Doelgroep: Volwassene

Workshop 1
Opkijken naar de ‘leerlingbemiddelaars’!
Verwachte tijdsduur: 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 schĳven 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 van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 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. Leeringen 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 / verzorgers te betrekken
^

^

Stuur de functiebeschrijving van de leerlingbemiddelaar naar hun ouders met een kopie van het
ENABLE Ouder-pakket. 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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 2
We kennen de leerlingbemiddelaars!
Verwachte tijdsduur: 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 success 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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 2
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 / verzorgers 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 - Dit is pesten?
ENABLE Het multi-modulaire activiteitenschema
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Doelgroep: Volwassene

Workshop 3

(Deel 1)

We kennen en begrijpen de ervaringen
van de (mede-) leerlingen op onze school
Verwachte tijdsduur: 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 schooll
^

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?

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 3

(Deel 1)

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 aDeele 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 / verzorgers 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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 3

(Deel 2)

Effectieve oplossingen voor de
problemen van de (mede-)leerlingen
Verwachte tijdsduur: 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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 3

(Deel 2)

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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Doelgroep: Volwassene

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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 4
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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 5
We moedigen leerlingen aan om
erover te spreke
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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 5
^

^
^

^
^

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’.
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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 6
Effectieve hulp voor de kwestbare
leerlingen!
Verwachte tijdsduur: 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 volwassene.
➜ 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 privésfeer, 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

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 6
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.
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 volgens het
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.
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Workshop 6
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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Doelgroep: Volwassene

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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 7
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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 8
We zorgen voor elkaa
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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 8
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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Doelgroep: Volwassene

Workshop 9
We komen op tegen pesten,
we zijn geen ‘Bijstaanders’!
Verwachte tijdsduur: 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 bijgedragen
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. De Verdediger = Actief steunen en verdedigen van het slachtoffer
2. De Assistent = helpt de pester om het slachtoffer te pesten, doet actief mee
3. De 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.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 9
^
^

^
^
^

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?

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.
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Workshop 9
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 belofteboek 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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Doelgroep: Volwassene

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:
X Leerlingbemiddelaars, leerlingen en ouders begrĳpen wat pesten is en het effect dat dit op iemand
kan hebben.
Y Leerlingbemiddelaars zĳn rolmodellen voor andere leerlingen.

Een pakket van 10 workshops van ongeveer 1u. voor het verder uitbouwen en
ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die de leerlingbemiddelaars nodig
hebben in hun rol. Deze workshops worden geleid door de begeleidende leerkracht.
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Workshop 10

^

^

^

Z 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.
a 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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