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TRIASPEDAGOGICA

TRIASPARTNERS

Trias Pedagogica is hèt adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en 
interculturele pedagogiek. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: 
overheid, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en maatschappelijke 
organisaties in het hele land.

Bij Trias Pedagogica staat het kind centraal. Samen met trainers, professio-
nals en beleidsmakers stellen we vaders in staat om hun rol bij de 
opvoeding van de kinderen zo goed mogelijk te vervullen.

Trias Pedagogica biedt trainingstrajecten op maat voor vaders en 
professionals, ontwikkelt producten als methodiek-beschrijvingen, 
onderzoeksrapporten, informatieve films en spellen. Met onze 
opvoeddebatten bereiken we vele vaders.

Wij gaan uit van de eigen kracht en ervaringsdes-
kundigheid van onze doelgroepen. 

TRIASTEAM
Trias Pedagogica werkt met een team van trainers en onderzoekers. 
Zij delen drie essentiële dingen met elkaar:
  • passie voor de thema's opvoeding en vaderschap;
  • specialistische kennis over interculturele pedagogische
 vraagstukken;
  • in staat moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken.

Trias Pedagogica kan bovendien putten uit een breed netwerk
aan deskundigen.

Trias is lid van regiegroep Kenniswerkplaats
Transformatie Jeugd Amsterdam & Lid van Pilots 
Weerbaar Opvoeden van Ministerie van 
sociale zaken en werkgelegenheid.

TRIASGESCHIEDENIS

Drijvende kracht achter Trias Pedagogica is pedagoog Abdellah 
Mehraz. Hij richtte het adviesbureau voor vaderschap, opvoeding 
en interculturele pedagogiek op in 2007. Vaders en interculturaliteit 
vormen een rode draad in de carrière van de directeur van Trias 
Pedagogica.

Trias Pedagogica vloeide voort uit het werk dat hij eerder deed 
als docent bij Inholland en als projectleider voor oa: 

  • Pharos,

  • Contactvaders, 

  • AMC de Meren (nu Arkin) en 

  • GG&GD Utrecht. 

Trias Pedagogica werkt nauw samen met haar partners:  
(lokale en landelijke) overheden, zorgaanbieders,
onderwijs-instellingen en maatschappelijk organisaties. 

  • Gemeentes, Ministeries, Provincies en Stadsdelen

  • GGD's, Bureau Jeugdzorg en Kinderopvangcentra

  • Basisscholen, Koranscholen, Voortgezet onderwijs

  • Hogescholen en Universiteiten

  • Moskeeën, zelforganisaties, NGO’s

  • Verwey Jonker Instituut

  • Stichting Kinderpostzegels, ZonMw 

De Trias Pedagogica visie verwezenlijken wij door: 

  • Te stimuleren dat kind, gezin en maatschappij - de 3 pedagogische
 omgevingen van het kind - goed op elkaar zijn afgestemd.

  • Vaders toe te rusten op het gebied van opvoeding zodat zij bijdragen
 aan de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel en 
 motorisch gebied.

  • Bij activiteiten te investeren in duurzame relaties gebaseerd op 
 vertrouwen en op de eigen kracht van onze doelgroepen.

  • Op 3 niveaus te interveniëren binnen het Jeugdzorg-
 stelsel: beleid, professionals en vaders.

  • Professionals optimaal toe te rusten op het
 werken in interculturele context.

De naam Trias Pedagogica staat voor de drie pedagogische omgevingen 
waarin een kind opgroeit: de school, het gezin en de maatschappij. 

HET KIND staat binnen de visie van Trias Pedagogica centraal. Kinderen 
ontwikkelen zich optimaal wanneer zij in een veilige en stimulerende 
omgeving opgroeien, waarin zowel vader als moeder betrokken is.  

VADERS nemen hun specifieke en onderscheidende rol in de opvoeding en 
worden bij elke vorm van besluitvorming betrokken. Zij zijn zich bewust 
van hun positieve impact op de ontwikkeling van het kind op 
cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied.  

PROFESSIONALS weten om te gaan met opvoedings-
vraagstukken binnen een interculturele context. 
Jeugdzorginstellingen moeten immers optimaal 
toegerust en toegankelijk zijn voor alle vaders.  

Trias Pedagogica bereikt de vaders wél, met opvoeddebatten in 
diverse steden. Veel vaders, van diverse leeftijden en met een 
diverse binding met de Nederlandse cultuur. Daarnaast lukt het Trias 
om naast de debatten tussen vaders onderling ook debatten tussen 
vaders en hun kinderen te realiseren.
 
De opvoeddebatten zijn een vernieuwend initiatief. 
In onze contacten met andere organisaties maken wij graag 
'reclame' voor Trias Pedagogica.
  
In de toekomst zal Trias een belangrijke gesprekspartner 
blijven in de uitvoer van ons programma 'Voorkom 
Kindermishandeling'. Wij hebben hun kennis
bijzonder hard nodig!

