn
bevorderen en het slachtoffer beschermen tegen
pesten. Deze veranderingen kenmerken het op SEL
gerichte perspectief van ENABLE met betrekking
tot het uitbouwen en verder ontwikkelen van de
specifieke vaardigheden. Wat betreft de reactie van
de leerlingen wanneer zij getuige waren van pesten,
kwam ‘Vertel het aan een leerlingbemiddelaar’ naar
boven als een nieuw verworven reflex.” .

Het post-assessment van de voordelen
voor leerlingen die deelnemen aan de
SEL-lessen

Zelfbeheer-sing

Vaardigheden
waarbij de
verandering
zichtbaar wordt

Problemen
oplossen
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Emotionele
differentiatie

Deze veranderingen worden bevestigd door de
leerkrachten die bij het post-assessment van het
lerarenenquête steeds opnieuw melding maken
van een vriendelijkere sfeer op school. Met
name in Griekenland, waar de bevestiging van
de bewering “Geruchten of leugens verspreiden
over andere leerlingen is een echt probleem op onze
school” (V. 9) daalde van 24 % naar 9 %.

Wat jongeren zeggen over de SELmodules
Eén op de vijf zegt zijn/haar eigen emoties en
problemen, maar vooral ook die van anderen nu
beter te begrijpen:
Ik heb nu meer controle over mijn
emoties... Ik weet nu om te gaan met
relaties... Ik begrijp de emoties van
anderen [VK]
Ik begrijp hoe anderen zich voelen
[Griekenland]
Ik begrijp “problemen tussen
mensen” [Griekenland]

...Hoewel toch maar weinig jongeren
een beter of groter bewustzijn inzake
pestgedrag vermelden

Ik weet en herken wanneer iemand gepest
wordt [Kroatië]
Ik begrijp wat pesten is en hoe om te gaan
met de slachtoffers [Griekenland]
Enable helpt om pesten beter te begrijpen
en om te weten of iemand mij nodig heeft
om hem/haar te helpen [Griekenland]

Waarom de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden belangrijk
is op school*
• Eén op de drie kinderen meldt problemen met zelfbeheersing, hoewel ongeveer zeven op de tien
kinderen zeggen dat ze in staat zijn om zichzelf te controleren wanneer ze boos zijn.
• 40-57 % van de kinderen meldt moeite te hebben met het onderkennen van negatieve emoties
of gevoelens, met het hoogste percentage in Griekenland (57 %). Deze moeilijkheden kunnen
interpersoonlijke problemen veroorzaken en moeten worden aangepakt met een training in emotioneel
zelfbewustzijn.
• 10% van de leerlingen meldt een gebrek aan empathie (meevoelen met anderen die problemen
hebben), wat een indicator is voor cognitieve empathie.
• Eén op de vier leerlingen in het Verenigd Koninkrijk en Kroatië meldt moeite te hebben met het
begrijpen van de emoties van anderen, een aantal dat in Griekenland gedaald is tot 15 %.
• 74% van de leerlingen in het Verenigd Koninkrijk en Kroatië meldt een behoefte om anderen die van
streek zijn, te helpen, wat betekent dat één op de vier zich niet geroepen voelt om te helpen.
• Ongeveer 40 % van de leerlingen in het Verenigd Koninkrijk en Kroatië, en 25 % in Griekenland waren
zich niet bewust van het feit dat emoties hun reacties beïnvloeden, wat aangeeft dat er behoefte
bestaat aan het trainen van emotionele intelligentie via programma’s zoals ENABLE.
*Antwoorden van 791 kinderen in de leeftijdsgroep van 11-14 jaar in het pre-assessment onderzoek van ENABLE uit februari 2016

