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HO I! IK B EN S A M . WELKOM BI J CYBE RSENSE !
Ik zal jou en je leerlingen door alle online activiteiten leiden. Die activiteiten moeten jullie aan het denken
zetten over de problemen die bij het begrip cyberpesten komen kijken. Er zijn in totaal acht online
oefeningen. Werk er daarvan zoveel mogelijk af. Door samen te werken, zullen we meer te weten komen
over elkaars online gedrag, de leuke dingen van het internet en hoe we cyberpesten kunnen vermijden.
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Gebruiksaanwijzing bij deze handleiding
In deze handleiding geven we je handvaten om met dit
educatief pakket te werken. Cybersense bestaat uit een
online en een offline gedeelte. Elke les wordt uitgelegd via
een fiche. Dit pakket bevat elf fiches en dus elf lesjes.
Eerst vind je een voorbeeldfiche. De uitgewerkte werkvormen
vind je vervolgens op de fiches in dit pakket. Op elke fiche
staat duidelijk hoeveel tijd je minstens nodig hebt om de
opdracht uit te voeren. De tijd die we rekenen, is exclusief
voorbereidingstijd. Voor sommige werkvormen heb je een
bijlage nodig: stellingen, een invulblad, enz. Dat geven we dan
duidelijk aan op de fiche. Voor sommige werkvormen heb je
de website nodig. Die zijn gemarkeerd met een wereldbol.
Verder geven we in deze handleiding tips en suggesties om
gesprekken te voeren. Hoe leid je een groepsgesprek, hoe
kun je kinderen eens op een ‘andere’ manier met elkaar laten
babbelen? Hoe creëer je een veilige sfeer, waar moet je zeker
op letten? Op de fiches verwijzen we duidelijk naar die
gesprekstips als we denken dat ze een hulp kunnen zijn.
Ten slotte krijg je in deze handleiding wat
achtergrondinformatie bij het thema. Hoe komen we erbij om
rond cyberpesten en uitsluiting te werken, rond welke pijlers
zijn de werkvormen opgebouwd, waar vind je extra
informatie, en welke bronnen raden we zeker aan?

© valerie vanderlooy
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Voorbeeldfiche

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G
Materiaal dat nodig is voor deze les

TIMING
Tijd die je moet voorzien voor deze les

WEBSITE
De oefeningen vind je op cybersense.be

BIJLAGEN
Bijlagen die je nodig hebt

DOEN
Hieronder staan de interactieve werkvormen
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Fiche 1: Onze groep online

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N
Stoelen, logo’s van de verschillende apps, enquête, pen per deelnemer

TIMING
30 minuten

DOEN
M I JN FAVO R I E T E A P P
Samen met de groep overlopen we enkele populaire apps. De logo’s, uitleg en richtvragen vind je in de bijlage.
Vraag aan de groep welke logo’s ze kennen.
Hoe vaak gebruiken ze die apps?
Waarom gebruiken ze die apps?
Welke kennen ze niet?
Ga op zoek naar de populairste app van de klas. Gebruik de enquête uit de bijlagen.

H E T L E U KST E AAN HET IN TERN ET VIN D IK . . .
Je zit met de kinderen in een kring. Iedereen zit op een stoel. Om te beginnen vraag je een vrijwilliger die met zijn of haar stoel in
het midden van de kring komt zitten. Die speler zegt iets over het gedrag dat die stelt online. Bijvoorbeeld: ik check elke dag mijn
Facebook. Iedereen voor wie dat ook van toepassing is, moet zo snel mogelijk van plaats veranderen. Ook degene in het midden
probeert in de kring te gaan zitten. Wie niet snel genoeg was om op een andere stoel te gaan zitten, moet nu in het midden
plaatsnemen en iets zeggen over het online gedrag dat die stelt. Opnieuw verandert iedereen voor wie dat van toepassing is van
stoel. Het is wel belangrijk dat de kinderen enkel rechtstaan als de uitspraak effectief voor hen geldt. Liegen is niet toegestaan.
Mogelijke vragen voor de persoon in het midden vind je hieronder.
Het leukste aan het internet vind ik ........
Het leukste aan ‘app’ vind ik ........
Ik vind internet niet leuk omdat ........
Ik vind ‘app’ niet leuk want ........
Ik ga op het internet om ...........
Ik gebruik dagelijks ‘app’ .............
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Fiche 2: Jij doet ons verliezen

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G
Pc of laptop – beamer – projectiescherm/bord – internettoegang – pen en papier per deelnemer – bord of whiteboard – krijt/stiften

TIMING
75 minuten

WEBSITE
Kijken met Sam: Jij doet ons verliezen
Sams scenario: Jij doet ons verliezen
Actief met Sam: Jij doet ons verliezen

BIJLAGEN
Bijlage 2.1: Vragen website ‘Jij doet ons verliezen’
Bijlage 2.2: Storyboard ‘Jij doet ons verliezen’
Bijlage 2.3: De pestpuzzel

DOEN
K I JK EN MET S A M
Bekijk het filmpje ‘Jij doet ons verliezen’ en gebruik de multiplechoicevragen op de website om een klasgesprek te voeren over het
gedrag van de personages.