Caecilia van Meer
Stichting Kinderpostzegels

Trias Pedagogica richt zich op 3 peilers: 

PROFESSIONALS - over vaderschap, leiden van opvoeddebatten, 
betrekken van vaders, omgaan met kindermishandeling of agressie, 
opvoedhulp migrantengezinnen, ontsporing & vervreemding.  

VADERS - opvoeddebatten over allerlei thema's, training opvoeden 
in twee culturen, omgaan met agressie en gezond gewicht. Ook 
biedt Trias individuele ondersteuning binnen gezinnen.  

ONDERWIJS & ONDERZOEK - lesprogramma
interculturele pedagogiek voor HBO studenten, 
samenwerking met universiteiten en 
hogescholen t.a.v. diverse thema’s.

TRIASPEILERS

In 2011 nam Trias Pedagogica deel aan de conferentie 
“Houdini-beweging Parels”. Hierbij kreeg zij de “Parels” uitgereikt 
voor haar inzet rondom opvoeden en vaderschap.

Trias Pedagogica ontving de innovatieprijs aanpak
kindermishandeling 2012 voor de opvoeddebatten.

Juryoordeel

Het project levert een waardevolle bijdrage aan de
bestrijding van kindermishandeling. De jury is van 
mening dat door dit project veel vaders uit een 
moeilijk bereikbare doelgroep bereikt worden en 
ziet de interactieve groepsbijeenkomsten als 
sterk en onderscheidend.

TRIASMISSIETRIASVISIE

TRIASPRIJZEN

INFORMATIE

www.triaspedagogica.nl



Doorlopende projecten:

  • Implementatie methodiek opvoeddebatten met migrantenvaders.
 De ontwikkelde methode wordt op steeds meer plekken ingezet voor
 een optimalisering van de rol van vaders.

  • Verbeteren pedagogisch klimaat op Koran- en Arabische scholen.
 Ontwikkeling van een landelijk protocol en training voor verantwoord
 omgaan met het leerproces van kinderen.

  • Hoe gaat het met mijn kind: ontwikkeling signaleringsinstrument
 (checklist) tegen kindermishandeling voor ouders - in 6 steden:
  A’dam, Haarlem, Zaandam, Den Haag, Delft, Veenendaal.

  • Opvoeddebatten tussen vaders en professionals.
 Podium om direct met elkaar in gesprek te gaan
 over beider rollen, vergroten van vertrouwen
 en toegankelijkheid van beiden.

Trias Pedagogica heeft opvoeddebatten en de bijbehorende methodiek 
als instrument ontwikkeld. Opvoeddebatten bieden een platform aan 
grote groepen vaders om onderling te spreken over allerlei 
(taboegevoelige) onderwerpen rond opvoeding. 

Opvoedondersteuning is in Nederland met name gericht op moeders. 
Vaders worden veel minder bereikt. Het belang van de rol van vaders 
bij opvoeding wordt juist steeds meer erkend, maar het blijkt met name 
lastig om migrantenvaders te bereiken. Trias Pedagogica slaagt 
daar wel in dankzij programma's specifiek gericht op migran-
tenvaders, een netwerk in verschillende migrantengemeen-
schappen en de unieke Trias aanpak. 

De opvoeddebatten bereiken grote groepen 
vaders met allerlei culturele achtergronden.

 
Trias werkt nauw samen met universiteiten en hogescholen
op gebied van:

  • Onderwijs 

  • Onderzoek 

  • Participerende stages

  • Afstudeerwerk

Veel van onze producten komen voort uit deze samenwer-
kingen. Deskundigheid, expertise en onderzoek zetten 
we zo om naar praktisch toepasbare kennis in onze 
methodieken, onderzoeksrapporten, informatieve 
films, protocollen, publicaties en spellen.

 
  • Trainingen en workshops voor professionals
  • Opvoeddebatten met vaders & moeders
  • Individuele gesprekken met vaders op aanvraag
  • Advies tav beleid over oa radicalisering, interculturele
 opvoeding, huiselijk geweld
  • Expert speaker voor conferenties en congressen
  • Onderzoek ism universiteiten, hogescholen en
 onderzoeksinstituten
  • Onderwijs interculturele pedagogiek aan
 HBO studenten
  • Training voor sleutelfiguren ‘Effect van
 vechtscheiding op kinderen’

Gezond Gewicht
Opdrachtgever: Amsterdam Oost. Doel: Gezond 
Gewicht en gezonde leefstijl op een leuke manier 
bespreekbaar maken binnen het gezin. Erkend door 
GGD Amsterdam.

Ontsporing & Vervreemding
Prikkelend, informatief en interactief 

spel. Met de risicofactoren van 
ontsporing en vervreemding als rode 

draad. Voor ouders en kinderen.

