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Hoe kunnen we een cultuur bevorderen waarin elk kind zijn 
eigen uniek potentieel kan ontplooien en zich kan engageren 
in de maatschappij? 
We moeten op zoek gaan naar een nieuw beeld van het kind dat ons oude idee van het kind als zorg-object, 
als consument, als toekomstige werkkracht, als “onbeschreven blad” ver overstijgt. Een nieuwe manier om 
kinderen te zien en te behandelen als competente partners met wie we de wereld vorm geven.

Leren en leven moeten we zien als een integraal proces met fysieke, emotionele en mentale aspecten en 
met een spirituele dimensie. Op die manier kunnen we een opvoeding en gezondheidszorg, die op ziekte en 
tekorten gericht zijn, achter ons laten en ons richten op het bevorderen van gezondheid en welzijn. 

Deze paradigma-verandering zal de relatie van kinderen met zichzelf, met anderen en met hun natuurlijke 
omgeving verbeteren – fundamentele elementen voor de kwaliteit van hun kindertijd. 

Tijdens deze conferentie willen we onderzoeken hoe we een ander perspectief in de praktijk kunnen brengen: 
de gestandaardiseerde benadering wordt vervangen door een benadering waarin het kind centraal staat, 
systemische oplossingen in beleid en samenleving komen in de plaats van sectorale. 

Kerncapaciteiten ontwikkelen

Centraal op deze conferentie is onze intentie om het ontplooien van het uniek potentieel van elk kind aan te 
moedigen: specifieke talenten, bijzondere kwaliteiten en de uitdrukking van een levensdoel die aanwezig 
lijken te zijn vanaf het prille levensbegin. 

Zoals elke ouder weet, kunnen er al op vroege leeftijd fundamentele verschillen opgemerkt worden in hoe 
kinderen omgaan met hun omgeving. Deze verschillen zetten zich door in de verdere levensloop. Al te vaak 
zijn verschillen in communiceren en leren reden tot uitsluiting en worden ze eerder gezien als problemen, 
die opgelost moeten worden, dan als natuurlijke vormen van uitdrukking die ondersteund moeten worden. 
Wanneer kinderen en volwassenen op hun eigen natuurlijke wijze van zijn mogen leven en leren, dan wordt 
hun deelnemen aan alle activiteiten meer betrokken, betekenisvoller en inclusiever.  

Tijdens de conferentie gaan we samen vormen van observeren, luisteren en vragen stellen ontdekken - die 
het mogelijk maken dat individuele processen zichtbaar worden en verder kunnen ontwikkeld worden. Deze 
nieuwe benaderingsvormen creëren omgevingen die de unieke wijze van functioneren van elke persoon 
ondersteunen. Deze processen voor het verkennen van het uniek-zijn vormen enkele van de kerncapaciteiten 
voor wie met kinderen werkt. 

Kerncapaciteiten zijn fundamentele vaardigheden en gedragingen die impliciet vereist zijn voor het leren te 
leren en voor andere complexe competenties zoals creativiteit, problemen oplossen, emotionele zelfregulering 
en kritisch denken. Aangezien deze kerncapaciteiten uitermate belangrijk zijn om ons mens-zijn en ons 
eigen uniek potentieel ten volle te kunnen uitdrukken, ijveren we ervoor om het ontwikkelen ervan tot een 
uitgesproken prioriteit te maken in al onze leeromgevingen.
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Interdisciplinair 

Mensen uit alle sectoren van de samenleving 
worden uitgenodigd om samen te werken over 
de grenzen van hun vakgebied heen: een 
interdisciplinaire aanpak die bruggen slaat 
tussen praktijk en onderzoek over hoe kinderen 
tegenover zichzelf, anderen en hun omgeving 
staan..

Het congres bestaat uit interactieve sessies, 
artistieke ervaringen en participatieve methodes 
die een vernieuwend proces van wederzijds 
leren stimuleren. Leermogelijkheden gestoeld 
op verschillende manieren van leren en 
communiceren. 

We werken samen met kinderen en jongeren.

Tijdens een marktplaats worden inspirerende 
initiatieven en projecten voorgesteld.

“Het lijkt altijd onmogelijk, tot het gedaan is.”

- Nelson Mandela

 
De deelnemers gaan na hoe ze kinderen als competente 
partners kunnen zien en hoe dat perspectief, op het 
kruispunt van verschillende sectoren en disciplines, in de 
praktijk wordt gebracht. 