Het Bemiddelingsprogramma – de kernvan
ENABLE
De meeste jongeren, met name tieners, worden
sterk beïnvloed door hun leeftijdsgenoten, wat er
dus voor zorgt dat leren van de leeftijdsgenoten
een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling
van vaardigheden. ENABLE heeft de betrokkenheid van leeftijdsgenoten naar voor geschoven als
het middel bij uitstek voor bewustwording, als een
manier voor het leveren van rolmodellen en als een
bron voor hulp aan en ondersteuning van leerlingen met problemen. De basis voor het leerlingbemiddelingsprogramma van ENABLE werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk door de ‘Princess
Diana Award’, een liefdadigheidsinstelling opgericht door de Britse regering in 1999 als legaat van
de prinses van Wales, die geloofde dat jonge mensen de kracht hebben om de wereld te verbeteren.
Het programma werd daarna in elk land vertaald en
aangepast aan de plaatselijke context en cultuur.
Een succesvol leerlingbemiddelingsprogramma
vereist drie belangrijke componenten, die allemaal
aan bod komen in ENABLE:
1. Een schoolbrede aanpak
2. D
 egelijk ontwikkeld materiaal ter ondersteuning
van de leerlingbemiddelaars, waarbij er ook een
begeleidende leerkracht werd aangeduid die
kan helpen bij problemen die de groep niet alleen kan oplossen.
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3. T
 ijd, zichtbaarheid en het ontwikkelen van een
cultuur van ondersteuning door leerlingen binnen de school.

Zelfvertrouwen

Begrip voor
de emoties en
problemen van
anderen

Persoonlijke
voordelen voor de
Leerlingbemiddelaars

Bewust zijn
van pesterijen
“Opende mijn
ogen”

Interrelationele rust
“Niet langer
ongemakkelijk”

Behulpzaam
willen zijn
Kan problemen
oplossen”

Afbeelding 5: Opmerkelijke thema’s m.b.t. de persoonlijke voordelen voor de leerlingbemiddelaars (open vraag 54 bij pre- en
post-assessment)

Resultaten van de leerlingbemiddeling
In totaal ontvingen bijna 300 leerlingen uit de
deelnemende landen een training als leerlingbemiddelaar en namen er 209 deel aan de enquêtes van het pre- en post-assessment. De
bevindingen van het pre- en post-assessment
tonen aan dat leerlingbemiddeling het onderdeel is van het project met het meeste impact.
Getrainde leerlingbemiddelaars zeggen dat ze
zowel persoonlijke als interrelationele voordelen ervaren hebben door deze rol op te nemen.
De meest opmerkelijke impact die ervaren werd,
was het toegenomen zelfvertrouwen. De grote
meerderheid van leerlingbemiddelaars gaf aan
dat hun “zelfvertrouwen gegroeid was” en dat
hun “leiderschapskwaliteiten en presentatievaardigheden” verbeterd zijn”(80-90 % van de
respondenten uit alle landen was het daarmee
eens). Deze toename is gekoppeld aan het meer
behulpzaam zijn voor anderen en aan de verbetering van de eigen sociale en communicatieve
vaardigheden. Ook andere leerlingen plukken
daar de vruchten vanomdat de bevindingen laten zien dat alle leerlingen, en dan vooral de jongens, pesterijen meer zullen melden wanneer er
een bemiddelingsprogramma loopt in de school.

Wat de leerlingbemiddelaars zeggen
over ENABLE
Leerlingbemiddelaars maken melding van versterking van hun zelfvertrouwen en samenhorigheid:
Ik heb [als leerlingbemiddelaar] meer
zelfvertrouwen gekregen en het samenhorigheidsgevoel is verbeterd.
[jongen, 13 jaar, VK]
Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, evenals mijn communicatieve vaardigheden. Het heeft me geholpen omdat ik
voel dat ik nu weet hoe ik iemand kan
helpen en dat ik niet lastig of storend ben.
[meisje, 14 jaar, Griekenland]
Ik voel dat ik meer help en meer met
andere leerlingen over hun problemen
praat. [meisje, 13 jaar, Kroatië]
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Ze beschreven ook interrelationelee voordelen,
in het bijzonder verhoogde deelname in en minder angst voor het groepsgebeuren:

Ik ben niet meer bang om te spreken
voor een groep die ik niet ken. [jongen,
12 jaar, Kroatië]
Ik ga meer om met andere leerlingen.
[VK]
Ik maak gemakkelijker nieuwe vrienden. [Griekenland]

Eén op de vijf bemiddelaars zei meer begrip
te hebben voor de emoties en problemen van
zichzelf en van anderen:
Ik heb nu meer controle over mijn
emoties... Ik weet nu om te gaan met
relaties... Ik begrijp de emoties van anderen. [meisje, 13 jaar, VK]
De emoties van anderen begrijpen
[jongen, 12 jaar, Griekenland]

Een leerkracht uit België over het bemiddelingsprogramma:
Een leerkracht uit België over het bemiddelingsprogramma: ...het heeft
ons ook veel over elkaar geleerd...
leerlingen over de andere leerlingen, leerlingen over de leerkrachten en vice versa en de
leerkrachten over elkaar!

