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Web We Want en ENABLE – samen
sterk tegen pesten

Met steun van het Daphne-programma van de Europese Unie. De inhoud
van deze publicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van het ENABLEconsortium en diens partners, en mag in geen geval worden beschouwd
als een weerspiegeling van de visie van de Europese Commissie.
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Titel: Mijn welzijn en dat van jou: Respect ... begint bij mezelf!
Web We Want en ENABLE - samen sterk tegen pesten
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Respecteer jezelf en anderen zullen jou
respecteren.
(Cyber) Pesten

PESTEN

en maak een verschil!

Is elke vorm van gedrag die iemand
herhaaldelijk een verdrietig, onbehaaglijk
en/of onveilig gevoel geeft. Dit is meestal
opzettelijk en kan onder meer verbaal,
onrechtstreeks en fysiek zijn.

Oefening 1
Kijk naar de verschillende situaties hieronder. Zijn dit vormen van pesten? Waarom of
waarom niet? Vorm je eigen mening en bespreek de foto’s daarna met een goede vriend om te
zien wat hij/zij denkt. Delen jullie dezelfde mening? Waarom zien sommige mensen situaties
anders dan anderen? Kies een van de personages op elke foto en leg uit hoe jij zou hebben
gereageerd. Hoe zouden je vrienden in dezelfde situatie hebben gereageerd?

KOM OzePlf

voor je ar!
elka
en voor

De definitie van pesten
is niet wat we zien
in Hollywood-films.
L’uboš, 18 jaar oud

In ENABLE SEL L7R1 (beschikbaar via www.enable.eun.org/implementing_enable) vind je nog meer situaties waarin je jezelf kunt testen.
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Oefening 2
Vul de onderstaande vragenlijst in, maar laat je antwoorden aan niemand zien. Tel al je
punten op en lees dan de tekst onder het symbool dat overeenstemt met jouw antwoorden.
Vraag je vrienden om hetzelfde te doen, maar toon jullie antwoorden niet aan elkaar. Raad
nu welk symbool iedereen heeft en leg je keuze uit. Had je het juist? Doe nu hetzelfde met
andere mensen uit je omgeving. Hoe goed kennen jullie elkaar echt en wat heb je geleerd?

Gebruik de volgende scores:
Nooit =

1

Zelden =

2

Vraag

Soms =

Nooit

3

Vaak =

Zelden

4

Altijd =

Soms

5

Vaak

Altijd

Ik ben positief ingesteld en ben ervan overtuigd dat alles in mijn leven goedkomt.
Ik vind mezelf leuk.
Als er iets gebeurt, praat ik over hoe ik me
daarbij voel.
Als ik iets doe, weet ik hoe anderen zich daarbij kunnen voelen.
Als ik boos ben op iemand, word ik gewoonlijk
snel weer rustig.
Als ik merk dat iemand gepest wordt, moet ik
gewoon tussenbeide komen.
Als ik jaloers ben op anderen, heeft dit geen
invloed op mijn gedrag tegenover hen.
Als ik het niet eens ben met iemand, kan ik
gewoon zeggen waarom.

Totaal
*Als je je antwoorden wil bevestigen via verdere vragen, ga dan naar de ENABLE L1 SEL vragenlijst en bekijk de feedback van L9 R2, beschikbaar
op www.enable.eun.org/implementing_enable/.

Bekijk je resultaat:
8-15 punten =

16-20 punten =

21-25 punten =

26-32 punten =

33-40 punten =

Wat betekenen deze symbolen?
Je bent een dromer en
hebt soms niet in de
gaten wat er gaande is
omdat je met je hoofd
in de wolken zit.

Icons source: freepik.com
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Hoewel je in groep soms
wat verlegen bent, ben
je er wel voor je vrienden
wanneer ze aangeven
dat ze je nodig hebben.

Je hebt veel energie
maar hebt soms wat
aanmoediging van je
vrienden nodig om voor
jezelf en voor hen op te
komen.

Je kent jezelf
goed en hecht
veel belang aan je
onafhankelijkheid.

Je bent je volledig bewust
van je sterke en zwakke
punten en bent steeds op
zoek naar nieuwe kansen.

