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nodigt u van harte uit op de

STUDIEVOORMIDDAG

RADICAAL INTEGRAAL
Emanciperend werken aan radicalisering in onderwijs en welzijn
Schaarbeek, dinsdag, 4 oktober 2016
Het maatschappelijk debat over radicalisering heeft een impact op de werking van scholen, jeugd- en
welzijnswerk. Hun teams staan voor nieuwe uitdagingen. Van hen wordt verwacht dat zij over het
thema in gesprek gaan, dat ze preventieve acties opzetten, dat ze signalen opvangen, herkennen
en/of doorgeven, enz. Kennis over radicalisering is nodig om argumenten te ontwikkelen en keuzes te
maken in de actie die men kan en/of wil ondernemen.
Met de studievoormiddag ‘Radicaal Integraal’ hopen wij daaraan bij te dragen. U mag dus
interessante theoretische inzichten en goede praktijkvoorbeelden verwachten.
Kom inspiratie opdoen tijdens deze studievoormiddag op dinsdag 4 oktober 2016.
Deelnemers krijgen het septembernummer van Welwijs in de deelnemersmap. Voor nieuwe abonnees
op Welwijs is er een voordelig aanbod! (zie verder).
Het programma en de inschrijvingstool vindt u op www.welwijs.be
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Onthaal

9u00

Radicale vragen
Dieter Burssens, voorzitter van de studievoormiddag

9u30

Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed
Alain Van Hiel, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGent

10u00

Radicaal voor jongeren. De impact van het radicaliseringsbeleid op het jeugdwerk en
onderwijs
Pascal Debruyne, Uit De Marge, Department of Social & Political Sciences, UGent
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Koffiepauze
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Bounce – versterken van weerbaarheid tegen gewelddadige radicalisering
Gert Winters, Arktos vzw, Leuven
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Diversiteit – pedagogisch perspectief - Chiro Brussel
Griet Verschelden, Sociaal Werk, Hogent

11u40

Radicaliteit insluiten
Chris Wyns, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Lerenden, Brussel

12u00

Afsluitende reflecties
Meryem Kanmaz, doctor in politieke en sociale wetensch. - verrichtte onderzoek naar Moslims in Europa

12u15

Einde

Datum: Dinsdag 4 oktober 2016
Locatie: De Factorij - Zaal Mimosa, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
Deelnameprijs: € 20.
Speciale actie voor nieuwe abonnees: € 30 voor inschrijving studiedag + abonnement 2017 (opgelet: dit geldt
enkel voor nieuwe abonnees!).
Inschrijving: inschrijven kan online of per post: zie www.welwijs.be

