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Het oudercomité van het Sint-Janscollege nodigt u graag uit voor de lezing: 
 

 

“ The Next Gen: vaardigheden sterken van jongeren van deze tijd ” 
 

door Prof. Peter Adriaenssens 
 

In een werelddeel dat alles in vraag stelt en vaak polariseert, groeit een generatie jonge tieners op 
in heel diverse gezinsvormen. In een staalkaart van de wereldbevolking, in een bad van sociale 
media waar waarheid een uitdaging is. Wat kunnen we doen om deze jeugd te leren houden van 
complexiteit en daar toch een gezonde waardenkeuze in te ontwikkelen? We moeten verbolgen zijn 
wanneer het nodig is – want niet alles kan – maar bovenal verbonden. Die opdracht moet zowel 
vervuld worden door volwassenen als door de jeugd. 
 
Peter Adriaenssens studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij richtte het Leuvense 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op, waarvan hij directeur was, met expertise in trauma, 
huiselijk geweld en traumatherapie. Naast systeem- en gezinstherapeut werd hij erkend opleider bij 
Context en was hij van bij de aanvang diensthoofd kinderpsychiatrie aan het UZ Leuven en nadien 
kliniekhoofd residentiële zorg voor jonge tieners. 

Voor zijn maatschappelijk engagement kreeg hij onder meer de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
In 2016 volgde het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap voor verdiensten voor Vlaanderen. 
Sinds 2004 is hij ook betrokken bij het werk van zuster Jeanne Devos en haar National Domestic 
Workers Movement in India, die strijdt tegen uitbuiting en kinderarbeid. Ook bij de opstart van het 
Rode Neuzen-fonds kon hij niet ontbreken. Als voorzitter van het Kinderarmoedefonds binnen de 
Koning Boudewijnstichting zet hij de strijd tegen ongelijkheid verder. 

Peter Adriaenssens was reeds te gast op het St.-Janscollege in 2008. Oudercomité en school delen de 
kosten om deze bekende spreker nog eens op school te krijgen. 
 

WANNEER? 
 

maandagavond, 13 februari, 20u 
 

WAAR? 
 

Campus Heiveld, Heiveldstraat 117 
 
 
Om zicht te krijgen op het aantal geïnteresseerden i.f.v. de te voorziene ruimte is INSCHRIJVEN 
verplicht. Dat doe je door hier te klikken. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XKjY_qZJZUO0bkf7FADDi_U6g6WBwFdOgv_qOt6B9MdURUVNTDBXOE4wMlZBRktIVEc3SVFTRVRYNC4u
http://www.sjc-gent.be/

