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Voor nieuwkomers is het belangrijk te doorgronden wat een leven hier inhoudt. In het
participatieverklaringstraject (PVT) bieden wij vluchtelingen een uitgebreide kennismaking
met de Nederlandse gebruiken, waarden en normen. Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit
en Participatie: een professionele trainer bespreekt deze kernwaarden, gaat de dialoog aan en
brengt de waarden in de praktijk. Zo transformeren we de kernwaarden van abstracte
begrippen tot een vanzelfsprekende manier van doen voor nieuwkomers. PVT is een verplicht
onderdeel van het inburgeringstraject en wordt binnen de inburgeringstermijn afgerond.

RESULTAAT De deelnemer begrijpt wat er

in de participatieverklaring staat, is goed

geïnformeerd over de kernwaarden, de

begrippen democratie en rechtstaat en

heeft de verklaring ondertekend (of heeft

daar gemotiveerd vanaf gezien).

 

HOE De training wordt gegeven door een

betaalde trainer. Indien het taalniveau nog

laag is dan wordt de trainer bijgestaan door

een groepstolk. We bieden een

groepsgewijze training aan van 2 dagen (6

uur) of 4 dagdelen (3 uur) waarin de

deelnemers kennis maken met de

Nederlandse kernwaarden, zien hoe deze

verankerd zijn in de grondwet en hoe deze

kernwaarden doorwerken in de praktijk.

Middels een excursie of activiteit maken we

kennis met een organisatie in het

maatschappelijk middenveld. In de training

wordt het accent gelegd op bewustwording,

motivatie en zelfredzaamheid. De training

start met een inventarisatie van eigen

ideeën, kennis, en de vragen die er leven

rondom de onderwerpen. Dan volgt de

 

 

 kennisoverdracht en dialoog: wat moeten

de deelnemers minimaal weten van de

onderwerpen en tot slot gaan de

deelnemers actief aan de slag met de

onderwerpen door middel van

verwerkingsopdrachten.

WAT komt komt er in de PVT aan bod:

1.De betekenis van vrijheid, gelijkheid en

solidariteit.

2.Hoe zijn deze kernwaarden verankerd in

de Nederlandse grondwet?

3.Hoe werkt de Nederlandse democratie

en rechtstaat?

4.  Hoe brengen overheid en burgers de

kernwaarden in de praktijk?

5.Burgerschapsvaardigheden: het belang

van dialoog en pluriformiteit, het

nemen en geven van spreekruimte.

6.Hoe werken de kernwaarden door in het

familieleven , opvoeding en het verbod

op geweld binnenshuis en

buitenshuis,gezondheid en onderwijs

7.Participatie: deel uitmaken van de

Nederlandse samenleving

 

 

Door niet alleen kennis over te dragen,

maar de dialoog aan te gaan en te werken

met verwerkingsopdrachten gaan de

cursisten actief met de onderwerpen aan

de slag waardoor de kernwaarden geen

abstracte begrippen blijven. De deelnemers

begrijpen de structuur en waarden van de

Nederlandse samenleving beter en hebben

een beter begrip van wat er van hen wordt

verwacht.
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