
  

 
 

YOUTH FOR LOVE 
Prevention of genderbased violence 

BESCHRIJVING 

Youth for Love is een twee jaar durend Europees project gericht op het ontwikkelen van een geïntegreerd 
educatief programma op middelbare scholen, met als doel de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd 
geweld onder jongeren. Het project zal zowel onderwijzend personeel als studenten ondersteunen en bewust 
maken van de oorzaken en gevolgen van gendergerelateerd geweld en de verschillende manieren om dit geweld 
aan te pakken.  

DOELSTELLINGEN 

1. Schooldiagnose 

Het onderzoeksteam betrekt leerlingen en personeel bij een vooronderzoek om de situatie op school te schetsen. 
Hierbij polsen we in een bevraging en een gesprek naar hun ervaring met en hun houding tegenover genderrollen 
en gendergerelateerd geweld. De resultaten van dit vooronderzoek worden gebruikt om het lesmateriaal te 
vormen naar de ervaringen en noden van de leerlingen en het personeel.  

Leerlingen 

1. ± 50 enquêtes bij leerlingen die gedurende twee schooljaren zullen deelnemen aan het project 
2. ± 50 enquêtes bij leerlingen die niet deelnemen aan het project (controlegroep) 
3. 4 focusgroepen van ± 10 leerlingen elk die wel of niet deelnemen aan het project, opgedeeld volgens 

gender (2 FG met jongens, 2 FG met meisjes) 

Personeel 

1. 15 enquêtes 
2. 2 focusgroepen van ± 10 leerkrachten/personeel elk 

 
2. Teen support Programme 

De schooldiagnose en de resultaten uit voorgaand onderzoek vormen de basis voor een uitgebreid lespakket voor 
het voorkomen van gendergerelateerd geweld en grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Het educatief 
materiaal in dit lespakket helpt de leerlingen in vier domeinen:   

o versterken van vaardigheden in positieve communicatie, conflicten oplossen, assertiviteit, kritisch 
denken, etc.  

o verhogen van bewustzijn rond sociale gendernormen en begrip van genderrollen en stereotypen. 
o informeren over oorzaken en gevolgen van gendergerelateerd geweld, organisaties en hulplijnen voor 

ondersteuning en vragen rond het thema. 
o stimuleren van proactieve creativiteit:  weerbaarheid en veerkracht dankzij kunst, theater, improvisatie, 

film, …  

50 leerlingen nemen over een periode van twee schooljaar deel aan het educatief programma. 

TIMING ACTIVITEITEIN 

Vóór aanvang schooljaar 1 of begin schooljaar 1:  
Schooldiagnose met enquêtes en focusgroepen met leerlingen en leerkrachten.  

 



  

 
 

 
 
Schooljaar 1:  
Teen support programme - de leerlingen worden betrokken bij het thema dankzij 10 modules met informatie, 
vaardigheden en bewustzijnsvorming rond gendernormen en geweld.  

Support Programme for Professionals – vormingen voor schoolpersoneel rond de preventie van gendergerelateerd 
geweld. Door een verhoogd bewustzijn rond het thema leren leerkrachten en personeel hoe met zulke situaties 
om te gaan, en hoe ze te voorkomen. 

Schooljaar 2:  
Peer to Peer Programme - via co-creatie in projectwerk realiseren de leerlingen creatieve activiteiten om hun peers 
bij het thema te betrekken. De leerlingen worden zo ‘ambassadeurs’ die samenwerking en actie rond het thema 
op school promoten.  

 