Het voltallige schoolpersoneel ‘aan boord’
krijgen - een essentieel onderdeel om verandering
te kunnen teweegbrengen
De initiële doelstelling van ENABLE was om rechtstreeks samen te werken met 1500 leerkrachten in 35
scholen -. Het programma heeft de verwachtingen ver overtroffen en is nu geïmplementeerd in drie maal
zoveel schoelen: 109 scholen verspreid over de deelnemende landen België, Kroatië, Griekenland en het
Verenigd Koninkrijk en nog 10 daar bovenop in Roemenië. In Kroatië zijn daarnaast nog een 1000-tal andere scholen benaderd en gecontacteerd, waarvan de meeste van plan zijn om het ENABLE-programma
in het schooljaar 2016-2017 geheel of gedeeltelijk in het curriculum op te nemen. Al 541 leerkrachten
voltooiden de ENABLE-training voor leerkrachten en ongeveer 800 namen er deel aan 5 eTwinning
workshops en webinars. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Italië en Portugal tot de vier toplanden
behoren om de ENABLE-website de bezoeken en ervan te downloaden, dit naast het Verenigd Koninkrijk
en België.
ENABLE bereikte leerkrachten voornamelijk via een train-de-trainer-cascademodel, wat initieel gestart
is met face-to-facetrainingsessies van anderhalve dag voor de 23 ENABLE-ambassadeurs. Deze training
werd parallel georganiseerdmet de prijsuitreiking van de Hackathon, zodat ervoor gezorgd werd dat
de inbreng van de jongeren niet vergeten zou worden. Het trainingsmateriaal bestond uit presentaties,
webinars, vragenlijsten en een “Making it work” publicatie in het Engels, Kroatisch, Frans, Nederlands
en Grieks, allemaal te raadplegen op http://enable.eun.org. De Roemeense en Portugese versies zullen
binnenkort beschikbaar zijn. In april 2016 werd een enquête gehouden (pre-assessment) onder 43 leerkrachten verspreid over 32 scholen in drie deelnemende landen. Aan het einde van het programma in juni
werden 26 van deze leerkrachten opnieuw naar hun mening gevraagd (post-assessment).
De feedback van de leerkrachten laat vermoeden dat de training voor het grootste deel aan hun behoeften tegemoet kwam. Er kwamen belangrijke nationale verschillen aan het licht met betrekking tot
de perceptie van de leerkrachten over welk deel van het programma nu in concreto het meest impact
gehad heeft. Een uitkomst die duidelijk door een grote meerderheid van leerkrachten gemeld werd, was
een meer vriendschappelijke sfeer op school met een duidelijke toename van de ondersteuning tussen
leerlingen onderling en een toename van de leerlingen die pesterijen onmiddellijk melden. In het post-assessment hebben de leerkrachten aangegeven dat ze de toepassing van het SEL-programma relatief
eenvoudig was, ondanks de evidente problemen om dit in te passen in het lessenrooster en de uitdaging
om bepaalde leerlingen erbij te betrekken, vooral sommige jongens.
Opmerkingen van Britse leerkrachten:

[Erg nuttig] waren de workshops
en de tweede trainingsbijeenkomst
waarbij elke les verduidelijkt werd.”
“Ik vond het deel van het materiaal waarin
sociaal en emotioneel leren werd uitgelegd
en hoe de twee programma’s te combineren
zijn, erg nuttig. De SEL-lessen en de bijhorende activiteiten zijn uiteraard erg informatief.

