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Project:
“It’s your Choice”! is ontwikkeld door Training4Kidz eigendom
van Frank Esser, in het dagelijks leven wijkagent van politie.
In 1999 startte op alle basisscholen in Limburg in samenwerking
met de gemeenten, GGDZL en bureau HALT het politieproject:
Doe effe Normaal. Namens de politie was ik aanspreekpunt voor
de westelijke mijnstreek in de Provincie Limburg.
Eind schooljaar 2009—2010 stopte echter dit project.
Door alle onderwijsinstellingen, de Provincie, gemeenten, Politie,
GGDZL en bureau HALT werd op dat moment een convenant
veilige basisschool ondertekend. Dit bestond reeds voor het
voortgezet onderwijs. Zelf voerde ik het project op meerdere
basisscholen uit. Ook organiseerden de district aanspreekpunten
jaarlijks de politie Megadag in het Parkstad Limburg stadion.
Dit was een happening als afsluiting van het project waaraan
telkens circa 5000 kinderen van groep 8 deelnamen
Nadat het project was gestopt, kwamen er van diverse scholen
vragen om toch nog lessen op school te geven. Als wijkagent,
overtuigd van het effect van voorlichting en bewustwording
stimuleerde dit mij een lesprogramma te ontwikkelen.
Een project vanuit mijn politie praktijkervaringen waarin sociale
vaardigheden en gewenst gedrag worden gestimuleerd.
Het project “It’s your Choice”! is het resultaat.

Start project schooljaar 2012—2013

WWW.Training4Kidz.nl

Nadat ik het project had gerealiseerd bezocht ik alle 23 binnen mijn bewakingsgebied gelegen
basisscholen. Na kennisname van de inhoud, vulden de leerkrachten en directeuren een enquête in.
Alle 23 basisscholen wilden het project graag op hun school. Om het financieel mogelijk te maken
werd door mij contact gezocht met de desbetreffende gemeenten en de in deze gemeente actieve
woningverenigingen. Ook zij waren overtuigd van het gemeenschappelijk belang van de door
Training4Kidz gestelde doelen. Training4kidz was een feit.
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Borgen project
Een project starten is een, maar het ook voor de toekomst borgen is twee.
Het fundament voor het project was het door de onderwijsinstellingen en reeds genoemde aanhakende andere overheidspartners ondertekende schoolveiligheidsconvenant voor basisscholen.
Op initiatief van de gemeente Stein werd er een bijeenkomst belegd om afspraken te maken, taken
en uitvoering van reeds lopende projecten in kaart te brengen. Voorts kon zo de draagkracht voor
“It’s your choice” bij de andere instellingen worden gepeild. Aan deze bijeenkomst namen vertegenwoordigers van bureau HALT, de GGDZL en een directeur, als afgevaardigde, van een van de 13
basisscholen in Stein deel.
De conclusie was dat er reeds op verschillende vlakken aan voorlichting werd gedaan .
GGDZL:
1e) Gezonde school en genotsmiddelen basisonderwijs.
Op beperkte schaal werd voorlichting gegeven over alcohol, roken en drugs.
De GGDZL is voornamelijk vraagbaak voor de leerkrachten.
2e) No Limits
Het ondersteunen van leerkrachten in omgangsvormen en pestgedrag.
Uitleen van leskisten. De leerkracht gaat zelf aan de slag.
De GGDZL organiseert thema avonden voor ouders, scholen en docenten.
Zij geven advies over de algemene aanpak en het te voeren beleid op scholen.
De GGDZL bracht deze activiteiten ondergebracht in het project schoolslag.
Doelstelling is samenwerken aan een gezonden en veilige school door middel van
structurele aanpak. De nadruk ligt op het gezondheidsaspect.
Het project werd geborgd in de schoolveiligheidsplannen.
HALT:

kende een aantal Kerntaken:
1e) de HALT afdoening nadat de jongere in de fout is gegaan.
Alternatieve straf. Taakstraf, cursus, schade vergoeden, excuses maken.

