
doel
1 Verwerving van basiselementen (kennis, vaardigheden, attitudes) 

en expertise om vruchtbaar om te gaan met conflictsituaties en 
geweld in de eigen leefwereld;

2 Constructief leren omgaan met conflicten en geweldsvormen in 
onderwijs en maatschappij; 

3 Weerbaarheid verhogen van individuen en groepen om zo min 
mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te 
gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en 
conflictsituaties;

4 Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise van 
individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een 
geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

opleiding 
Vredeseducatie

Voor wie
we richten ons naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster 
en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van 
geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in 
het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar 
professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten 
aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. 
deze opsomming is niet-limitatief. 

in iedere samenleving is het bewaren en 
versterken van een leefsfeer van vrede 
onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. 
Vrede is een actief proces en wordt door de 
afwezigheid van geweld een noodzakelijke 
mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor 
menswaardigheid gaande te houden en uit te 
diepen. Gelet op het broze karakter van dit 
hoge goed, wil de opleiding Vredeseducatie een 
breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is 
op het vlak van sensibilisering en van vorming 
inzake het bewaren en versterken van vrede en 
het geweldloos hanteren van conflicten.



VorminGsproGramma

academische  openinG Van de oV 2014 op dinsdaG 18/2/2014:

 thema: zingeving en vrede
 sprekers: Bisschop Johan Bonny (Christelijke zingeving), Eddy Borms (Humanistische zingeving) Magda De Meyer 

(Voorzitster v/d Vrouwenraad); Ahmed Azzouz (moslim-gemeenschap) 
 Locatie: Het Atheneum van Antwerpen
 uur: 19.30 u. – 22 u.
 Moderator: Theo Geuens
 inschrijving: Zie inschrijving programma OV 2014:

Volwasenen: 05,00 euro
Studenten: 03,00 euro

proGramma oV 2014 

datuM uur Onderwerp

19/2/2014 14-17 cyberpesten 
   Docent: Ludo Vandael

26/2/2014 14-17 Handreikingen tegen familiaal geweld 
   Docent: Hilde Genetello 

12/3/2014 14-17 is verzoening mogelijk na ernstige conflicten? 
   Docenten:  Roger Burggraeve & Jo Hanssens 

19/3/2014  14-17 panel: delinquent/Grensoverschrijdend gedrag  
   Docenten: Jan De Cock, Inge Glazemakers  & Luc Claessens 
   Moderator: Roger Boonen

26/3/2014 14-17 panel: racismebestrijding, multiculturaliteit/interculturaliteit, integratie, intercultureel  
   onderwijs en de vrede 
   Docenten: Jozef De Witte, Roger Standaert & Karin Heremans 
   Moderator: Roger Boonen 

02/4/2014  14-17 conflicten en geweld als ethische uitdagingen 
   Docent: Luc Braeckmans

23/4/2014 14-17 internationale conflicten (of wereldconflicten),een bedreiging of een kans? 
   Docenten: Jan Wouters & Tom Sauer 

30/4/2014 14-17 actieve geweldloosheid / Bemiddeling 
   Docenten: Annemarie Gielen – Theo Geuens 

07/5/2014 14-17 Mensen- en kinderrechten, een dam tegen geweld? 
   Docenten: Bruno Vanobbergen & Fiona Ang 

14/5/2014 14-17 Gedifferentieerd aanbod over vredeseducatie 
   Docenten: Jaklin Laporte (het hulpverlenend gesprek) & Olivier Forges (Theater v/d onderdrukten:  
   een beeldende dialoog) 

17/5/2014 8.30-20 dagexcursie: Bezoek aan ‘Flanders Fields’-museum in ieper  
   Coördinatie: Roger Boonen 
   Inschrijving:  in de loop v/h cursusjaar; prijs afhankelijk v/h aantal inschrijvingen

de sessies gaan in de regel door in de universiteit antwerpen (de juiste locatie wordt later meegedeeld).



Zo schrijft u in  

ondergetekende schrijft zich in voor het vormingsjaar 2014 bij de stuurgroep 
opleiding Vredeseducatie op het volgende adres: 
roger Boonen   hogebaan  29  2960 Brecht  
of via emailadres: rogerboonen@hotmail.com

NAAM: ...........................................................................................................................................

VOOrNAAM:  .................................................................................................................................

STuDENT / lEErkrACHT / ANDErE:  ........................................................................................

ADrES:  .........................................................................................................................................

POSTCODE / WOONPlAATS:  .......................................................................................................

TElEfOONNuMMEr: ...................................................................................................................

E-MAilADrES: .............................................................................................................................

BANk: BelFiUs
rEkENiNGNuMMEr:  Be 92.068.8913714.23 

sTUUrGroep opleidinG VredesedUcaTie

Voor 10 sessies
120 euro voor leerkrachten en andere cursisten
60 euro voor studenten en gepensioneerden

per sessie
12,50 euro voor leerkrachten en andere cursisten
06,00 euro voor studenten en gepensioneerden

inschrijVinG  (voor het vormingsjaar 2014)



parTners
 Het departement  
lerarenopleiding van de 
karel de Grote-Hogeschool 

 Het departement  
onderwijs en training v/d 
Artesis-Plantijn Hogeschool 
Antwerpen

 Het Stedelijk Onderwijs  
van Antwerpen   

 Het Provinciaal Onderwijs 
van Antwerpen

 unesco Platform Vlaanderen

 Het Studie- en Actiecentrum 
voor maatschappelijke wel-
zijnszorg S.A.W.

 Het Diocesaan Secretariaat 
van het katholiek Onderwijs

 Het vormingscentrum 
Guislain, De Broeders  
van liefde

 Pax Christi Vlaanderen 
 Het Centraal katholiek 
Schoolcomité van Antwerpen

 De universiteit Antwerpen 
 icoba

 Antigon: scholengemeen-
schap van het GO; Onderwijs 
v/d Vlaamse Gemeenschap 
Antwerpen

 universiteit voor het 
Algemeen Belang

 Psyche&Brein, (magazine 
over psychologie, filosofie, 
pedagogiek) 

 kazerne Dossin
 Studio Globo
 Centrum voor Gelijkheid van 
kansen 

orGanisaTie
de stuurgroep van de 
opleiding Vredeseducatie 
organiseert een tweejarig 
vormingsaanbod i.v.m. 
vredeseducatie, en dat 
gebeurt in samenwerking 
met het Vredescentrum 
van de provincie en de stad 
antwerpen. Verder wordt 
ook samengewerkt met 
nog andere organisaties 
(zie: partners). 

sTUUrGroep
luc Braeckmans (voorzitter, Ua) - roger Boonen (coördinator) - 
dirk Timmermans (Vredescentrum a.) - myriam desloovere 
(Karel de Grote-hogeschool) – Karin heremans/micheline 
warmenbol (atheneum a.) – jo hanssens (pax christi) – 
paul ooms (s.a.w.) – ann Beine/lies pycke (artesis-plantijn 
hogeschool a.) - roger standaert (emeritus UGent, internationale 
pedagogiek) - peter Visser (Ua, VeFo) – luc claessens (algemeen 
onderwijsbeleid stad a.) – Theo Geuens (T&o, Bemiddeling) –  
anouk depuydt (criminologie) – ivo Bogaerts (Gegradueerde 
geriatrische verpleegkundige) - Guido ooghe (medewerker 
Unesco platform Vlaanderen) – dis Van Berckelaer (Bisschoppelijk 
gedelegeerde dsKo) – rombout Vandael (stedelijk onderwijs 
antwerpen) – eddy martens (productie coördinator cinéTé)