EXT R A R I C HTVRA G EN B IJ HET FILM PJ E :
ÎÎ Wat hebben jullie gezien?
ÎÎ Waren ze Kai aan het pesten of aan het plagen?
ÎÎ Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
ÎÎ Wordt er veel geplaagd of gepest tijdens het gamen?
ÎÎ Wat is cyberpesten?
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SA MS S CEN AR I O
Bekijk het storyboard ‘Je doet ons verliezen’ en klik op elk individueel venster om het verhaal te horen. Bespreek de vraag die
gesteld wordt in kader zes.
In dit storyboard kan Yasin beschreven worden als omstander die samenspant met Jo, de pestkop. Omstanders kunnen echter ook
een positievere rol spelen. Vraag de kinderen om na te denken over de dingen die Kai zou kunnen zeggen tegen Yasin om hem
ervan te overtuigen een positievere rol te spelen. Hieronder enkele vragen (vanuit het perspectief van de personages) die gebruikt
kunnen worden om dit gesprek te bevorderen:
ÎÎ Hoe voelde je je toen Jo de controller uit je handen rukte?
ÎÎ Hoe denk je dat ik me voel wanneer Jo voortdurend kritiek op me levert?
ÎÎ Hoe denk je dat ik me voel wanneer je meedoet met Jo?
ÎÎ Begrijp je dat ik van streek ben en dat ik hierover met een volwassene wil praten?
ÎÎ Kan je me helpen om beter te worden in het spel?
ÎÎ Wil je me steunen als ik weerstand bied de volgende keer dat Jo zich misdraagt?

A CT I E F ME T S AM
Puzzelen
Voorbereiding voor de begeleider
Druk bijlage 1.3 af (en lamineer ze).
Doel werkvorm
Samen op zoek gaan naar de kernelementen van pesten.
Knip alle strookjes apart uit en verdeel ze over de kinderen. Leg de basispuzzel op een zichtbare plaats. Vraag de kinderen om hun
strookje op de juiste plaats in de puzzel te leggen. Wanneer de puzzel gemaakt is, overloop je of alles juist en kan je nog informatie
geven.

De kracht van de omstander
Doel werkvorm
Je bewust worden van wat de positieve rol van de omstanders kan zijn in een pestsituatie.
Fase 1: Houding
De deelnemers staan in een kring en houden hun ogen gesloten. Zeg dat dit een inleefoefening is en dat ze moeten doen wat je
vertelt.
Relaxte houding
Hun voeten blijven altijd op de grond. Laat hen rustig en diep in- en uitademen. Laat hen in gedachten de luchtstroom volgen van
binnen naar buiten via longen en neus. Laat hen hun aandacht ook richten op hun borstkas en buik die op en neer gaan. Schouders
zijn ontspannen, kin recht, ontspannen houding.
Tunnelhouding
Na enkele minuten geef je de instructie om hun schouders naar binnen te richten en hun kin tegen hun borstkas te duwen (alsof ze
in een tunnel staan). Laat hen opnieuw met hun aandacht naar hun ademhaling gaan.
Machohouding
Laat hen hun schouders opnieuw openen en ontspannen. Nu geef je de instructie om in een machohouding te gaan staan: kin hoog
opgericht, schouders hoog, borstkas opgeblazen. Focus opnieuw op de ademhaling.
Ga terug naar de relaxte houding, laat hen een paar keer goed in- en uitademen. Dan mogen ze hun ogen openen.
Pols naar ervaringen.
Zowel bij de macho- als bij de tunnelhouding kun je moeilijk ademhalen. Dat geeft een benauwd gevoel.
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Fase 2: Op de speelplaats
Laat de deelnemers in een afgebakende ruimte rondstappen.
ÎÎ Iedereen wandelt als een schuchter persoon
ÎÎ Iedereen wandelt als een macho
ÎÎ Iedereen wandelt alsof je op vakantie bent, relaxte houding
Bespreek na elke houding telkens hoe het voelde en hoe de sfeer was: veilig, (be)dreigend, agressief, opgefokt, enz.
Fase 3: De kracht van de omstanders
Vervolgens laat je één deelnemer even de ruimte verlaten. Met de anderen duid je iemand aan die de gepeste zal spelen. Die
persoon zal in een tunnelhouding in de ruimte rondwandelen. De rest van de groep loopt in gewone houding rond. Degene die buiten
staat, geef je de opdracht om de gepeste te zoeken en die dan uit te schelden en te pesten.
Daarna doe je de oefening nogmaals, maar je duidt nu ook twee omstanders aan: twee personen die de gepeste zullen helpen zodra
die gepest wordt. Het moment dat de persoon die buiten stond verbaal begint te pesten, roepen de twee omstanders zeer luid
‘STOP’. Aan de andere kinderen vraag je op voorhand om de reactie (verbaal en non-verbaal) van de pester te bekijken.
Nabespreking
Vraag kinderen om na te denken over hoe het is om omstander te zijn in een pestsituatie en bespreek met hen waarom velen niets
ondernemen of niet tussenbeide komen. Vergeet niet dat je de kinderen niet vraagt om specifieke incidenten aan te halen, maar
dat je louter de rol van omstanders in algemene bewoordingen wilt bespreken.

R I CHT V RA G EN B IJ HET G ES P REK O VER PEST EN
ÎÎ Waarom denk je dat mensen toekijken zonder tussenbeide te komen als ze getuige zijn van
pestgedrag?
ÎÎ Hoe voelt het om iemand anders gepest te zien worden?
ÎÎ Als mensen meer tussenbeide kwamen, zou er dan minder gepest worden?
ÎÎ Hoe kunnen eenvoudige dingen zoals oogcontact en lichaamstaal een verschil maken?
ÎÎ Wat zou een omstander kunnen doen als die ziet dat er gepest wordt?
ÎÎ Met wie zou een omstander kunnen praten als die ziet dat er gepest wordt?
ÎÎ Wat zou een omstander kunnen zeggen als die naar een verantwoordelijke volwassene zou
stappen om mee te praten?