2e) Advies aan de directeuren van de basisscholen bij het opstellen / fine tunen
van de schoolveiligheidsplannen. De HALT medewerkers zijn hierin geschoold.
de

3e) Halt Limburg gaf verder op beperkte schaal voorlichting op basisscholen in
vorm van het project “W8ff”
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Financiëring / kosten project
Nadat het idee voor het project “It’s your choice” steeds meer gestalte kreeg rees tegelijkertijd
de vraag hoe dit gefinancierd zou kunnen worden.
De benaderde scholen gaven te kennen gelden te willen vrij maken zodat het project kon starten.
Gemeenten en de meeste woningverenigingen verklaarden zich eveneens bereid om hun deel bij
te dragen. Deze wellicht unieke samenwerking zorgde er voor dat de kosten voor alle partijen
laag bleven.
In de gemeente Stein is de organisatie van service afdeling KIWANIS actief.
Een serviceclub, in het algemeen, is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van
activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) Bijeengebracht geld wordt uitgegeven aan goede
doelen (fundspending).
Het project “it’s your choice” was voor hun een unieke gelegenheid om ook lokaal iets voor de
gemeenschap terug te doen. Hun bijdrage komt de deelnemende scholen van de desbetreffende
gemeente ten goede. Als tegenprestatie vraagt Kiwanis de scholen actief hun activiteiten om
gelden in te zamelen te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is een door Kiwanis te organiseren
fietstocht met tombola en barbecue.
De door Training4kidz beoogde vergoeding wordt op deze unieke wijze verwezenlijkt.
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Het succes van “It’s your choice”.
Kinderen groeien op waarbij zij sociale vaardigheden leren.
Hiervoor is de belangrijkste plek hun thuis. Ouders leren kinderen
omgangsvormen en keuzes maken. Dat gaat met vallen en opstaan.
Vanaf bepaalde leeftijd neemt het experimenteer gedrag toe.
Langzaam ontdekken kinderen de wereld. In het begin in hun eigen wijk of dorp met lokale vriendjes /
vriendinnen. Deze woonomgeving is hun bekend. De weg naar de basisschool is al snel vertrouwd.
Op school leren kinderen samen te werken, elkaar te helpen en te respecteren. Ook de bij ieder mens
van nature aanwezige karaktereigenschappen worden verder ontwikkeld en ervaren. Goede en minder
goede eigenschappen leert men accepteren en er mee om gaan. Kinderen vormen een mening en
leren hiervoor uit te komen. Nee zeggen als je het ergens niet mee eens bent is niet altijd makkelijk.
Samen dingen doen zorgt er voor dat kinderen leren om in een groep het juiste gedrag te tonen.
Grenzen aangeven op een rustige duidelijk manier/ toon is hierbij soms moeilijk. Je wil er bij horen.
Training4kidz hanteert twee begrippen die kinderen snel herkennen. “kiezen” en “etalage”
Keuzes maken op de levensweg wordt voortdurend van elke mens gevraagd. Keuzes maken betekent
dingen niet kunnen of juist wel doen. Gemaakte keuzes kenmerken een ieders
levenspad. Naar mate de levenservaring toeneemt zullen keuzes meer afgewogen
worden gemaakt. Emoties spelen een belangrijke rol in het maken van keuzes. Kinderen
op de basisscholen zijn nog onbevangen en maken vaak nog keuzes zonder over de
gevolgen na te denken. Training4kidz tracht kinderen aan de hand van voornoemde
maatschappelijke thema’s bewuster te maken over de te maken keuzes zodra zij hiermee
in aanraking komen. Voortdurend worden kinderen gestimuleerd na te denken over de
gevolgen van de gemaakte keuzes en de andere mogelijk te maken keuzes .
Hierbij wordt voortdurend ook het tweede begrip “etalage” aangehaald. Zo als je er uit ziet (bedoeld
wordt je houding) wat en hoe je iets zegt laat je gedrag aan een ander zien. Dit bepaalt hoe die
ander naar jou kijkt. Bij die ander zal je gedrag een reactie oproepen. Het non verbale gedrag en
toon van spreken is hierbij de grootste prikkel naar de andere mens. Voortdurend worden in de les
deze twee begrippen middels praktijkvoorbeelden besproken. Vanuit de politiepraktijk worden
voorbeelden aangehaald. Deze worden vertaald naar de eigen woon / leef / leeromgeving.
Kinderen leren door telkens beide begrippen aan te halen dat zij zelf invloed hebben op respect
geven en krijgen van anderen. Zo wordt getracht kinderen duidelijk te maken dat een ieder zelf
invloed heeft op anderen in hun eigen leefomgeving.
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Voorbeelden uit de praktijk
Door telkens beide begrippen in de lessen, middels praktijkvoorbeelden uit hun eigen leefwereld leren
kinderen dat zij invloed hebben op respect geven en krijgen.
Zo ervaren ze dat ze invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Ze leren de goede en minder goede
eigenschappen en talenten van andere kinderen te waarderen en accepteren.
Ze leren dat samenwerken noodzakelijk is. Ook ervaren zij dat het veel prettiger is om op een juiste
manier met elkaar om te gaan. Een manier waarin open communicatie mogelijk is. Waar iedereen
kan en mag zeggen hoe hij of zij er over denkt. Een omgeving waarin feedback positief of negatief
mag worden geuit en waarbij ook negatieve feedback moet worden geaccepteerd.
Kinderen leren dat negatieve feedback bedoeld is om de ander te helpen, beter en sterker te maken.
Mensen hebben elkaar immers nodig !
Kinderen ontwikkelen door gebruik van de twee begrippen
“kiezen” en “etalage” , vaardigheden om verbaal en in
gedrag op een goede manier met medemensen en hun
leefomgeving om te gaan.
Een goede omgang met elkaar zal pestgedrag doen afnemen.
Meningsverschillen en conflicten worden door praten opgelost.

