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vormings3 daagse
Wie zijn wij? 

Het Ondersteuningsteam Limburg (OBJ vzw) is een dienst binnen de Bijzondere  
Jeugdzorg die werkt aan een samenleving waar kinderen en jongeren zich, ongeacht  
hun origine en achtergrond, verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin 
ze zich bewegen. 
We willen dat jongeren zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving.
We menen dat cultuursensitief handelen integraal deel uitmaakt van een kwalitatieve 
jeugdhulp.
 

Vormings3daagse

In het kader hiervan organiseren we een vormings3daagse rond de thema’s 
“kruispuntdenken” (Sarah Scheepers Ella vzw), “racisme: wonden en veerkracht”  
(Naïma Charkaoui, Belgische politicologe en Vlaams kinderrechtencommissaris  
ad interim) en “vredevol samenleven” (Sabri Chebil, leerkracht Islamitische godsdienst 
en voorzitter vereniging Salaam). 

De vormings3daagse zal over 3 halve dagen verspreid worden (juni, september en  
december) waarin elk thema apart wordt behandeld. 
Hiermee willen we vooral hulpverleners bewustmaken van hun eigen referentiekader  
en hen doen stilstaan bij de impact van deze actuele thema’s op onze jongeren. 

Wanneer? 

De eerste vormingsvoormiddag met als thema “kruispuntdenken” zal doorgaan op  
donderdag 20 juni 2019 van 10u tot 13u. 
De andere 2 vormingsmomenten “racisme: wonden en veerkracht” en “vredevol  
samenleven” zullen respectievelijk doorgaan in september en december.  
Datum wordt nader bepaald. 
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Wat is kruispuntdenken?

Wie we zijn wordt bepaald door vele factoren: ons geslacht, onze omgeving, etniciteit, 
socio-economische positie, enz. Deze zaken vormen mee onze complexe en unieke 
identiteit. Ze vormen ook de basis voor onze privileges en kwetsbaarheden. Het kruis-
puntdenken bekijkt hoe deze factoren kruisen en elkaar versterken waardoor bepaalde 
privileges en kwetsbaarheden versterkt worden. 

Kruispuntdenken is een onmisbaar kader voor iedereen die strijdt tegen verschillende 
vormen van uitsluiting en onderdrukking. In deze vorming wordt uitgelegd wat kruis-
puntdenken precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en 
diversiteit. We bekijken wat kruispuntdenken betekent voor onze werking  en geven 
concrete tips om mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk. We gaan samen op zoek 
naar hoe we vanuit het kruispuntdenken onze handelingskaders kunnen aanscherpen. 

Voor wie?

Voor iedereen die met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 
werkt. 

Het aantal deelnemers voor deze eerste studievoormiddag is beperkt tot 25. Snel in-
schrijven is dus de boodschap. Per organisatie mogen max. 2 deelnemers inschrijven.

Kostprijs?

Per deelnemer wordt een deelnamebedrag van €5 per studievoormiddag gevraagd  
(contant te betalen op de dag zelf). 

Waar?

De vormingsvoormiddag gaat door in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt. 
   
Inschrijving?

Inschrijven kan t.e.m. 16 juni 2019 via mail naar soumia.aattaoui@objlimburg.be. 
Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de praktische afspraken.  

“kruispuntdenken” 
Sarah Scheepers - Ella vzw
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“racisme: wonden 
en veerkracht” 

Naïma Charkaoui, Belgische politicologe en 
Vlaams kinderrechtencommissaris ad interim

SEPTEMBER 2019

2

1 3
“kruispuntdenken” 

Sarah Scheepers Ella vzw 

JUNI 2019

 “vredevol samenleven” 
Sabri Chebil, leerkracht Islamitische godsdienst 

en voorzitter vereniging Salaam. 

DECEMBER 2019

vormings3daagse  programma