Tikkertje-stop
D O E L W E RKVO RM
Je bewust worden van wat de positieve rol van de omstanders kan zijn in een pestsituatie.
Fase 1
Speel het klassieke tikkertje.
Fase 2
Varieer de spelregels: als je nu duidelijk ‘STOP’ kan zeggen tegen de tikker (dat wil zeggen: stevig op de grond staan, duidelijke
lichaamstaal, hand naar voren, duidelijk oogcontact, goed stemgebruik), mag die je niet tikken.
Meerdere tikkers kan.
Fase 3
Laatste variatie: STOP blijft gelden, maar enkel als je nu met z’n tweeën twee arm aan arm gaat staan en duidelijk stop
Zegt. De tikker moet dan ook tien keer pompen.
Meerdere tikkers kan ook hier.

10

VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

Moraal van het verhaal
Na een tijdje merk je dat het spel in fase 3 stilvalt. Waarom? Deelnemers beginnen zich per twee te zetten waardoor de tikker geen
schijn van kans meer heeft. Lopen heeft geen zin meer.
Dit spel verwijst zeer symbolisch naar de gedeelde verantwoordelijkheid voor pesten in een groep of school. Het gaat niet alleen
over de pester en de gepeste. Als je samen nee zegt tegen pesten, geef je pesters geen schijn van kans meer.

© valerie vanderlooy
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Fiche 3: Stuur me een selfie

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G

WEBSITE

Pc of laptop – beamer – Projectiescherm/bord - internettoegang– pen

Kijken met Sam – Stuur me een selfie

en papier per deelnemer – bord of whiteboard – krijt/stiften

Sams scenario – Stuur me een selfie
Actief met Sam – Stuur me een selfie

BIJLAGEN
Bijlage 3.1: Vragen website ‘Stuur me een selfie’
Bijlage 3.2: Storyboard ‘Stuur me een selfie’
Bijlage 3.3: Vroeger en nu
Bijlage 3.4: Aanvaardbaar of niet?

TIMING
75 minuten

DOEN
K I JK EN MET S A M
Bekijk het filmpje ‘Stuur me een selfie’ en gebruik de multiplechoicevragen en de antwoorden op de website om het gesprek over
het gedrag van de personages te bevorderen en daarbij ongepaste of ongewenste aspecten te benoemen.
Brainstorm over een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden om het gedrag te beschrijven van Jamie, de vriend van Chris, en
Megan, de vriendin van Sarah.
Het gedrag van Megan is: ondersteunend, voorzichtig, attent, vragend, wantrouwend, ...
Het gedrag van Jamie kan omschreven worden als: groepsdruk, brutaal, opdringerig en ongevoelig, ...
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Richtvragen
Bij het gedrag van Megan:
ÎÎ Wat zegt Megan wanneer Chris om een selfie vraagt?
ÎÎ Waarom is Megan zo voorzichtig?
ÎÎ Is het goed om in een dergelijke situatie voorzichtig te zijn?
ÎÎ Vertrouwt Megan Chris?
ÎÎ Waarom zou Megan wantrouwig kunnen zijn?
ÎÎ Vertelt het filmpje ons hoe lang Chris al met Sarah aan het sms’en is?
ÎÎ Kunnen we het gedrag van Megan in deze situatie als behulpzaam omschrijven?

Bij het gedrag van Jamie:
ÎÎ Wat zegt Jamie over Sarah?
ÎÎ Waarom zegt Jamie dat?
ÎÎ Hoe zou Chris zich voelen bij de opmerkingen van Jamie?
ÎÎ Wat zou Jamie anders gezegd kunnen hebben?

SA MS S CEN AR I O
Bekijk opnieuw het filmpje ‘Stuur me een selfie’.
Vat de bespreking van de rol van Megan en van Jamie even samen. Het gaat niet om de personages die betrokken zijn bij het
versturen van de tekstberichten, maar om hun vrienden. Megan speelt de rol van een positief voorbeeld, terwijl de rol van Jamie
problematischer is.
Bekijk het storyboard ‘Stuur me een selfie’ en klik op elk individueel venster om het verhaal te horen. Bespreek in groep hoe moeilijk
het kan zijn voor Chris om het over iets te hebben dat ze gedaan zouden hebben om Sarah van haar stuk te brengen.
Vragen stellen is een positieve strategie die kinderen kunnen gebruiken om in bepaalde situaties te weerstaan aan groepsdwang.
Vraag de kinderen om vragen te bedenken die Chris kan gebruiken om een gesprek te beginnen over hun gedrag.
Dit storyboard schetst het gesprek dat Chris en Jamie voeren nadat Sarah beslist heeft om geen selfie te sturen.

Mogelijke vragen voor het storyboard
ÎÎ Hoe denk je dat Sarah zich voelde toen ik aandrong om me een selfie te sturen?
ÎÎ Wat denk je dat haar vriendinnen zouden zeggen als ze een selfie naar een heleboel
jongens stuurde?
ÎÎ Waarom zei je dat Sarah saai is?
ÎÎ Waarom is het voor jou zo belangrijk om een selfie te vragen?
ÎÎ Vind je niet dat ik Sarah moet respecteren?
ÎÎ Hoe zou jij je voelen als iemand je niet respectvol behandelde?

