Nieuwsbrief (3) Leernetwerk kinder- en
jongerenparticipatie in onderzoek, sept. 2022
We zijn nu 6 maanden onderweg. Tijd voor een nieuwe
update. In deze nieuwsbrief: 1) leuke kansen
2) wat is er allemaal gebeurd, 3) wat hebben we geleerd
en 4) wat gaan we dit najaar doen?

Leuke kansen
1) Coachingspool voor beginnend onderzoekers
➢ Wil jij jongerenparticipatie vaker (en) een stevigere plek geven in onderzoek?
➢ Wil je je aansluiten bij het leernetwerk jongerenparticipatie in onderzoek?
EN ben jij
✓ Een beginnend onderzoeker met coachingsbehoeften?
✓ Een ervaren onderzoeker die beginnend onderzoekers wil coachen?
✓ Een ervaren jongere die die beginnend onderzoekers wil coachen?
Kijk dan hier!

2) Subsidiekans
ZonMw heeft een subsidieoproep voor jongeren die zich inzetten voor het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien van jongeren: Jongerennetwerk Ervaringskennis in Onderzoek

Wat is er gedaan?
1) Kennismaking met jaarvertegenwoordigers Melchior en Charlotte
Melchior en Charlotte zijn in september van start gegaan als jongerenvertegenwoordigers. Hier stellen
zij zichzelf voor!
Hoihoi, Melchior hier! Toen ik bij een protest voor de jeugdzorg was, kreeg ik een uitnodiging voor het
leernetwerk op mijn telefoon. Ik dacht, daar moet ik zijn! Ik vind het belangrijk dat de stem van de
jongeren gehoord wordt op alle denkbare terreinen. Ik heb zelf in lastige situaties gezeten waarin ik niet
gehoord ben, en juist daarom weet ik waarom het belangrijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om welke zorg
je nodig hebt, of hulp in het onderwijs. Maar ook bij onderzoek; soms had ik het gevoel, ‘ik ben hier
wel, maar volgens mij zien ze me niet’. Ik heb een hele sterke drive om daaraan te werken en ook
anderen aan hun jasje te trekken van ‘hé, dat kan beter!’ Ik hoop dat we dat samen beter kunnen doen en
impact kunnen maken.

1

Dag medeparticipanten van het leernetwerk. Mijn naam is Charlotte en dit jaar mag ik samen met
Melchior de jongeren gaan vertegenwoordigen! In mijn vrije tijd houd ik van psychologie & biologie,
snoep (dropjes!), dansen, politiek & watersport. Ik kijk uit naar samenwerken met alle nieuwe mensen
die ik ga ontmoeten bij de School for Participation. Daarnaast is het mijn missie om de jongeren die nu
al bij het leernetwerk zitten beter te leren kennen en nieuwe jongeren bij ons te verwelkomen zodat we
samen jongerenparticipatie kunnen doen. Graag discuseer ik verder met je over de volgende dilemma’s:
Liever voor altijd kind of voor altijd volwassen zijn? Nederland uitbreiden onder water of in de lucht?
Nooit meer slapen of nooit meer spelletjes spelen? Ben je liever jeugd of jongeren? Stemmen voor je
18e of pas na je 30e? Liever onderzoeken of onderzocht worden? En, nog veel meer! Ik kijk er naar uit
om jullie te ontmoeten. Melchior en ik zijn bereikbaar via de mail: lnwjongerenparticipatie@gmail.com.
Tot snel!

2) ZonMw congres Jeugd in Onderzoek: Er is behoefte aan dit leernetwerk!
Verslag van Melchior: Donderdag 22 september waren wij als kernteam van het leernetwerk
aanwezig bij het ZonMw congres Jeugd in Onderzoek. Een mooie ontmoetingsplek met
mensen die betrokken zijn bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. Ik was bij een
interessante deelsessie over het vraagstuk ‘wat zijn effectieve interventies voor jongeren die
vastlopen?’ Het is interessant om daarmee bezig te zijn, vooral met vragen als ‘hoe meet je of
iets effectief is?’ Het valt me op hoeveel er nog gedaan moet worden om jongeren sterker te
betrekken bij onderzoek, en om echt invloed te hebben. Daardoor ben ik extra gemotiveerd om
hier met het leernetwerk verandering in te brengen!

