
VERSTERK HET  
POSITIEVE KLIMAAT  

IN JE GROEP

VORMINGSAANBOD EXTREMISME,  
POLARISERING EN RADICALISERING  

Voor leerkrachten, jeugdwerkers, begeleiders,  
eerstelijnswerkers, verenigingen en organisaties
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WAAROM IS DIT  
OPLEIDINGSAANBOD  
EEN MUST?

Zit je met prangende vragen zoals:

• Hoe herken je signalen van radicalisering? 

• Is polariseren per definitie negatief? Wanneer wordt het dat wel? 

• Hoe geraak je uit een extreem zwart-wit denken?

• Hoe zorg ik voor een positief klimaat in mijn organisatie?

• Waar ligt de grens tussen puberaal en gevaarlijk gedrag? 

• Wanneer gaat zo’n gedrag te ver en hoe ga je daar dan best mee om? 

• Hoe maak ik jongeren weerbaar?

• Hoe ondersteun ik jongeren bij de ontwikkeling van hun identiteit?

• Hoe verhoog ik het algemeen welzijn?  

Met ons vormingsaanbod helpen we jou om je organisatie en doelgroep weerbaar te maken 
tegen radicalisering, extremisme en polarisering. Dat doen we door je tools te geven om 
Gentenaars te behoeden voor vervreemding en indoctrinatie. 

• Leerkrachten 

• Jeugdwerkers

• Begeleiders

• Eerstelijnswerkers

• Verenigingen en organisaties

➡ Stuur een mail naar  
preventievoorveiligheid@stad.gent

➡ Zorg voor een groep deelnemers,  
een lokaal en een datum

Sommige opleidingen zijn gratis. Voor de betalende vormingen betaal je  
een voordeeltarief van € 5 per deelnemer. De Stad Gent legt de rest bij.

Als school, organisatie of vereniging kan je 2 keer per (school)jaar genieten  
van het voordeeltarief. 

VOOR WIE? HOE SCHRIJF IK ME IN?

HOEVEEL KOST EEN VORMING?

mailto:preventievoorveiligheid@stad.gent
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VERBINDENDE EN GEWELDLOZE  
COMMUNICATIE

IIn het onderwijs komt het regelmatig 
voor dat leerkrachten van mening 
verschillen over de aanpak van 
een specifieke klas of leerling. We 
weten uit ervaring dat werken vanuit 
eenzelfde visie en aanpak, vruchten 
afwerpt en duidelijkheid geeft. Deze 
opleiding kan je daarmee helpen. Je 
leert om verbindende en geweldloze 
communicatie te creëren en zo de 
samenwerking tussen leerkrachten 
onderling te bevorderen én tussen 
leerkracht en leerling. We gaan actief 
aan de slag met praktijkgerichte oefe-
ningen.  
 
Duur Volledige dag
Aantal deelnemers Maximaal 16
Organisator Informant vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

THEMA 1:  
POSITIEF KLIMAAT CREËREN
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INTERCULTURELE COMMUNICATIE

Deze interactieve vorming zet je aan 
het denken over hoe we naar de wereld 
kijken en hoe we elkaar beter kunnen 
begrijpen. Via theorie en praktijk 
maak je kennis met het TOPOI-model: 
Taal, Ordening (hoe we de wereld 
zien), Personen (relationele aspect), 
Organisatie en Inzet. Via deze 5 in-
gangspoorten leer je misverstanden 
analyseren en problemen oplossen.