We nodigen deelnemers uit om bij te dragen tot een 
collectieve ervaring die ten goede komt aan de kinderen 
waarmee we werken en leven, aan elk van ons en aan 
onze samenleving.. 

Tijdens dit evenement creëren we samen een ruimte waar 
we:

•	 gestimuleerd kunnen worden door het enthousiasme 
van sprekers, workshopleiders en andere deelnemers

• elkaar kunnen ontmoeten in een inspirerende 
gemeenschap van vakmensen die met en voor 
kinderen werken

• vragen kunnen stellen, kunnen leren van elkaar door 
onze ervaringen en kennis op alle niveaus te delen

• nieuwe wegen kunnen inslaan door niet binnen de 
vakjes van de verschillende sectoren te denken, 
geïnspireerd kunnen worden door de ervaring van een 
interdisciplinair perspectief 

•	 nieuwe manieren kunnen verkennen om bepaalde 
situaties, anderen en onszelf te bekijken – andere 
manieren kunnen vinden om dagelijkse uitdagingen 
aan te pakken

•	 nieuwe contacten kunnen leggen waarmee 
partnerschappen gevormd kunnen worden om 
problemen op te lossen op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau

Unfolding
Conference

The

De conferentie is georganiseerd door het 
Learning for Well-being Consortium en de 
Alliance for Childhood in samenwerking met 
Eurochild, de Universal Education Foundation, 
IASWECE, ELIANT, CEJI en EPTO. De 
conferentie is mogelijk dankzij de steun van de 
Evens Foundation en de Universal Education 
Foundation.

Dit evenement creëert de mogelijkheid voor 
belangstellenden over heel Europa, maar 
vooral in Vlaanderen om in een betekenisvolle 
en diepgaande dialoog te treden over hun 
kinder- en jeugdbeleid en het fundament te 
leggen voor een succesvolle en constructieve 
samenwerking.
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Samen  
nadenken   
WOE, 23 OKTOBER 

Welkomstreceptie, 
paneldiscussie, dinner 
met ronde-tafel-
gesprekken
Internationale experten denken na 
over het beeld van het kind en de 
implicaties ervan voor kinderen en 
voor onze samenleving tijdens een 
paneldiscussie. 

De panelleden zijn: Sir Al Aynsley- 
Green (vroegere kindercommissaris 
van Engeland), Maria Herczog 
(Voorzitster Eurochild), Luc 
Stevens (NIVOZ, Nederland), 
Bruno Vanobbergen (Vlaams 
kinderrechtencommissaris). Hierop 
volgt een Learning for Well-being 
Dinner met ronde-tafel-gesprekken 
die begeleid worden door vakmensen 
uit verschillende domeinen.

 
Wat zijn de voordelen voor jou:

• Een unieke kans om je netwerk 
uit te breiden, mensen uit 
verschillende sectoren, landen en 
culturen te ontmoeten, mensen 
- die allemaal met kinderen en 
jongeren - die je normaal niet zou 
ontmoeten en met hen gedachten 
en ervaringen uit te wisselen

• Je vragen en inzichten delen 
met ervaren vakmensen en 
onderzoekers

• Engageer je in informele maar erg 
verrijkende discussies en beleef 
een fantastische avond!

Inzichten en 
dynamisch leren          
DON, 24 OKTOBER

Een hele dag met 
voordrachten en 
interactieve workshops

 
Op deze dag worden enkele van de 
belangrijkste problemen besproken 
waarmee onze samenleving 
geconfronteerd wordt op het vlak van 
onderwijs, opvoedingsondersteuning, 
counseling, gezondheidszorg, 
kinderparticipatie en kinderrechten.  

Wij zijn bijzonder blij om een groot 
aantal internationale vakmensen 
bijeen te kunnen brengen voor een 
conferentie die inzoomt op wederzijds 
leren. Hoe kunnen we de retoriek rond 
kinderrechten en -welzijn overstijgen? 
Hoe kunnen we vernieuwende ideeën 
in de praktijk brengen door kinderen 
als partners te zien?

 
Wat zijn de voordelen voor jou:

• Deze ongeëvenaarde mix van 
nationale en internationale 
ervaringen vormt een smeltkroes 
om elkaar te inspireren, en ook 
om elkaar uit te dagen en “out of 
the box” te denken!