Een leerkracht uit België:

We hebben al heel wat antipestprogramma’s de revue zien
passeren en in praktijk gebracht.
Sommige daarvan hebben zelfs een heel hoog
prijskaartje, maar ENABLE voegt iets nieuws
toe, namelijk de leerlingbemiddeling! In
combinatie met de SEL-lessens is het mogelijk
om een verschil te maken!
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Hoewel een aantal Griekse leerkrachten vond dat
het theoretisch gedeelte van het programma voor
hen niet echt noodzakelijk was, hadden anderen
problemen met de volledige toepassing van het
programma op hun scholen:

De elektronische applicaties [waren
het minst nuttig] omdat er geen
mogelijkheid is om ze op [Griekse]
scholen te gebruiken.

Leerkrachten uit alle landen vonden dat de
betrokkenheid van de ouders duidelijk één van
de sterke elementen van ENABLE is en dat het
een positief effect heeft op het geheel. Ouders
werden betrokken bij focusgroepen, bij het
voorbereiden van de Hackathon en bij diverse
andere onderdelen van het programma. Het
ENABLEinformatiepakket voor ouders is één van
de meest frequent gedownloade materialen op de
website en is daarom op het einde van het project
nog uitgebreid in een 10-pagina’s tellende versie in
alle talen.

Wat leerkrachten het meest
nuttig vonden

• De stapsgewijze aanpak
de
• Het Overzicht en de samenvatting van
n
SEL- lesse
annen
• De activiteiten, hulpmiddelen en lespl

leerlingen
• De vele ideeën voor het trainen van
n
lesse
de
en het aanleveren van
t te
• De nuttige instructies over hoe tegemoe
ren
kinde
de
van
eften
beho
de
komen aan

van een
• De toegang tot en de beschikbaarheid
kan
die
or
ambassadeur of nationale coördinat
de
van
helpen bij de implementatie op maat
mschool en kan zorgen voor een betere afste
n
lanne
ming op de eindtermen en de leerp

Uitdagingen die ervaren werd
en

• Heel wat informatie om
tijdens de sessies
behandeld te krijgen, de
geplande timing
daarvoor was soms wat
krap
• Nood aan een trainin
g voor de
leerlingbemiddelaars om
nog beter te leren
omgaan met conflicten
en hoe deze te
verwerken.
• Hoe alle leerlingen/pe
rsoneelsleden
aanmoedigen om aan bo
ord te komen en
te blijven, van het ene sch
ooljaar naar het
andere.
• Het succes van het pro
gramma opvolgen
• Ouders betrokken krij
gen en houden
• Het kunnen koppelen
aan en inpassen in de
eindtermen en andere bes
taande initiatieven
• Ervoor zorgen dat lee
rkrachten toegang
hebben tot regelmatige
ondersteuning van
een nationale ambassad
eur/coördinator

Meningen van de leerkrachten over de meest
doeltreffende SEL-trainingmodules
Onze eerste les over empathie... Voor
velen was het een nogal emotionele
‘reis’, maar het hielp echt om hen
meer bewust te maken voor het belang van het
programma.

Ik denk dat het bemiddelingsprogramma
uitermate geschikt is voor het
basisonderwijs in Griekenland, omdat
het kinderen niet alleen helpt bij het
ondersteunen van hun vriendjes die worden
gepest, maar belangrijker nog, omdat het actie
onderneemt om de cultuur op hun school met
betrekking tot pesten te veranderen.
(Griekse hoofddocent)
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De SEL-activiteiten zijn geschikt
voor leerlingen van 11 tot 12 jaar,
hoewel in les 4 bijvoorbeeld enkele
foto’s van emoties staan die
wellicht moeilijk te begrijpen zijn. Zowel de
aanvullende activiteiten als de links in het
materiaal zijn echt nuttig en bieden een grote
variëteit waaruit de leerkracht kan kiezen.
(Schoolbegeleider)
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Target group: Adults
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Anti-bullying
Parents/Carers Pack
Welcome to the ENABLE anti-bullying pack for parents and carers. Your child’s
school is taking part in this exciting project and this handbook will help you to
understand what bullying is and be able to discuss it with your child.
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The pack:
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Duidelijke nationale verschillen
in de integratie van SEL en
leerlingbemiddeling in de
leerplannen en eindtermen &
in de perceptie van de meest
doeltreffende elementen van
ENABLE
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HATE!over
Verbeterde kennis
pesten, beter in staat
om problemen aan te
pakken in de klas
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Leerlingbemiddelaars
melden toename van
het zelfvertrouwen, de
zelfredzaamheid en de
relationele vaardigheden

