
 

 

 
Wie? 
Het 2011 congres rond ‘ongewenst gedrag op school’ wordt ingericht door het Interuniversitair Centrum 
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (ICOR). 
 
Waar? 
Antwerpen 
 
Wanneer? 
4 of 11 mei 2011 
 
Conferentie benaming? 
Eerbiediging van de waardigheid en integriteit op school  
- ongewenst gedrag op school: een bedreiging voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de 
leerling en de leerkracht - 
 
Wat? 
Ongewenst gedrag, en in het bijzonder, geweld op school heeft betrekking op zowel pesterijen, verbaal als 
fysiek geweld (opzettelijke slagen en verwondingen, verkrachting, steaming) tegen leerlingen en 
onderwijzend personeel, door leerlingen, onderwijzend personeel, ouders en familieleden, en directie, als 
gewelddadige misdrijven tegen eigendom waaronder diefstallen en afpersingen, vandalisme en 
brandstichting. Daarbij worden zowel de bescherming van de rechten van leerlingen, onderwijzend 
personeel en directie als hun plichten besproken. 
 
Een multidisciplinair team van experten zal, ieder vanuit de eigen discipline, de problematiek van geweld 
en bedreiging op school bespreken.  Hierbij wordt stilgestaan zowel bij de preventieve aanpak in de scholen 
door middel van een aangepast veiligheidsbeleid (zijn scholen wettelijk verplicht een anti-geweld strategie 
uit te werken?) als bij curatieve maatregelen zoals time-out.  
Voor wie? 
Voor directies, leraren, leerlingenverenigingen, ouders, en medewerkers van CLBs, inrichtende machten, 
koepels, VLOR, bijzondere jeugdzorg, centra geestelijke gezondheidszorg, verzekeringsmaatschappijen, 
vakbonden, en onderzoekers en andere belangstellenden 
 
Welk programma? 
Voormiddag 

Multidisciplinaire plenaire openingssessie 
Disciplinaire werkgroepen 
Met onder meer: een pedagogische, socio-psychologische, juridische werkgroep die elk vanuit de 
eigen expertise de onderwerpen  fysieke agressie (slaan en trappen, diefstal van persoonlijke 
spullen, afpersing, verkrachting, happy slapping), directe verbale agressie (kleineren, roddels, 
(seksuele) intimidatie, racistische, seksuele of homofobische pesterijen), indirecte vormen 
(uitsluiting uit activiteiten, tekstuele pesterijen via GSM of computers) behandelen. 

Gezamenlijke lunch 
Namiddag 

Disciplinaire werkgroepen – verderzetting 
Plenaire eindsessie 

 
Voorbereiding 
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om vooraf vragen te stellen via de conferentie site. De conferentie site 
zal worden aangemaakt op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ELA 
De sponsor(s) worden vermeld op de flyer met het programma van de conferentie, alsook in het bijzonder 
nummer van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB). 
 


