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Bouw mee aan platform MoedNL op Facebook!
Heb jij Moed? De Moed om je eigen mening te geven? Moed om je stem te laten horen over
politiek, economie, onderwijs, zorg of veiligheid? Om iedereen te vertellen hoe het beter en
anders kan? Ja? Ga dan naar Facebook, bezoek MoedNL en like ons. Dan maken wij samen
het verschil!
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Nieuw: Lespakket over geweld tegen publieke dienstverleners
Omschrijving lespakket Broeders! voor het middelbaar onderwijs: Als op oudejaarsavond
twee ambulancebroeders - de een allochtoon, de ander autochtoon - uitrukken na een
gewelddadige overval op een winkel, komen ze in een onrustige buurt terecht. De spanning
is om te snijden. De DVD Broeders! van 9 minuten is een handig hulpmiddel om in de klas
een discussie over geweld tegen publieke dienstverleners te starten.
Bestellen lespakket Broeders!

Nieuw: Lespakket over Alcohol & Geweld voor middelbaar onderwijs
Het lespakket Zinloos! gaat over alcoholgebruik en geweld. De leerdoelen van dit pakket,
inclusief film zijn: Jongeren breed informeren over alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik
en misbruik. Aansluitend leerlingen tot nadenken aanzetten over de relatie tussen
alcoholgebruik en geweld.
Bestellen lespakket Zinloos!

Lesmodule over risico’s wapenbezit voor middelbaar onderwijs
“Met een wapen dwing je respect af”, is een quote van een jonge Amsterdammer die zich
waarschijnlijk de ernstige gevolgen van wapengebruik niet realiseert.
In opdracht van de politie Amsterdam-Amstelland is de film “Scherp” gemaakt. Een
bijpassend lesprogramma, ontwikkeld door de stichting, voor het middelbaar onderwijs moet
jongeren
bewust maken van de mogelijke gevolgen van wapenbezit. “Scherp” is een film die laat zien
hoe makkelijk jongeren denken over wapens, maar ook hoe ernstig het mis kan gaan.
Voor het aanvragen van het lesprogramma Scherp: schoolveiligheid@amsterdam.politie.nl

Gastlessen voor basis en middelbare scholen
Gastdocenten van de stichting komen graag langs om te vertellen over pesten, geweld,
conflicthantering, geweldloze communicatie en andere samenhangende onderwerpen.
Onze gastdocenten hebben ruime ervaring. Voor het aanvragen van een gastdocent,
lees meer…

Badge voor je sporttenue
Laat iedereen op en rondom de sportvelden maar zien dat ook jij tegen agressie en geweld
bent! Geef een positief signaal af en draag met je team een MOED badge op je sporttenue.
Bestellen

Videoclip: Useless
Op 22 oktober 2011 is bij club 7 in de Dommelstraat te Eindhoven op vrijdagavond Jack van
Gerwen met een glas dood gestoken. Als reactie op deze zinloze daad hebben betrokkenen
het initiatief genomen om een statement af te geven tegen het zinloze geweld. Als boodschap
om agressie en geweld tegen te gaan heeft Andrew P. belangeloos meegewerkt aan het
nummer en de videoclip:Useless.
De videoclip Useless is te zien en te beluisteren via: http://www.youtube.com