Duur Volledige dag of  
sessie van minstens 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 16 
Organisator Hummus - the art of deep 
democracy
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

DEMOCRATISCHE DIALOOG:  
GESPREK OVER GEVOELIGE THEMA’S

> VERTREKKEND VANUIT  
   EEN EXTREME UITSPRAAK 

Tijdens deze workshop maak je kennis 
met de socratische dialoog. En maken 
we ruimte voor een open en onderzoe-
kend gesprek. Vertrekpunt is telkens 
een extreme en aanstootgevende 
uitspraak, die we samen aan een kritisch 
onderzoek onderwerpen. We gaan op 
zoek naar de achterliggende gedachten 
en beweegredenen van onze meningen 
en oordelen. Dat doen we door vragen 
centraal te stellen: Hoe komt het dat 
we denken wat we denken? Waarom 
zijn bepaalde onderwerpen gevoelig en 
andere niet? Waar komen onze oordelen 
vandaan? We verkennen verschillen-
de perspectieven en leren hoe we ons 
denken op een respectvolle manier 
kunnen onderzoeken en bespreken.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15 
Organisator Erasmushogeschool Brussel
Kosten Gratis
Type Workshop

> VERTREKKEND VANUIT 
   REFERENTIEKADERS
       
Een ander aspect van de democratische 
dialoog is de interculturele dialoog. 
Welke factoren werken belemmerend 
in onze communicatie met de ander? 
Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk 
bespreekbaar? En hoe reageer je op 
extreme en aanstootgevende uitspra-
ken? We maken je bewust van je eigen 
referentiekaders. Zo leer je je openstel-
len voor het referentiekader van  
de ander. Je leert ook een houding aan 
die een open, diepgaande en waardevol-
le communicatie mogelijk maakt. Deze 
workshop biedt handvaten en concrete 
tips & tricks om met gevoelige en 
moeilijk bespreekbare thema's om  
te gaan.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15 
Organisator Erasmushogeschool Brussel  
Kosten Gratis
Type Workshop
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VECHTSPORTEN GEBRUIKEN VOOR 
NIET-SPORTIEVE DOELEN

De kracht van vechtsporten blijft nog 
al te vaak onderbenut. In tegenstelling 
tot wat de meeste mensen denken, 
wekken vechtsporten geen agressie 
op. Integendeel: bij vechtsport staan 
kernwaarden zoals respect, contact en 
zorgen voor elkaar centraal. Tijdens 
deze workshop leer je hoe je vecht-
sport gebruikt voor andere doelen 
dan het sportieve, inclusief context en 
randvoorwaarden.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 30 
Organisator Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) en Risicovechtsportplatform
Vlaanderen
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

DIVERSITEIT:  
UITDAGING OF VERRIJKING?

Diversiteit is dagelijkse kost geworden in 
de maatschappij waarin we leven. Vanuit 
hun eigen praktijkervaring, tonen de 
lesgevers waar de verschillen vandaan 
komen en hoe we ermee kunnen 
omgaan. Je leert diversiteit zien als een 
verrijking in plaats van een struikelblok. 
Ook je eigen ervaringen komen aan bod.

Duur 6 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator  Groep Intro- Team 
Ducktape 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

OMGAAN MET  
CONTROVERSE EN POLARISATIE

Onze manier van samenleven staat 
onder spanning. Discussies over politiek 
en samenleving raken snel verhit en 
tegenstellingen verscherpen. Hoe moet 
je reageren op heftige of haatdragen-
de uitspraken? Hoe maak je gevoelige 
thema's bespreekbaar? En hoe ontmijn 
je polarisatie? Deze lezing gebaseerd 
op het boek ‘Omgaan met controverse 
en polarisatie in de klas’ helpt je op 
weg. Je krijgt richtingwijzers en tips 
rond moeilijke gesprekken en een open 
gespreksklimaat.

Duur Bespreekbaar
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Organisator Vlaams Vredesinstituut
Kosten € 5 per persoon
Type Lezing
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INTERCULTURELE COMPETENTIE: 
VAN HETEROGENITEIT NAAR 
HETEROGENIALITEIT 

De superdiversiteit van onze maatschap-
pij roept bij veel mensen onzekerheid, 
verwarring, angst en weerstand op. Hoe 
ga je daar als hulpverlener, leerkracht, 
trainer of leidinggevende mee om? 
Deze interactieve workshop geeft je 
de handvaten om met verschil om te 
gaan en het te omarmen. We introdu-
ceren het inspirerende PEACE-model: 
een handelingskader voor intercul-
turele competentie in de praktijk. Via 
ervaringsgerichte oefeningen kom je 
tot inzichten en leer je anders naar je 
praktijk kijken.

