
Ha collega van het leernetwerk,

We zijn goed van start! In deze brief lees je over de afgelopen bijeenkomst en wat er in de planning
staat.

—----------------------------------------------------------
Wat heeft de eerste bijeenkomst van ons Leernetwerk opgeleverd?

1. we hebben kennis gemaakt (smaakt naar meer)
2. we hebben hard gewerkt aan een update van de richtlijnen PJO
3. we hebben samen bepaald hoe we de volgende bijeenkomst gaan doen

Wat vragen we nu van je?
1. of je het goed vindt dat we een groepsfoto delen
2. of je wilt helpen om de richtlijnen PJO verder uit te werken
3. of je wilt doorgeven op welke volgende bijeenkomsten je wilt komen

—-------------------------------------------------------------

Twee weken geleden was de feestelijke startbijeenkomst van het Leernetwerk Jongerenparticipatie
(PJO). Dank voor jullie enthousiaste inbreng. We bespraken: 1) wat wij wel/niet goede PAR vinden, 2)
hoe we vorm willen geven aan het leernetwerk, en 3) welke rollen iedereen daarin kan spelen.

Wie schrijft er mee? Nieuwe richtlijnen jongerenparticipatie in onderzoek …



We hebben in onze eerste bijeenkomst gewerkt aan de richtlijnen voor goed PJO. De bedoeling is dat
deze richtlijnen op de website komen te staan en door iedereen in Nederland gebruikt gaan worden.
En we willen er ook een wetenschappelijk artikel van maken. Wie doet/schrijft er mee?

Toestemming om te delen?
We willen graag reclame maken voor ons mooie netwerk. Heb je bezwaar tegen het plaatsen van
onderstaande foto’s op LinkedIn en onze website, laat het ons voor 9 mei weten.

Kom je ook op een van de volgende bijeenkomsten?
Meld je hier aan (of stuur een mail als dit niet lukt).

31 mei 15.00 - 16.30 uur (online)
Voor wie: Voor onderzoekers die coach willen worden van een beginnend PJO onderzoeker.

Jongeren die interesse hebben in de coaching pool zijn ook welkom om aan te
schuiven

Doel: In deze bijeenkomst geven we meer informatie over de rol van de coach onderzoeker
in het coachingstraject

21 juni voor 15.00 - 16.00 uur (online)
Voor wie: Mensen die nog niet actief zijn in het leernetwerk en meer willen weten over

participatie van jongeren in onderzoek (denk aan beleidsmakers van gemeenten en
kennisinstituten)

Doel: Horen wat het leernetwerk doet en de nieuwe richtlijnen voor participatief
jeugdonderzoek doorspreken

Waar? Online of op het VUMC (Amsterdam) voor degene die blijven eten en overleggen

21 juni samen eten en overleggen  17.00 - 19.30 (Amsterdam)
Voor wie: Deelnemers van het leernetwerk
Doel: Elkaar nog beter leren kennen! Richtlijnen afronden en nieuw inhoudelijk thema

kiezen, bijvoorbeeld inclusie of ethiek
Waar? Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam (VUMC medische faculteit)

Mail ons als je
● niet wilt dat de screenshot met jouw foto gedeeld wordt (voor 9 mei)
● actief wilt bijdragen aan het opstellen van de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
● vragen/twijfels/ideeën hebt of ergens oneens mee bent (altijd ;)
● mensen kent die ook mee willen doen in het netwerk?

Tot gauw!
Christine, Noortje en Jasmijn
schoolforparticipation@amsterdamumc.nl

https://docs.google.com/forms/d/1d0Pf2Pm_v3KZhbbwq3NiYxDd-y201ilxn5OTUX9l3GU/edit
mailto:schoolforparticipation@amsterdamumc.nl