Actief met Sam
Rollenspel
Kijk opnieuw naar het filmpje ‘Stuur me een selfie’. In de vorige oefening heeft de groep vragen verzameld die Chris aan Jamie kan
stellen om het gedrag van Jamie te bespreken. Laat de groep een lijst maken van fysieke en online communicatie.
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Welke verschillen en/of gelijkenissen zijn er? Zaken die op het lijstje kunnen voorkomen zijn: lichaamstaal, oogcontact,
gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid, stemvolume en spreeksnelheid.
Welke fysieke communicatiestrategieën zou Chris kunnen gebruiken wanneer hij vragen stelt om weerstand te bieden aan de
groepsdruk van Jamie?
Vraag vrijwilligers om dit scenario na te spelen voor de klas of voor een kleine groep. Verander daarbij telkens een van de volgende
variabelen: lichaamstaal, oogcontact, gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid, stemvolume of spreeksnelheid.
Kinderen die zich niet zelfverzekerd genoeg voelen om vooraan te gaan staan, kunnen de rol van waarnemer krijgen. Vraag hen dan om
uit te kijken naar de verandering in lichaamstaal bij de andere kinderen en om na te gaan hoe goed ze elkaar vragen stellen. Gebruik de
vragen die de kinderen hiervoor voorbereid hebben.

Richtvragen:
ÎÎ Welk verschil maakt oogcontact wanneer je met anderen praat?
ÎÎ Als je roept wanneer je praat, hoe zullen anderen zich dan voelen?
ÎÎ En wat als je heel stil praat?
ÎÎ Wat is het verschil tussen open en gesloten lichaamstaal?
ÎÎ Hoe kunnen gezichtsuitdrukkingen de betekenis veranderen van wat je aan het zeggen
bent?

Vroeger en nu
Verdeel de kinderen in kleine groepjes. Geef hen enkele minuten de tijd om na te denken over wat de verschillen zijn tussen vroeger
en nu binnen het thema relaties en seksualiteit. Wat gebeurde er vroeger dat er nu niet meer is? Wat kan er nu wel dat vroeger niet
kon? Probeer als begeleider te komen tot het gebruik van multimedia en sociale media. Ga vanuit deze oefening het gesprek aan over
sexting.

Aanvaardbaar of niet?
Deel de groep op in twee gemengde groepen. Om beurten kiezen de groepen een situatie. Die plaatsen ze na overleg op een
‘aanvaardbaarheidsschaal’ die je in de bijlagen vindt. De groep die de situatie gekozen heeft, geeft uitleg en de andere groep mag
daarop reageren. Zo proberen ze tot een consensus te komen. Daarna wordt de situatie definitief geplaatst. Als er geen consensus
bereikt wordt, houden we de situatie even apart.
Bespreek de verschillen in standpunten bij de situaties waar er geen consensus over is. Zoek uit waarmee de verschillen te maken
hebben en besluit met te zeggen dat er over dit onderwerp verschillende meningen bestaan.
ÎÎ In welk geval kan dit wel of niet? Geef voorbeelden
ÎÎ Waarom is dit wel of niet aanvaardbaar?
ÎÎ Onder welke voorwaarden zou je dit kunnen aanvaarden?
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Variatie
De deelnemers gaan op een rij achter elkaar staan met hun ogen dicht. De begeleider leest een situatie voor. Als de deelnemers
ermee akkoord gaan, doen ze een grote stap naar links. Als ze er niet mee akkoord gaan, doen ze een grote stap naar rechts.
Daarna doen ze hun ogen open en zien ze wie waar staat. Deze variant is meer individueel en iedereen moet voor zichzelf beslissen.

© valerie vanderlooy
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Fiche 4: Haatpraat

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G

WEBSITE

Pc of laptop – beamer – projectiescherm/bord – internettoegang – pen

Kijken met Sam: Haatpraat

en papier per deelnemer – bord of whiteboard – krijt/stiften – een

Sams scenario: Haatpraat

rood, oranje en groen papier per leerling

Actief met Sam: Haatpraat

BIJLAGEN
Bijlage 4.1: Vragen website ‘Haatpraat’
Bijlage 4.2: Zoek de betekenis
Bijlage 4.3: Storyboard ‘Haatpraat’
Bijlage 4.4: Blanco storyboard
Bijlage 4.5: Wat zeg jij nu?!
Bijlage 4.6: Haat je plaatje
Bijlage 4.7: Vragenblad ‘Haatpraat’

TIMING
50 minuten

DOEN
K I JK EN MET S A M
Bekijk het filmpje ‘Haatpraat’. Verdeel de jongeren in kleinere groepen en vraag hen om het gedrag van de personages uit het
filmpje te bespreken.

Richtvragen
ÎÎ Wat vind je van de reactie van Samira?
ÎÎ Zou jij een bericht terugsturen naar Millie?
ÎÎ Wat is je eerste indruk van Millie?
Bijlage 4.2 kan je helpen om het gedrag van Millie te beschrijven.
De focus in deze oefening ligt op het begrijpen en toepassen van bepaalde woorden en hun betekenis. De volgende vragen zijn
bedoeld om de jongeren de betekenis van deze woorden te doen verkennen via een bespreking.
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ÎÎ Welke woorden uit de lijst kunnen we gebruiken om het gedrag van Millie te beschrijven wanneer ze het beledigende bericht
verstuurt?
ÎÎ Wat is het verschil tussen cyberpesten en pesterijen?
ÎÎ Zou Emma een ‘online ruzie’ kunnen starten door Millie een beledigend bericht terug te sturen?
ÎÎ Is ‘blokkeren’ een handeling die Emma kan overwegen ten overstaan van Millie?
ÎÎ Wat is het tegenovergestelde van ‘friending’?

