
Leerproject 10u

Online weerbaarheid

BAAB heeft een klachtenprocedure en een procedure voor de verwerking
van persoonsgegevens. Voor meer informatie, contacteer uw begeleider
of de directie. 
Voor klachten kan je terecht bij de Jo-Lijn: 0800 900 33

Contactgegevens

Duinenabdijstraat 13,
8000 Brugge

Tel: 050.34.31.44

baab@depatiovzw.be
www.depatiovzw.be

BUREAU ALTERNATIEVE
AFHANDELING BRUGGE

(BAAB)

De begeleider van BAAB heeft beroepsgeheim.
Enkel na overleg met jou wordt informatie
doorgegeven.

De begeleider van BAAB schrijft samen met jou
een eindverslag over het leerproject voor het
parket of de jeugdrechtbank.

Goed om te weten

"What happens
online, stays online"



Opstartgesprek

Eindgesprek

6 sessies (1.5 u) 

Het leerproject ‘online weerbaarheid’ is een
programma van 10 uren dat wordt opgelegd door
een procureur of jeugdrechter naar aanleiding van
feiten op sociale media en/of online
grensoverschrijdend gedrag. 

In het leerproject ga je samen met een begeleider
van BAAB aan de slag met een aantal thema’s die
gelinkt zijn aan online grensoverschrijdend gedrag.
Door middel van de informatie die je krijgt en de
denkoefeningen die we doen, sta je stil bij je eigen
online gedrag en jouw waarden en normen
hierrond. Tevens leer je je eigen grenzen kennen en
sta je stil bij die van anderen. Op die manier word je
aangezet om na te denken over hoe jij in de
toekomst met de online wereld kan omgaan. 
 

Overzicht van het leerproject 'online weerbaarheid'Wat is een 
leerproject 'online weerbaarheid'? 

De volgende thema’s komen aan bod:

Je staat stil bij je eigen feiten, de gevolgen en het herstel.  Feiten

Je ervaart wat online groepsdruk is en hoe hier mee om te gaan.

Je staat stil bij je online gedrag, waar je goed in bent en wat je anders wil in de
toekomst. 

Imago

Cyberpesten

Groepsdruk

Grenzen 

 Toekomst

Je leert je grenzen en die van anderen kennen op het vlak van online gedrag.

Je staat stil bij wie je bent en bij wie je wil zijn in de online wereld.

Je leert wat de impact van cyberpesten kan zijn op het slachtoffer. 

Door je in te zetten voor een leerproject neem je
jouw verantwoordelijkheid op voor de gevolgen
van het jeugddelict.


