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Wat?
Agressie en pesten onder jongeren vormen een belangrijke uitdaging met vergaande negatieve
gevolgen voor zowel slachtoffers en daders als omstaanders. Vanuit de onderzoeksgroep Empowering
People aan de UC Leuven-Limburg wensen we daarom een online platform te ontwikkelen ter
ondersteuning van jongeren (12 – 18 jaar) en hulpverleners/begeleiders in de integrale jeugdhulp.
We vermoeden dat CLB-begeleiders rond de thema’s ‘pesten’ en ‘agressie’ gebaat zijn bij een online
platform met ondersteunende instrumenten en tools die dit onderzoek wenst te ontwikkelen. Zo
zouden ze begeleiders en leerlingen kunnen helpen, bv. om de periode tussen 2 gesprekken in het
kader van een kortdurende begeleiding te overbruggen (zoals met een online dagboek, een zelftest,
een filmpje dat informatie geeft over de wijze waarop je met agressie kan omgaan, enz.) Het
inschakelen van nieuwe media in het kader van kortdurende begeleidingen opent bovendien
mogelijkheden om de te grote werkdruk hanteerbaar te maken.
Hoe?
Het ontwikkelen van zo’n online platform kunnen we niet alleen! Enkel door voldoende aandacht te
hebben voor de stem van medewerkers kunnen we samen een online platform maken met tools die
een optimale ondersteuning biedt aan jongeren en medewerkers. Hoe zou zo’n platform er volgens
jou kunnen uitzien? Wanneer is zo’n platform interessant voor jou? Wanneer wordt het eerder een
obstakel i.p.v. een hefboom? Om dat te weten wensen we jouw ervaringen, noden en wensen als
professional te bevragen in focusgroepsgesprekken. We vinden de mening van directe werknemers
namelijk erg belangrijk! Zo hopen we niet alleen een online instrument vóór begeleiders te
ontwikkelen, maar ook samen met en dóór begeleiders in de integrale jeugdhulp!
De focusgroepen zullen concreet de noden, ervaringen en wensen van begeleiders in het begeleiden
van jongeren rond pesten en agressie bevragen en online oplossingen hiervoor. Er zijn daarin geen
foute of juiste antwoorden en deelname aan het onderzoek is vrijwillig en anoniem.
Het focusgroepsgesprek zal doorgaan in groepen van 4 tot 8 deelnemers o.l.v. een onderzoeker en zal
maximum anderhalf uur duren. Voordien zal een onderzoeker meer informatie geven en is er de kans
om vragen te stellen.
Ook zullen we voldoende levensmiddelen voorzien om jullie innerlijke mens te voeden en geest scherp
te houden (bv. broodjes onder de middag).
Voor wie?
Voor alle CLB-medewerkers secundair onderwijs in Vlaanderen (zowel BuSO als gewoon SO). Er is
geen enkele voorkennis vereist van online of offline methodieken om deel te nemen. Iedereen die in
begeleidingen (verwacht te) werken rond het thema pesten en agressie met jongeren tussen 12 en
18 jaar (zonder te zware taalachterstand of ernstige mentale beperking om te kunnen werken met
digitale media) is welkom!
Waar en wanneer?
Wil jij graag deelnemen en jouw stem laten horen over dit belangrijke thema in een groepsgesprek
samen met andere CLB-professionals?! Dat kan door in te schrijven op 1 van volgende 5 locaties en
tijdstippen:
• Focusgroep/lunchvergadering Gent op di 12/12/2017: KLIK HIER (locatie: Odisee
Technologiecampus, Gebroeders de Smetstraat 1)
• Focusgroep/ontbijtvergadering te Leuven op do 14/12/2017: KLIK HIER (locatie: UCLL Proximus Campus, Geldenaaksebaan 335)
• Focusgroep/ontbijtvergadering te Diepenbeek op di 9/1/2018: KLIK HIER (locatie: UCLL,
Quadri Campuslaan 21)

•
•

Focusgroep/lunchvergadering te Antwerpen op do 18/1/2018: KLIK HIER (locatie: Thomas
More Campus Sanderus, Molenstraat 26)
Focusgroep/lunchvergadering te Brussel op do 25/1/2018: KLIK HIER (locatie: Odisee Campus
Brussel, Warmoesberg 26).

Wens je nog meer informatie? Neem dan contact op met Tom Billiet, coördinator CLBch@t:
tom.billiet@clbonline.be of met onderzoeker Stijn Custers: stijn.custers@ucll.be. Algemene informatie
over dit onderzoek vindt u ook terug in een extra bijgevoegd document.
Namens het onderzoeksteam: alvast heel erg bedankt voor uw interesse en graag tot ziens tijdens een
focusgroep! Uw medewerking is cruciaal voor ons!