SA MS S CEN AR I O
Bekijk het storyboard ‘Haatpraat’ en klik op elk individueel venster om het verhaal te horen.
In dit storyboard beslist Emma om te reageren op het bericht van Millie door zelf een beledigend bericht terug te sturen, waarna de
situatie uit de hand begint te lopen.
Vraag de jongeren om in kleine groepen twee storyboards uit te werken. In het ene storyboard is Emma boos op de andere meisjes
en escaleert het conflict. In het andere vertelt Emma over haar eigen fouten en de fouten van anderen om het conflict te deescaleren.
Enkele fouten die door Millie, Samira en Emma gemaakt werden, vind je hieronder.

Millie
Ze begon met dat onplezierige bericht naar Emma te sturen.
Ze dacht niet na over hoe Emma zich hierdoor zou voelen.
Samira
Ze zette Emma onder druk om een beledigend bericht als antwoord naar Millie te sturen.
Ze dacht niet na voordat ze een reactie voor Millie typte.
Ze dacht niet na over hoe Millie zich hierdoor zou voelen.
Emma
Ze stuurde een beledigend bericht terug naar Millie.
Ze luisterde niet naar haar moeder.
Ze trok de reactie van Samira op het bericht van Millie niet in twijfel.
Laat elke groep hun storyboards toelichten en vertellen wat ze van elkaars storyboards vinden. Wat vinden ze goed in de
storyboards van anderen? Denk na over hoe je eigen fouten toegeven – en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen – een goede
strategie is om een conflict te de-escaleren.
Het gebruik van vragen om het verloop van een gesprek te sturen, is een goede manier om in te gaan tegen groepsdwang.

A CT I E F ME T S AM
Wat zeg jij nu?
Druk bijlage 4.5 af en lamineer ze. Knip alle uitspraken en alle contextkaartjes apart uit. Schud de twee stapels en leg ze apart op
een tafel. Geef elke jongere drie gekleurde kaarten: groen, oranje en rood). Laat elke jongere om beurten van elke stapel een
kaartje nemen. Ze lezen eerst de uitspraak voor en daarna de context waarin die gebeurt. Geef hen even bedenktijd en laat de
deelnemers dan een gekleurd kaartje in de lucht steken. Nadien kun je het gesprek aangaan met de groep.
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Groen = akkoord: deze uitspraak is oké in deze context.
Oranje = twijfel: deze uitspraak is soms oké in deze context.
Rood = niet akkoord: deze uitspraak is niet oké in deze context.
ÎÎ Zou de uitspraak in een andere situatie wel gepast zijn? Welke?
ÎÎ Zouden zij die uitspraak zelf doen? Zowel online als offline?
ÎÎ Merk je een verschil tussen online en offline context?
ÎÎ Merk je dat je online gemakkelijker uitspraken doet dan offline? Of net niet?
ÎÎ Ben je je ervan bewust dat iedereen anders reageert in verschillende contexten?
ÎÎ Reageer je zelf hetzelfde in verschillende situaties?
ÎÎ Als jij reageert op een uitspraak, doe je dan voldoende moeite om het volledige verhaal eerst mee te krijgen of reageer je
impulsief?
ÎÎ Vind je online communiceren moeilijker of makkelijker dan offline?
ÎÎ Durf je online te reageren?

Haat je plaatje
Verbind elke uitspraak met de juiste persoon.
Richtvragen:
ÎÎ Ben je het eens met deze uitspraken?
ÎÎ Hoe zou deze persoon zich voelen bij die uitspraak?
ÎÎ Zijn bekende mensen meer vatbaar voor zulke uitspraken?
ÎÎ Wat zouden deze mensen kunnen doen?
ÎÎ Heb jij ooit al eens zo’n uitspraak gedaan over iemand?
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Fiche 5: Meisjes voetballen niet

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N
Pc of laptop – beamer – projectiescherm/bord - internettoegang – pen en papier per deelnemer – bord of whiteboard – krijt/stiften

WEBSITE
Kijken met Sam: Meisjes voetballen niet
Sams scenario: Meisjes voetballen niet
Actief met Sam: Meisjes voetballen niet

TIMING

BIJLAGEN
Bijlage 5.1: Vragen website ‘Meisjes voetballen niet’
Bijlage 5.2: Storyboard ‘Meisjes voetballen niet’
Bijlage 5.3: Genderravijn
Bijlage 5.4: Ja-neekring

DOEN
K I JK EN ME T S AM
Vraag de jongeren om eenvoudige voorbeelden te geven van wat iemand zou kunnen voelen die het slachtoffer is van cyberpesten.
En hoe voelt de dader zich? Verzamel enkele voorbeelden op het bord.
Denk bijvoorbeeld aan gekwetst, van streek, boos, ongerust en bang.
ÎÎ Kan iemand me een voorbeeld geven van gevoelens die iemand kan ervaren die het slachtoffer is van cyberpesten?
ÎÎ Waarom zeggen mensen dingen op sociale media die ze niet rechtstreeks tegen iemand zouden zeggen?
ÎÎ Als je boos bent, zijn sociale media dan een goede manier om je gevoelens te ventileren?
ÎÎ Wat kan er gebeuren als je gevoelens zoals woede op sociale media verwoordt?
ÎÎ Waarom kan het beter zijn om gevoelens in een persoonlijk gesprek te uiten?
Bekijk het filmpje ‘Meisjes voetballen niet’ en gebruik de meerkeuzevragen en de antwoorden op het scherm om het klasgesprek
over het gedrag van de personages te bevorderen en daarbij ongepaste of ongewenste aspecten te identificeren.

