Welkom bij de STRONG Kinderrechtenconferentie voor studenten HvA Pedagogiek en ROC Top
op Vrijdag 18 november 2022 in Amsterdam

Alle kinderen ter wereld hebben dezelfde rechten. Die rechten geven recht op onderwijs en gezondheid en beschermen kinderen tegen
mishandeling en uitbuiting. Toch zijn er jaarlijks in Nederland zo’n 120.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Ongeveer
wekelijks overlijdt één kind hieraan. Tegelijkertijd is het bewustzijn over kinderrechten en de schending ervan bijna nergens zo laag als
in Nederland. Dat moet anders.

Programma vrijdag 18 november
10:30 – 11:00
11:00 - 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:55
14:05 – 15:00
15:00

Inloop en protestborden maken (optioneel)
HvA Wibauthuis Kantine, Begane grond, Wibautstraat 3, Amsterdam
Feestelijke kick-off Kinderrechtenconferentie
HvA Wibauthuis Kantine, Begane grond, Wibautstraat 3, Amsterdam
Gezamenlijke Kinderrechtenmars
Optocht vanuit de HvA door het Oosterpark naar de Meevaart.
Laat je horen vóór kinderrechten en tegen kindermishandeling!
Lunch geserveerd in de workshopruimtes
Workshop ronde 1
Je kiest uit elke ronde één workshop. In totaal kun je dus twee workshops volgen.
Workshop ronde 2
Muzikale afsluiting

Tot ziens op 18 november. Wij staan voor Kinderrechten en willen dat kindermishandeling stopt!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overzicht workshops
Workshop
De kracht van je eigen verhaal
Danny vertelt hoe zijn ‘nachtmerrie/avontuur’ eruit heeft gezien om te
komen waar hij nu staat in het leven. Wie zijn daarbij belangrijk
geweest en hebben het verschil gemaakt? En wat heeft Danny zelf
gedaan om te komen waar hij nu staat?
Jefren: ‘Door middel van mijn verhaal heb ik levenslessen mogen leren
die mij de juiste tools hebben gegeven om anderen tot actie te zetten
en hun ware potentie te ontdekken ONGEACHT DE
OMSTANDIGHEDEN!’

https://www.youtube.com/watch?v=h6ZSIttJjnU&list=PLFaZQefjHFOTVif17Pi9DN4IZBY8bz_Q&index=3

Presentator

Ruimte

Ronde

Max. aantal
Deelnemers

Artiesten
1. Danny Dijkhuizen alias
Flinke Jongen

Theaterzaal 0.06
Begane grond

Ronde 1

Max. 50
personen

Theaterzaal 0.06
Begane grond

Ronde 2

Max. 50
personen

2. Jefren Dorian Mesa

(6) Jefren Mesa (Shots By Jef) | LinkedIn
Film en gesprek over Geheim Geweld.
Wat zijn de lange termijn gevolgen van een traumatische jeugd?
Misdaadjournalist Bas van Hout groeide op op de Wallen onder
erbarmelijke omstandigheden. Omdat hij de ‘mores’ kende en het
netwerk had, lonkte de criminele wereld. Hij koos ervoor om de
journalistiek in te gaan en een ‘normaal’ leven te willen leiden. Maar
hoeveel last had hij daarbij van zijn droevige kind-verleden?

Sjieka van Rooijen
Stichting STRONG

Stichting Strong – Kinderen
en Jongeren ‘Samen STERK
voor de rechten van het
kind’
Trudie Groen
Carlijn Verweij
Amnesty International

Restauratiezaal
(naast centrale hal)
Begane grond

Ronde 1

Max 15
personen

Furkan Acikgoz
Gepassioneerd diëtist

Centrale hal
Begane grond

Ronde 2

Max. 30
personen

De Vertelkast
Linda van der Zeeuw
Soms is het moeilijk om in gesprek te gaan, zeker als het gaat om
ROC Noorderpoort
gevoelige onderwerpen. Het kiezen van een werkvorm waardoor je
Stadskanaal
elkaar niet steeds aan hoeft te kijken kan helpen. Het kan de druk
wegnemen waardoor er meer ruimte komt voor jouw verhaal. Een
vertelkast of Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm, die
bestaat uit een houten mini-theatertje met daarin papieren tekeningen.
Hoe kun je een vertelkast inzetten bij het bespreekbaar maken van
thema’s of het kunnen vertellen van je eigen verhaal? En zijn er nog
meer geschikte werkvormen? Daarna gaan zelf ‘maken’.

Atelier 1
Nr. 1.02
Eerste verdieping

Ronde
1&2

Max. 20
personen per
ronde

Een kind is al mens, hij hoeft het niet te worden!

Atelier 2

Ronde

Max. 20

Write for Rights!
Weet jij wat de impact van etnisch profileren is op jongeren? Wat zijn
jouw eigen ervaringen?
Aan de hand van dit onderwerp, video’s, discussie en quizvragen
vergroot je je kennis over kinderrechten. Ook kun je een kaart/brief
schrijven aan een jongere in het buitenland die vreedzaam gebruik
maakte van een recht maar toch werd opgepakt en gestraft. Dat geeft
steun!
Mijn verhaal over gezonde voeding voor jongeren
‘Van foto 1 naar foto 2 scheelt 20 kg. Door opmerkingen en
plagen/pesten werd ik onzeker over mijn uiterlijk. Met steun van mijn
moeder begon mijn journey! Ik behaalde een goed resultaat maar ik
was toch niet tevreden omdat mijn mindset niet goed was. Ik was te
streng bezig en kon sociaal niet meer mezelf zijn. Ik moest mijn
denkwijze veranderen. Hoe? Ik deel mijn verhaal met je.’

