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Nieuwsbrief (3) Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek, dec. 2022 

 

 
 
 
 
 

I. Kansen voor het nieuwe jaar: 
➢ Coaching: In 2023 start de coaching van 6 onderzoekers die meer willen leren over jongeren-

participatie in hun eigen project. Op 16 januari van 16.00 -17.30 is de matchingsbijeenkomst 
bij TNO, naast Den Haag Centraal. Wil jij nog aansluiten als coach of als coachee, of ken je 
iemand die dit wil? Kijk dan naar de voorwaarden en mail ons zo snel mogelijk! 

 

➢ PAR-training: In het voorjaar verzorgt de School for Participation weer een training 
‘Participatief Actieonderzoek’. Data: 29 maart tot vrijdag 31 maart, met een terugkomdag op 
12 mei. Klik hier voor meer informatie.  

  
➢ Vacature: Er komt in januari een participatie-vacature voor een senior wetenschappelijk 

docent/onderzoeker bij afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam UMC (VUmc). 
Houd de website in de gaten!  

 

➢ Smoelenboek: Het gaat goed met het smoelenboek! Klik hier om je collega’s te zien en klik 
hier om je aan te melden als je dat nog niet hebt gedaan. 

 
➢ Jongeren check-in: Ben/ken jij een jongere die als ervaringsdeskundige heeft meegedaan 

met onderzoek? En wil je ook je ervaringen inzetten voor betere jongerenparticipatie in 
onderzoek? Mail Charlotte om je aan te melden (charlotte.expex@gmail.com)!  

 

➢ Meedoen en/of mede-auteurschap op onze tussentijdse leerproducten: Samen maken we 
het netwerk tot een inspirerend succes. Zie hieronder concrete oproepjes. En laat vooral je 
ideeën en wensen weten!  

 

II. Waar staan we nu? 
In het leernetwerk werken we samen aan kwaliteit, ethiek en praktijk van jongerenparticipatie.  
 

Richtlijnen jongerenparticipatie in onderzoek: De richtlijnen liggen bij een ervaringsdeskundige 
jonge vormgever. De opgemaakte versie verschijnt binnenkort op de website. Komend jaar gaan we 
de richtlijnen praktisch uitwerken. Speciale interesse voor één van de richtlijnen? Laat het weten!  
 

Leeftijdsgrenzen: wanneer ben je (nog) een jongere? In september is een discussie gevoerd over 
leeftijdsgrenzen. De uitkomsten (en latere reflecties) werken wij uit in een positiepaper om zo bij te 
dragen aan de kwaliteit van jongerenparticipatie. Heb jij een voorbeeld uit de praktijk waarin ook de 
leeftijdsgrenzen bediscussieerd werden? Deel het met ons voor een verdieping van de positiepaper! 

 

Wat is participatie en inclusie? Tijdens twee mini-symposia reflecteerden we op de vraag wat 
participatie en inclusie is en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Heb jij een voorbeeld uit de 
praktijk waarin de betekenis en toepassing van participatie en/of inclusie bevraagd werd? We horen 

De feestdagen zijn in zicht, en daarmee ook het einde van 
het jaar. Tijd om terug te blikken op wat we als leernetwerk 
in 2022 allemaal bereikt hebben! In deze nieuwsbrief:  
1) interessante kansen, 2) update: waar staan we nu,  
3) planning voor volgend jaar. Met overal leuke oproepjes! 

 

https://www.schoolforparticipation.nl/oproep-coachingspool/
https://www.schoolforparticipation.nl/aanbod/participatief-actieonderzoek/
https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/deelnemer/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGQCeDO11EX7L_XAECrlPBLJFvWwZCTwolz1vYbPoaIZUPWA/viewform
mailto:%22charlotte.expex@gmail.com%22%20%3ccharlotte.expex@gmail.com%3e
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het graag ter verrijking van het leernetwerk-artikel dat in de maak is! 
 
Sitevisit ZonMw: In maart brengen ZonMw commissieleden een sitevisit bij ons leernetwerk voor 
een presentatie en dialoog over de meest actuele ontwikkelingen, inclusief welke impuls het netwerk 
geeft aan het gezamenlijk leren over en reflecteren op participatief jeugdonderzoek. Nadere 
informatie volgt.  

 
III.  Wat doen we volgend jaar? Tip: pak direct je agenda erbij! 

16 januari, 16.30 – 18.00: Matchingsbijeenkomst voor de coaches en coachees. Locatie: 
TNO, Den Haag Centraal. Ik wil/weet iemand die gecoacht wil worden 
 

7 februari, 16.30 – 18.00: Mini-symposium machtsdynamieken in PAR. Richtlijnen jongeren-
participatie in onderzoek verder uitwerken met verdiepende toelichting per richtlijn en 
struikelblok. Meld je hier aan. 
 

7 maart, 16.30 – 20.00: Verbindende en inhoudelijke Kook-werksessie aan de Werf in 
Utrecht. Ingrediënten mixen en mooie maaltijd bereiden. Meld je hier aan. 
 

11 april, 16.30 – 18.00: Mini-symposium over ethiek. Meld je hier aan. 
 

9 mei, 6 juni & 11 juli, 16.30 – 18.00: Mini-symposium over nader te bepalen thema. Meld je 
hier aan.  
 
Werken de linkjes niet? Geef je dan op via schoolforparticipation@amsterdamumc.nl 
 

Tot slot: leestips!  
Aussems, K., Isarin, J., Niemeijer, A., & Dedding, C. (2022). Working together as scientific and 

experiential experts: How do current ethical par-principles work in a research team with young 
adults with developmental language disorder? Educational Action Research, 1–16. 
https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2130386  Klik hier om te downloaden.  

 

Banks, S., & Brydon-Miller, M. (2019). Ethics in participatory research for health and social well-being 
cases and commentaries. London: Routledge.  

 

NJR, NJi, ExpEx & Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. (2022). VER_haal. Magazine over 
jeugdparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigen. Klik hier om te downloaden.  
 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen  
en een participatief 2023! 

 
 
 

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? 

https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/volgende-bijeenkomsten/
https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/volgende-bijeenkomsten/
https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/volgende-bijeenkomsten/
https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/volgende-bijeenkomsten/
https://www.schoolforparticipation.nl/leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/volgende-bijeenkomsten/
https://www.researchgate.net/publication/364235883_Working_together_as_scientific_and_experiential_experts_how_do_current_ethical_PAR-principles_work_in_a_research_team_with_young_adults_with_Developmental_Language_Disorder
https://www.nji.nl/nieuws/verhaal-over-jeugdparticipatie-en-ervaringsdeskundigen