• Keynote voordrachten zetten de 
toon voor interactieve workshops 
waarbij de deelnemers diepgaand 
kunnen reflecteren over specifieke 
domeinen

• Samen met vakmensen uit 
verschillende sectoren kan 
je onderzoeken hoe diverse 
manieren van leren en 
communiceren in de praktijk 
gebracht kunnen worden

Doe mee! 
Open Space      
VRI & ZAT, 25-26 OKTOBER 

Anderhalve dag in 
een “Open Space 
Technology” Sessie

 
ALLE deelnemers worden uitgenodigd 
om hun kennis en inzichten te delen 
om zo tot verrijkende discussies te 
komen over actieplannen rond het 
onderwerp van het congres.

We delen vragen, praktijkvoorbeelden, 
ideeën, projecten en bespreken 
concrete acties die een VERSCHIL 
ZULLEN MAKEN voor het welzijn van 
onze kinderen. 

De Open Space geeft de aanwezigen 
letterlijk de ruimte om zelf uit te maken 
waar ze samen aan gaan werken – 
klik hier om meer te lezen. 
 
 
 
Wat zijn de voordelen voor jou:

• ALLE deelnemers worden 
uitgenodigd om hun kennis en 
inzichten te delen om zo tot 
verrijkende discussies te komen 
over actieplannen rond het 
onderwerp van het congres.

• We delen vragen, 
praktijkvoorbeelden, ideeën, 
projecten en bespreken concrete 
acties die een VERSCHIL 
ZULLEN MAKEN voor het welzijn 
van onze kinderen. 

• De Open Space geeft de 
aanwezigen letterlijk de ruimte om 
zelf uit te maken waar ze samen 
aan gaan werken – klik hier om 
meer te lezen.

Een evenement in drie delen
Je kan zelf, naar eigen voorkeur kiezen hoe je aan de conferentie wil deelnemen. De conferentie is opgebouwd als een 
TOTAALervaring dus hopen we dat velen onder jullie het event in zijn totaliteit kunnen meemaken. Desalniettemin kan je 
de elementen van dit evenement in drie delen naar believen combineren zoals dat het beste in jouw schema past..

http://www.unfolding2013.org/%23%21open-space/cz5t
http://www.unfolding2013.org/%23%21open-space/cz5t
http://www.unfolding2013.org/%23%21open-space/cz5t


Praktische Info

Programma
Klik om het volledige programma te bekijken..

www.unfolding2013.org

Toegangsprijzen
In de toegangsprijzen zijn de inschrijving, een congresbundel en de catering inbegrepen. Onze 
caterer biedt biologische en vegetarische maaltijden aan die met veel zorg bereid zijn omdat we 
absoluut willen dat je van alle aspecten van dit evenement kan genieten.

Early Bird 
(tot 23 sept.)

Normaal
(tot 18 okt.)

Laat en ter plaatse
(vanaf 19 okt.)

Volledig congres
(woensdag - zaterdag) 250€ 300 € 350 €

Panel en diner
woensdag (23 okt.) 45 € 55 € 65 €

Voordrachten en workshops
donderdag (24 okt.) 110 € 130 € 155 €

Open Space
vrijdag & zaterdag 130 € 145 € 165 €

Studenten 100 € 100 € 100 €

Kinderen en jongeren (-18) Gratis Gratis Gratis

KLIK OM IN TE SCHRIJVEN!

Waar 
Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136 
B-1030 Brussel

Klik om de locatie van de conferentie op een 
kaart te zien.

Contact details:
Coördinatie: Michaela Sieh  
unfolding2013@gmail.com 
0032 – 476 – 058367

Wanneer
Woensdag, 23 oktober 17:00 
tot Zaterdag, 26 oktober om 13:30

www.unfolding2013.org

http://www.unfolding2013.org/%23%21programme/cee5
http://www.unfolding2013.org/%23%21register/c24vq
http://www.unfolding2013.org/%23%21register/c24vq
https://www.google.be/maps/preview%23%21q%3DHuart%2BHamoirlaan%2B136%2BB-1030%2BBrussel%26data%3D%211m4%211m3%211d2111%212d4.3853587%213d50.8749607%214m11%211m10%214m8%211m3%211d80627%212d4.363405%213d50.8387%213m2%211i1024%212i768%214f13.1%2117b1
https://www.google.be/maps/preview%23%21q%3DHuart%2BHamoirlaan%2B136%2BB-1030%2BBrussel%26data%3D%211m4%211m3%211d2111%212d4.3853587%213d50.8749607%214m11%211m10%214m8%211m3%211d80627%212d4.363405%213d50.8387%213m2%211i1024%212i768%214f13.1%2117b1

