
Activiteiten:
01. SCHOOLDIAGNOSE EN EVALUATIE VAN 
VERANDERING:

Deze activiteit is bedoeld om een momentopname te 
maken van de huidige situatie in de scholen die bij het 
project betrokken zijn. Er zal een overzicht worden 
gegeven van de formele en informele actieplannen ter 
bestrijding van GBV, het niveau van informatie en kennis 
over het onderwerp, alsmede een overzicht van de 
beschikbare initiatieven. Er zal speciale aandacht worden 
besteed aan de perceptie van de adolescenten van 
vrouwelijkheid en mannelijkheid, genderrollen, seksualiteit, 
alsook de perceptie van het schoolpersoneel en de 
procedures met geweld of pesterijen op school. De 
verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om een 
educatief programma te ontwikkelen dat zal worden 
aangepast aan de specifieke context van de vier landen, 
en om het effect en de gedragsverandering aan het eind 
van de interventie te meten.

02. TIENER STEUNPROGRAMMA:

Het ondersteuningsprogramma voor tieners is een 
instrument voor leerlingen dat gebaseerd is op de 
schooldiagnose en vroegere onderzoeken en geteste 
materialen over het uitbannen van GBV, seksuele 
intimidatie en geweld onder middelbare scholieren. Het 
programma zal gedurende twee schooljaren worden 
uitgevoerd: tijdens het eerste jaar zullen de leerlingen 
rechtstreeks worden betrokken bij de activiteiten inzake 
de deconstructie van genderstereotypen en zullen de 
leraren deelnemen aan enkele opleidingssessies, terwijl in 
het tweede jaar de in het tweede jaar zullen de leerlingen 
creatieve activiteiten voor leeftijdsgenoten uitvoeren - 
zoals improvisatietheater, videoproductie, enz... - om een 
virtueuze cirkel rond de thema's van het project te 
creëren.

De resultaten...

School diagnose

Training	voor onderwijspersoneel 

Teen support programma

Focus groepen 

Webgame voor jongeren 
over genderstereotypen

Richtlijnen en educatieve 
tools

Doelgroepen
12 Europese scholen zullen betrokken worden bij de 
ontwikkeling van educatieve instrumenten en 
methodologieën voor de preventie en het beheer van 
gevallen van geweld tegen vrouwen; 1200 middelbare 
scholieren zullen worden gesensibiliseerd via het praktische 
tienerprogramma; 180 beroepsmensen op scholen zullen 
worden geïnformeerd en opgeleid in kwesties die verband 
houden met geweld tegen vrouwen; 2 miljoen jonge 
Europeanen zullen worden bereikt via een grootschalige 
communicatiecampagne over genderstereotypen en geweld 
tegen vrouwen.

Pesten op school 
in ander partnerlanden

*The project is co-funded by the European Union - DG Justice, Consumers and 
Gender Equality of the European Commission.
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Jongens 13 jaar Meisjes 13 jaar Jongens 15 jaar Meisjes 15 jaar 

Bron: WHO - Health Behaviour in School-aged Children, Growing up unequal: gender and 
socioeconomic differences in young people’s health and well-being, 2016

Project en doelstellingen
Youth for love* is een tweejarig Europees project dat tot 
doel heeft een geïntegreerd onderwijsprogramma te 
ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren in middelbare 
scholen in Italië, Griekenland, België en Roemenië om 
gendergerelateerd geweld (GBV) onder tieners te 
voorkomen en te bestrijden. Het project zal zowel het 
onderwijzend personeel als de leerlingen ondersteunen 
en bewuster maken van de bestaande vormen en 
onaanvaardbare gevolgen van gendergerelateerd geweld 
en de verschillende manieren om daartegen op te treden.
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Foto: Fabio Erdos/ActionAid

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

Spelen met 
genderstereotypen

Het projectpartnerschap bestaat uit:  
ActionAid Italia (Italy), ActionAid Hellas (Greece), UC 
Limburg (Belgium), AFOL - Agenzia Metropolitana per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (Italy) e CPE - Fundatia 
Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Romania). 

Contacts: Nele Kelchtermans - Nele.Kelchtermans@ucll.be

Website link: https://www.youthforlove.eu/nl/

Webgame link: https://www.youthforlove.eu/nl/game/

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. 
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains




