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Waarom deze conferentie?
Opvoeden in de huidige tijd vraagt veel van ouders. Ze moeten weten wat er in 
de wereld speelt, wat social media inhouden, hoe ze hun kind weerbaar kunnen 
maken en hoe ze ondanks soms negatieve eigen ervaringen, hun kind liefdevol 
kunnen opvoeden. Ze moeten bepalen wat van hun eigen waarden en normen 
ze willen doorgeven en welke waarden en normen ze van anderen willen 
overnemen. Ze moeten als vader en moeder tot een prettige rol- en 
taakverdeling komen en ook nog vaak de eindjes aan elkaar knopen. 
Kortom, ouderschap vraagt veel van mensen. Het betekent dat vaders en 
moeders niet alleen naar hun kinderen moeten kijken, maar ook naar zichzelf.
Vaders en moeders uit de verschillende Wijkacademies Opvoeden spreken 
regelmatig met elkaar over hun ervaringen als ouder en de vragen die dat 
oproept. Zij ontwikkelen initiatieven om belangrijke opvoedthema’s in die wijk 
aan de orde te stellen.

Geef ouders de ruimte
Op 10 november komen de ouders, ondersteuners en partners van 
verschillende Wijkacademies Opvoeden uit de steden Haarlem, Amsterdam, 
Leiden, Rotterdam en Den Haag, bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, 
nieuwe onderwerpen te verkennen en hun kennis met anderen te delen.

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

Programma
De deelnemers aan de conferentie gaan eerst met elkaar in gesprek over 
de vraag op welke punten ze meer ruimte willen hebben. Daarna zijn er 
verschillende workshops waarin onderwerpen uit de ochtend uitgewerkt 
worden. Daarbij gaat het onder andere over de rol van ouders binnen hun 
eigen gezin, maar ook over hun rol in wijken en buurten en hun relatie met 
school. Aan het eind van de ochtend kijken we samen hoe we de ruimte voor 
ouders kunnen vergroten.



Programma van de dag
09.30

10.00

10.15

11.00 

12.30

13.15

Zaal open, koffie en thee

Welkomstwoord door dagvoorzitter Miss Kitty, 
programmamaker en betrokken bij de Wijkacademie Opvoeden 
Holendrecht.

Introductiefilmpje: Ruimte voor ouders

Workshops gesprekken    
1. Ruimte voor vaders o.l.v. Jens van Tricht van Emancipator 

en Richard Knel van de Wijkacademie Holendrecht
A - workshop voor vaders 
B - workshop voor moeders

2. Brief uit de toekomst o.l.v. Anneke Sools van Story Lab van 
de Universiteit Twente (gevraagd) Ruimte voor verbeelding: 
hoe gaat het met je kind over 30 jaar?

3. Ruimte voor weerbaarheid o.l.v. Jamila Achahchah van Movisie
Hoe voed ik mijn kind weerbaar op?

4. Help ik schiet uit mijn slof! o.l.v. Fadma Bouchataoui van de 
Wijkacademie Rotterdam Zuid Hoe kan je geweldloos met je kind 
communiceren?

5. Opvoeden in armoede o.l.v. Irish Verwey van de Wijkacademie 
Haarlem Welke ruimte is er voor eigen initiatieven?

6. Ruimte voor ouders op school o.l.v. Saskia Moerbeek, 
stichting BMP Wat kan er anders en beter

7. Ruimte om te vloggen o.l.v. Zoë Papaikonomou van 
Diversitymedia Wat is vloggen en kunnen ouders dat ook?

Plenaire bespreking: Hoe verder?

Lunch



In Nederland zijn achttien 
Wijkacademies Opvoeden in 
Haarlem, Amsterdam, 
Den-Haag, Leiden, 
Rotterdam en Utrecht. 
Daarin spreken ouders van 
verschillende komaf met elkaar over opvoedvragen en bedenken zij 
creatieve programma’s 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! Wij reserveren 30 plaatsen 
voor professionals. Bij inschrijving rekenen wij er op dat je komt.

En meer...


