
Programma

Donderdag 12 oktober 2017 
Seminar betrokken vaderschap 
Groningen aan zet! 
13.00 - 13.30 uur Inloop

13.30 - 13.45 uur Opening en toelichting programma door dagvoorzitter 
 Frank den Hollander

13.45 – 14.30 uur Marius van Regteren, voorzitter, en Robin de Jong, bestuurslid, 
 van de Stichting voor Betrokken Vaderschap (VDRS)*

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 15.00 uur Interview met betrokken vader
 Slah Jegham (ambassadeur Mankracht Groningen)

15.00 – 15.45 uur Lezing Prof. Dr. Louis Tavecchio (emeritus hoogleraar Pedagogiek, 
 UvA) ‘Positief betrokken Vaderschap’, inclusief praktische tools voor
 meer vaderbetrokkenheid **

15.45 – 16.00 uur Gelegenheid voor vragen

16.00 – 17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter, start informele netwerkborrel, 
 inventarisatie lokale vaderinitiatieven stad Groningen e.o.

Marius van Regteren en 
Robin de Jong van Stichting 
voor Betrokken Vaderschap:
In onze interactieve lezing 
staat de volgende vraag 
centraal: ‘Waarom is betrokken 
vaderschap zo belangrijk?’. 
We belichten onder andere de 
historische ontwikkeling van 
vaderschap, ‘turnpoints’ in ons 
eigen vaderschap en bespreken 
de rol van professionals op het 
gebied van vaderbetrokkenheid. 
Onze visie is even eenvoudig 
als krachtig: ‘Betrokken vaders 
laten hun kinderen floreren’ 
(www.vdrs.nl)

* ** Prof. Dr. Louis Tavecchio, 
emeritus hoogleraar Pedagogiek, UvA:

Uit onderzoek van de laatste 20 jaar komt naar 
 voren dat de aanwezigheid en het gedrag van 
 vaders van grote invloed zijn op de sociale ont-
wikkeling en het gedrag van kinderen. Kinderen die 
zich door hun vader gesteund voelen, zijn beter in 
staat om zich in maatschappelijke contexten buiten 
het gezin sociaal te gedragen. Ook is positief betrok-
ken vaderschap belangrijk voor het zelfvertrouwen 
en de schoolprestaties van kinderen. Vaders blijken 
belangrijke primaire opvoeders en het is dan ook 
moeilijk te begrijpen dat de overgrote meerderheid 
van ondersteuningsprogramma’s en gezinsinter-
venties zich nog steeds blijft richten op moeders. 
De lezing wordt afgesloten met praktische tips over 
hoe vaders te bereiken en te motiveren. 