Duur Halve of hele dag
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator   
Hummus - the art of deep democracy
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

DEEP DEMOCRAZY:  
TOOLS VOOR JONGEREN

 
Op school of in een jeugdwerking 
willen we kinderen en jongeren vaar-
digheden aanleren die ze helpen om 
hun stem te laten horen in de sa-
menleving van morgen. Een complexe 
samenleving, waar conflicten tot de 
orde van de dag behoren. Om onze 
jongeren daarop voor te bereiden, 
kunnen we ze tools aanreiken. Met de 
tools van Deep Democracy leren we 
hen om hun eigen stem te erkennen 
en hun leiderschap op te nemen. Je 
kan de tools inzetten voor schoolteams 
of jeugdwerkingen die werken rond 
gedeeld leiderschap, of gebruiken in de 
klas of jeugdgroep.

Duur Halve of hele dag
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator  
Hummus – the art of deep democracy
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

DIVERSITEIT IN DE KLAS:  
GOL(L)D-CONCEPT IN DE PRAKTIJK

Deze workshop voor leraren, zorgcoör-
dinatoren, pedagogische begeleiders en 
CLB-medewerkers leert je omgaan met 
diversiteit in onderwijsbehoeften. Het 
doel: iedereen in de klas kan partici-
peren en de leraar houdt de touwtjes 
in handen. Het concept GOL(L)D geldt 
daarbij als activerende ondersteuning: 
Gericht Ondersteunen van Leraren in het 
Leren omgaan met Diversiteit. Auteurs 
Inge Van de Putte en Elisabeth De 
Schauwer geven je inzicht en concrete 
handvaten in het denken rond diversi-
teit en ondersteuning. Deze methode 
kan ook verreikend zijn binnen een 
andere setting, zoals het jeugdwerk. 

Duur Bespreekbaar
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Spreker Inge Van de Putte (UGent)
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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OMGAAN MET RACISME

Hoe ga je om met (online) racisme? 
Deze workshop combineert theorie en 
oefeningen. We vertrekken vanuit de 
bondgenotenstrategie: het idee dat 
mensen, organisaties en overheden 
vanuit één partnerschap verandering 
kunnen realiseren. Samen gaan we op 
zoek naar het gemeenschappelijke en 
proberen we bruggen te bouwen. En 
onderzoeken we het waarom. Want de 
oorzaak van racisme ligt vaak bij iets 
legitiem, zoals nood aan veiligheid. Zo 
komen we tot een respectvol gesprek. 

Duur Bespreekbaar
Aantal deelnemers 10-20 personen
Organisator  Orbit vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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THEMA 2:  
GROEPSDYNAMIEK

PROACTIEVE CIRKELS  
ALS INCLUSIEVE GESPREKSVORM

De proactieve cirkel is een cirkelgesprek 
met meerdere mensen (een team, klas 
of leerkrachtengroep), geleid door een 
moderator. Via deze methode werk je aan 
verbondenheid en een positieve groeps-
sfeer. Het is een vorm van groepsgesprek 
waarbij iedereen leert om aandachtig 
en respectvol te luisteren naar elkaar. 
Individuen leren spreken in een positieve 
taal. Doordat iedereen aan bod komt, 
krijgt elk lid van de groep de kans om 
iets te zeggen. De cirkels installeer je 
best in ‘vredestijd’ en verlopen steeds 
volgens een aantal vaste regels of 
principes.

LEREN OM ACTIEF TE REFLECTEREN

Maak kennis met active reviewing. Dit is 
een methode om deelnemers ervaringen 
te laten delen, te reflecteren en zich te 
ontwikkelen. In de workshop van een 
hele dag diepen we dit verder uit en 
behandelen we meerdere dynamieken, 
groepsopdrachten en reflectiemethodes. 
Je kan zelf een oefening begeleiden en je 
eigen stijl tegen het licht houden. 