Er wordt geleerd naar elkaar te luisteren en dat je een ander ruimte moet geven zich uit te spreken.
Kinderen leren zich te verplaatsen in de ander. Zo ontwikkelen ze gevoel.
Ze leren te begrijpen wat er in de ander omgaat.
Er wordt begrip gevormd waarom iemand bepaalde keuzes maakt en zijn etalage op die
manier laat zien.
Schelden, pesten en geweld tegen andere personen en goederen zal afnemen.
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Besparen
Als kinderen leren hoe er beter met elkaar en hun omgeving kan worden omgegaan, zal dit de
samenleving op een positieve manier beïnvloeden.
Respect voor elkaar, en voor anderen zal leiden tot minder agressie tegen anderen. Hulpverleners
zullen hun werk beter kunnen uitvoeren zonder voortdurend over hun schouder te moeten kijken.
Gezag van politie en andere overheid zal makkelijker geaccepteerd worden.
In de sport zal meer respect voor de tegenstander, leiders en scheidsrechters worden getoond.
Kinderen zullen hun ouders gaan aanspreken op gedrag.

Dit alles zal leiden tot besparing.
Er zal minder vernield als kinderen er bewust van worden dat geld slechts een keer uit te geven is.
In de lessen roepen kinderen dan steeds: “Daar gaat ons weekendje Center Parcs, Disneyland of
gewoon Mac Donalds. “
Kinderen begrijpen zo dat zij invloed hebben op kosten die elke dag weer gemaakt worden.
Ook zullen er minder “probleem” kinderen zijn waarvoor hulpverlening moet worden ingeschakeld.
Dit alles zal niet op korte termijn in resultaat meetbaar zijn. In de schoolklas zijn de signalen echter
nu al positief. Permanente aandacht en voorlichting is hierbij van belang om resultaat op termijn te
behalen.
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Thema’s groep 7

