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Voorstelling PSV & Oe ist?

•Voorgeschiedenis Peer Support Vlaanderen

•Peer Support Vlaanderen

•Oe ist? Hoe peer support het welbevinden van jongeren kan verbeteren 
en pesten op school kan voorkomen

•De toekomst van Peer Support Vlaanderen



Voorgeschiedenis PSV
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Peer Support Vlaanderen



Begin 2016
• Antipestbuddies

• Positieve insteek: peer support VOOR welbevinden

• Peer support: een methode waarbij jongeren elkaar 
ondersteunen
• Peer tutoring
• Peer education
• Peer …

• Peer mediation (leerlingbemiddeling) & confidential peers 
(vertrouwensleerlingen)



Begin 2016

• Sint-Andreaslyceum Sint-
Kruis

• VISO Roeselare
• Middenschool Brugge 

Centrum
• Atheneum Jan Fevijn
• Sint-Bernarduscollege 

Nieuwpoort



Échte jongerenparticipatie



Maatwerk



Maatwerk



Maatwerk



Postgraduaat Peer Support Coach



Training van leerkrachten
•Peer support expertise extern aangeleverd

•Interne expertise

•Postgraduaat Peer Support Coach (sinds 2016-2017)

•Peer support expertise – training competenties – coaching 
competenties



Postgraduaat 
Peer Support 
Coach

16 lesdagen

20 studiepunten (500 uren studietijd)

https://www.howest.be/nl/opleidingen/po
stgraduaat/peer-support-
coach/programma

Opleidings-
programma



Postgraduaat 
Peer Support 
Coach

Geen examen

Opdrachten  implementatie van peer 
support in organisatie

Samenwerking met jongerenorganisatie, 
lagere of secundaire school

Opdrachtenportfolio



Postgraduaat 
Peer Support 
Coach

Peer Support Vlaanderen werkt samen met:

•Prof. Dr. Wim Beyers

•Sabine Coppens (NOM)

•Ann Deceulaer (VSK)

•Sarah Joos (Pimento)

•Marie Van der Cam (SAM VZW)

•Paul Van Thienen (Atlascollege Genk)

•Erwin Vermesen

•Guido Decombel (competentiebegeleider)

Gastsprekers



‘Oe ist?’



“Dit boek draait om kinderrechten. En het mooie en sterke is, dat
het niet eens opvalt. Dit boek ademt kinderrechten uit, zonder ze
daarom keer op keer als kapstok naar voren te schuiven.”

“Op basis van een heldere wetenschappelijke onderbouwing,
maar absoluut ook door de verschillende praktijkvoorbeelden
maakt dit boek duidelijk dat leerlingen elkaar kunnen helpen en
ondersteunen. Door de sterke klemtoon op het werken op maat
weet het te charmeren zonder daarbij zijn realiteitszin te verliezen.
De auteurs presenteren het Peer Support-Project niet als een
zaligmakende oplossing, maar wel als een manier van werken die
op verschillende terreinen (opnieuw) verbindend kan werken.”

Bruno Vanobbergen





De toekomst van PSV



Onze toekomst

•Peer support-trajecten op maat (ondersteuning organisaties)
•Training aan jongeren (onderwijs, jongeren-contexten)
•Training aan leerkrachten/begeleiders (postgraduaat PSC + Tenz)
•Toekomstige leerkrachten/begeleiders opleiden tot PSC

•Samenwerking met Warme William, Logo, Overkop, Schoolspotters 
Gent, Tenz (Gie Deboutte), …

•Verhaal delen / workshops op maat / studiedagen (bijv. 28/11) / 
internationale samenwerkingen



Scholen zijn enthousiast!

“De sterkte van het hele project is dat leerlingen voor medeleerlingen

zorgen zonder grootse dingen te doen. Jongeren kijken altijd in

de richting van volwassenen. Ze kunnen elkaar echter ook helpen.”

– Klaartje Cafmeyer, adjunct-directeur SASK –



Scholen zijn enthousiast!

“Het project loopt goed op onze school. Leerkrachten en leerlingen

weten wat het project inhoudt, ze kennen de vertrouwensleerlingen.

Leerlingen weten bij wie ze terechtkunnen en vertrouwensleerlingen

bieden ook op een proactieve manier ondersteuning.”

– Naomi Vuylsteke, leerkracht MSBC–



Scholen zijn enthousiast!

“Stel dat er maar tien procent van de eerste graad in contact

komen met peer supporters, de peer supporters helpen ook hun

eigen klas- en jaargenoten, hun vrienden en kennissen buiten de

school en zichzelf. Dit project is heel zinvol.”

– Reinilde Mol, leerlingenbegeleider –



Scholen zijn bezorgd…
•“Is dit financieel mogelijk?”

•“We vinden het welbevinden van jongeren heel belangrijk en 
geloven in dit project, maar hoe kunnen we dit er nog bijnemen?”

•Duurzame implementatie

•Structurele implementatie



www.peersupportvlaanderen.be

www.howest.be/postgraduaatpeersupportcoach 

Volg ons op

Meer info?

info@peersupportvlaanderen.be

heleen.becuwe@howest.be

oona.wyns@gmail.com




