Trainingsmiddag

Een veilige klas voor iedereen
Samenwerken aan verbinding en veiligheid op de basisschool

Bij kinderen die zich sociaal veilig voelen,
elkaar vertrouwen en met problemen naar
de leerkracht durven te stappen, verbeteren
de leerprestaties. Hoe zorg je voor zo’n
veilige klas? Hoe maak je als leerkracht of
begeleider vooroordelen bespreekbaar en
versterk je onderlinge verbondenheid? En
wat doe je als je discriminatie ziet?

Wanneer:
Waar:

woensdag 29 januari 2020
Open Universiteit Studiecentrum
Vondellaan 202 in Utrecht
Kosten:
deelname is gratis
(aanmelding wel verplicht)
Aanmelding: ou.nl/web/gate-bull/trainingsdag
De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
van de Open Universiteit organiseert deze trainingsmiddag. Deskundigen van drie organisaties bieden
concrete kennis en praktische hulpmiddelen voor
bevordering van de sociale veiligheid in de klas.
Voor wie
Voor leerkrachten in het primair onderwijs aan jonge
tieners; voor andere onderwijsprofessionals, zoals
begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en
beleidsmedewerkers van scholen en gemeenten.

PROGRAMMA
13.00 - 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.15 René Broekroelofs (Movisie)
Lezing: Wat werkt bij het verminderen
van discriminatie?
14.15 - 15.00 Anouck Wolf (Stichting Critical Mass)
Workshop: Sociale veiligheid vergroten
d.m.v. dilemma games
15.00 - 15.30 pauze
15.30 - 16.15 Roy Willems (Open Universiteit)
Lezing: Playground Heroes, een educatieve game tegen discriminerend pesten
16.15 - 17.00 Afsluitende borrel
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SPREKERS
René Broekroelofs (onderzoeker en projectmedewerker bij Movisie)
Lezing Wat werkt om discriminatie te verminderen?
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Uit verschillende onderzoeken en honderden artikelen destilleerde Movisie drie werkzame mechanismen om discriminatie
tegen te gaan. In deze presentatie legt René Broekroelofs uit hoe we vooroordelen en discriminatie kunnen
bestrijden. Daarnaast krijgen trainingsdeelnemers uitleg over de voorwaarden waaraan in de praktijk moet
worden voldaan voor een optimaal effect.
Anouck Wolf (projectleider bij stichting Critical Mass)
Workshop Vergroot sociale veiligheid met ‘dilemmagames’
Stichting Critical Mass zet zich al meer dan vijftien jaar in om de sociale veiligheid op scholen te vergroten.
Dit doet ze onder andere met behulp van ‘dilemmagames’: een innovatieve, interactieve en ervaringsgerichte
methode om leerlingen en docenten na te laten denken over sociale dilemma’s rondom vooroordelen, discriminatie, en (cyber)pesten. Ervaring staat centraal, zo ook in deze interactieve presentatie. Anouck Wolf speelt met de
deelnemers een dilemmagame uit het project Vriend & Vijand. Daarna gaan we gezamenlijk het gesprek aan over
de impact die games zoals deze kunnen hebben bij het vergroten van sociale veiligheid in de klas.
Dr. Roy Willems (onderzoeker aan de Open Universiteit)
Lezing Playground Heroes, een educatieve game tegen discriminerend pesten
In het Europese onderzoeksproject Using a games approach to teach children about discriminatory bullying
(kortweg GATE-BULL) werkt de Open Universiteit samen met andere Europese onderzoekers aan een aanpak van
discriminerend pesten met een interactief lesprogramma. Het doel is kinderen bewuster te maken van sociale
uitsluiting op basis van culturele achtergrond, religie en fysieke kenmerken, zoals gewicht. Het lesprogramma
bestaat uit een lerarentraining, de educatieve game Playground Heroes en klassikale opdrachten. In de presentatie demonstreert Roy Willems de materialen en presenteert hij resultaten van de effectevaluatie. Ook komen
de ervaringen van leerkrachten met het programma ter sprake. Met deze presentatie worden de lesmaterialen
officieel vrijgegeven voor gebruik in het onderwijs. Alle materiaal binnen het project is te downloaden.