De politie

Bureau HALT

Verkeersexamen

Diefstal

Vuurwerk

Thema’s groep 8

Social Media

Pesten — geweld

Vandalisme

Drugs en roken

Alcohol en Verkeer
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Website en lesmateriaal
Training4Kidz heeft een website. Op deze website wordt de leerlingen lesmateriaal aangeboden.
Dit lesmateriaal sluit aan op de les in de klas. Elke les bestaat uit meerdere webpagina’s.
In deze webpagina’s zijn filmpjes gevoegd die kinderen thuis kunnen kijken. Hiervoor is op You tube een
eigen account aangemaakt. In de klas wordt de les verzorgd middels een presentatie op het smartboard.
De lessen worden afgewisseld met filmpjes en doe activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:
❑ een monopoly spel
❑ een politie verhoor

❑ werkopdracht diefstal
❑ demonstratie afsteken vuurwerk
❑

oefenen verkeersexamen middels opdrachten op smartboard

Binnen het lesuur worden zoveel mogelijk werkvormen gebruikt om de
aandacht te houden.
Aan de leerkracht wordt elke les een meerkeuze toets ter beschikking
gesteld met correctieformulier.
Zo kan de leerkracht toetsen of het onderwerp met daarbij genoemde
leerdoelen zijn begrepen en eigen gemaakt.
WWW.Training4Kidz.nl
De leerkracht vult elke les een feedback formulier in.
Dit wordt aan het einde van elk schooljaar gebruikt om het project te evalueren.
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Verdere ontwikkeling Training4KIdz
Training4Kidz wil graag het project verder uitbreiden.
Hierdoor kunnen meer kinderen kennis opdoen hoe zij betere keuzes kunnen maken waar zij zelf
maar ook hun leefomgeving voordeel van heeft. Alle kinderen verdienen immers onze inspanningen
hen bewust te maken dat zij invloed hebben op hun eigen “etalage” .
Deze bewustwording zal bij kinderen groeien. Ze ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun gedrag.
Er ontstaat bewustwording dat andere mensen naar je kijken en een afweging maken hoe zij op jouw
gedrag zullen reageren. Dit bepaalt mede hoe zij met je omgaan.
Om deze doelstelling te verwezenlijken worden er contacten gelegd met, individuele basisscholen.
Ook worden er contacten gelegd met onderwijsinstellingen, gemeenten en woningverenigingen.
Met ingang van het schooljaar 2018—2019 doen thans alle basischolen in volgende gemeenten mee
aan het project: Stein, Beek, Schinnen, Onderbanken, Landgraaf
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Evaluatie schooljaar
Training4Kidz heeft afgelopen schooljaar 2013—2014 het project “It’s your Choice “ wederom uitgevoerd
op alle basisscholen in de gemeenten Stein, Beek en Schinnen. Dit zijn momenteel nog 23 basisscholen.
In totaal volgden circa 1100 kinderen in de groepen 7 en 8 de lessen.
De leerkrachten vullen na elke les het evaluatie formulier in. Overwegend is er een positieve beoordeling.
Het enthousiasme en de interesse van de leerlingen in de door Training4kidz gegeven lessen worden elk
schooljaar gemeten aan de hand van een klassikale evaluatie.
Ook het aantal dagelijks unieke websitebezoekers is hiervoor een goede indicator.
In het opstartjaar 2012—2013 werd de website van Training4kidz ruim 23.000 keer bezocht.
Dit schooljaar werd de website vanaf 1 januari meer dan 65.000 keer bezocht.
Deze evaluatie wordt ook met de gemeenten geëvalueerd.
Alle scholen willen het project ook komend schooljaar graag voortzetten.
Deelname woningverenigingen :
Woningvereniging Zowonen heeft besloten om na twee jaar te stoppen als partner in het project.
Woningvereniging Urmond (binnenkort opgaand in Wonen Limburg) alsook woningvereniging Spaubeek
blijven partner. Zij ondersteunen het project voor de scholen binnen hun werkgebied. Het stoppen van
deelname van Zowonen betekent een gat in de financiering.
Gemeenten:
In de gemeente Stein heeft de gemeente haar budget afgelopen schooljaar voor deelname reeds
opgehoogd. Dit omdat woningvereniging Maaskant wonen uit beleidsprincipes niet deelneemt. Thans is
ook bij de gemeente Beek en de gemeente Schinnen het verzoek neergelegd om de wegvallende bijdrage
van Zowonen te compenseren. Hierover is bij het opstellen van deze evaluatie nog geen uitsluitsel.
In het voorjaar is het project ook onder de aandacht van het bestuur van onderwijsinstelling Kindante
gebracht. Er zullen nadere contacten / afspraken volgen.
Onlangs zijn er ook contacten geweest met de gemeente Meerssen en de in deze gemeente gelegen
basisscholen en de woningvereniging. De basisscholen hebben interesse maar hun wel / niet deelname
zal bij aanvang van het nieuwe schooljaar op de agenda worden geplaatst. De gemeente Meerssen zal
het project binnen B&W op de agenda plaatsen.
Op dinsdag 22 juli zal een oriënterend gesprek plaatsvinden met wethouder Pieter Meekels van de
gemeente Sittard.
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Gemeente Meerssen:
Onlangs zijn er in 2013 contacten geweest met de gemeente Meerssen en de in deze gemeente gelegen
basisscholen en woningvereniging. De basisscholen hadden interesse.
De woningvereniging was bereid het project financieel te ondersteunen. De gemeente Meerssen plaatste
het project op agenda voor de begroting. Middels een besluit werd afgezien van deelname aan het
project. Het project kon derhalve niet starten.
Onderwijsinstellingen Kindante—Movare—Innovo:
Het project is ook onder de aandacht van de besturen van de onderwijsinstellingen. Informatie uitwisseling gaat via een persoonlijk gesprek danwel terugkoppeling vanuit de schooldirecties.

