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- Sinds 2002: actief in het secundair onderwijs en de associatieve wereld.

- Sinds 2006: actief in het basisonderwijs (alle onderwijsnetten) van het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschap / Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programma voor burgerschapseducatie
van het Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind



Doelstellingen
Burgerschapseducatie

De ander leren accepteren
Ontwikkeling van kritische 

denkvaardigheden

Middelen
Stereotypen en 
vooroordelen 
deconstrueren

Openheid naar anderen 
stimuleren

Zijn eigen identiteit 
waarderen

Pedagogische
methoden

Intercultureel leren

Ontwikkeling 
van luistervaardigheid en 

van het expressievermogen

Samen leren leven

Cooperatieve en 
geweldloze vaardigheden

ontwikkelen



Onze preventieve aanpak heeft actieve participatie, reflectie, spraak, luisteren, emotie en
voorstellen staan.

 Onze programma is voortgekomen in een seculier Joods huis, een huis dat de Joodse traditie en cultuur buiten religie

bestendigt. Het programma wordt doorkruist door belangrijke thema's: samenleven, de strijd tegen racisme,
antisemitisme, xenofobie, de strijd tegen alle vormen van discriminatie, geschiedenis,
herinnering en burgerschap.

In een tijd waarin de Joodse identiteit de bron van vele fantasieën en vooroordelen is, is

het voor ons belangrijk om deze vooroordelen- ALLE vooroordelen- samen te deconstrueren.
 De deelname aan het programma is gratis.



 Voor 6-12 jarigen : sensibilisering voor het samenleven
De school, de eerste plaats van socialisatie van het kind na het gezin, wordt vandaag geconfronteerd met de
moeilijkheden die onze samenleving niet oplossen kan. De directie en het schoolteam zijn vaak alleen en
hulpeloos om ermee om te gaan. We hebben geen toverstaf: afhankelijk van uw behoeften bieden we
verschillende soorten animaties met betrekking tot samenleven.

 Voor 12 jaar en ouder : inleiding tot de geschiedenis en herinnering aan de genocides in 
verband met burgerschapseducatie

De misdaad van genocide vermoordt mensen niet voor het grondgebied dat ze bezetten of wat ze
bezitten, maar voor wat ze zijn. We hebben gekozen om uw studenten de studie van de misdaden van
genocide van de 20e eeuw (Herero en Nama; Armeniërs, Assyriërs en Grieken van Pontus; Shoah; Tutsi
in Rwanda) voor te stellen. Deze aanpak bevordert het begrip van humanistische en democratische waarden,
biedt de nodige instrumenten voor het bouwen van een moreel oordeel en aanmoedigt de studenten om hun
verantwoordelijkheden als burgers op zich te nemen.





De Jood en de Ander in Franstalige scholen in Brussel

https://jean-jaures.org/nos-productions/liberalisme-culturel-conservatisme-et-antisemitisme-en-immersion-
chez-la-jeunesse
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Workshop: JOODS ?
1e stap: brainstorm



2e stap: « Wie is Joods? »



3e stap: analyse van antisemitische illustraties



4e stap: "Plaats deze illustraties op een tijdlijn"