Cyberpesten wordt groter dan
offline pesten, omdat het internet
nooit iets vergeet. Wat op het
internet gebeurt, is echt. Je moet
dus goed waken over je digitale
voetafdruk!

Haatzaaiende taal
taal die individuen of groepen uit
de samenleving aanvalt, bedreigt of
beledigt op basis van nationaliteit,
etniciteit, huidskleur, religie, geslacht,
genderidentiteit, seksuele geaardheid
of handicap.

Loris, 18 jaar oud

Oefening 3
Maak een lijst van 20-30 woorden die verband houden met gevoelens/emoties. Zet samen
met een partner de woorden in het onderstaande kader op de plaats waar ze volgens jou
horen. Vergelijk je resultaten met die van een ander team en bespreek de verschillen. Heb
je gemerkt dat mensen soms iets anders verstaan onder hetzelfde woord? Geef voor één of
twee woorden uit elke groep voorbeelden van situaties waarin jij ze zou gebruiken.

Positieve gevoelens

Hoge Energie

gelukkig, liefde, kalm

opgewonden, hyper

Lage Energie

Negatieve gevoelens

moe, depressief, verward

angst, verdriet, boosheid

Oefening 4
Kies nu vijf van de woorden om je eigen emoticons te maken.
Waar en wanneer kan je deze emoticons gebruiken? Roepen
emoticons andere gevoelens op dan woorden? Waarom?
Laat je inspireren door de emoticons van Facebook en de
#BeStrong-emoji’s van Vodafone en ga naar:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html.
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Radicalisering

PESTEN?
Be smart,
don’t start!

de actie of het proces waarbij iemand
radicale standpunten gaat innemen over
politieke of sociale kwesties.

Oefening 5
Wat betekent beïnvloeden? Wie of wat beïnvloedt jou en de manier waarop je handelt?
In welke mate laat jij je beïnvloeden in de keuze van de kleren die je draagt, de muziek
waarnaar je luistert en de technologische gadgets die je wil? Vul de tekstballonnetjes in en
maak je eigen keuzes. Vergelijk je antwoorden met die van je klasgenoten.

JIJ

Muziek

Oefening 6
Beïnvloedingsschaal: bekijk de onderstaande
schaalverdeling en geef aan hoeveel invloed jij
hebt op anderen en hoeveel invloed anderen
hebben op jou.

Kledij

•
•
•
•
•

Op
Op
Op
Op
Op

de manier waarop ik me kleed
de muziek waarnaar ik luister
de apps die ik download
wat ik leuk vind
hoe ik ben

Ik ben een beïnvloeder

Ik word beïnvloed
We worden makkelijk beïnvloed
door anderen, en niet altijd op
een goede manier.
Het is belangrijk trouw te blijven
aan jezelf en te zijn wie je bent!
Erbij willen horen is
menselijk!
Camille, 11 jaar oud
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Solène, 10 jaar oud

Levende Straatkunst - van gedachten naar
vormen
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Oefening 1
Bekijk deze straatkunst (foto's 1-6): Wat probeert de kunstenaar ons te vertellen? Welke
gevoelens roept dit bij jou op? Hoe heeft de kunstenaar deze gevoelens opgeroepen? Hoe
kunnen we mensen laten voelen wat we willen dat ze voelen?

Regelgeving rond gegevensbescherming, privacy, enz. Heb je hier al over
gehoord? Wat bekent dit voor jou?
Maak je eigen woordenwolk.

Emotionele verhalen delen,
kan veel mensen positief
beïnvloeden en er hopelijk
voor zorgen dat ze actie
ondernemen tegen pesten.
Ida, 16 jaar oud
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Banksy

is
een
in
Engeland
gevestigde
graffitikunstenaar, politiek activist en
filmmaker wiens identiteit niet gekend
is. Zijn satirische streetart en subversieve
epigrammen combineren donkere humor
met graffiti in een opvallende ‘stencilstijl’.
Zijn politieke en sociale statements zijn te
vinden op straten, muren en bruggen van
steden over de hele wereld.*
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Bron: 1 Banksy’s ‘CCTV’ Graffiti in London. London, VK - 8 april 2015; 2 Beit Sahour, bezette Palestijnse gebieden - 18 juni: muurschildering van de
Britse straatkunstenaar Banksy op een muur in het dorp Beit Sahour op de Westelijke Jordaanoever, 18 juni 2014.
* “The Banksy Paradox: 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist”, 19 juli 2007.
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Oefening 2
Kies nu zelf een aantal foto's (of, beter nog,
maak er zelf) en vraag aan een vriend welke
gevoelens ze bij hem/haar oproepen. Zijn
jullie gevoelens dezelfde? Analyseer en maak
een lijst van dingen die je emoties “wakker
schudden”.