Gemeente Sittard:
Om de mogelijkheden binnen de gemeente Sittard te verkennen is in 2015 een oriënterend gesprek
geweest met wethouders Pieter Meekels (financiën) en Bert Kamphuizen (onderwijs) van de gemeente
Sittard. Ondanks het feit dat men enthousiast was en graag het project wilde starten waren er geen
financiële middelen beschikbaar.
Inmiddels is het project toch verder uitgebreid.
Met ingang van het schooljaar 2018—2019 doen thans alle basisscholen in volgende gemeenten mee aan
het project: Stein, Beek, Schinnen, Onderbanken, Landgraaf
Met de gemeente Landgraaf werd een overeenkomst gesloten om het project drie jaar op alle basisscholen uit te voeren. Overtuigt van maatschappelijk en ook uiteindelijk financiële voordelen besloot de
gemeente Landgraaf het project in zijn geheel tot en met schooljaar 2020-2021 te financieren.
Schooljaar 2019—2020
Met ingang van het schooljaar zijn ook nagenoeg alle scholen van de fusiegemeente Beekdaelen bij het
project aangesloten. Ook de gemeente Beekdaelen ziet het belang van goede voorlichting met uiteindelijk
goed burgerschap en financieel voordeel. De gemeente Beekdaelen financiert het project in zijn geheel.
Het project wordt thans uitgevoerd op de meeste basisscholen in de gemeenten
Stein, Beek, Beekdaelen en Landgraaf
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http://www.1limburg.nl/forse-daling-jeugdcriminaliteit

Reitske Schets Criminoloog, spcialisatie Jeugd, Samenleving en Cultuur.
februari 2015 – heden (1 jaar 5 maanden) Limburg
Onderzoek naar de dalende instroom van jeugdige verdachten in Limburg, 2010-2014.
Onderzoek in opdracht van het AJB (Arrondissementeel Justitieel Beraad) Limburg.
OPDRACHT Onderzoek:

Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden de achtergronden en mogelijke
oorzaken van de daling van het aantal jeugdige verdachten in Limburg onderzocht.
Afgerond met een presentatie voor het AJB Limburg en het APJ Limburg en een debat
met deskundigen in dit vakgebied. http://www.1limburg.nl/forse-daling-jeugdcriminaliteit

Contact: Benieuwd naar de onderlinge verschillen in de Limburgse gemeenten nam ik contact op met Reitske.
Vraag: Beste Reitske kun jij aangeven waardoor er grote verschillen in het aantal jeugdige verdachten per gemeente zijn?
Reitske Schets antwoordde op 2 mei 2015 het volgende:
Beste Frank, Voor mijn onderzoek heb ik van de politie een cijferoverzicht gehad met daarin het aantal jeugdige verdachten per
gemeente voor de jaren 2010 t/m 2014. Ik denk dus dat ik u hier wel iets meer over kan vertellen.
Over welke gemeenten gaat het? Groet, Reitske
Frank Esser 2 mei 2015 :
Hallo Reitske: het betreft mijn project “It’s Your Choice” dat wordt uitgevoerd op basisscholen in de gemeenten Stein, Beek
en Schinnen. Fijn dat je reageert. Ik ben benieuwd of mijn project invloed heeft op de keuzes die jongeren maken en of het
aantal jeugdige verdachten in de gemeenten Stein, Beek, Schinnen in verhouding tot overige Limb. gemeente meer is
afgenomen. ??? Zo ja heeft mijn project dan wellicht invloed? BVD Frank Esser
Reitske Schets antwoorde op 3 mei 2015 het volgende:
Hallo Frank, Ik heb een overzicht van alle jeugdige verdachten in de jaren 2010 t/m 2014 in alle Limburgse gemeenten.
Wat per gemeente de oorzaken zijn voor de (sterke) ingezette dalingen kan ik niet specifiek zeggen maar wat wij als
algemene verklaringen gevonden hebben zijn zeker een goede politie-inzet en aandacht voor de (jonge) jeugd in de zin van preventie (op scholen) en het bieden van kansen en voorzieningen. Grote kans dat jouw project op een positieve manier
bijdraagt aan de daling van het aantal jeugdige verdachten. Hopelijk heeft u hier iets aan! Groet, Reitske Wat per
Beek Afname 75 %
Van 64 verdachten naar 16

