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Maatschappelijk project
Trammelant: samenleven in de openbare ruimte
Trammelant, waarden en normen in de openbare ruimte
Inhoud





Waar jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten kan het al eens mis lopen. Dat is zo op
het openbaar vervoer maar ook aan supermarkten, op pleinen en in andere openbare en
semi openbare ruimtes.
Trammelant is een methodiek die op een preventieve en participatieve manier een
dialoog met alle betrokkenen over een confrontatie in de openbare ruimte tracht op te
starten.
Trammelant is een methodiek die door Doedèskadèn vzw voor De Lijn werd ontwikkeld
en uitgevoerd in 30 scholen verspreid over heel Vlaanderen.
Ondertussen is het project verzelfstandigd en wordt het uitgevoerd in 75 Vlaamse
secundaire scholen.

Werkwijze





Wij werken steeds met scholen samen. In de scholen organiseren we met diverse
participatiemethodieken gesprekken tussen de rechtstreeks betrokken volwassenen en
jongeren.
We gaan in op gevolgen van een bepaald gedrag op de ander. We trachten empathie te
bewerkstelligen zowel voor de visie van de volwassenen als voor de jongeren. We
vertellen nooit wat mag en niet mag. Dat weten jongeren maar al te goed. Naar de
volwassenen werken we onder het motto, “wij zijn ook jong geweest” en of “je moet een
oude aap geen kuren leren”
Meestal werken we met één klas die we als ‘peer tutors’ opleiden via een bedrijfsbezoek
en verschillenden opdrachten om datgene wat ze geleerd hebben over te brengen naar
de rest van de school
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Duur
Project van langere duur
Doel




Moeilijke ontmoetingen met elkaar bespreken.
Door middel van peer tutoring een preventieve campagne uitbouwen voor alle
leerlingen.
Het empathisch vermogen van jongeren aanwenden om stil te staan bij de gevolgen van
hun gedrag op de ander.

Reflectie van een leerling:
“Trammelant is super. Ik had nooit gedacht dat een schooldag rond thema’s die we niet
mogen doen zo leuk kon zijn.”
Reflectie van een leerkracht:
“Het is een allesomvattend project. Mijn leerlingen hebben vandaag geleerd wat van hen
verwacht wordt en ze aanvaarden het nog ook.”

Deelnemers



Jongeren van de secundaire school
Voor de peer tutoring is het aangewezen dat oudere leerlingen de peers zijn van de
leerlingen van een leerjaar lager.

Begeleiding
Het project wordt begeleid door Jan Van Dijck, Saskia Vandeputte of Jill Van Meerbeeck.
Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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