
Uitnodiging 

Online inspiratiesessie Ieder kind geïnformeerd 

Ook aan de slag in jouw regio!  

 

Datum:  Woensdag 21 april 2021 

Tijd: Van 14:00  uur tot 16:00 uur  

Vind jij het belangrijk dat kinderen hun rechten kennen en hun verhaal 

kunnen vertellen? Wil je graag een beeld krijgen van welke materialen 

en programma's er zijn om kinderrechten in de klas te behandelen? 

Wil je weten wat informatie over kindermishandeling voor een kind 

kan betekenen?  

Zes klankbordregio’s gingen al eerder met elkaar in gesprek  
over hun praktijkervaringen. In het bijgevoegde inspiratiedocument  
lees je meer over de activiteiten in de klankbordregio's. 
  
In deze inspiratiesessie staan we graag breder stil bij: 
• (internationaal) onderzoek over werkzame elementen; 
• geleerde lessen uit de praktijk van de klankbordregio's;    
• de verschillende perspectieven van onderwijspartijen, de hulp/zorg partijen en gemeenten; 
• praktische tips om hier ook zelf mee aan de slag te gaan; 
 
Met uiteindelijk als belangrijkste doel: Hoe kunnen we met elkaar ieder kind bereiken met informatie  
over veilig opgroeien en daarnaast de drempel om te praten over hoe het thuis gaat verlagen. 

Ieder kind geïnformeerd, onderdeel van  

het landelijke programma Geweld Hoort 

Nergens Thuis, heeft als doel dat 

uiteindelijk alle Nederlandse kinderen 

geïnformeerd worden over hun 

kinderrechten rondom veilig opgroeien. 

Het project beoogt verder praten over 

hoe het thuis gaat te normaliseren.  

Aanmelden of meer 
informatie?   

info@geweldnergensthuis.nl 
 

“Kinderen vinden zulke programma’s dus 

belangrijk, we weten dat ze vaak goed werken, 

ze zijn er, maar ze worden niet ingezet.”  
 

(Dr. Claudia van der Put,  

consortium Vroegpreventie kindermishandeling) 

“Professionals zouden ons moeten leren 

over thuis te praten”  
 

(Jongerenpanel Tilburg) 

Kom naar de online inspiratiesessie, ontmoet, leer en deel!  
Scholen en gemeenten kunnen samen het verschil maken.  Inspiratie klankbordregio’s 
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Ben je benieuwd naar ervaringen op dit vlak van mensen uit de praktijk?  Zou je graag willen uitwisselen 

en nadenken over wat jij in jouw werk kunt gaan doen om íeder kind te informeren? En op welke 

wijze gemeenten en scholen kunnen samenwerken om te werken aan veilige en gezonde ontwikkeling? 