Arie de Bruin &

Janusz Korczak in één van de belangrijkste grondleggers van de
Rechten van het Kind. Hij nam kinderen volledig serieus. Een kind is niet
een on-af mens en geen tweederangsburger, maar dient volledig te
kunnen participeren in zijn wereld. Hoe doe je dat in onderwijs en
opvoeding? Waarom wordt leeftijdsdiscriminatie als het om kinderen
en jongeren gaat als normaal beschouwd? In deze workshop ga je met
andere ogen kijken naar het kind en zijn rechten als volwaardig mens.

Het Grote Kinderrechtenspel.
Wie doet er mee met het Grote Kinderrechtenspel? Dit ‘superleuke
kaartspel voor alle leeftijden’, geeft je handvatten om kinderen bewust
te maken van Kinderrechten en te empoweren.
Deelnemers proberen in groepjes het codewoord te kraken door vragen
over kinderrechten te beantwoorden. Zo komen jij en de kinderen
spelenderwijs meer te weten over hun rechten en leren hoe ze die
kennis in de praktijk kunnen toepassen. Wie speelt er mee?
Praten over alles
Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles er tussenin. Met De
Kindertelefoon kunnen kinderen over ALLES praten: onderwerpen die ze
niet kunnen, durven of willen bespreken in hun eigen omgeving.
Vrijwilligers voeren zo’n 1.000 tot 1.500 gesprekken per dag en helpen
kinderen om hun (zelf)inzicht te vergroten. Maar hoe begin je zo’n
gesprek? En hoe sluit je goed aan bij de behoefte van een kind? In deze
workshop krijg je een aantal handvatten in het voeren van gesprekken
met kinderen.
Zijn in tijden van worden
Ons kindbeeld stuurt ons handelen, het is waar opvoeding begint.
Vanuit welk kindbeeld kijken we naar kinderen? Hoe beïnvloedt dit hun
zijn en worden? Heeft het kind recht op het hier-en-nu? Zullen we
opvoeden tot bruikbare mensen of tot mens-zijn? Hoe laten we

Theo Cappon
Janusz Korczak Stichting
Nederland

korczak.nl/stichting/
Mieke Breedijk
Defence for Children

Nr. 1.03
Eerste verdieping

1&2

personen per
ronde

Atelier 3
Nr. 1.17
Eerste verdieping

Ronde
1&2

Max. 20
personen per
ronde

Bewegingsruimte
Nr. 1.12
Eerste verdieping

Ronde
1&2

Max. 30
personen per
ronde

Conferentiezaal
Nr. 2.12
Tweede verdieping

Ronde
1&2

Max. 40
personen per
ronde

Home | Defence for
Children
Tess van der Pol
Marieke den Boer
De Kindertelefoon

Kindertelefoon Homepage
Kaat Verhaeghe
Sanne Caluwaerts
Bert Wastijn
Erasmushogeschool Brussel

kinderen verschijnen in volle betekenis van ‘mens’? Een pedagoog
brengt verwonderd de wereld tot stilstand! Deze workshop zal meer
vragen oproepen dan antwoorden bieden en is dat niet de essentie van
de pedagogiek?
Verhalen uit de praktijk: Villa Pinedo, plek voor kinderen met
gescheiden ouders
Bij Villa Pinedo krijgen kinderen steun, tips en advies van jongeren (18
tot 27 jaar) die zelf ook een scheiding hebben meegemaakt. Twee van
deze jongeren delen hun ervaringen met de scheiding van hun ouders.
Hoe was het om een uitnodiging te krijgen van de rechtbank en het
gevoel te moeten kiezen tussen ouders? En hoe gingen ze om met alle
spanningen die de scheiding met zich meebracht? Hierover ga je tijdens
de workshop met hen in gesprek.

Villa Pinedo

Lesruimte 1
Nr. 2.02
Tweede verdieping

Ronde
1&2

Max. 20
personen per
ronde

Hand in hand, versterken van de band tussen tienervaders en hun
baby.
‘Hand in Hand’ is een bemiddelingstraining. Bij het schudden van
handen ontstaat een samenwerking. Het is een Recht van het kind om
beide ouders te kennen. Jeugdprofessionals merken in het werkveld dat
tienermoeders het vaak lastig vinden om de tienervader te betrekken
bij het kind en de opvoeding. Hierdoor staan zij er vaak, bedoeld en
onbedoeld, alleen voor tijdens de zwangerschap en opvoeding. Welke
handvatten zijn er om de samenwerking tussen jeugdprofessional,
tienermoeder én tienervader te versterken?

Isis de Waard en Lotte
Zuurbier
3e jaars HvA Pedagogiek
studenten

Lesruimte 2
Nr. 2.03
Tweede verdieping

Ronde
1&2

Max. 20
personen per
ronde

Workshop: Spel IQ 110 – een bijzonder oneerlijk spel over
kansenongelijkheid in het onderwijs
IQ110 is een educatief spel dat je echt aan het denken zet. Denken aan
hoe je dit oneerlijke spel kunt “winnen”, maar vooral aan hoe oneerlijk
situaties voor kinderen kunnen zijn.
Je kruipt in de huid van een leerling waarbij alle leerlingen een IQ van
110 hebben. Toch zijn hun kansen echt niet gelijk. Hoe ervaar jij dat en

Dymphna Snijders Blok
HvA U!REKA coördinator

Lesruimte 3
Nr. 2.17
Tweede verdieping

Ronde
1&2

Max. 20
personen per
ronde

Villa Pinedo - Voor
kinderen met gescheiden
ouders

wat kun je doen?

De Kinderrechtenconferentie is georganiseerd door Stichting STRONG (Supporting The Rights Of New Generations) i.s.m. de Hogeschool van
Amsterdam opleiding Pedagogiek, ROC TOP, De Meevaart en de Gemeente Amsterdam.

