
Deze masterclass is mede mogelijk gemaakt door:  

 

 

 

Wanneer: 31 mei 2016 

Inloop: 13.30 uur 

Start: 14.00 uur 

Borrel: 16.30 uur 

Locatie: theater Vaillant 

Adres: Hobbemastraat 120, Den 

haag 

Aanmelden via 

info@stadslink.nu 

Beperkt aantal plaatsen! 

Vol = vol 

Meer info bel of mail: Karen & 

willem 

Tel 070-3248988  / 06 19162653 

karen@stadslink.nu 

Masterclass 

 ‘Jongeren en ToekomsTdromen’ 

Van winnend idee naar uitvoering:  

daar zijn uw inzichten, kennis en Expertise bij nodig! 

Project De Toekomst en Stadslink  vragen aandacht voor jongeren die al veel tegenslag hebben gehad in hun 

leven. Jongeren in en uit de jeugdzorg die vaak zonder stabiele thuissituatie en met nauwelijks een netwerk het 

moeten zien te redden in deze tijd. Velen van hen hebben, vaak door omstandigheden, ook nog geen diploma op 

zak. Kortom, een groep die vraagt om een persoonlijke aanpak.  

 

Nav de Studiemiddag Zwerfjongeren 2015 ontwikkelde Project De Toekomst en Stadslink het idee “Dream 
Matters”: Dromen van jongeren zelf, die kunnen bijdragen aan het ‘herstel’ van deze jongeren op allerlei gebied. 
Door het realiseren van dromen, werk je als ‘mens’ aan je eigen lerend vermogen. Een 21st century skill die je 
verder helpt in het vormgeven van je leven.  

lector Jeugd en Opvoeding, Dr. rene Diekstra en de Amerikaanse lector Dr. Jerry Stein, geven in deze 

masterclass hun visie op jongeren en toekomstdromen. Zij nemen ons mee in de vernieuwende inzichten zowel in 

Den Haag als in Amerika. Zij zullen de aanwezige experts uitdagen om input te leveren voor een 

Toekomstgerichte aanpak waar Dromen van Jongeren centraal staan. 

 

 Dr. Jerry Stein: Learning Dreams Founder & Director 

Dr. Jerry Stein is Senior Docent Onderzoeker  aan de “School of Social 

Work” ,University of Minnesota. Hij is ook Directeur van het “M.Ed. program 

in Youth Development Leadership van het College of Education and Human 

Development”. In 1996 ontwikkelde Dr. Stein het Learning Dreams Program. Hij is verantwoorde- 

lijk voor alle activiteiten rondom Learning Dreams en haar medewerkers. www.learningdreams.org 

 

Dr. René diekstra: lector jeugd en opvoeding 

In zijn intreerede in 2003 voegde René Diekstra een nieuw begrip toe aan de 

discussie over jeugd en opvoeding. Opvoeding is een kwestie van ‘Triple O’: van 

verbinding tussen Ouders, Onderwijs en Omgeving. Hij is verbonden aan de 

Haagse Hogeschool. 
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