Duur 3 uur of volledige dag 
(tip: kies de lange versie)
Aantal deelnemers Maximaal 15 (3 uur) 
of 12 (volledige dag)
Organisator LEJO vzw – Team Vorming
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

De groep maakt zich deze gespreks-
vorm eigen, wat vervolggesprekken 
voor iedereen gemakkelijker 
maakt. Je maakt kennis met deze 
methodiek door erin te stappen en 
ze zelf te beleven. We bespreken 
de toepassing ervan en delen 
ervaringen.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator Apart vzw -  
Team On@break² 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop



16 17

MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID

Wat is maatschappelijke kwetsbaar-
heid, wanneer ben je maatschappelijk 
kwetsbaar? We brengen een aantal 
oefeningen mee en geven theoretische 
kaders om dit begrip te vatten. 

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator  LEJO vzw - Team Vorming 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

POSITIEVE GROEPSDYNAMICA

Wanneer moet je sturen en wanneer 
laat je beter los? Wat is de nood van de 
groep en die van het individu? Wat is 
jouw nood als begeleider? We vertrek-
ken van uitdagende oefeningen en 
verkennen het fenomeen groepsdyna-
mica. Via korte, theoretische reflecties 
krijg je een kader voor de groep(en) 
waarmee je werkt. Zo kan je duidelijker 
kiezen welke acties je onderneemt om 
een positief ontwikkelingsklimaat te 
installeren.

Duur Volledige dag 
Aantal deelnemers Maximaal 12
Organisator  LEJO vzw – Team Vorming 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

VEILIGE GROEP CREËREN

Deze opleiding loodst je door de 
wondere wereld van de groepsdyna-
miek. Je krijgt inspirerende tips & tricks 
voor een optimale dynamiek. Want in 
de meeste groepen spelen subtiele uit-
sluitingsmechanismen. Hierdoor voelen 
sommige personen zich niet veilig. En 
staan ze niet open voor samenwerking 
of zelfontwikkeling. Als begeleider kan je 
het verschil maken! Met enkele simpele 
inzichten en ingrepen maak je de activi-
teiten toegankelijker en inclusiever, met 
minder conflicten en meer motivatie.

Duur Volledige dag of sessie van 
minstens 2 uur
Aantal deelnemers 6-30 
Spreker Steven Desanghere
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

OMGAAN MET CONFLICTEN:  
HERSTELGERICHTE AANPAK

Een crisissituatie hoeft niet noodzakelijk 
negatief te zijn, integendeel. Als je er als
begeleider goed op inspeelt, is het juist 
een nieuwe kans. In deze workshop 
focussen we op moeilijke momenten 
en crisissituaties. We vertrekken vanuit 
de conflictcyclus en zoeken de juiste 
houding en de juiste woorden op het 
juiste moment.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator LEJO vzw - Team Vorming 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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DE NIEUWE AUTORITEIT

De leerkracht, de priester, de agent, de 
man … waren nog niet zo lang geleden 
stevige autoriteitsfiguren. Aan hun gezag 
werd niet getwijfeld. “De” autoriteit is 
nu vervaagd en de Nieuwe Autoriteit 
biedt hier een antwoord op: waakzame 
zorg, belrondes, authenticiteit, het ijzer 
smeden als het koud is, verbinding … 
Ook de concrete methodieken binnen 
Non-violent resistance zijn vlot te 
vertalen naar de dagdagelijkse werking 
van scholen en groepswerkingen. Wil 
je als volwassene of vooral als team 
krachtig optreden wanneer de veiligheid 
voor de groep of het individu niet meer 
gegarandeerd is? Dan biedt Nieuwe 
Autoriteit kansen.   

