
Introductie: wie ben jij als ouder en waartoe voed je op?
Communicatie met je kind en de verschillende opvoedstijlen 
Identiteitsontwikkeling en het puberbrein
Sociale media en digitale vaardigheden
Signaleren van processen van radicalisering en polarisatie
Sociale kaart en kennismaking met lokale professionals

Waarom deze training? 
Kinderen en jongeren van nu groeien op in een diverse, snel veranderende samenleving.
Eén van deze veranderingen uit zich in toenemende polarisatie. In media en politiek gaat
polarisatie vaak over grote thema’s zoals immigratie, links- of rechtsextremisme of
boerenprotesten. Dichtbij huis, in de straat of op school ontstaat polarisatie juist door
kleine dingen zoals ongemak en onzekerheid in het aanspreken van elkaar bij irritaties over
gedrag of uiterlijkheden. Veel kinderen en jongeren komen daardoor al op jonge leeftijd in
aanraking met het wij-tegen-zij denken. Op sociale media raken de gemoederen al snel
verhit.  

Hoe ga je als ouders hiermee om? Wat wil je je kind meegeven in een wereld waarin het
toenemende wij-tegen-zij denken bijna normaal lijkt te worden? En wat als je kind zelf ook
ferme uitspraken doet over ‘de ander’, die er anders uitziet of een andere mening heeft? 
 Welke kennis en vaardigheden hebben we daar als ouder voor nodig? 

Wat gaan we doen?
In 6 bijeenkomsten van 2 uur komen de volgende thema’s aan bod:

Opvoeden in veranderende tijden
Een eigentijdse training voor ouders



Voor wie is de training bestemd?
De training is bestemd voor ouders met kinderen tussen circa 10 en 14 jaar. Juist in
deze leeftijdsgroep blijken kinderen vatbaar te zijn om mee te gaan in het wij-zij
denken. 

Waar worden de trainingen gegeven?
De trainingen worden verspreid over de stad Utrecht gegeven van oktober 2021 tot en
met juni 2022. Eén training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. U mag zelf kiezen
welke wijk of tijdstip u het beste uitkomt.

Voor gedetailleerde informatie en aanmelding zie de website
www.opvoedeninveranderendetijden.nl  

Door wie worden de trainingen gegeven?
De training is door een uniek samenwerkingsverband tussen diverse organisaties uit
Utrecht tot stand gekomen. Zie voor de deelnemende organisaties de logo’s hieronder. 
De trainers, speciaal getraind om deze specifieke opvoedingstraining te geven, zijn
allemaal afkomstig van deze organisaties en geven in koppels de trainingen. 

Hoe meldt u zich aan? 
U meldt zich aan via een digitaal formulier op de website
www.opvoedeninveranderendetijden.nl of door een mail te sturen naar
info@opvoedeninveranderendetijden.nl. U ontvangt een bevestiging en komt op de lijst
te staan van de door u gekozen plaats en tijd.  Zodra er voldoende aanmeldingen zijn
(bij minimaal 8 deelnemers gaat de training door), ontvangt u een definitieve
aanmelding met meer informatie. Als er niet voldoende aanmeldingen zijn, kijken we in
overleg of u de training in een andere wijk kan volgen.

Contact 
Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie? 
Mail dan naar info@opvoedeninveranderendetijden.nl
of bel naar Khadija Sayfaoui 06-81613759

Deelname is gratis

http://www.opvoedeninveranderende/
mailto:info@opvoedeninveranderendetijden.nl
mailto:info@opvoedeninveranderendetijden.nl
mailto:info@opvoedeninveranderendetijden.nl