5

6

Bron: 3,4 Streetart in Brussel, oktober 2016. 5 Shutterstock: Straat versierd met gekleurde paraplu's, Madrid, Getafe, Spanje.
6

Streetart in Brussel, november 2016*.

*Meer informatie over de kunstenaar: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en and https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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Terug naar Darwin - 'Survival of the fittest'

‘Survival of the fittest’
Of ‘het recht van de sterkste’ is een uitdrukking uit Darwin’s evolutietheorie die
het mechanisme van natuurlijke selectie omschrijft. Wat weet je over Darwin en
de evolutietheorie? Wat betekent het recht van de sterkste voor jou?

Kunnen mensen met meer geld en macht
worden gedefinieerd als de sterksten?
Soms proberen de zwakkeren te compenseren; zijn zij echt de meest kwetsbaren?

Steun,
er,
stimule
ee!
strijd m

Empathie
is het vermogen om te begrijpen of voelen wat
anderen meemaken, d.w.z. het vermogen om
jezelf in de plaats van iemand anders te stellen.
Empathie is kijken met de ogen van iemand
anders, horen met de oren van iemand anders en
voelen met het hart van iemand anders*.

We moeten de empathie en
menselijkheid van mensen
gebruiken om onlinebedreigingen
te bestrijden.
Noelia, 18 jaar oud

Oefening 1
Empathie opwekken: “in hun schoenen” staan.
Bekijk de eerste twee foto’s op de volgende pagina.
Kan je je voorstellen hoe hun leven moet zijn?

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991). “The importance of empathy as an interviewing skill in medicine”. JAMA. 226 (13): 1831-1832.
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Wat voor soort werk
zou je wel of juist niet
willen hebben?

1

2

In een fabriek werken

Hoe zou jij je voelen als je in haar schoenen stond?
Scenario: De fabriek sluit over één maand en je hebt
nog geen nieuwe baan. Je hebt het geld nodig om je
gezin te onderhouden.

Seizoensarbeid

Hoe zou jij je voelen als je in hun schoenen stond?
Scenario: De oogsttijd is voorbij, de winter komt
eraan. Je bent een gastarbeider en moet nu terug
naar je land tot het oogstseizoen volgend jaar weer
begint.

Diversiteit aanvaarden
is essentieel om negatieve
gevoelens zoals
haat of racisme te
bestrijden.
João, 19 jaar oud

Bekijk nu de twee onderstaande scenario’s en
bespreek met je vrienden welke impact (kleine
vs. grote impact) ze op jou hebben. Welke
gevoelens roepen deze situaties bij je op?
3

4

Kapotte mobiele telefoon
10

Portefeuille verloren
Bron: 1,2,3,4 Shutterstock

Informatie verzamelen
Oefening 2
Wat betekent het om een digitale

burger
te zijn? Noteer je ideeën in de tekstballon
hieronder. Vraag daarna aan een aantal van je
vrienden om hetzelfde te doen.

Creatief zijn
Actief zijn in de
samenleving

Oefening 3
Maak een persoonlijke checklist van woorden of acties die je
zelfvertrouwen een boost geven.

r bij mezelf:
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Goede ding
- Zeg nooit slechte
- Zeg
-

dingen over jezelf!

n ik niet!
niet langer: dat ka

Maak een
verschil, vanaf
nu!

-
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Meer ideeën, activiteiten, tools en processen zijn te vinden op www.webwewant.eu.

Meer interactieve oefeningen voor jongeren

Praat ook in jouw klas over eSafety

beschikbaar in 12 talen!

met creatieve lesplannen & werkbladen
in 11 talen!
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