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VIJFDE LANDELIJKE CONFERENTIE 
WIJKACADEMIES OPVOEDEN 

   

13 december 2018 - 9.30 - 14.00
Amsterdam Art Center, 

Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam

IN GESPREK OVER HEIKELE OPVOEDTHEMA’S



Waarom deze conferentie? 
Opvoeden en opgroeien in de huidige tijd vraagt veel van ouders en jonge-
ren. Het lerarentekort is in kwetsbare wijken sterk voelbaar. Ouders maken 
zich daarom zorgen over de onderwijskwaliteit. De media voeden polarisatie 
en plaatst mensen in hokjes die niet passen. Jongeren hebben te maken met 
vooroordelen op school en stages. Ze experimenteren met relaties en seksuali-
teit, maar sexting kan vervelend uitpakken. Ouders willen hun kinderen lief-
devol opvoeden en weerbaar maken, maar hoe doe je dat als er zoveel heikele 
thema’s spelen? 

In Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag zijn Wijkaca-
demies Opvoeden actief waar jongeren en ouders praten over hun ervaringen 
en plannen maken om zaken anders aan te pakken. Ze geven aan heikele op-
voedthema’s een eigen draai waardoor zij hier verder mee kunnen. Daarnaast 
zoeken zij partners in hun wijk met wie ze kunnen samenwerken. Zo ontstaan 
inspirerende initiatieven om het gesprek over opvoeden in de wijk en op school 
te stimuleren zoals opvoedtheater, peer to peer educators, een pop-up kinder-
bibliotheek, wijkconferenties en ouders als onderzoekers.

De Wijkacademies Opvoeden, Stichting BMP en Movisie nodigen ouders, 
jongeren, professionals van scholen en wijkteams en ambtenaren van harte uit 
om 13 december kennis te maken met deze initiatieven die naar meer smaken. 
Niet om deze initiatieven klakkeloos over te nemen, maar vooral om van elkaar 
te leren en na te denken over hoe we de rol van ouders en jongeren kunnen 
versterken en samen het gesprek over opvoeden kunnen stimuleren.   

Het programma
Dit gesprek begint tijdens de conferentie met een optreden van het Op-
voedtheater van de Wijkacademie Schalkwijk. Vervolgens kun je inspiratie 
opdoen tijdens een van de workshop. Aan het eind van de ochtend kijken we 
hoe we deze ervaringen meenemen en vertalen naar de eigen Wijkacademie 
Opvoeden of werksituatie.

Programma van de dag
09.30

09.50

10.00

10.20

10.40

12.00

12.30

Zaal open, koffie en thee

Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Uitgelicht: Vaders en jongens als opvoeders voorbeelden 
uit Leiden, Utrecht en Den Haag

Mag je kind wel of niet mee op schoolkamp? 
Opvoedtheater - Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk te Haarlem 

Naar één van de workshops 
1. Zet je opvoeding in scène – Marloes Komin & Imi Nijholt van 
Wijkacademie Opvoeden in Haarlem
2. Liefdevol opvoeden – Sheela Vyas van Lotus & Tulip
3. Sexting en weerbaar opvoeden – Jamila Achahchah van Movisie
4. In vier stappen nadenken over ouders en school – 
Hanne van der Kolk van Dreamsupport
5. Dit hokje past me niet – beeldvorming in de media –  
Zoë Papaikonomou - Onderzoeksjournalist
6. Me-time – Zo zorg ik voor mezelf – 
Maureen Hubbard & Leila Azzam van Wijkacademie Opvoeden 
Holendrecht 
7. Gelijke kansen voor jongeren – Yassine Aberkane & 
Stagiaires van het Stagehuis in Den Haag
8. Zet jouw initiatief op de rails –  Fadma Bouchataoui 
van Wijkacademies Opvoeden Rotterdam

Terug in de grote zaal: Hoe zijn we geïnspireerd en gaan we verder 
in onze wijkacademies en werk?

Afsluitende lunch
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Het project Wijkacademies 
Opvoeden is een initiatief 
van Stichting BMP. 
In 2013 zijn pilots gestart 
in Haarlem, Den Haag en 
Amsterdam. Inmiddels zijn in 
meer steden Wijkacademies Opvoeden actief. Een recente ontwikkeling 
is dat er voor vaders en jongeren wijkacademies ontstaan. 

In de wijkacademies praten vaders, moeders en jongeren van verschillende 
komaf met elkaar over opvoedvragen. Daarbij staan niet de problemen 
maar dat wat mensen belangrijk vinden centraal. Samen worden creatieve 
programma’s bedacht om belangrijke opvoedthema’s in de buurt aan de 
orde te stellen. Getrainde professionals, veelal werkzaam bij verschillende 
organisaties, begeleiden dit ontwikkelproces. 

Vanaf 2019 wordt de ondersteunende rol van stichting BMP deels 
overgenomen door Movisie. Voor nieuwe initiatieven wordt een (online) 
cursus ontwikkeld.

Deelname gratis, wel aanmelden
Deelname aan de conferentie is gratis. Van te voren aanmelden is verplicht. 
Inschrijven kan via het aanmeldformulier op de website 
www.wijkacademieopvoeden.nl of door te bellen met 020- 4282728. 

Meld je snel aan, want er is plek voor 120 deelnemers. 
Bij inschrijving rekenen wij er op dat je komt.

En meer...
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