Opvoedquiz 
De Opvoedquiz is een tool om communicatie tussen 
partners over opvoeding en taakverdeling te bevorde-
ren. Vol leuke, prikkelende vragen en stellingen.

 
Trias Pedagogica ontwikkelt praktisch inzetbare, leuke en 
educatieve spellen als speelse handreiking bij ingewikkelde 
thema's. We ontwikkelen voortdurend nieuwe spellen, zowel 
in opdracht en samenwerking met partners als voor eigen 
projecten. 

Voorbeelden:

  • Gezond Gewicht

  • Opvoedquiz 

  • Ontsporing en Vervreemding

  • Huiselijk Geluk

 
 
Trias Pedagogica adviseert lokale en landelijke overheid, 
maatschappelijke organisaties, professionals, politici en 
beleidsmakers over uiteenlopende thema's. Radicalisering 
(Ontsporing & Vervreemding), vaderschap, huiselijk geweld, 
kindermishandeling, interculturele opvoeding, diversiteit, 
effect van vechtscheiding op kinderen om er een aantal te 
noemen.

De lijnen zijn kort, zodat onze kennis toegankelijk is 
voor professionals die daar gebruik van willen 
maken. En dat werkt. Deze kennis komt ook 
terug op congressen en conferenties, waar 
Trias optreedt als expert speaker.

TRIASPROJECTEN TRIASOPVOEDDEBATTEN

 
 
Case "Luisteren en praten"
Abdel (45) is heel controlerend naar zijn 18 jarige dochter (hij 
vraagt haar steeds: waar ga je heen, wat ga je doen, met wie). Hij 
leeft hierdoor in conflict met haar en met zijn vrouw. Abdel benadert 
Trias na een opvoeddebat. 

Afspraak 1 legt bloot dat zijn zusje in Marokko ooit gevlucht is 
voor hun vader. Hij heeft haar nooit meer terug gezien. Die 
angst voelt hij nu bij zijn dochter. 

Bij afspraak 2 hoort Abdel van zijn dochter hoe zijn 
gedrag haar benauwt. Het advies: Abdel werkt 
aan de communicatie thuis en hij bezoekt een 
Marokkaanse psychiater.

TRIASCASE

 
 
  • Trias organiseert zo'n 40 series opvoeddebatten per jaar 

  • Elke serie opvoeddebatten bestaat uit 4 tot 7 debatten 

  • Met deze series opvoeddebatten bereikt Trias Pedagogica
 circa 600 vaders 

  • De vaders hebben diverse culturele achtergronden, 
 oa Marokkaans, Turks, Ghanees, Somalisch

  • Debatthema's oa: gezond gewicht, huiselijk geluk,
 kindermishandeling, omgaan met: agressie,
 emotie en teleurstelling, ontsporing en 
 vervreemding, opvoeden in 2 culturen. 

  • Trias adviseert ook politiek en bestuur
 t.a.v. deze thema’s.

Het gebeurt vaak dat vaders na een opvoeddebat om hulp vragen. 
Ze zoeken hulp om agressief gedrag te veranderen. Zo blijkt Trias in 
de bijzondere positie om mannen te helpen hun rol van dader en 
een patroon van mishandeling en huiselijk geweld te doorbreken.

Case "Eén hand kan niet klappen"
Tofik (38) slaat vrouw en kind. Hij werkt zeven dagen en heeft 
weinig tijd en geduld voor zijn gezin. Hij vindt dat zijn vrouw 
naar hem moet luisteren en thuis alles moet doen. Tofik 
benadert Trias na een opvoeddebat, hij wil zijn gedrag  
veranderen. Afspraak 1 gaat over gedrag en 
agressie, afspraak 2 is met Tofik en zijn vrouw. 
Het advies: Tofik gaat sporten en hij maakt
tijd voor zijn gezin en zichzelf.

TRIASINDIVIDUELEGESPREKKEN
 
  • Landelijk protocol Verbeteren pedagogisch klimaat op Koran- 
 en Arabische scholen met bijbehorende training voor
 verantwoord omgaan met het leerproces van kinderen.
 
  • Methodiek opvoeddebatten: deze door Trias Pedagogica
 ontwikkelde methode wordt op steeds meer plekken ingezet
 voor een optimalisering van de rol van vaders.
 
  • Onderzoeksrapporten over onderwerpen die aansluiten
 bij de expertise van Trias Pedagogica.
 
  • Spellen zoals “Ontsporing en Vervreemding”, 
 “Gezond Gewicht” en “De Opvoedquiz”.
 
  • Informatieve films.

TRIASDIENSTEN
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TRIASSPELLEN

TRIASPRODUCTEN

TRIASADVIES TRIASWETENSCHAPTRIASWISTJEDAT?

T: 020 - 779 31 30
M: 06 - 148 487 30

info@triaspedagogica.nl

Trias Pedagogica
Willem de Zwijgerlaan 350A/1.3D
1055 RD Amsterdam