Schinnen afname 73 %

Stein Afname 30%

Nuth Afname 30%

Beesel afname 61 %

Echt Susteren afname 61 %

Gulpen Wittem Afname 62%

Maasgouw Afname 74%

Onderbanken
toename van 21 %

Vaals
Toename van 6 %

Valkenburg
Toename van 12 %

Van 49 verdachten naar 13

Van 49 verdachten naar 13

Van 49 verdachten naar 13

Van 71 verdachten naar 50
Van 49 verdachten naar 13

Van 49 verdachten naar 13
Van 49 verdachten naar 13

4 mei 2015 Antwoord Frank Esser
Hallo Reitske. Hartelijk dank voor deze toelichting. Dit is goed te horen. Het eerder uitgevoerde politieproject
Doe Effe Normaaal alsook mijn project “It’s Your Choice” hebben dus een positief effect. Ik doe mijn project sinds 4 jaar op
vele basisscholen. Ik hoor ook op de scholen terug dat gedrag verandert. Dat stimuleert mij door te gaan.
Kijk maar eens op mijn website Training4kidz. Mvrgr. Frank Esser
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Schooljaar 2018 — 2019
Na schooljaar 2017—2018 moest de Kidztrainer op de basisscholen van Landgraaf , Hans Ramakers , helaas stoppen in
verband met stemproblemen. Als vervanger werd Ad Liebregts, een net gepensioneerde politieman, met jarenlange ervaring
in coachen en lesgeven aan politiestudenten, benaderd.
Ad was meteen enthousiast en vond het fantastisch toch nog actief te kunnen zijn na zijn pensioen!
Het project “It’s Your Choice” gebaseerd op veel politiepraktijkervaringen, gaf hem veel voldoening in de contacten me de
leerlingen en onderwijzers
In de onlangs gefuseerde gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken tot de gemeente Onderbanken
Sloten nu ook alle basisscholen aan. Met de basisscholen in de gemeenten Beek, Stein Landgraaf werd in meer als
65 groepen het project “It’s Your Choice” uitgevoerd.
Schooljaar 2019 — 2020
Na evaluatie aan het eind van het schooljaar 2018—2019 besloten enkele basisscholen niet verder aan het project deel te
nemen. Dit besluit werd genomen op basis van hun manier van lesgeven op school. Toch werd het project op 61 groepen
uitgevoerd. Gemiddeld zitten er per groep circa 25 leerlingen in de klas. Dat betekent dat Training4Kidz elk jaar voor circa
1500 leerlingen 5 verschillende lessen verzorgt in het kader van burgerschap.
COVID 19—Corona ==> Lesbrief CORONA
In maart 2020 werd de samenleving plots opgeschrikt door het steeds meer om zich heen grijpende Covid 19 virus.
Het virus verspreidde zich vanuit China over de hele wereld. Zo ook naar Europa / Nederland. Het was een totaal nieuw nog
onbekend virus. De overheid moest maatregelen nemen. Veel ondernemingen en bedrijven moesten hun deuren sluiten.
Ook middelbare scholen en het hoger onderwijs moest sluiten. De basisscholen bleven aanvankelijk gewoon open.
Er werd aanvankelijk gedacht dat het virus alleen besmettelijk was en invloed had op mensen boven de 12 jaar.
In de maatschappij was veel discussie over het virus, alle genomen maatregelen en regels door de regering.
Het leidde tot protesten, rellen en onrust. Er zijn veel discussies over bijv zwarte Piet en Black live Matters en jongeren met
messen de zogenaamde drillrap, als ook het steeds meer zelf opkomen om te zijn wie je bent etc. Dit alles zorgt steeds meer
voor discussie en verzet, soms gepaard gaand met geweld in de maatschappij.
Door de beleidsmedewerkster van de gemeente Landgraaf werd aan Training4kidz voorgesteld om contact te zoeken met
ADV Limburg (Anti Discriminatie Bureau Limburg. ) Mogelijk zou over het onderwerp discriminatie voorlichting kunnen worden
gegeven. Middels samenwerking zouden de reeds door Training4kidz met de basisscholen bestaande contacten makkelijker
zijn. Dit contact werd gelegd. ADV beschikt over een les voorlichting (anti) discriminatie. Zij verzorgen deze les zelf.
Door Training4KIdz is een lesbrief gemaakt die op de website staat. Er wordt naar elkaar verwezen.
Begin oktober 2020 besloot onderwijsinstelling Movare, in tegenstelling tot de onderwijsinstellingen Innovo en Kindante, om
toch alle basisscholen te sluiten voor externen. Dit betekende dat er door Training4kidz geen lessen meer konden worden
gegeven op alle basisscholen in Landgraaf en de basisscholen in Schinveld , Doenrade en Merkelbeek. Ook de basisschool
Wijnandsrade besloot om externen niet meer toe te laten. Een en ander werd kortgesloten met de betreffende gemeenten.
Ondanks een gedeeltelijke lockdown greep het virus verder en heftiger om zich heen. Hierop werd per medio december een
totale lockdown voor alle scholen alsook de ondernemingen afgekondigd. Alleen noodzakelijk mocht men naar buiten, zoals
naar de supermarkt. Ook werd er een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. De les voorlichting Vuurwerk kon derhalve niet op
alle basisscholen worden gegeven.
De overige niet gegeven lessen zullen in onderling overleg met de scholen zoveel mogelijk alsnog worden ingehaald.

