Beste,
Preventie van radicalisering steunt op een integrale en geïntegreerde ketengerichte benadering. Het bundelen van kennis en zorgen voor een goede informatie – uitwisseling
tussen alle betrokken actoren zijn hierbij cruciale elementen.
Gouverneur Decaluwé, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid en de Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten nodigen u graag uit voor een studiedag die de ketengerichte aanpak van radicalisering binnen het lokaal beleid en de schoolcontext vooropstelt.
Programma
8u30 Onthaal
9u Welkomstwoord door Minister van Onderwijs Hilde Crevits en Gouverneur Carl Decaluwé
9u30 – 12u30 Toelichting:
 Khalid Benhaddou – Coördinator van het Netwerk Islamexperten, Imam en voorzitter van het platform van Vlaamse Imams
 Vlaamse Overheid – departement Onderwijs en Vorming en departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Emilie Le Roi en Hendrik Van den Bussche)
 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (Bo Durieux, Soline Van Innis en Maarten De Waele)
12u30 – 14u Broodjeslunch
14u – 16u30 Workshops (u kan 2 workshops volgen waarvan u de keuze kan aangeven bij inschrijving):
A. Onderwijs - Chris Wyns (Pedagogisch begeleider gelijke kansen en diversiteit en aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering. Onze identiteit is gelaagd en steeds in beweging. Hoe geven we jongeren de noodzakelijke ruimte om te groeien
en blijven we toch alert voor
tekens van radicalisering?
Hoe gaan we met die signalen? Hoe vermijd ik zelf om radicalisering te triggeren? Welke positie neem ik in als leraar of directeur van een school?
B. Lokale Integrale Veiligheidscel - FOD BiZa & VVSG in samenwerking met een lokaal bestuur uit West-Vlaanderen
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we na hoe kan uw stad of gemeente een Lokale Integrale Veiligheidscel kan opstarten en een basis kan vormen voor een
multidisciplinaire aanpak.
Verder wordt nagegaan hoe informatie met diverse partners kan worden gedeeld en wat de huidige sterktes, zwaktes en valkuilen zijn van het installeren van een LIVC.

C. Netwerk islamexperten - Khalid Benhaddou
Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan
gaan rond religie,
waar de grens ligt tussen religie en radicalisering en wordt er een antwoord gegeven op enkele veelvoorkomende vragen.
D. Vzw Arktos - Karel Lepla (vormingsmedewerker Arktos West - Vlaanderen)
Hoe maken we jongeren weerbaar en veerkrachtig? Karel Lepla is actief in allerlei Arktos vormings- en ondersteuningsprojecten: in de vrije tijd van kinderen en
jongeren, in schoolondersteunende projecten, in weerbaarheidstraining en in werken rond veerkrachtige jongeren in een bewuste omgeving. Vanuit deze brede
ervaring begeleidt hij deze workshop.
16u30 Slotwoord door Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon
Locatie
De studiedag vindt plaats op de campus van de VIVES Hogeschool, Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk.
Inschrijven
U kan zich inschrijven via volgende link: https://s.chkmkt.com/?e=87312&d=e&h=7DF0CBF5CD9DDE9&l=nl
In de namiddag kan u 2 workshops volgen. U dient uw keuze aan te geven bij inschrijving.
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 10 september 2017. Deelname is gratis.
Parkeren
U parkeert best op parking P1 – Park and Ride aan de overkant van Kinepolis en Kortrijk Xpo, op 5 minuten wandelafstand van VIVES.
Uw parkingticket kan u aan het onthaal van VIVES laten valideren waardoor u gratis kan parkeren.
Openbaar Vervoer
Vanuit het station van Kortrijk rijden verschillende bussen rechtstreeks naar VIVES. De bussen dragen het opschrift “Hoog Kortrijk”, “Xpo” of “PR-Pendelbus”.
Haltes zijn voorzien aan de Expohallen, Kinepolis, Steenbakkerstraat en Universiteitslaan.
Liggingsplan
U vindt het liggingsplan van de VIVES Hogeschool in bijlage van deze uitnodiging.
Hebt u verder nog vragen? Dan kan u steeds terecht bij Sofie.Hedebouw@west-vlaanderen.be
Ondervindt u problemen bij het inschrijven, gelieve maarten.dewaele@vvsg.be te contacteren

De studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met volgende partners:

