HERNEMING

Pesten en cyberpesten bij kinderen en
jongeren: van inzicht naar actie
STUDIEDAG

DO 13/6/19

VIVES BRUGGE

CODE 011

(Cyber)pesten / kinderen en jongeren / preventie pestgedrag en -problemen

alle professionele hulpverleners, (zorg)leerkrachten en (leerlingen)begeleiders

Deze studiedag dompelt je onder in het pestgedrag bij kinderen en jongeren (lager en
secundair onderwijs). Je wordt wegwijs gemaakt in het wat, hoe en waarom van pesten en
cyberpesten. Oorzaken en gevolgen van pestgedrag worden theoretisch en anekdotisch
belicht. Het groepsdynamisch perspectief op pesten toont aan dat de omgeving van
doorslaggevend belang is om het ge(cyber)pest te doen stoppen.
Het voorkomen en aanpakken van pestproblemen is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Elke partij kan bijdragen tot het voorkomen en mee helpen oplossen van
pestincidenten.
Het sterk onderbouwde Finse KiVa-programma, dat nu ook in Vlaamse basisscholen ingang
vindt, maakt duidelijk wat scholen (en andere organisaties) kunnen doen om pestgedrag in
de kiem te smoren. Met een sterke visie, een geïnformeerd en betrokken schoolteam en de
juiste tools kan het pestprobleem in Vlaamse scholen teruggedrongen worden.
Deze theoretische en op de praktijk afgestemde studiedag zet de deelnemers op weg om
het op hun werkplek en samen met collega’s, kinderen of jongeren en ouders nog beter te
gaan doen.
Gie Deboutte
Tenz vzw, Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en de UCLL
Voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, stafmedewerker en trainer bij
Tenz vzw en verbonden aan de UCLL. Als leraar, wetenschappelijk onderzoeker, trainer en
auteur verdiepte hij zich in de volgende thema’s: (cyber)pesten, agressie en geweld op
school, preventie van probleemgedrag, verbondenheid en welbevinden in opvoeding en
onderwijs.

€ 102 - € 87 voor Sig-participanten
donderdag 13 juni 2019 / 9u30 - 16u30
VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Uiterste inschrijvingsdatum: 11 juni 2019
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