3) Richtlijnen voor goede kinder- en jongerenparticipatie
Een van doelen van het leernetwerk is om samen te bepalen wat goede jongerenparticipatie is
en wat niet. Daarvoor hebben we de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd en
gediscussieerd over wat ‘goede participatie’ is. We ontdekten al snel dat gelijkwaardigheid,
ruimte en serieus nemen de kern zijn. Deze gesprekken hebben geresulteerd in 15 richtlijnen
voor goede participatie. Maar ook in 15 struikelgevaren. We hebben verschillende jongeren
laten meekijken of de taal begrijpelijk is, en of de inhoud de lading dekt. Bij deze vragen wij
jullie om naar deze richtlijnen en struikelgevaren te bespreken met je achterban. Verbeteringen
en suggesties zijn welkom vóór 21 oktober. Daarna laten we de richtlijnen mooi opmaken!
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4) Wanneer ben je (nog) een jongere?
We hebben een interessante discussie gevoerd met elkaar. Leeftijdsgrenzen doen zelden recht
aan het leven van jongeren, maar geven tegelijkertijd wel houvast bij projecten. Deze
discussie verwerken we nu tot een concepttekst en leggen we binnenkort aan jullie voor.

Wat gaan we dit najaar doen? Tip: pak direct je agenda erbij!
1) Het smoelenboek
Het doel van het netwerk is dat mensen elkaar leren kennen en zichtbaar worden als
deskundigen. Daarom introduceren wij het smoelenboek. Op de website zijn de kernleden van
het leernetwerk al te zien. Klik hier om ook als deelnemer gevonden te worden. Als je liever
niet (met foto) herkenbaar wilt zijn op de website dan hoeft dat natuurlijk niet.
2) Bijeenkomsten in 2022
18 oktober 14.00 – 15.00 online informatiebijeenkomst voor onderzoekers die gecoacht willen
worden in jongerenparticipatie. Deze onderzoekers worden in overleg met ZonMw
geselecteerd. Ik wil/weet iemand die gecoached wil worden
18 oktober 15.00 – 16.00 online informatiebijeenkomst voor onderzoekers die willen coachen
in jongerenparticipatie. Deze onderzoekers worden in overleg met ZonMw geselecteerd. Ik wil
coachen
8 november van 16.30 – 18.00 online mini-symposium voor alle netwerkleden
‘Inclusie, hoe bereik je jongeren in kwetsbaar makende omstandigheden’ Deelnemers delen hun vragen,
tips en adviezen. Aanmelden voor mini-symposium 'Inclusie, hoe bereik je jongeren in kwetsbaar
makende omstandigheden'
22 november van 16.00 – 17.30: online matchingsbijeenkomst voor het coachingstraject, voor coaches
en de te coachen onderzoekers –Aanmelden voor matchingsbijeenkomst

1 december start voor samen opstarten coaching 16.30 – 18.00 voor coaches en de te
coachen onderzoekers -Aanmelden voor coachingsstartbijeenkomst
13 december 16.30 – 18.00 Mini-symposium voor alle netwerkleden ‘Participatie en inclusie – welke
dilemma’s komen we tegen in onze eigen projecten en praktijk’. We bespreken samen de dilemma’s en
mogelijke oplossingsrichtingen. Aanmelden voor mini-symposium 'Participatie en inclusie - welke
dilemma's ...'
Werken de linkjes niet? Geef je dan op via schoolforparticipation@amsterdamumc.nl

Meedoen, vragen, wensen, ideeën, helpen met de voorbereiding, je visie
delen, leestips, een thema trekken of wil je gewoon een keertje bellen of
afspreken?
Mail naar: schoolforparticipation@amsterdamumc.nl
Dit leernetwerk is een initiatief van het AUMC-Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora - School

for participation en TNO en wordt medegefinancierd door ZonMw. Jouw logo ook hier?
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