Uitnodiging
Vierde landelijke conferentie
Wijkacademies Opvoeden

Met trots presenteren Wijkacademies
Opvoeden uit verschillende steden
zichzelf en hun producten
18 december 2017 - 9.30 - 14.00
Amsterdam Art Center, Donauweg 23, Amsterdam

Waarom deze conferentie?
De afgelopen vier jaar zijn in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Utrecht,
Rotterdam en Leiden Wijkacademies Opvoeden gestart. Vaders en
moeders uit de verschillende Wijkacademies Opvoeden spreken regelmatig met elkaar over hun ervaringen als ouder en de vragen die dat
oproept. Deze gesprekken gaan niet uit van problemen, maar van zaken
die mensen in hun leven belangrijk vinden. De deelnemers ontwikkelen
allerlei initiatieven om op speelse wijze belangrijke opvoedthema’s in hun
wijk aan de orde te stellen zoals vaderschap, armoede, stress, weerbaar
opvoeden, praten over het geloof met je kind, verschillen tussen ouders.

Kijk ons nou!
Op 18 december 2017 komen de ouders, ondersteuners en partners van
verschillende Wijkacademies Opvoeden uit diverse steden bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen, nieuwe onderwerpen te verkennen en hun
kennis en producten met anderen te delen. Zo presenteren de Wijkacademies Opvoeden uit Amsterdam Oost, Holendrecht en Haarlem met trots
diverse spellen, opvoedtheater en workshops. Samen gaan we spelend in
gesprek over opvoeden.

KIJK
ONS NOU!
ONS
NOU!

Jongeren en professionals ook welkom
Naast ouders zijn ook jongeren welkom om hun ervaringen te vertellen.
Professionals van scholen en wijkteams en ambtenaren zijn van harte
uitgenodigd om mee te denken over verdere gezamenlijke stappen.

HET Programma
De Wijkacademies Opvoeden uit verschillende steden presenteren zichzelf en hun producten Daarna kun kennis maken met één van de spellen
of deelnemen aan een workshop. Aan het eind van de ochtend kijken we
hoe we deze ervaringen meenemen en vertalen naar de eigen Wijkacademie Opvoeden.

Programma van de dag
09.30
10.00
10.10
10.20

KIJK
ONS NOU!
ONS
NOU!

Zaal open, koffie en thee
Welkomstwoord door dagvoorzitter Miss Kitty, programmamaker
en betrokken bij de Wijkacademie Opvoeden Holendrecht.
Kijk ons nou: presentaties van producten uit verschillende wijkacademies.
Opvoedtheater over loslaten en opnieuw verbinden
Dames van de Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk 2 – Haarlem

10.45
1. Spelend
Spelenderwijs in gesprek over omgaan met geld
Money Wise Imi Nijholt & Marloes Komin van de Wijkacademie Schalkwijk 1
- Haarlem
2. Just Like
Spelenderwijs in dialoog over ‘opvoeding en diversiteit’
you
Sophie Borghouts, Maryam Denquir & Hanne van der Kolk Wijkacademie
Opvoeden Amsterdam – Oost - Dream Support.
3. Dit ben ik
Spelenderwijs in gesprek met vaders over ouderschap
als vader
Lesly Reiziger & Sjaak Tuahatu van de Wijkacademie Opvoeden
Holendrecht
4. Dit ben ik
Spelenderwijs in gesprek met moeders over ouderschap
als moeder Twee dames van de Wijkacademie Opvoeden
Holendrecht
5. Omgaan
Hoe kan ik omgaan met stress
met stress
Workshop verzorgd door Maureen Hubbard & Carmen Rampersad
van de Wijkacademie Opvoeden Holendrecht
6. Weerbaar
Hoe voed ik mijn kind weerbaar op
Opvoeden Workshop verzorgd door Jamila Achahchah
van Movisie
7. Opvoeden Hoe praat ik met mijn kind over het geloof
en islam
Workshop verzorgd door Fatiha Azzarhouni - Leiden Islam Academie
& Saskia Moerbeek stichting BMP

KJIK
!!UUON SNNOO

12.00
12.30

Hoe verder
Afsluitende lunch

In Haarlem, Amsterdam,
Den-Haag, Leiden,
Rotterdam en Utrecht zijn er
En meer...
verschillende Wijkacademies Opvoeden waar
vaders, moeders en jongeren
van verschillende komaf met elkaar praten over opvoedvragen en creatieve
programma’s bedenken om belangrijke opvoedthema’s in de buurt aan
de orde te stellen. Op landelijk niveau functioneert een Netwerk van
Academici om de activiteiten van de Wijkacademies inhoudelijk te
versterken. De wijkacademies worden gesteund door lokale partners
die het programma mede ontwikkelen en begeleiden. De partners zijn:
DreamSupport. Lotus and Tulip, Meetingz!, Stagehuis Schilderswijk, Libertas
Leiden, Dock Rotterdam, JoU, Doenja en afdeling Volksgezondheid van de
gemeente Utrecht.
Stichting BMP is initiatiefnemer van dit project en organiseert regelmatig
cursussen voor professionals en vrijwilligers die actief (willen) zijn bij een
of meerdere wijkacademies Opvoeden. De Wijkacademies worden gefinancierd door gemeentes en fondsen.

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 het aantal plekken is beperkt! Bij inschrijving rekenen wij
er op dat je komt.

KIJK
ONS NOU!
ONS
NOU!

