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Diversiteit op de vormingsagenda
Denktank sessie:

Hoe diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in
de kijker zitten in je vormingsaanbod?
Tips en tricks.
Samen uitdenken en of aanpassen van de
sessie.

Train de trainer
Vorming diversiteit geven:

Expertise opdoen om zelf een sessie diversiteit
te geven.
Blik verruimen en nieuwe insteken geven/
krijgen.
Informatie waarmee je onmiddellijk aan de
slag kan.

Teasers

Algemeen
vormingen
Alle vormingen zijn interactief en op het
jeugdwerk gericht.
Het is steeds mogelijk om de vorming te
richten op één bepaalde doelgroep.
De vormingsgever neemt contact op om de
vraagverduidelijking te doen!
Gratis vormingen dankzij de provincie OostVlaanderen.

Wat is jeugdwerk voor allen?
Netwerkorganisatie van de provincie OostVlaanderen.
Expertise ter beschikking stellen om de
kloof tussen het jeugdwerk en kwetsbare
doelgroepen te verkleinen.
Mogelijkheid tot het bieden van
ondersteuningstrajecten en vormingen.

Partnerorganisaties
Provincie Oost-Vlaanderen
Vzw Lejo		
Uit de Marge
Groep Intro		
JOM 			
Circusplaneet		

VFG Jong
Vzw Oranje
Kazou
VDS
Diggie Vzw

Proeven van diversiteit:

Diversiteit in de kijker zetten op een
interessante, speelse en luchtige manier.
Korte momentjes, makkelijk te integreren in
de cursus zonder ervoor extra sessietijd te
moeten uittrekken.
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1
Startpakket:
nog niet in aanraking gekomen met diversiteit,
maar ik ben er wel nieuwsgierig naar!
Diversiteit, je ding?!

Kennismaking met diversiteit en inclusie.
Kinderen en jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie
Kinderen en jongeren met een beperking

Inclusiebox: prikkeling

Speels en ervaringsgericht
Mogelijkheden van kinderen uit kwetsbare
doelgroepen in de verf zetten.
Het thema inclusie op de agenda zetten.

2
actie :
met het thema diversiteit aan de slag gaan!
Drempels verlagen:
Hoe werken aan de toegankelijkheid van je
werking?

Fysieke en psychische drempels.
Hoe jongeren zich welkom laten voelen?
Kansarmoede, beperking, meertaligheid... naar
gelang de noden van de werking.

3
Specialisatie:
Ik kom in contact met diversiteit en heb
specifieke vragen of moeilijkheden
Creatief communiceren:
Taalbarrières wegwerken

Wat is duidelijk communiceren?
Hoe zetten we dit om in de praktijk?
Meertaligheid, spreken met ondersteuning van
gebaren, visualiseren... naar gelang de noden
van de werking.

ADHD? Ik doe mee!

Kennismaking met de leefwereld van kinderen
en jongeren met ADHD.
Mogelijkheden en beperkingen
Hoe met deze kinderen omgaan?

Autisme in het jeugdwerk:

Wat is autisme?
Kennismaking met de leefwereld van kinderen
en jongeren met autisme
Tips en tricks

Grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering:
Wat is grensoverschijdend gedrag?
Begeleidersstijlen
Hoe met conflicten omgaan en ze voorkomen?

4
verdiepingssessies
Vernieuwende ideeën rond diversiteit:

Werk je al met kinderen en jongeren met een beperking
en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties? Zin in wat
nieuwe ideeën?
Shop onder andere uit:
Circusactiviteiten voor anderstalige nieuwkomers
Snoezelen
Herstelgericht werken
...

Vormingen op maat:

Andere vragen of interesses, contacteer ons!

Divers(e) spelen:
Over speelkansen en speelmogelijkheden
Kan iedereen volop (mee)spelen?
Spelen maken op maat van ieder kind.
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