Programma terugkomdagen
Anti Pest Coördinator
14 april of 8 juni 2022
- Online Shaming: ‘Wie zette mijn naaktfoto’s online” door Jantine Jongbloed
- Gastles Lucas Oldenburger (17): diversiteit, inclusie, lhbti+ schoolbeleid
Hoofddocent en trainer: Bamber Delver, zie www.handboektegenpesten.nl

Deel 1. Online Shaming. “Wie zette mijn naaktfotos online?”
Iedere Anti Pest Coördinator komt het in de praktijk tegen: sexting, sextortion
en online shaming. Dit deel van de middag besteden we aan de hand van een
videogesprek met auteur Jantine Jongbloed. Als journaliste voor de Volkskrant
beschreef ze haar zoektocht naar degenen die haar naaktfoto’s destijds op de
middelbare school verspreidden. Inmiddels werkt Jantine voor de
hulporganisatie Helpwanted. Na het gesprek krijg je een opdracht om aan e
slag te gaan met een aantal cases, die we met elkaar bespreken. Je oefent je in
gespreksvaardigheden en expertise om op online shaming te kunnen reageren.
Zie www.helpwanted.nl
Na afloop ontvang je een eerste hoofdstuk uit het boek met alle literatuur en tips.

Deel 2. Lucas Oldenburger, LHBTIQ+ beleid voor school. Op naar een open sfeer.
Lucas vertelt zijn persoonlijke verhaal als transgender jongen. Zijn verhaal wordt
gekoppeld aan de training van vanmiddag over hóe je inclusie tot dagelijks beleid kunt
maken. Reken op een actieve, open en aangename sfeer waarbij je veel zult leren!
Lucas is namelijk ook voorzitter van de GSA op het Harens Lyceum, waar hij zijn PWS
schreef, het Handboek LHBTIQ+ Schoolbeleid dat meteen de rode draad is voor deze
middag: Lucas: “Veiligheid en acceptatie zijn belangrijk, die maken een school inclusief.
Er zullen altijd tegenstanders zijn, maar je ziet ook heel veel mensen die wél
accepterend zijn. Een dag als Paarse Vrijdag benadrukt dat.” Wat deze dag met hem
persoonlijk doet? “Ik word er heel blij van! Het is echt tof om iedereen in het paars te
zien, juist ook docenten; het zorgt ervoor dat je je nog fijner voelt bij zo’n docent als je
weet dat je helemaal jezelf mag zijn.”
Na afloop ontvang je zijn Handboek om alle concrete tips nog eens na te lezen.

Opgave via: www.deantipestcoordinator.nl
Deelname verzekert je van de jaarlijkse verlenging van het officiële certificaat Anti Pest
Coördinator, uitgegeven door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
Je ontvangt het certificaat na afloop.
De bijeenkomst is (met een slag om de arm) fysiek, we volgen hierbij
de richtlijnen van RIVM en overheid.