19

VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

S AMS S CEN A RIO
Vraag de jongeren om na te denken over situaties waarin ze anders hadden kunnen reageren. Dat kunnen eenvoudige voorbeelden
zijn van gebeurtenissen waarin het beter was geweest om even halt te houden en na te denken voor ze handelden.
ÎÎ Is er iets wat je gedaan hebt dat je graag anders zou doen mocht je daar de kans toe krijgen?
ÎÎ Is er iets wat je gedaan hebt waarmee je anderen van streek bracht terwijl dat eigenlijk niet je bedoeling was?
ÎÎ Is er iets wat je gedaan hebt zonder echt na te denken over de gevolgen?
ÎÎ Is er iets wat je gedaan hebt waarvan je toen niet echt besefte dat het verkeerd was?
Klik op het storyboard ‘Meisjes voetballen niet’ op de website. Klik op elk individueel venster om het verhaal te horen.
Bekijk in klasverband hoe Jayden zich kan verontschuldigen bij Maya. Bespreek hoe het niet altijd gemakkelijk is om op de juiste
manier je excuses aan te bieden. Benadruk de noodzaak om te luisteren naar hoe Maya zich voelt. Vraag de leerlingen om vragen te
identificeren die Jayden aan Maya kan stellen om haar de kans te geven om over haar gevoelens te praten.
Voorbeeldvragen:
ÎÎ Sorry dat ik zo grof was. Heb ik je gekwetst?
ÎÎ Dat was niet mijn bedoeling. Hoe voelde je je bij het horen van mijn beledigende woorden?
ÎÎ Had je het gevoel dat de verwensingen die ik je naar het hoofd slingerde nergens op sloegen?
ÎÎ Kan je me helpen om van mijn fouten te leren?
ÎÎ Had ik mijn gevoelens op een positievere manier kunnen uiten?

ACT I E F MET S A M
Genderravijn
Druk bijlage 5.3 af en lamineer ze. Knip elke handeling apart uit. Zet per deelnemer een stoel in de kring en laat hen allemaal op
een stoel staan. Deel daarna de kaarten uit. Laat hen nu in volgorde gaan staan van het ene uiterste (typisch mannelijk) naar het
andere (typisch vrouwelijk). Opgelet: ze mogen niet op de grond gaan staan. Ze moeten dus via de stoelen op hun juiste plaats
geraken. Wanneer ze denken dat ze klaar zijn, bespreek je de volgorde waarin ze staan. Waarom zijn die zaken typisch mannelijk of
vrouwelijk? Ken je ook mannen of vrouwen die zaken doen die jullie bij het andere geslacht gezet hebben?

Ja-neekring
De deelnemers zitten in een kring op een stoel. Leg uit dat je hen verschillende stellingen zal voorleggen en dat ze één stoel naar
links moeten opschuiven als hun antwoord ‘ja’ of ‘akkoord’ is. Als het antwoord ‘nee’ of ‘niet akkoord’ is, blijven ze zitten. Het kan dus
zijn dat er iemand op hun schoot komt zitten of dat zij bij iemand anders op schoot moeten gaan zitten. Je kan zelfs ‘stapeltjes’ van
meerdere mensen krijgen.
Als er iemand op jouw schoot zit terwijl jij eigenlijk moet doorschuiven, vraag je even aan die persoon of je er van tussen mag. Als
iemand liever niet op een schoot gaat zitten of niet graag heeft dat iemand op hun schoot komt zitten, zeg je dat die persoon ook
recht mag blijven staan in plaats van te gaan zitten. Het is wel de bedoeling dat die persoon zich mee verplaatst.
De stellingen vind je in bijlage 5.4.
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Fiche 6: Ik zou dit niet leuk vinden

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G
Pc of laptop – beamer – projectiescherm/bord – internettoegang – pen en papier per deelnemer – bord of whiteboard – krijt/stiften

WEBSITE
Kijken met Sam: Ik zou dit niet leuk vinden
Sams scenario: Ik zou dit niet leuk vinden
Actief met Sam: Ik zou dit niet leuk vinden

TIMING
60 minuten

BIJLAGEN
Bijlage 6.1: Vragen website ‘Ik zou dit niet leuk vinden’
Bijlage 6.2: Woorden en hun betekenis
Bijlage 6.3: Storyboard ‘Ik zou dit niet leuk vinden’
Bijlage 6.4: Wat als dit mijn foto was?
Bijlage 6.5: Vragenblad ‘Ik zou dit niet leuk vinden’

