


Vandaag staan wij aan de start van het implementeren van 

een uniek ONDERWIJSPROJECT in de Vlaamse scholen.  

Sedert januari 2015 sloegen Edhuca Mexico, Edhuca Aalst 

en Steunpunt Welzijn vzw de handen in elkaar en 

richtten zij samen het onderwijsproject ‘Klas-en-Coo’ op.   

Met dit project introduceren wij graag een nieuwe metho-

diek tegen pesten op school die haar waarde reeds bewe-

zen heeft in Mexico.  

De methodiek gaat uit van een POSITIEVE BENADERING EN 

WERKWIJZE: leren dat samenwerken in begrip en respect 

voor de anderen, al dan niet van een andere ‘komaf’ ( soci-

aal, religieus, etnisch) ons allemaal tot winnaars maakt.  

NGO Edhuca Mexico bouwt reeds 25 jaar lang aan een 

uitgebreide praktijk, ten dienste van onderwijs en maat-

schappij in Mexico en in mindere mate in Costa-Rica, en 

Guatemala. 

Op verzoek van meerdere instanties werd er steeds op 

aangedrongen de werking uit te breiden tot de Vlaamse 

Onderwijsnetten. Het aanbod Klas-en-Coo is momenteel 

nog beperkt tot enkele pilootscholen uit Oost Vlaanderen. 



Klas-en-Coo = een vernieuwende methodiek 

Klas –en-Coo biedt vormingspakketten voor leerkrachten aan om 

met de methodiek te werken, bestaande uit 2 driedaagse start en 

vervolgcursussen  en een jaarprogramma van 40 doe-lessen voor de 

klassen, met een gedeelte  voor de leerkrachten en een gedeelte 

voor de studenten. De vorming wordt verzorgd door Frans Limpens, 

Vlaams-Mexicaans mensenrechteneducator + assistentie door be-

geleidingsgroep.  

Voornaamste doelstellingen van de methodiek zijn:  
 

 Leren dat samenwerken in begrip en respect 
voor de anderen, al dan niet van een andere 
‘komaf’ (sociaal, religieus, etnisch) ons allemaal 
tot winnaars maakt.  

 Leren daadwerkelijk samenwerken en anderen 
waarderen. Aanreiken en inoefenen  van sa-
menwerking in plaats van competitiegeest. 

 Werken aan verbondenheid in de klasgroep.  

 Leren omgaan met de diversiteit van individuen 

 Leren omgaan met tegenslagen.  

 Een positief en veilig klasklimaat realiseren, 
draagt bij tot verhoogde studiemotivatie en 
gekwalificeerde uitstroom en dit vooral bij kin-
deren met een zwakkere sociale achtergrond. 

  Via geweldloze conflicthantering en geweldloze 
communicatie, werken we preventief aan de 
pestproblematiek.  

 Het in klasverband leren wat ons verbindt en 
erover bindende afspraken maken voor het 
schooljaar: dit is het eerste niveau van de 
‘coöperatieve school’.  

 
 



Leerlingen in het basisonderwijs kunnen... 

 

… beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in 

    concrete situaties 

… illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situa-

tie gebonden zijn 

… in omgang met anderen respect & waardering 

    opbrengen 

… zorg opbrengen voor iets of iemand anders 

… hulp vragen en zich laten helpen 

… bij groepstaken leiding geven en onder leiding van mede-

leerlingen meewerken 

… samenwerken met anderen zonder vooroor- 

    delen 

 

Sluit mooi aan bij de eindtermen... 

Samenwerken maakt ons tot 

winnaars 



Leerlingen in het secundair onderwijs... 

 

… brengen belangrijke elementen van communicatief han-

delen in praktijk 

… houden rekening met situaties, opvattingen 

    en emoties van anderen 

… engageren zich spontaan 

… gedragen zich respectvol 

… nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen 

in relaties met anderen en in de samenleving 

… kunnen in groepsactiviteiten verschillende taken uitvoe-

ren en afspraken nakomen 

… betrekken alle leerlingen zonder onderscheid 

    te maken 

 

Sluit mooi aan bij de eindtermen... 

Door communicatie 

pestproblematiek aanpakken 



Het aanbod 

Vormingstraject methodiek Klas-en-Coo =  

1° Een tweevoudig vormingspakket voor leerkrachten: start- en 
vervolgcursus twee 3-daagsen. 

2° Een jaarprogramma van 40 doe-lessen voor de klassen (+10 
reserve). 

3° Een handboek met 40 lespakketten per leerjaar. Direct toe-
pasbaar in de klas met educatieve tools, algemene visie en ver-
werkings-tips & tricks.  

 voor leerkrachten in basisonderwijs (vanaf derde leer-
jaar) en/of secundair onderwijs 

 Direct toepasbare lespakketten 

 Bespreekbaar op maat en volgens planning: 

 Op vraag van scholengemeenschap, lokaal of regionale 
samenwerking, openbaar bestuur… 

 Open aanbod met individuele inschrijving 

Na het vormingstraject 

 Online ondersteuning 

 Bijkomende ondersteuning door leden van onze 

begeleidingsgroep 

 Begeleiding bij het opstellen van een charter 

‘pestvrije school’ 



 

Referenties 



 

Dragende organisatie: 

Steunpunt Welzijn vzw 

Wellekensstraat 45 - 9300 Aalst 

Ondernemingsnummer: 0460 534 125 

Voorzitter: Karina Van de Velde 

Afgevaardigd bestuurder: Peter Dauwe 

Contractant: 

Edhuca Mexico - voor educatieve taken 

(ngo naar Mexicaans recht, 

http://edhucamexico.blogspot.be) 

Vlaamse grondlegger: Frans Limpens 

Edhuca Aalst - voor vrijwilligerswerking 

Voorzitter: Andreas Verleysen 

E-mail: 

Klasencoo@welzijn.net 

 

Reeds 20 jaar neemt Steunpunt Welzijn concrete initiatie-

ven die structureel steeds de universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens als leidraad hebben. Inzonderheid 

ten gunste van kinderen geboren en opgroeiend in ar-

moede / sociale uitsluiting zetten wij het project SOS 

Schulden op School op. EDHUCA Mexico heeft gedurende 

28 jaar een uitgebreide praktijk en bibliografie opge-

bouwd m.b.t. tot de voorgestelde methodiek.  Voor de 

Vlaamse grondlegger (Frans Limpens) tijd om het moe-

derland zijn beste diensten aan te bieden. 

Contact 




