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Gratis omstaandertrainingen voor leerlingen van
start

Al sinds eind vorig jaar organiseert de Stad Gent gratis omstaandertrainingen

waarin deelnemers leren hoe ze gepast kunnen reageren op racisme en

discriminatie. Na heel wat Gentenaars, stadsmedewerkers, horecapersoneel en

leraars volgen straks ook leerlingen voor het eerst zo'n training.

In de omstaandertrainingen leren deelnemers hoe ze gepast kunnen reageren op racisme,

discriminatie, intimidatie en haatspraak. Tegen de zomervakantie zullen al meer dan 1.500

Gentenaars zo'n gratis training van de Stad Gent gevolgd hebben. Niet alleen

stadsmedewerkers, maar ook individuele Gentenaars, horecapersoneel, leraars en medewerkers

van allerhande Gentse organisaties. Volgende week beginnen de eerste trainingen voor

leerlingen uit de derde graad met twaalf trainingen in acht scholen. Een sessie duurt telkens

anderhalf uur.
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Jongeren vragen zelf vaak hoe ze moeten reageren als ze getuige zijn van
racisme, discriminatie of seksuele intimidatie. Onze omstaandertrainingen
kunnen hen helpen. Op die manier versterken we de weerbaarheid van onze
leerlingen.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

Intussen zijn er zes stadsmedewerkers die een opleiding hebben gekregen om zelf de trainingen

te geven aan collega's. Integratie- en inburgeringskantoor In-Gent staat in voor de andere

trainingen. Gentenaars en Gentse organisaties kunnen zich daarvoor nog steeds inschrijven via

www.stad.gent/omstaandertraining.

Door te reageren op ongepast gedrag, wat je kan leren in onze
omstaandertrainingen, trekken we collectief de grens. We zijn met steeds meer
om dat te doen. We worden al vaak gecontacteerd door andere lokale
besturen, bedrijven en organisaties met vragen om omstaandertrainingen.
Door hen op weg te helpen, zetten we stappen naar een gelijke samenleving
waar iedereen zich overal op z’n gemak voelt.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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