
Werkvormen en toelichting op selectie 

DIT DOCUMENT DIENT ALS TOELICHTING OP DE SELECTIE VAN DEELSESSIES EN 
WERKVORMEN DIE JE KAN KIEZEN BIJ HET AANMELDEN VAN JE BIJDRAGE VOOR JEUGD IN 
ONDERZOEK 2022. 
 
Je kan een bijdrage indienen voor Jeugd in Onderzoek in de vorm van een: 

• Lezing 
• Workshop 
• Pitch 
• Netwerktafel  
• Posterpresentatie 

Bij het aanmelden kan je een eerste en tweede keuze voor een werkvorm aangeven.  
Zeer waarschijnlijk kunnen niet alle indieningen een plek krijgen op Jeugd in Onderzoek 2022. De 
commissie van Jeugd in Onderzoek zal alle indieningen bekijken en bijdragen selecteren om zo te 
komen tot een passend en gevarieerd aanbod voor de deelnemers. Het is een pré als je samen 
indient met iemand uit de praktijk, zoals een professional of jongere. Hier wordt rekening mee 
gehouden bij de selectie. Medio mei 2022 hoor je of je bijdrage geselecteerd is en in welke vorm.  
Als je bijdrage wordt geselecteerd, betaal je de gebruikelijke inschrijfkosten. Neem je iemand mee 
voor de sessie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ouder of jongere die alleen voor deze 
sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de commissie – voor deze persoon geen entree 
betaald hoeft te worden.  
Hieronder vind je een beschrijvingen van de verschillende presentatie- en werkvormen:  
 
Lezing 
Bij een lezing presenteer je de uitkomsten van een onderzoek. Lezingen duren maximaal 15 minuten, 
gevolgd door 5 minuten tijd voor het beantwoorden van vragen. In één sessie worden maximaal 3 
lezingen van verschillende indieners gebundeld. Deze passen qua thematiek altijd bij elkaar. 
 
Workshop (60 min) 
In een workshop bied je kennis aan over een onderwerp, waarbij er aandacht is voor de 
toepasbaarheid van die kennis. Voor de workshops vragen wij je een écht actieve werkvorm te kiezen 
waarin deelnemers samenwerken en kennis en ervaring uit kunnen wisselen. Deelnemers hebben 
tijdens de workshop een actieve rol. De selectie van workshop wordt mede op basis van de 
werkvorm gedaan. Beschrijf deze dus goed.  
Je kan via onder andere deze linkjes inspiratie op doen voor workshop vormen: Pinterest, 
Werkvormen.info 
 
Pitch digitale innovatie 
We nodigen je uit om in een pitch van maximaal 10 minuten een goed voorbeeld van een digitale 
innovatie waarmee je werkt, die je onderzocht hebt of ontwikkeld hebt te presenteren. Licht hierbij 
kort toe welke kennis er is over de werkzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan apps, serious game, 
biofeedback, virtual reality, big data. Laat zien wat we ermee kunnen in de praktijk. In totaal zullen 
maximaal vier pitches in één deelsessie samen worden gebracht, waarna een brainstormsessie volgt. 

https://www.pinterest.com/congres/conference-meeting-design/
http://www.werkvormen.info/home


Wat inspireert het meest? Waar hopen we de praktijk mee te kunnen verrijken en hoe kunnen we er 
voor zorgen dat de innovatie verder toegepast wordt? 
 
Pitch participatie 
We nodigen je uit om in een pitch van maximaal 10 minuten een goed voorbeeld van ouder en/of 
jongerenparticipatie in onderzoek of beleid te presenteren. Deel je lessen en ervaringen hierover. 
Wat leverde het op en waarom werkt het zo goed? In totaal zullen maximaal vier pitches in één 
deelsessie samen worden gebracht, waarna een brainstormsessie volgt over hoe we participatie 
verder kunnen versterken. 
 
Netwerktafel 
Netwerktafel: dit is een tafel waarbij je 60 minuten de tijd hebt om met maximaal 8 personen een 
specifiek onderwerp aan te snijden. Je kan zelf vooraf tafelgenoten uitnodigen en / of men kan zich 
inschrijven voor een bepaalde netwerktafel. Je kan invloed uitoefenen op de samenstelling van je 
tafel waardoor het bij uitstek een goede gelegenheid wordt om met een klein aantal deelnemers 
vanuit verschillende gremia een onderwerp te bespreken. Het biedt een kans om informatie te halen 
en te brengen, en je netwerk verder uit te breiden of te versterken. 
 
Poster presentatie 
De postersessies vinden bij de inloop en pauzes in de foyer van de locatie plaats. Je presenteert een 
onderzoek of bijzonder praktijkvoorbeeld op A1 formaat (staand). De postersessie is kort en bondig 
en is vooral illustratief. Je bent tenminste tijdens de ontvangst en pauze bij je poster aanwezig om 
het onderwerp toe te lichten. 

 

 