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator  
Apart vzw - Team On@break²
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

LADDER VAN SAMENWERKEN

Maak kennis met de ervaringsgerich-
te ‘ladder van samenwerking’. Een 
groepsdynamische procesbenadering 
waarbij er 5 treden elkaar logischerwij-
ze opvolgen. Elke trede heeft weer een 
ander theoretisch kader waaraan je me-
thodieken of activiteiten kan verbinden. 
De ladder kan je toepassen op inhoude-
lijk niveau (werking van de organisatie 
bijvoorbeeld) en op relationeel niveau 
(werken aan groeps- of teamsfeer 
bijvoorbeeld). 

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator 
Apart vzw - Team On@break²
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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VAARDIGHEIDSTRAINING:  
MACHT OVER EIGEN GEDRAG

Deze workshop laat begeleiders en 
onderwijsmedewerkers kennismaken 
met een vaardigheidstraining voor 
kwetsbare jongeren. Of jongeren zich 
competent gedragen, hangt af van hun 
capaciteiten én van de situatie. Door 
fysiek te trainen, kunnen jongeren 
sociaal competent gedrag oefenen en 
meer ‘macht’ over hun gedrag en leven 
krijgen. Zo worden ze weerbaar.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator CGG Eclips
Kosten Gratis
Type Workshop

DRUGSTORIES: EEN GETUIGENIS

Bijna 1 op de 6 jongeren experimenteert
 vandaag met illegale drugs. De kans 
dat jongeren hiermee vroeg of laat 
geconfronteerd worden, is dus reëel. 
De medewerkers van Drugstories zijn 
ervaringsdeskundige, preventiewer-
ker, leraar of schrijver. Vanuit deze 
ervaring brengen we geloofwaardige en 
herkenbare verhalen. We informeren 
ook leerlingen, doen hen nadenken 
en waarschuwen voor onverantwoord 
omgaan met drugs. Belangrijke thema’s 
zoals opkomen voor je eigen mening, 
omgaan met groepsdruk en praten over 
gevoelens komen aan bod.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 40
Organisator Drugstories
Kosten € 5 per persoon
Type Getuigenis

MÉÉ MET DE DIGITALE LEEFWERELD  
VAN JONGEREN

Tijdens deze workshop zoomt vzw 
Mediaraven in op de cijfers uit het 
Apestaartjarenonderzoek. Hoe gaan 
jongeren om met digitale media? Wat 
betekent dat voor opvoeders? En wat 
mogen we verwachten in de nabije 
toekomst? Na deze vorming: 

• Weet je welke toestellen, spelletjes 
en sociale media het populairst zijn 
bij kinderen en jongeren

• Heb je inzicht in hoe mediawijs 
kinderen en jongeren zijn

• Heb je zicht op de laatste trends in 
hun digitale leefwereld

• Heb je handvaten om er als ouder, 
leerkracht of jeugdwerker mee om 
te gaan

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator Mediaraven vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

THEMA 3:  
JONGEREN WEERBAAR MAKEN 



22 23

OMGAAN MET ONLINE POLARISATIE  
EN DISCONNECTIE

Tegenwoordig is er veel frustratie 
te vinden online, zoals propaganda, 
aanzetten tot haat, fake nieuws en be-
vooroordeelde inhoud. Hoe moeten we 
deze uitingen interpreteren en moeten 
of kunnen we hierop reageren? En hoe 
gaan we om met de verschillen tussen 
online gedrag en online denken? De 
sleutel ligt bij de focus op de onder-
liggende problemen. Tijdens deze 
workshop bekijken we de rol van ICT bij 
integratie en burgerschap, en de uitda-
gingen van disconnectie en polarisatie.

