
ZELFSCAN

Hoe voorkomt jouw school  
conflict en polarisering?
Extreme standpunten, diepgeworteld wantrouwen, bitse discussies.  
De trend van ‘verharding’ merk je ook bij jongeren op. Met een integraal 
preventiebeleid kun je het tij keren. De eerste stap? Neem een fluostift, 
duid aan wat je school al doet en ontdek hoe goed jullie bezig zijn

OVERSCHOUW JE PIRAMIDE  
 

Is het aantal gemarkeerde zinnen  
op elk niveau min of meer in evenwicht?
Proficiat, jouw school heeft een integrale kijk op preventie.

Vooral onderaan omcirkeld?
Goed bezig! Durven jullie ook voldoende grenzen te stellen?

 
Ligt het zwaartepunt vooral bovenaan?
Vraag je af of het beleid op je school zich niet te zeer op 
problemen richt. Investeer in welzijnsgerichte acties met een  
open, verbindend schoolklimaat als doel.

 ○ We zetten in op herstel na een conflict

 ○ We blokkeren extreem gedrag snel door time-out

 ○ We schakelen HERGO in

 ○ We doen beroep op genderspecialisten, klimaatonderzoekers, 
religieuze leiders voor analyse en gesprek

 ○ We organiseren collectieve vorming voor leraren  
om met grof taalgebruik om te gaan

 ○ We hebben procedures rond ongepaste taal verfijnd en gestroomlijnd

 ○ We sensibiliseren en informeren over de risico’s van wij-zij-denken, fake news…

 ○ We gebruiken waarschuwingscommunicatie: ‘Nog één keer en dan…’

 ○ We nodigen sprekers uit die meer vertellen over radicalisering  
en de risico’s ervan

 ○ We trainen leerlingen en personeel in interculturele vaardigheden

 ○ We leren leerlingen omgaan met groepsdruk

 ○ We doen verbindende activiteiten met groepen leerlingen die uit dreigen te vallen

 ○ We bekijken samen hoe we over de jaren heen aan de identiteit van onze leerlingen werken

 ○ We zetten diversiteit als rijkdom in de kijker tijdens lessen en themadagen

 ○ We investeren in geweldloze communicatie

 ○ We maken werk van leerlingenparticipatie die leert omgaan met democratische processen

 ○ We hebben als school een open houding naar thuistaal

 ○ We hebben een schoolinfrastructuur die stress vermindert,  
met kans tot ontmoeting en vrijetijdsbesteding

 ○ We vormen een divers lerarenteam
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Deze zelfscan heeft de preventiepiramide van criminoloog Johan Deklerck als basis. Lees het interview op Klasse.be


