TRAINING
Inclusie en respect voor diversiteit:
het creëren van een netwerk tussen verschillende organisaties
Deze training maakt deel uit van het internationale project TOY for Inclusion. De focus ligt op community
based Early Childhood Education and Care (ECEC)voor alle kinderen, met bijzondere aandacht voor
Romakinderen en hun families.

Inclusie van Roma
De deelnemers zijn professionals in werken aan inclusie binnen verschillende voorzieningen. De focus van
deze opleiding is de inclusie van Roma en niet-Romafamilies en kinderen, binnen een intergenerationeel
perspectief. Dit gebeurt via uitwisseling van praktijken en ideeën met professionals uit verschillende
organisaties. Met deze training kom je tot een samenhangende benadering van progressief universalisme en
inclusie, je komt tot een aanpak die het welzijn van kinderen en gezinnen ten goede komt.
Deze thema’s zullen in de training aan bod komen:





Wat zijn uitdagingen en succesfactoren voor organisaties om Roma en niet-Roma kinderen en
families samen te brengen?
Welke professionaliteit is nodig om deze uitdagingen aan te pakken?
Hoe werk je met de ideeën die gezinnen over schoolgaan hebben?
Hoe creëren we binnen een benadering van community based ECEC een netwerk tussen organisaties?

Actief & participatief
Deelnemers zullen actief aangespoord worden om hun ervaringen te delen en hierover te reflecteren. De
trainers reiken instrumenten aan om de uitwisseling te stimuleren. Vanuit de ervaringen met TOY for Inclusion
in Gent zullen concrete situaties over werken met superdiversiteit aan bod komen. De trainers begeleiden ook
de reflectie hierop.
De training wil ook zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de verschillende deelnemers. Tijdens de
eerste bijeenkomst wordt tijd uitgetrokken om samen de inhoud van het traject te bekijken.
Tijdens de training hebben deelnemers bovendien de mogelijkheid (optioneel) om voorzieningen te bezoeken
en deel te nemen aan concrete activiteiten (twee extra dagen) binnen TOY for Inclusion.

Driedaags programma
DAG 1: donderdag 18 januari 2018, van 14u tot 17u30



Kennismaking en verwachtingen
Inleiding programma en doelstellingen




Actieve inleiding TOY for Inclusion: wat is de aanpak, hoever staat het project? Met foto’s en
filmmateriaal van Gentse praktijken. Wat zijn uitdagingen en succesfactoren?
Verwachtingen deelnemers en besprekingopties voor het verdere traject, met steeds een focus op
inclusie en superdiversiteit:
o Begeleide reflectie op basis van concrete praktijksituaties die deelnemers inbrengen
o Begeleide reflectie op basis van filmfragmenten VBJK

DAG 2: donderdag 8 februari, van 9u tot 12u30






Met ontbijt!
De precieze inhoud hangt af van wat de groep op dag 1 beslist heeft.
Supervisieop basis van concrete situaties die de deelnemers inbrengen. Door vragen en door
verschillende invalshoeken te bestuderen, worden deelnemers ondersteund bij het verkennen van
verschillende manieren om concrete situaties aan te pakken.
Supervisie op basis van een VBJK-film die professionals in een context van superdiversiteit in beeld
brengt. De trainers zullen deelnemers ondersteunen om de reflectie hierover te vertalen naar een
aanpak voor hun eigen praktijk.

DAG 3: dinsdag 27 februari, van 9u tot 15u










Met ontbijt en broodjeslunch!
De precieze inhoud hangt af van wat de groep op dag 1 beslist heeft.
Supervisieop basis van concrete situaties die de deelnemers inbrengen. Door vragen en door
verschillende invalshoeken te bestuderen, worden deelnemers ondersteund bij het verkennen van
verschillende manieren om concrete situaties aan te pakken.
Hoe kun je werken aan inclusie en toegankelijkheid? Een check op basis van de vijf B’s voor
toegankelijkheid: je aanbod moet bereikbaar, betaalbaar, beschikbaar, bruikbaar en begrijpbaar zijn.
Hoe zorg je daarvoor in je eigen organisatie?
Om gezinnen te bereiken staan organisaties samen vaak sterker. Hoe kun je een netwerk van
organisaties uitbouwen, behouden en versterken?
Hoe kun je inclusie koppelen aan een benadering over verschillende generaties heen? Uitwisseling
over de intergenerationele benadering.
Afronding: conclusies en feedback.

Extra activiteiten, optioneel
Tijdens de training kunnen deelnemers activiteiten van TOY for Inclusion bezoeken en deze bespreken.

Inschrijven & praktische informatie
De training is gratis. Inschrijven kan via www.vbjk.be, onder evenementen.
Of rechtstreeks via vbjk.be/nl/events/2018/1/toy-4-inclusion-training.

De training vindt plaats bij VBJK.
Raas van Gaverestraat67 A
9000 Gent
Vragen kun je mailen naar diana.scamburova@vbjk.be.

