
SAMEN  WERKEN AAN EEN POSITIEF KLIMAAT

PUBERAAL, 
LASTIG OF RADICAAL? 

UITNODIGING VORMINGEN
VOOR WIE MET JONGEREN WERKT

Beste jeugdwerker, trainer, begeleider,

Het college van burgemeester en schepenen nodigt u uit op enkele boeiende 
vormingen voor wie met jongeren werkt.

Puberaal, lastig of radicaal? Discriminerende uitspraken, harde standpunten  
en vragen rond religie: vroeg of laat krijgt u er mee te maken.
Wat doet u als jongeren botsen met de grenzen van onze diverse maatschappij?
Reageert u en zo ja, hoe doet u dat?

In deze drie vormingen vertrekken we vanuit allerlei herkenbare situaties.  
We gaan dieper in op de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren, reiken 
praktische tips en tricks en een theoretisch kader aan.  U kan aan alle drie of aan 
één van de sessies afzonderlijk deelnemen.

Graag tot dan,

Mieke Hullebroeck  Elke Decruynaere  Daniël Termont
Stadssecretaris  Schepen van Onderwijs,  Burgemeester
  Opvoeding en Jeugd

1. DE ISLAM   DINSDAG 12 DECEMBER 2017 

Op 12 december starten we met een uiteenzetting over de islam, de misverstanden 
die erover bestaan en de plaats die religie inneemt bij jongeren in hun zoektocht 
naar identiteit. Op die manier bieden we jeugdwerkers de middelen om sterker in 
hun schoenen te staan als ze het met jongeren over geloof hebben. 
 
 Wanneer? Dinsdag 12 december van 18 tot 21 uur
 Waar?  Jeugddienst - Kiosk, Kammerstraat 12, 9000 Gent 

 
2.  RACISME & VOOROORDELEN DINSDAG 23 JANUARI 2018 

 
Hoe herkent u racisme en onverdraagzaamheid tussen jongeren? 
Hoe gaan we om met discriminerende uitspraken en wat als we onszelf 
op vooroordelen betrappen? 
 
 Wanneer? Dinsdag 23 januari 2018 van 9 tot 13 uur
 Waar?  Jeugddienst - Kiosk, Kammerstraat 12, 9000 Gent 

3. IDENTITEITSONTWIKKELING DONDERDAG 19 APRIL  2018 

Hoe zien jongeren zichzelf en hoe worden zij door anderen gezien? Voor kinderen 
en jongeren met etnisch diverse roots kan het een extra uitdaging zijn om een 
eigen plekje te vinden in de samenleving. Kinder- en jeugdpsychiater Winny Ang 
legt uit hoe u hen daarbij kan helpen.

 
 Wanneer? Donderdag 19 april 2018 van 18 tot 21 uur
 Waar?  Jeugddienst - Kiosk, Kammerstraat 12, 9000 Gent 

INSCHRIJVEN VERPLICHT!  GRATIS - BEPERKT AANTAL!

Inschrijven per mail bij Charlotte Vansteelant,  
Dienst voor Preventie en Veiligheid, team radicalisering. 
 Hoe?  Charlotte.vansteelant@stad.gent
 Meer info?  stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/radicalisering
 


