Voorkomen en
signaleren van
radicalisering
Trainingsaanbod voor
Rotterdamse scholen

De gemeente Rotterdam en Stichting School en
Veiligheid bieden scholen verschillende trainingen aan
om radicalisering te voorkomen en tijdig te signaleren.
Bent u werkzaam op een Rotterdamse basis- of
middelbare school en heeft u interesse in één of
meerdere trajecten? Neem dan contact met ons op. Alle
trajecten zijn gratis.
Voor docenten
Er bestaat geen eenduidig profiel op basis waarvan
radicalisering bij leerlingen kan worden waargenomen.
Er zijn wel zaken waar docenten op kunnen letten. De
training Wij-zij-denken en extreem gedrag op school
is op maat gemaakt en leert docenten signalen van
polarisatie op school te herkennen en de ontwikkeling van
extreme idealen bij leerlingen vroegtijdig op te sporen.
Docenten weten na de training ook wanneer en waar ze
hun zorgen uit handen kunnen geven. Ervaringsgericht
leren en de eigen werksituatie staan in de training centraal.
De trainingen zijn op eigen locatie en voor maximaal 15
deelnemers.

Voor leerlingen basisonderwijs
Wat kan je al op de basisschool doen om te zorgen dat
leerlingen stevig in hun schoenen komen te staan? De
training Pro Hero is voor leerlingen in groep 7 en 8 en
zet in op versterking van identiteitsontwikkeling en de
ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden.
Voor leerlingen voortgezet onderwijs
Er zijn verschillende theatervoorstellingen mogelijk voor
leerlingen vanaf 15 jaar. Deze worden op de eigen school
aangeboden. De voorstellingen behandelen diverse
thema’s en actuele onderwerpen, zoals radicalisering, de
rechtstaat, democratie en vrijheid van meningsuiting.
Voor ouders
Voor Rotterdamse ouders wordt de training Weerbaar
opvoeden aangeboden. Ouders ontwikkelen kennis en
vaardigheden om hun kinderen weerbaarder op te voeden
tegen radicalisering. Vaders en moeders krijgen deze
training apart van elkaar aangeboden omdat zij in de
opvoeding tegen andere problemen aanlopen.

Meer Info
Voor meer informatie over het aanbod, kosten en
aanmelden, kunt u contact opnemen met Ahmed
Harika via a.harika@rotterdam.nl.
Kijk voor meer informatie over radicalisering op de
website van de gemeente Rotterdam en abonneer
u op de nieuwsbrief.

rotterdam.nl/radicalisering