Gives an overview of the ENABLE project
Explains what bullying is
Helps you to spot signs that might mean your child is involved in bullying
Provides tips about what to do if your child is being bullied
Offers tips about how to help your child stay safe online
Includes some great ideas about building your child’s social and emotional skills
Advises how you can get involved in the ENABLE project in your child’s school

Everyone has a role to play in helping young people to be safe and happy at school. As a
parent, one of the most important things you can do is to maintain a close and open relationship
with your children so that they feel able to talk to you about any concerns. We hope that this
handbook provides you with lots of tips and tools to do this.

1 | ENABLE Anti-bullying Pack for Parents/Carers

N/A

De meest populaire downloads zijn
het Informatiepakket over pesten
voor Ouders en het boek met het
ENABLE-programma met materiaal
voor leerlingen, leerkrachten,
ouders en leerlingbemiddelaars

België, het Verenigd Koninkrijk,
Italië en Portugal zijn de
toplanden wat betreft het
bezoeken van de ENABLEwebsite en het downloaden van
het beschikbare materiaal

De meeste downloads zijn
voor Les 4, die door veel
leerkrachten beschouwd
wordt als een moeilijke maar
impactvolle module

Het ENABLE-materiaal - Leerprogramma om jongeren
sterker te maken, te empoweren en pesten te stoppen
Het ENABLE-team heeft sinds zijn oprichting in oktober 2014 een heel repertorium aan materiaal ontwikkeld dat nu beschikbaar is op de website http://enable.eun.org/implementing_enable in het Engels,
Kroatisch, Frans, Grieks en Nederlands. Binnenkort komt ook een Roemeense verse uit en die in het Portugees is al onderweg. Bezoek onze website voor het volledige pakket van ENABLE-materiaal.

Voor jongeren

Een pakket van 10 lessen,
SEL-modules met lesschema’s
enaanvullende (bron)materialen
en activiteiten voor elke les

Een leerlingbemiddelingsprogramma en een follow-upplan,
waaronder extra materiaal en
gedetailleerde instructies

ENABLE Campagne-materiaal
voor Leerlingbemiddelaars en
activiteiten om hen te helpen
bij hun taken

Een certificaat en een badge
als onderscheiding voor de
leerlingbemiddelaars

Voor leerkrachten en schooldirectie

Een introductie tot de
doelstellingen en de
methodologie van ENABLE,
een beschrijving van de 10
SEL-modules en begeleiding
bij de toepassing van het
programma op school
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Een trainingspakket
voor ambassadeurs en
begeleidende leerkrachten
over het introduceren van het
ENABLE-programma op hun
school en een badge om hen
te erkennen

Een serie webinars en een
quiz voor leerkrachten die
meer willen weten over sociaal
en emotioneel leren en over
leerlingbemiddeling om pesten
te kunnen aanpakken

Voor ouders, opvoeders en andere belanghebbenden

Het ENABLE-rapport verkent de context
in de 5 deelnemende ENABLE-landen en
levert een vergelijkend onderzoek naar
anti-pestprojecten in de wereld