DOEN
K I JK EN ME T S AM
Vraag de jongeren om de rol van omstander te bespreken wanneer er gepest wordt.
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ÎÎ Noem enkele redenen die mensen ertoe brengt om toe te kijken terwijl anderen gepest
worden.
ÎÎ Doen sommige mensen mee met een pestkop om zelf niet aangepakt te worden?
ÎÎ Als je zelf in het verleden al gepest bent geweest, is het voor jou dan moeilijker om
weerstand te bieden aan een pestkop?
ÎÎ Zijn er eenvoudige dingen die je kan doen als je iemand gepest ziet worden?
ÎÎ Is het een goed idee om er met een volwassene over te praten?
ÎÎ Is het een goed idee om er met het slachtoffer over te praten als de pestkop er niet is?
ÎÎ Kan je lichaamstaal gebruiken om als omstander weerstand te bieden aan een pestkop?
ÎÎ Kan je vragen gebruiken om als omstander weerstand te bieden aan een pestkop?
ÎÎ Kan je een pestkop op andere manieren afleiden als je een omstander bent?
Kijk naar het filmpje ‘Ik zou het niet leuk vinden’ en gebruik de meerkeuzevragen en de antwoorden op de website om het gedrag
van de personages uit het filmpje te bespreken.
Verdeel de deelnemers daarna in kleine groepen en vraag hen om de woorden te identificeren die de rol van omstander beschrijven
met behulp van bijlage 6.2, die een lijst van gepaste woorden en definities bevat.
Bevraag welke woorden ze zouden gebruiken om het gedrag van de personages uit het filmpje te beschrijven. Verken de betekenis
van alle woorden uit de lijst.
ÎÎ Welke woorden van de lijst beschrijven het best de rol van omstander?
ÎÎ Kunnen jullie nog andere woorden bedenken die je kan gebruiken om de rol van omstander te beschrijven?
ÎÎ Als je Silke was en je zag dat anderen aan het cyberpesten waren, wat zou je dan tegen hen zeggen?
ÎÎ Is het moeilijk om tussenbeide te komen als je weet dat er iemand gecyberpest wordt?
ÎÎ Aan wie zou je hulp kunnen vragen als je wist dat er iemand gecyberpest wordt?

S AMS S CEN A RIO
Bekijk het storyboard ‘Ik zou het niet leuk vinden’ en klik op elk individueel venster om het verhaal te horen. In dit storyboard
ontdekt Silke dat Demi in de problemen geraakt is door het bericht dat de meisjes op de telefoon van Demi postten.
Vraag de jongeren om een storyboard te maken waarin Silke met de andere meisjes praat om hen ervan te overtuigen hun
verantwoordelijkheid op te nemen. Laat hen nadenken over hoe de meisjes tegen het idee gekant kunnen zijn. Ze moeten zich
daarbij ook toespitsen op de zaken die Silke kan zeggen om hen hun gedrag te laten bijsturen.
ÎÎ Silke probeerde weerstand te bieden aan de andere meisjes, maar ze overtuigden haar uiteindelijk om het bericht te versturen.
Hoe zou ze zich nu voelen?
ÎÎ Wat zou ze tegen de meisjes kunnen zeggen om haar gevoelens te uiten?
ÎÎ Wat zou er kunnen gebeuren als ze apart met de andere meisjes praatte?
ÎÎ Hoe zou het anders kunnen zijn dan wanneer ze met de anderen in groep praatte?
ÎÎ Met wie zou ze eerst moeten praten?
ÎÎ Wat zou ze tegen Kaat kunnen zeggen om haar te doen nadenken over de gevolgen van haar acties?
ÎÎ Wat zou ze tegen Jennifer kunnen zeggen om haar te doen nadenken over de gevolgen van haar acties?
Vorm een grote groep en vraag hen om feedback te geven over de ideeën die ze in hun storyboards uitwerkten. Onderzoek hoe
belangrijk de rol van omstander is, met name als de omstander bereid is om tussenbeide te komen en weerstand te bieden aan
pestgedrag.
De ontwikkeling van zelfverzekerde jongeren die bereid zijn om tussenbeide te komen in plaats van louter toe te kijken, is een
belangrijk onderdeel van elke reactie op cyberpesten.
Hieronder vind je een aantal vragen om dit gesprek op gang te brengen.
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ÎÎ Waarom is de rol van omstander zo belangrijk?
ÎÎ Welk verschil kunnen omstanders maken bij cyberpesten?
ÎÎ Is het moeilijk om tussenbeide te komen als omstander?
ÎÎ Welke dingen kan je zoal doen als je een omstander bent?
ÎÎ Hoe kan je het beste technieken als oogcontact en lichaamstaal gebruiken?
ÎÎ Hoe belangrijk is het om het juiste soort vragen te stellen?
ÎÎ Met wie kun je praten als je jezelf in de rol van omstander bevindt?
ÎÎ Wat voor soort hulp zou je kunnen vragen als je jezelf in de rol van omstander bevindt?

© valerie vanderlooy
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ACT I E F MET S A M
Rollenspel
Verdeel de groep en laat hen een rollenspel voorbereiden. Ze kunnen de vragen en opmerkingen gebruiken die ze bedacht hebben
voor hun storyboards in de vorige oefening. Laat enkele jongeren het rollenspel spelen en vraag de anderen om feedback. Focus
vooral op de rol van Silke. Wat kan Silke doen om de meisjes te doen inzien dat hun gedrag fout was.
Voorbeelden:
ÎÎ Een aantal vragen stellen die Kaat ertoe dwingen om de zaken vanuit het standpunt van Demi te zien
ÎÎ Stil blijven wanneer Kaat zegt dat het maar een grapje is
ÎÎ Gebruikmaken van oogcontact en lichaamstaal om te tonen dat ze het er niet mee eens is wanneer Kaat zegt dat het maar een
grapje is
ÎÎ Praten over het voordeel van zorgzamer zijn
ÎÎ Praten over dingen die ze kunnen doen om het goed te maken bij Demi, zoals haar vragen hoe ze zich voelt en zich
verontschuldigen
ÎÎ Rechtstreeks kritiek uiten op het gedrag van de pestkop

