donderdag 19 april van 16.00u – 19.00
uur
Conferentiecentrum
Mozartlaan 150 Rotterdam
Voor wie: schoolbestuurders, leerkrachten, IB’ers,
schoolmaatschappelijk werk
Van scholen wordt steeds meer verwacht dat zij niet alleen lesgeven in rekenen, taal
en lezen, maar dat zij zich ook nadrukkelijker richten op het sociaal-emotioneel leren
van leerlingen. Sociaal emotioneel leren helpt kinderen om te gaan met zichzelf en
met anderen. Kinderen die hun eigen emoties begrijpen, kunnen zich ook beter
inleven in anderen, waardoor er minder snel conflicten ontstaan. Het ontwikkelen
van empathie is hierbij één van de belangrijkste kwaliteiten. Er zijn verschillende
programma’s ontwikkeld om leraren te houvast te geven bij het vormgeven van
lessen, die de sociale vaardigheid van kinderen bevorderden. Het vraagt veel van
leraren om zich te bekwamen in het werken met deze methoden. Er is echter nog een
andere manier om empathie bij kinderen te vergroten, waarbij de leerkracht niet
eerst zelf op cursus moet: een baby als leraar in de klas!
Roots of Empathy
Roots of Empathy is een wetenschappelijk onderbouwd klassikaal programma, dat
significant effect heeft op het verminderen van agressie onder schoolkinderen, door
het vergroten van de sociaal emotionele competentie en het bevorderen van
empathie. Het pesten neemt af voor lange termijn (tot drie jaar erna) en de kinderen
vertonen meer pro-sociaal gedrag.
Dit programma, dat sinds 1996 in Canada wordt uitgevoerd, is al in elf landen,
waaronder Engeland, Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland succesvol uitgerold,
maar nog niet hier in Nederland. Daar kunnen we nu verandering in brengen.

Het programma
Het Roots of Empathy programma duurt één schooljaar en omvat 27 lessen. De kern
van het programma wordt gevormd door een baby en zijn ouder uit de buurt van de
school, die de klas elke maand gedurende het gehele schooljaar tezamen met de Roots
of Empathy-instructeur bezoeken (in totaal negen keer). Deze speciaal opgeleide
instructeur begeleidt de leerlingen om de ontwikkeling van de baby te volgen en de
gevoelens van de baby te benoemen. Aan de hand van de ontwikkelingen van de baby
-de ‘leraar’- leren de leerlingen om zich te identificeren en te reflecteren op hun eigen
gevoelens en die van anderen. Zij leren daardoor wat empathie is. Daarmee leren zij
zichzelf beter kennen, maar ook hun klasgenoten te zien en te begrijpen, als die soms
net even anders zijn dan zij zelf. De Roots of Empathy-instructeur geeft een les in de
week voor en de week na elk familiebezoek, om de kinderen voor te bereiden en te
leren aan de hand van een thema. Er zijn in totaal negen thema’s, één rond elk bezoek
van de baby met zijn ouder.
Zie voor een impressie van het Roots of Empathy-programma dit filmpje van de BBC:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p05vpw3f

Programma Roots of Empathy-conferentie
U kunt deze middag kennismaken met de oprichtster van Roots of Empathy, Mary
Gordon en met dit unieke programma. Mary Gordon zal haar programma
presenteren aan de basisscholen in Rotterdam. Zij gaat met u in gesprek over de
opzet en impact van het programma. Daarna zal Simone Mark, oprichter van
Pedagogisch Contact, een presentatie geven over het belang van contact tussen de
leerling en de leerkracht. Aansluitend zal Maria Ohoioeloen, programmamanager
Roots of Empathy Nederland, uitleg geven over de wijze waarop scholen met Roots of
Empathy aan de slag kunnen gaan.
15.30 uur
16.00 uur
16.15 uur
17.00 uur
17.45 uur
18.00 uur
18.30 uur

inloop
opening/introductie Maria Ohoioeloen
presentatie Mary Gordon (in het Engels)
presentatie Simone Mark
vragen/discussie
implementatie traject Maria Ohoioeloen
borrel en napraten

Mary Gordon
Mary Gordon is initiatiefnemer en oprichter van het Roots of Empathy-programma.
Ze is internationaal erkend en bekroond voor haar bijdragen aan innovatie in het
onderwijs en internationaal sociaal ondernemerschap. Zij spreekt en adviseert
regeringen, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen en heeft presentaties
gegeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereldforum van Skoll, de
Verenigde Naties en UNESCO.
Simone Mark
Simone Mark is oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact en auteur van het
boek Pedagogisch Contact. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil zijn met
kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Simone daagt opvoeders uit
om te onderzoeken welke leraar, coach of trainers ze willen zijn. Ze werkte jaren in
het speciaal onderwijs, studeerde Ecologische Pedagogiek, gaf les in de Master SEN
van het Seminarium voor Orthopedagogiek en werkte als docent bij het NIVOZ.
Daarnaast is zij gecertificeerd trainer voor de Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
Maria Ohoioeloen
Maria Ohoioeloen heeft jarenlang als jurist gewerkt, onder andere in het toezicht op
de kinderopvang en het sociaal domein. In haar advisering over kinderopvang heeft
zij zich verdiept in de achtergronden van pedagogische kwaliteit, opvoeding en het
belang van empathie zowel bij kinderen, als bij volwassenen die met kinderen
werken. Enkele jaren geleden heeft zij met enkele mensen hier in Nederland, het
initiatief genomen om het Roots of Empathy-programma naar Nederland te brengen.
Hiertoe is nu een Stichting Roots of Empathy Nederland opgericht, waar zij als
programma manager aan verbonden is.
Aanmelding
Heeft u interesse om op 19 april a.s. aanwezig te zijn, dan kunt u zich aanmelden (en
bij verhindering ook weer afmelden) via deze link:
http://nl.rootsofempathy.org/middagconferentie/
In verband met het beperkt aantal plaatsen, kunnen per school maximaal 2
personen inschrijven. Personen die tot de doelgroep behoren krijgen voorrang.
De aanmelding is pas definitief zodra u een bevestiging van uw registratie heeft
ontvangen per email.

