VOORKOMEN VAN AANWAS JONGEREN IN DE CRIMINELE WERELD
# l eer l i ng al er t

#s t u d e n ta le rt

#ouderalert

#doce ntal er t

Duur bewustwordingsbijeenkomst = 1.30 uur

Verschillende mogelijkheden voor de bewustwordingsbijeenkomsten
1. Regulier plenaire bijeenkomst COVID-proof (60-160 personen per keer)
De bewustwordingsbijeenkomsten wordt plenair gegeven in een grote ruimte aan grote aantallen
personen tegelijkertijd
Geschikt voor alle doelgroepen
Nodig:
- grote ruimte met goede ventilatie
- Leerlingen/ studenten gegroepeerd aan tafels (6-10 personen per tafel) in middendeel
- Eromheen stoelen voor begeleidende volwassenen met 1,5 m afstand (per tafel 1
volwassene)
- Goede geluid- en beeldapparatuur en 2 loopmicrofoons, WiFi
2. Hybride vorm: (webinar en fysieke aanwezigheid)
De bewustwordingsbijeenkomsten worden op 1 locatie gegeven, waarbij de
deelnemers over verschillende ruimtes verdeeld worden. De vorm is webinar
en de groepsopdracht kunnen fysiek door de deelnemers uitgevoerd
worden. Per ruimte zijn vertegenwoordigers van de school en het lokale
veiligheidsnetwerk aanwezig. Interactie met de trainers is mogelijk via
chatfunctie.
Geschikt voor alle doelgroepen
Nodig:
- Verschillende ruimtes met tafelopstellingen zoals boven
- Per ruimte begeleiding van volwassenen (docenten, lokale zorgnetwerk)
per groep leerlingen/studenten 1 begeleider die actief rol begeleiding en meehelpt
programma te draaien
- Beeld- en geluid per ruimte beschikbaar om de webinar te kunnen volgen
- In 1 ruimte wordt de webinar door de trainers gegeven en dit wordt vanuit de verschillende
ruimtes gevolgd.
- Chatfunctie is mogelijk met de trainers om vragen te stellen.
- Te onderzoeken: verschillende breakout-rooms en terugkoppeling aan elkaar.
3. Webinar
De bewustwordingsbijeenkomst wordt gegeven in webinar-vorm, met chatfunctie.
Hiervoor is geen fysieke aanwezigheid van de deelnemers noodzakelijk. De
bewustwordingsbijeenkomst wordt wel vanuit de schoolinstelling met behulp van de
schoolfaciliteiten (ICT) gegeven. Het lokale zorg/veiligheidsteam, de mentoren en zorgcoordinatoren
en directie van de school is daarbij wel aanwezig om vragen te beantwoorden in de chat.
Geschikt voor voorlichting aan docenten en ouders. Niet voor leerlingen/studenten.
Nodig:
- Schoolfaciliteiten om de webinar te geven en aanwezigheid van de benoemde personen.
4. Bewustwordingsles per klas
Dit doen we bij uitzondering en is afhankelijk van het aantal trainers wat beschikbaar is. Mocht
hiervoor gekozen worden, dan zal er voorkeur zijn dat we de lessen aaneengesloten willen geven. Ook
hierbij vragen we zeker aanwezigheid van de mentoren en zorgcoordinatoren en lokale
zorgveiligheidsnetwerk tijdens de les.
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