Het welbevinden van onze kinderen
kinderen: wat zijn de nieuwe uitdagingen in het Brussels Gewest?
Gewest
15 Januari 2013
De conferentie maakt deel uit van een onderzoeksproject- gefinancierd door het Brussels Instituut InnovIris en het Observatoire de l’Enfant de la Cocof,
Cocof m.b.t. het onderzoeken van factoren die een invloed
hebben op het welzijn van jonge kinderen die leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vier nieuwe uitdagingen zullen besproken worden in relatie met kinderen van nul tot twaalf jaar, die in Brussel wonen.
Elke uitdaging zal eerst worden aangepakt door een spreker niet bekend met de Brusselse situatie, gevolgd door het en in perspectief zetten door een spreker die in Brussel werkt.
werk

Programma
Ontvangst en coffie
9uur – Introductie: Perrine Humblet, Université libre de
Bruxelles
9u30 - De toegang tot de kleuterschool: welke
overgang(en)?
De overgang naar het school systeem is over het algemeen
besproken in verband met de Lagere School. Maar hoe zit
het met de ingang naar de kleuterschool die voor bijna
alle kinderen de echte eerste ingang in het school systeem
vormt.
1. Internationaal perspectief: Roger Prott, Kind expert
(Duitsland)
2. Lokaal perspectief: Gaëlle Amerijckx, Université libre
de Bruxelles
3. Discussie met het publiek - moderator : Jan Peeters,
VBJK
Koffiepauze – 11uur
11u30 - Meertaaligheid: meerwaarde of bedreiging
binnen het schoolse context?
De aanwezigheid van niet-institutionele talen binnen de
schoolomgeving wordt vaak besproken en brengt nogal
tegenstrijdige perspectieven. Wat weten we? Wat kan
erover worden gezegd? En welke mogelijkheden zijn er?

1.

2.
3.

Internationaal perspectief: Marie-Odile Maire
Sandoz, Ecole Normale Supérieure de Lyon
(Frankrijk)
Lokaal perspectief: Michel Vandenbroeck,
Universiteit Gent
Discussie met het publiek - moderator : Benjamin
Wayens, Université libre de Bruxelles - Brussels
Studies

Lunch – 13uur
14uur – Projectie Een film over kinderen in hun
buitenschoolse opvang: Brecht Peleman, VBJK
14u15 – De gezondheid: bijdrage van een
geïntegreerde en gecontextualiseerde aanpak?
Hoewel de gezondheid van het kind multifactorieele is,
blijft het gelijktijdig aanpakken van deze factoren
complex.
Hoe kan dit probleem worden overwonnen zonder de
sociale determinanten, die de meeste ongelijkheden
binnen de populatie genereren, te vergeten?
1. Internationaal perspectief: Danielle Piette,
International Union for Health Promotion &
Education; Université libre de Bruxelles
2. Lokaal perspectief: Myriam De Spiegelaere,
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn BrusselHoofdstad

3.

Discussie met het publiek - moderator : Joëlle
Mottint
ottint, RIEPP

Koffiepauze
offiepauze – 15u45
16u15 - De toegang tot openbare ruimtes: in welke
mate?
De opvatting van de openbare ruimtes kan sterk variëren,
vooral als dit voor kinderen geldt. In een dergelijk geval,
moeten de openbare ruimtes worden beperkt tot
specifieke gebieden en toepassingen (parken en
speeltuinen ontworpen voor kinderen? Wat zijn er de
speeltuinen)
gevolgen van?
1. Internationaal perspectief: Jeroen Laven, STIPO
(Nederland
Nederland)
2. Lokaal perspectief
perspectief: Cécile Duvivier, Leefmilieu
Brussel
3. Discussie met het publiek - moderator : Stéphane
Aujean
ujean, Observatoire de l'Enfant de la Cocof
17u45 – Conclusie: Voor een omvattend en coherent
beleid voor kinderen in het Brussels Gewest: Myriam De
Spiegelaere Université libre de Bruxelles
Spiegelaere,
Afsluiting om 18uur

Stuurgroep : Gaëlle Amerijckx (Université libre de Bruxelles);
); Stéphane Aujean ((Observatoire de l’Enfant de la Cocof); Catherine Bouland (Université
Université libre de Bruxelles);
Bruxelles Isabelle Godin (Université libre de Bruxelles);
Perrine Humblet (Université libre de Bruxelles);
); Marie Masson (FRAJE); Joëlle Mottint (RIEPP); Jan Peeters (Gent
(
Universiteit); Benjamin Wayens (Université
Université libre de Bruxelles;
Bruxelles Brussels Studies Institute).
De conferentie zal worden gehouden in het Halfrond van het Brussels Parlement en zal vertaald in Frans en Nederlands.. Een financiële bijdrage van 30 euro per deelnemer is gevraagd. Inschrijving:
http://upse.ulb.ac.be.