Duur Bespreekbaar, vanaf een halve dag
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Organisator Hannah Arendt Instituut
Kosten € 5 per persoon
Type  Workshop

ONLINE PLATFORMEN VOOR 
RADICALISERING

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in 
de online platformen die radicalise-
ring in de hand kunnen werken. Naast 
nieuwe inzichten in online radicalisering 
en platformen met een link naar radi-
calisering, krijg je ook de handvaten om 
jongeren kritisch en weerwaar te maken.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator Mediaraven vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

COMPLOTTHEORIEËN EN FAKE NEWS

Jongeren worden vandaag overspoeld 
met informatie en voelen zich niet altijd 
verbonden met de maatschappij of (h)
erkend. Hierdoor neigen ze mee te gaan 
in complottheorieën en fake news, en 
zo onbereikbaar of onherkenbaar te 
worden. In deze workshop leer je wat 
een complot is, welke invloed het heeft 
op jongeren, wat het onderscheid is 
tussen fake news en echt nieuws, hoe 
je op uitspraken van jongeren kan 
reageren, wanneer je je zorgen moet 
maken en hoe je kan ingrijpen. 
Doelgroep: vrijetijdsorganisaties die op 
vrijwillige basis werken met kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15  
deelnemers per vormingswerker
Organisator Uit de Marge vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

OMGAAN MET MEDIA

Digitale media spelen een belangrij-
ke rol bij het vormen van een kijk op 
de wereld. Jongeren en bij uitbreiding 
iedereen die online filmpjes, tekst of 
foto’s ziet, wordt beïnvloed door een 
mix van ware en valse informatie, com-
plottheorieën, influencing en framing. 
Zonder dat je je ervan bewust bent, kan 
dit op termijn leiden tot een negatieve 
houding, angst, polarisatie en zelfs 
extreem denken.
Lut De Jaegher is fact checker voor het 
EU Disinfo Observatory, werkte mee 
aan het onderzoeksproject DeFacto en 
doceert digitale en sociale media en 
interculturele communicatie. Ze reikt 
leraren, opvoeders en begeleiders 
tools aan om jongeren en volwasse-
nen inzicht te geven in de systemen 
achter het ontwikkelen en verspreiden 
van mis- en desinformatie. Zo leidt ze 
je op een praktische en uitdagende 
manier op tot een ware "date-detective", 
speurend naar misleidende en foutieve 
informatie.

Duur Bespreekbaar
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Organisator Artevelde Hogeschool
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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THEMA 4:  
RADICALISERING, POLARISATIE  
EN EXTREMISME BEGRIJPEN 

SIGNALEN VAN RADICALISERING 
HERKENNEN

 
Vang je mogelijke signalen op van radi-
calisering? Dan moet je eerst uitzoeken 
of het gaat om de zoektocht van een 
puber of dat er reden is voor bezorgd-
heid en ingrijpen. Dankzij deze opleiding 
kan je het onderscheid beter maken. Je 
leert meer over het radicaliseringspro-
ces, dat niet volgens een vast stramien 
verloopt. En je leert het verschil tussen 
radicalisering en extremisme.

Duur 2,5 uur
Aantal deelnemers Maximaal 30
Organisator EXPO-R stad Gent en  
OCMW Gent
Kosten Gratis
Type Workshop

STRAFFE GESPREKKEN:  
HOE OMGAAN MET STRAFFE  
UITSPRAKEN VAN JONGEREN

Soms vang je in je werking extreme 
uitspraken van jongeren op, bijvoor-
beeld over racisme, seksualiteit of 
wereldnieuws en weet je niet goed hoe 
je daarop moet reageren. Tijdens deze 
workshop bieden we handvaten om op 
een constructieve manier om te gaan 
met extreme uitspraken. We gaan samen 
aan de slag met handelingskaders om 
negatieve, polariserende signalen te 
kunnen plaatsen en je leert concrete 
gespreksvormen en -technieken. 
Doelgroep: vrijetijdsorganisaties die op 
vrijwillige basis werken met kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. 

Duur 3 uur
Aantal deelnemers  
Bespreekbaar, maximum 15  
deelnemers per vormingswerker
Organisator Uit de Marge vzw
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

ISLAM: DUIDING EN  
THEOLOGISCHE BENADERING

Wat houdt radicalisering precies in? 
Waarom vertrekken Belgische jongeren 
naar de conflictgebieden? Welke rol 
speelt de islam hierin? Op deze vragen 
probeert spreker Khalid Benhaddou een 
antwoord te geven. Hij maakt radicali-
sering bespreekbaar en doorbreekt de 
tegenstelling waarvan vele mensen in 
onze samenleving zijn doordrongen. Een 
boeiend betoog over de geschiedenis en 
de grondbeginselen van de islam. 

