In de opvoeding van kinderen loop je als
ouders soms tegen kleine of grote zorgen of
opvoedvragen aan. Voor ouders met een
andere culturele of religieuze achtergrond is
dat niet anders. Maar een deel van de vragen
kunnen wel anders zijn dan de vragen van de
meeste andere ouders. Bijvoorbeeld vragen
die voortkomen uit zorgen over discriminatie
of door de angst dat jouw kinderen zich niet
thuis voelen in de Nederlandse samenleving.
In de pilots weerbaar opvoeden in vijf
gemeenten zijn lokale samenwerkingspartners
-met inzet van experts- op zoek gegaan naar
handvaten voor hulpverleners om deze groep
ouders beter te kunnen helpen.
Opvoedvragen vanuit ouders stonden centraal
en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden.
Dit project heeft veel kennis opgeleverd en
deze kennis wil het Ministerie SZW, Directie
Samenleving & Integratie met meer
gemeenten en hulpverleners delen.
Een belangrijke doelstelling binnen de pilots
weerbaar opvoeden vormde ‘het bespreekbaar
maken met ouders/binnen gemeenschappen
van heikele cultureel-religieuze onderwerpen’,
waaronder: verhouding tot de ander, omgang
met schaamtecultuur, en omgang met
discriminatie. Daarnaast vormde het
verbeteren van de samenwerking tussen
formele en informele opvoedondersteuners
een belangrijk aandachtspunt.

Eindbijeenkomst
Weerbaar Opvoeden
Humanity House
Prinsegracht 8, 2512GA Den Haag
Programma 8 november 2018:
12:00-13:00 uur

Lunch en ontvangst

13:00-14:00 uur

Plenaire opening met o.a.
resultaten actieonderzoek
Verwey Jonker Instituut

14:00-16:00 uur

Workshops per gemeente

16:00-17:00 uur

Plenaire afsluiting

Aanmelden vóór 1-11 via onderstaande link:
https://goo.gl/forms/FtvHlGJ4eyxtKx6s1

Informatie Workshops
Maastricht:
• Aanpak op stedelijk niveau: concept ‘het
weerbare midden’ en methode ‘bespreken
van dilemma’s’
• Ondersteuning groeidiamantjes uit de wijken
• Uitbreiding van de Rots Water training op
scholen met een oudercomponent

Culemborg:
• Aanpak via Brede School: inzet van
verbindingsfunctionarissen
• Aanpak via (Turkse en Marokkaanse)
moskee: van algemeen naar specifiek voor
moeders en vaders, met inzet van
vrouwengroep Oase, Stichting Marokkaanse
Participatie, ElkWelzijn en begeleid door
experts uit landelijke support groep

Leiden:
• Bespreking heikele thema’s in moeder- en
vadergroepen van de WijkAcademies
Opvoeden en methodiekoverdracht/borging
via train-de-trainer welzijnsprofessionals
• Vadergroepen via Moskee Noord en Zuid
met inzet van islamtheoloog (besproken in
workshop Delft)

Roosendaal:
• Aanpak vanuit CJG (WegWijs) en via scholen
• Workshops Positief Intercultureel Opvoeden
en verdiepingsgesprekken (op basisscholen)
• Cursus Islam en Islamitische culturen in
Nederland voor professionals
• Methodiekoverdracht/borging via train-detrainer aan jongerenwerkers en ouders

Delft:
• Aanpak via JGZ en Delft voor Elkaar:
Somalische vaders bereikt en geactiveerd,
gesprekken over opvoeden met inzet van
islamtheoloog; vervolg met Marokkaanse
vadergroepen

Aanmelden vóór 1-11 via onderstaande link:
https://goo.gl/forms/FtvHlGJ4eyxtKx6s1
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Vragen? Mail of bel Kristel Logghe, landelijke
projectleider weerbaar opvoeden:
k.logghe@multivation.nl, 0623753471