De Brochure tegen Pesten voor Ouders met
nuttige tips voor ouders en gezinnen

Pesten - perspectieven,
praktijken en inzichten,

zal binnenkort gepubliceerd
worden en bundelt hoofdstukken
van het ENABLE -team,
leden van de denktank en van
toonaangevende onderzoekers en
deskundigen wereldwijd.
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Hoe gaat het verder?
De zes partners van het ENABLE consortium hebben in elke fase van het project op het terrein samengewerkt met jongeren, leerkrachten en ouders om het programma op maat te kunnen implementeren
zodat het aangepast is aan de onderwijskundige, sociale en culturele context van elk land. Voor elk van
de partners is ENABLE een echte leerrijke ervaring geweest.
Een eerste voorbeeld; Van bij het begin was het ENABLE team ervan overtuigd dat het doorgedreven
ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden van jongeren de beste manier is om pesten,
haatdragende boodschappen en zelfs radicalisering bij de wortel aan te pakken. Ondanks deze overtuigingkwam het toch als een verrassing te vernemen uit een eerste enquête, voorafgaand aan de implementatie, die uitgevoerd werd bij bijna 800 tieners uit het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Kroatië,
dat één op de drie niet wist dat emoties reacties beïnvloeden en één op de vier geen affiniteit heeft
met helpend gedrag. Zouden de bevindingen in andere landen gelijkaardig zijn? En zo ja, waarom negeren wij dit belangrijke onderdeel van het onderwijs dan? Twee decennia geleden definieerde Jacques
Delors3 de vier pijlers van het onderwijs: leren om te weten, te doen, om te zijn en om samen te leven.
Kunnen wij het ons in de maatschappij van vandaag veroorloven om de laatste twee pijlers te verwaarlozen?
Een tweede voorbeeld van deze leerrijke ervaring is gelinkt aan het grote belang van het leren van leeftijdsgenoten en hoe wij op onze beurt kunnen leren van kinderen en jongeren. De Hackathon en de afsluitende conferentie waren twee “metamomenten” die ENABLE daadwerkelijk op de kaart gezet hebben.
Tijdens de Hackaton werden we door jongeren meegevoerd in de realiteit van pesten en deelden zij
met ons hun ideeën over een oplossing voor dit probleem. Sommige jongeren doen hun verhaal ook in
de ENABLE-publicatie “Pesten – perspectieven, praktijken en inzichten”4 waar we leren hoe het is om gepest te worden omdat je het syndroom van Down hebt of omdat één van je ouders in de gevangenis zit.
Het tweede “metamoment” was de afsluitende ENABLE-conferentie, een groots evenement van anderhalve dag dat plaatsvond in september 2016 in Zagreb, waarbij leren in twee richtingen centraal stond.
Ongeveer een kwart van de 130 deelnemers waren tieners. 23 deelnemers presenteerden de meest geschikte oplossing tegen pesten in hun ogen, tijdens de ‘ENABLE Challenge award’. Meer dan 100 deelnemers werkten in 9 verschillende teams aan het beste actieplan voor de toekomst en iedereen bezocht
op een bepaald moment tijdens het evenement het Exploratorium om via muziek, woorden, tekeningen
of technologie uiting te geven aan zijn/haar ideeën. De 11-jarige Eline uit België vertelde na een video
gemaakt te hebben met Kroatische en Griekse tieners: “Het is toch vreemd, we komen allemaal uit andere
landen en spreken verschillende talen, maar denken hetzelfde over pesten en hoe we daarop moeten reageren.”
Wat een krachtige les in het aanpakken van diversiteit en het promoten van Europees burgerschap!
Het ENABLE-project heeft op meerdere manieren aangetoond hoe belangrijk een holistische aanpak is
voor de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden als wij pesten en een aantal andere
actuele maatschappelijke problemen willen aanpakken. Het project laat zien wat er bereikt kan worden
als scholen toch maar gebruik konden maken van de kracht van het leren van leeftijdsgenoten binnen
een degelijke geïmplementeerd leerlingbemiddelingsprogramma. ENABLE benadrukt de noodzaak om
de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden te kaderen in een doorgedreven langetermijnaanpak waarbij ouders betrokken moeten worden of minstens regelmatig geïnformeerd worden en
waarbij ambassadeurs of nationale coördinatoren een cruciale rol spelen om leerkrachten en scholen
hierin te begeleiden en om te verduidelijken hoe ENABLE kan helpen bij het behalen van de eindtermen
en de leerplannen.
Benjamin Franklin zei ooit: “Kinderen zijn geweldige imitators... dus waarom geven we ze niet iets geweldigs om te imiteren”. Dit is een les die we meermaals geleerd hebben van de jongeren die we met
ENABLE wisten te bereiken en is voor ouders, leerkrachten en anderen die op dit gebied actief zijn, zeker
een eerste stap om hier op een positieve manier aan verder te werken.

Janice Richardson
Medeoprichter en coördinator ENABLE
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Delors, J. et al. 1996. Learning: The Treasure Within. Paris, UNESCO
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In druk in oktober 2016