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 50
Organisator Khalid Benhaddou  
(coördinator onderwijsnetwerk  
islamexperten tegendiscours, voorzitter 
Platform Vlaamse Imams)
Kosten € 5 per persoon
Type Lezing
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RADICALISERING BEGRIJPEN: TUSSEN 
REDE, REDELIJKHEID EN WAANZIN

Vandaag is onze maatschappij meer dan 
gekleurd. De ontmoeting tussen verschil-
lende culturen en levensbeschouwingen 
is heel fascinerend, maar soms ook 
beangstigend. Hoe kan je er als pro-
fessional of vrijwilliger voor zorgen dat 
jongeren en (jong)volwassenen met 
een migratieachtergrond zich beter 
voelen? Tijdens deze workshop krijg je 
psychosociale en levensbeschouwelijke 
bouwstenen aangereikt om radicalise-
ring te begrijpen en om in te grijpen.

Duur 2 uur, halve dag of volledige dag
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator  Averroes vzw 
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

OMGAAN MET CONFLICT EN POLARISATIE

Conflict is een woord dat vaak een 
negatieve lading oproept. In Deep 
Democracy zien we conflict als een kans 
op groei. Groei van een individu, van een 
organisatie en groei in de wereld. We leren 
jou hoe je kan omgaan met spanning en 
conflict. Liefst zo vroeg mogelijk in een 
proces, zodat de zaken niet escaleren. Het 
probleem is niet het conflict, wel dat wij 
niet conflictvaardig zijn. In deze workshop 
leer je:

• Onderscheid tussen conflict en polarisatie
• Verschillende fases van conflict  

en conflicthantering
• Inzicht in je eigen conflictstijl en  

de aspecten die weerstand geven
• Belang van neutraliteit
• Conflict stapsgewijs aanpakken  

met Deep Democracy

Duur Halve dag of volledige dag
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator Hummus - the art of deep 
democracy
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

NIEUWS RECHTS

Ico Maly is docent Digital Media & 
Politics aan Tilburg University en hoofd-
redacteur van Diggit Magazine. Hij komt 
zijn boek “Nieuw-Rechts” toelichten. 
In dit boek duidt hij de opkomst van 
rechts-extremisme en identitaire jonge-
renbewegingen in Europa.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Minimaal 15
Spreker Ico Maly
Kosten € 5 per persoon
Type Lezing

HALAL OF NIET

Heel veel scholen, leerkrachten, 
CLB-medewerkers, ouders, leerlingen, jeugd-
verenigingen en sportclubs hebben vragen 
over (omgaan met) islam. Wat is voor 
moslims halal (toegestaan) en wat niet, 
en waarom? En hoever moet je gaan om 
daaraan tegemoet te komen op school? Wat 
met de vraag naar gescheiden zwemmen, 
hoofddoeken, halal eten, islamitische 
feestdagen? In hoeverre hou je rekening met 
de islam in de leerstof? Wat zijn mogelijke 
tekenen van radicalisering en hoe ga je 
daarmee om? Imam en deradicaliserings-
expert Khalid Benhaddou legt uit wat de 
religieuze en culturele achtergrond en 
waarde is van wat (sommige) moslims vragen 
of hoe ze zich gedragen. Emilie Le Roi werkt 
als aanspreekpunt deradicalisering voor het 
departement Onderwijs en bekijkt wat de 
regelgeving zegt. Samen komen ze tot een 
weloverwogen en bruikbaar advies.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Organisator Netwerk Islamexperten
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop
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THEMA 5: 
IDENTITEITSONTWIKKELING

THEMA 6: 

ALGEMEEN WELZIJN 

POSITIEVE IDENTITEITSONTWIKKELING 
BIJ (MOSLIM)JONGEREN

Jongeren in de puberteit zijn sterk  
beïnvloedbaar en worstelen vaak met 
hun identiteit. Deze sessie geeft je 
inzicht in hun zoektocht naar religieuze 
identiteitsontwikkeling. Als begeleider 
krijg je tools om dit proces op een 
positieve manier te doen verlopen.

