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Eendaagse cursus ‘Omgaan met jongeren met extreme idealen’ voor leerkrachten en docenten  

Doelgroep: 

Voor iedereen die zich wil verdiepen in de dilemma’s van 
de hedendaagse samenleving en in actuele maatschappelij-
ke thema’s die ook de onderwijspraktijk raken, zoals radi-
calisering, jihadisme, antisemitisme.  
 
Inhoud: 

Vaak gaan we er als vanzelfsprekend van uit dat de eigen 
manier van kijken en dat wat voor jezelf betekenis heeft 
ook voor anderen geldt. Maar is dat zo? De complexiteit, 
de gevoeligheden en de dilemma’s van onze pluralistische, 
democratische samenleving vereisen een duurzame visie op 
de wereld en de mens(heid). Kennisvermeerdering en (kri-
tisch) nadenken over fundamentele (cultuur-, religie- en 
groepsoverstijgende) waarden zijn onmisbare ijkpunten 
voor die visie. 

Als leerkrachten en docenten geconfronteerd worden met 
gebeurtenissen en signalen, dan wordt verwacht dat zij op 
het juiste moment op de juiste dingen letten en de juiste 
woorden zeggen. Hoe zeker zijn leerkrachten en docenten 
in hun weerwoord en hun pedagogisch en corrigerend 
handelen? Of durven zij de confrontatie niet aan te gaan 
met leerlingen en/of hun ouders vanwege de angst om te 
polariseren en te discrimineren of de angst voor verwijten 
of intimidatie? Hoe versla je die handelingsverlegenheid? 

Het programma dat wij aanbieden geeft nieuwe inzichten 
en biedt handvatten voor een ‘andere’ kijk op het pedago-
gische handelingsrepertoire van leerkrachten en docenten 
waardoor hun weerbaarheid wordt versterkt. 

Het is een intensief en interactief programma, waarbij ie-
ders inbreng er toe doet.  
 
Na afloop heeft u inzicht: 

§ in de mogelijkheden en onmogelijkheden die recht doen 
aan verschillen in waarden, normen en aangeleerd ge-
drag  

§ in de historische en actuele ontwikkelingen van de fun-
damentele waarden van onze democratische rechtstaat 
en de pluralistische ‘kijk’ daarop 

§ in waardevolle en onmisbare ijkpunten van radicalise-
ringsprocessen bij jongeren met extreme idealen 

 

Opzet/Open inschrijving: 

Een cursus van twee aaneengesloten dagdelen 
(van 09.30 uur tot 16.30 uur).  

Uitvoeringsdata in najaar 2015: 
§ woensdag 9 september 
§ woensdag 14 oktober 
§ woensdag 2 december 

Voor een lunch wordt gezorgd.  
 
Aantal deelnemers: 

10 tot 16 personen.  

De cursus gaat door bij een groepsgrootte van 10 
personen. Dan hoort u in welke locatie u ver-
wacht wordt. Getracht wordt een voor de deel-
nemersgroep zo gunstig mogelijk gelegen locatie 
te regelen. 

 
Inschrijving: 

Inschrijven kan per e-mail: info@buro-balans.nl 
of telefonisch: 0162 - 420 200. Vermeld daarbij 
uw voorkeursdatum en evt. 2e keus. 
 
Kosten: 

€  245,00 per persoon, b.t.w. vrijgesteld,  
incl. lunch, koffie, thee 
 
De dag wordt uitgevoerd door:  

Gerrit van Roekel. 

Voor meer inhoudelijke informatie 
over deze cursus of indien u met 
uw team of afdeling een cursus 
(in-company) wilt volgen, of indien u Gerrit van 
Roekel wilt uitnodigen voor een lezing of work-
shop, neemt u dan a.u.b. contact met ons op 
voor een offerte-aanvraag.  

Een in-company cursus (2 dagdelen) kost € 1.600 
b.t.w. vrijgesteld, excl. reiskosten van de trainer.  
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 16 personen. 
Grotere groepen in overleg. 

	  


