een beslissing nemen hoe men het
best op dit rapport kan reageren.
Bijvoorbeeld of er verdere informatie of assistentie vereist is,
en kan antwoorden op de persoon
die het rapport heeft ingediend,
zelfs als die persoon het rapport
anoniem heeft ingediend.

Het werkt als volgt:
Speak UP! is een app waarmee
leerlingen zowel de goede
als de slechte dingen kunnen
rapporteren die op en rond hun
scholen gebeuren.

Het biedt uw school tevens een
hulpmiddel om zowel de positieve
als de negatieve incidenten die de
leerlingen melden, vast te leggen
en te beheren.

Alle rapporten worden verwerkt
in een beheersysteem dat
toegankelijk is voor de school.

•

Een leerling wordt gepest , of er
is sprake van geweld of misbruik,
of een andere student ziet dat
een medestudent wordt blootgesteld
aan dit soort gedrag.

•

De leerling logt in op de Speak
UP! App via zijn/haar smartphone
of laptop.

•

De leerling beschrijft het incident en
meldt de locatie waar het plaatsvond.
De student krijgt ook de mogelijkheid
om een afbeelding of screenshot te
uploaden, wanneer dit passend is.

•

Alle rapporten worden geregistreerd,
zodat de aangewezen personen op
de school een rapport krijgen
van alle incidenten, waar ze zijn
gebeurd en welke acties zijn
ondernomen.

•

De school beslist
zelf wie toegang
heeft tot deze
informatie.

Hoe maakt u verbinding
met Speak UP !
•

Het rapport is nu klaar en de
leerling verstuurt heel eenvoudigweg
het rapport.

•

Ze kunnen het rapport verzenden
geheel anoniem of met hun naam
als bijlage.

•

Het rapport wordt ontvangen door
het systeem en de door de school
aangewezen persoon wordt op de
hoogte gebracht dat er een rapport
is binnengekomen.

•

De coördinator logt in op het
Speak UP! systeem en bekijkt het
rapport. De coördinator kan dan

•

Uw school sluit een overeenkomst
met Speak UP!

•

Het abonnement wordt per gebruiker
op jaarbasis in rekening gebracht
en is afhankelijk van de gekozen
diensten.

•

Na het ondertekenen van de overeenkomst! zal Speak UP! uitnodigingscodes versturen zodat iedereen
zich kan aanmelden.

•

Speak UP!! levert tevens ondersteunend materiaal dat verspreidt
kan worden in de school, inclusief
posters en ander “aan de slag” informatie.

In 2018 worden er twee nieuwe
services gelanceerd: Stand UP! wat
een “podium” is voor uw studenten.
Waar zij hun ervaringen kunnen delen,
advies kunnen geven, anderen kunnen
inspireren om iets te doen of gewoon
iets nieuws te leren; en Learn UP!,
een bibliotheek met relevante educatieve
programma’s en cursussen waaruit de
school kan kiezen, volgens hun eigen
interessegebied. Learn UP! is
ontwikkeld in samenwerking met het
Non-Violence Project dat al 25
jaarcursussen en voorlichting heeft
gegeven over geweldpreventie en
waaraan inmiddels ruim acht miljoen
leraren, studenten, sportcoaches en
vrijwilligers hebben deelgenomen.

Speak UP! heeft inmiddels vele prijzen
gewonnen voor de app, waaronder prijzen
voor het bieden van de beste innovatieve
oplossing voor het creëren van een
gevoel van veiligheid in scholen en
sociale relaties.
Speak UP! wordt ondersteund door de
Europese Commissie.

Geef je
leerlingen
een stem!

Contact:
Ton Hesel
Ton@gospeakup.com

Volg ons op sociale media

www.gospeakup.com