Duur Bespreekbaar
Aantal deelnemers Bespreekbaar
Spreker Hilmi Lazhar
Kosten € 5 per persoon
Type Workshop

POSITIEVE GESPREKKEN VOEREN

Hoe kan je aandacht blijven houden 
voor de kwaliteiten en sterktes van je 
mensen? Hoe blijf je hoop geven in de 
gesprekken die je voert? Tijdens deze 
interactieve ervaringsworkshop gaan 
we samen op zoek naar de antwoorden. 
Je krijgt als hulpverlener, wijkwerker, 
maatschappelijk werker of welzijns-
werker praktische tips over positieve 
gespreksvoering. Die tips kan je meteen 
toepassen in de praktijk! 

Duur 2x 3 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator  CGG Eclips en OCMW Gent
Kosten Gratis
Type Workshop
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NOKNOK: VEERKRACHT  
VAN JONGEREN STIMULEREN

Werk je als jeugdwerker of andere 
eerstelijnswerker met jongeren? Dan 
is NokNok misschien wel een methode 
voor jou! NokNok is een manier om de 
geestelijke gezondheid van jongeren 
van 12 tot en met 16 jaar te bevorde-
ren. Tijdens deze workshop maak je 
uitvoerig kennis met de methodes en ga 
je zelf aan de slag na een theoretische 
inleiding.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator  Logo Gezond+
Kosten Gratis
Type Workshop

MIND-SPRING:  
PSYCHO-EDUCATIE VOOR ASIELZOEKERS

Werk je met mensen met een migratie-
geschiedenis? En zoek je een manier om 
hun mentale veerkracht te vergroten? 
In deze interactieve workshop kan je 
als beroepskracht kennismaken met 
enkele werkvormen van Mind-Spring: 
psycho-educatie voor asielzoekers en 
vluchtelingen in de moeder- of  
contacttaal. Er is een aanbod zowel voor 
jongeren en kinderen als voor ouders.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 15
Organisator CAW Oost-Vlaanderen
Kosten Gratis
Type Workshop

OPEN MIND:  
OPLOSSINGSGERICHT BORDSPEL

Via Open Mind leer je op een laag-
drempelige manier om meer 
oplossingsgericht te denken. Het is 
een interactief bordspel dat je op een 
speelse manier bewust maakt van je 
eigen kwaliteiten en die van je team. Het 
spel versterkt je veerkracht, waardoor je 
als persoon en als groep sterker staat 
tegenover de huidige maatschappelijk 
en professionele uitdagingen. 

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 20
Organisator OTIZ
Kosten Gratis
Type Workshop

VERGROOT JE VEERKRACHT  
ALS ZORGPROFESSIONAL

Als zorgprofessional is het belangrijk dat 
je sterk in je schoenen staat. Dagelijkse 
stress en levensgebeurtenissen kunnen 
heel wat van je vragen. Hoe blijf je 
overeind en draag je zorg voor jezelf? 
Hoe blijven je batterijen opgeladen? 
Deze workshop helpt je om beter om te 
gaan met alledaagse situaties en zo je 
veerkracht te versterken.

Duur 2 uur
Aantal deelnemers Maximaal 12
Organisator Logo Gezond+
Kosten Gratis
Type Workshop



INSCHRIJVEN OF MEER INFO?
Contacteer het Team Extremisme,  
Polarisering en Radicalisering:

• preventievoorveiligheid@stad.gent
• 09 268 21 00 

UP-TO-DATE VORMINGSAANBOD?  
stad.gent/radicalisering

Stad Gent, Departement Samenleven,  
Welzijn en Gezondheid 
Team Extremisme, Polarisering en Radicalisering 
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