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Hogent, UNICEF België en KeKi
nodigen u uit op de conferentie

Kinderrechten als hefboom
voor meer participatie
én gel i jke kansen ?
Ontdek hoe we zo meer kansen kunnen
creëren voor alle kinderen!
Maandag 27 november 2017 van 9u30 tot 16u
Campus Schoonmeersen en Ledeganck

mens-en-welzijn.fikket.be

10.30-12.00u

12.00-13.00u
13.30-15.15u

Onthaal
Plenaire sessie

met Didier Reynaert (HoGent, KeKi),
Claudia Claes (HoGent) en Gerry McMurtrie (UNICEF UK)
Hoe kan participatie vanuit een kinderrechtenkader een
meerwaarde bieden voor gelijke kansen?

Pauze & netwerklunch
Workshops
1 Hoe een kindvriendelijke stad ontwerpen samen met
kinderen en jongeren?
Participatief werken aan een kindvriendelijke stad die gelijke
ontplooiingskansen creëert voor kinderen en tieners.
Sven De Visscher (vakgroep Sociaal Werk) en Pieter Foré (School of Arts –
Vakgroep Architectonisch Ontwerp), HoGent
2 Hoe participatief werken met kinderen via een coachende
communicatiestijl?
Ga participatief via actieve communicatie aan de slag met kinderen
en ondersteun hen zo in hun ontwikkeling en emancipatie.
Roos David (vakgroep Pedadgogiek en Didactiek), HoGent
3 Hoe concreet aan de slag gaan met kinderrechten in
verschillende werkvelden?
Ontdek hoe het kinderrechtenkader concreet vorm krijgt binnen
onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie... via praktijkvoorbeelden
en uitwisseling.
Nele Willems, Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en lerarenopleiding
AP Hogeschool
4 Wat is de meerwaarde van kinderrechten en participatie
binnen onderwijs?
Maak kennis met The Child Rights Respectings Schools uit
UNICEF UK waar actief en participatief gewerkt wordt aan
de kinderrechten van alle kinderen.
Gerry McMurtrie, UNICEF UK
5 Concrete ervaringen met participatie uit een Child Rights
Respecting School
Ontmoet de directeur van een Child Rights Respecting school
en ga in gesprek over de concrete realisatie van kinderrechten
en participatie op school.
Directeur van een ‘Child Rights Respecting School’ uit het Verenigd Koninkrijk

15.30-16.00u

Slotbeschouwi ng

door Bruno Vanobbergen, onderzoeker
en gastdocent aan de Universiteit Gent en Vlaams kinderrechtencommissaris.

Inschrijven kan tot 17 november 2017 via de link
mens-en-welzijn.fikket.be
Prijs: 60 euro (exclusief boek en inclusief catering)
80 euro (inclusief boek en catering)
Deelname is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

V.U.: Olivier Marquet, UNICEF België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel

PROGRAMMA

10.00u