Wat als dit mijn foto was?
Gebruik hiervoor bijlage .... Deel de kaartjes met foto’s uit of leg ze wat gegroepeerd in het lokaal. Laat de deelnemers de foto’s
bekijken en vertellen hoe zij zich zouden voelen als deze foto van hen online werd geplaatst. Vinden zij deze foto’s oké om online
gezet te worden? Waarom wel? Waarom niet?
Variatie
Maak de volgende kolommen op het bord: ikzelf – ouders – vrienden – niemand.
Laat hen de foto’s in de juiste kolom hangen. Wie mag deze foto's online zetten?
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Fiche 7: Sam spreekt

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N

WEBSITE
Sam spreekt

TIMING
30 minuten

BIJLAGEN

DOEN
Op de website vind je enkele situaties waar Sam mee geconfronteerd wordt. Verdeel het lokaal in twee vlakken. Aan de ene kant
staat risicovol gedrag, de andere kant is niet-risicovol gedrag. Leg uit wat risico’s zijn.
Vervolgens luister je naar de situaties. Iedereen maakt voor zichzelf een keuze of ze het gedrag risicovol vinden of niet. Laat hen
ook fysiek een plaats in de ruimte innemen. Daarna vraag je enkele reacties. Waarom is dat gedrag voor jou al dan niet risicovol?
Denken volwassenen daar anders over? Wat moet er veranderen om je te doen veranderen van kant?
Klik daarna op het verdict van Sam. Die geeft wat meer uitleg over de verschillende situaties.
Variatie
Maak van je lokaal een as. Het ene uiterste is risicovol en het andere niet-risicovol. Na het horen van de situatie kan de groep een
plaats op de as innemen. Op die manier kan de groep wat meer verspreid staan.
De ene groep moet daarna enkele situaties beargumenteren en verdedigen waarom het gedrag in die situatie risicovol is. De andere
groep doet het omgekeerde en verdedigt het gedrag in de situatie als niet-risicovol.
Klik op het eerste voorbeeld en geef de leerlingen even de tijd om argumenten te bedenken waarom het gedrag al dan niet risicovol
is. Daarna spreken beide groepen hun argumenten uit. De andere groep kan nadien altijd reageren.
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Fiche 8: Veilig met Sam

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N

WEBSITE
Veilig met Sam

TIMING
30 minuten

BIJLAGEN

DOEN
Sam geeft de groep een kijk in het online leven. Er zijn in totaal zes situaties waar Sam de groep om hulp vraagt. Bespreek elk
voorbeeld met de klas.
Klik op de afbeeldingen om de situatie te bekijken. Laat iedereen in kleine groepjes nadenken over welke actie Sam kan
ondernemen om die situatie aan te pakken.
Na het bespreken van de zes situaties krijg je nog een lijstje met enkele tips.
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Fiche 9: Sam stelt voor

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N

WEBSITE
Sam stelt voor

TIMING
40 minuten

DOEN
Op de website getuigen enkele mensen over hun cyberpest-ervaringen. Elke persoon zit met een specifieke situatie. Onze gids Sam
stelt telkens twee mogelijke handelingen voor. Daaruit kan iedereen kiezen wat het best bij hen past.
Laat telkens eerst het filmpje zien met de situatieschets. Daarna toon je de twee mogelijke handelswijzen voor. Ga dan in gesprek
met je groep. Waarom kies je voor de ene en niet de andere? Wat zou er kunnen gebeuren als je kiest voor het ene?
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Fiche 10: Vertrouwenscirkel

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N

WEBSITE
Vertrouwenscirkel

TIMING
40 minuten

DOEN
In deze oefening staan we stil bij de omgeving van de leerlingen. Bij wie vinden ze steun? Waar kunnen ze terecht? Wie kan hen
helpen?
De oefening bevat acht personages. Klik op de bovenste vier personages om hun identiteit te onthullen: vriend, familie,
jeugdwerker en leerkracht. Bespreek elk personage apart en vraag de leerlingen om aan specifieke individuen te denken die ze om
hulp kunnen vragen. Die individuen moeten passen binnen de categorie van het personage.
Verdeel de klas in kleinere groepen en vraag hen om de vier overige personages te identificeren. Het is leuk als die zo specifiek
mogelijk ingevuld worden, maar ze mogen natuurlijk ook algemener verwoord worden. Vraag daarna de groep om hun personages
te delen met de klas. Noteer de meest populaire antwoorden op het bord.
Vraag hen om daarna de cirkel van vertrouwen in te vullen met de acht personages die ze nu gevonden hebben.
Het is belangrijk om de leerlingen te wijzen op het feit dat zij zelf deel kunnen uitmaken van de cirkel van iemand anders.
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Fiche 11: Sams grote cyberquiz

M AT E R I A A L / V O O R B E R E I D I N G E N

WEBSITE
Sams grote cyberquiz

TIMING
30 minuten

DOEN
Tijd voor een quiz. Sam zal de groep enkele vragen voorschotelen. Je kan die in grote groep, individueel of in kleinere groepjes
oplossen. Maak duidelijk dat de quiz niet als toets of proef wordt gezien.
Er zal af en toe verwezen worden naar websites waar je de juiste informatie kan vinden. Je kiest zelf of je de groep toegang tot het
internet verleent of dat je enkele pagina’s van de website afdrukt ter inzage.
We raden jullie ook aan om op zoek te gaan naar lokale organisaties waar je naar kan doorverwijzen.
Bijkomend kan je de groep vragen laten opstellen voor elkaar. Hou er dan wel rekening mee dat de antwoorden die ze geven juist
zijn.
Je kan nog enkele organisaties voorstellen (check het hoofdstuk over hulpverlening). Zo krijgen ze extra informatie en weten ze
meteen welke organisatie wat doet en welke thema’s ze behandelen.
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