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Café to go ‘Charlie in de klas’ 

Aanleiding, opzet en inzichten. Het ABC mmv Vizea en Stg Argan, 19 januari 2015  

 

“We moeten deze actualiteit aangrijpen om ervan te leren. Het creëren van een veilige sfeer kost 

tijd.” Tauofik ben Yahia, Stichting Argan  

 

“In een veilige klas is alles bespreekbaar.” Ezra Stam, directeur basisschool de Kaap 

 

De aanslagen in Parijs begin januari 2015 brengen veel te weeg; angst, boosheid, verontwaardiging. 

Het is nieuws waar je niet omheen kunt. Ook in het onderwijs niet. Kinderen en jongeren komen 

ermee naar school, hebben er vragen over en maken er uiteenlopende opmerkingen over.  

 

Opvallend is de grote rol die het onderwijs wordt toegedicht bij deze gebeurtenis. Op Twitter, tv, 

Facebook, op de ministeries, maar ook in nieuwsmedia zelf wordt gesproken over hoe docenten met 

dit nieuws omgaan. Uit een enquête die door twee docenten is uitgevoerd, kwam naar voren dat 

maar liefst 85% procent van de bijna 500 respondenten aandacht heeft besteed aan ‘Charlie’. Toch 

voelen ze zich onthand. 

 

Het ABC is een onderwijsbegeleidingsdienst die geworteld is in 

Amsterdam, al meer dan 40 jaar. We kennen de stad, de 

scholen, de buurten. Op een moment als dit komen we 

natuurlijk snel in actie. Ter ondersteuning van leerkrachten en 

docenten, opdat zij hun angst om het gesprek aan te gaan 

overwinnen en zekerder voor de klas kunnen staan. 

 

Leerkrachten en docenten hebben een rol van betekenis bij het 

bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen. Ingaan op 

verschillen ondersteunt leerlingen bij het leren uiten van 

gevoelens, het leren luisteren naar elkaar, het vormen van een mening en het begrijpen van 

democratie en vrijheid van meningsuiting. School is niet alleen een plek waar je kennis opdoet, maar 

ook een plek waar kinderen en jongeren zich vormen en zich de beginselen van democratisch 

burgerschap eigen maken. Maar hoe doe je dat, als leerkracht? Hoe maak je gevoelige onderwerpen 

bespreekbaar in de klas? Hoe reageer je als leerkracht op heftige uitspraken? Hoe creëer je een 

veilige sfeer? En waar ligt de grens in ‘kunnen zeggen van je denkt’?  
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Het Café to go ondersteunt leerkrachten die met deze vragen worstelen. Het is een vorm die 

snel op poten gezet kan worden, zodat ingespeeld kan worden op de actualiteit. Tijdens het 

Café gaan professionals met elkaar in gesprek over een thema waarbij kennisoverdracht en 

uitwisseling wordt gestimuleerd. Dit levert concrete inzichten op en toepassingen voor in de klas en 

op school. De deelnemers krijgen tips, die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk  en worden een 

ervaring rijker.  

 

Programma 

• Welkom 

• Vraaggesprek: Duiding en tips voor op 

school  

• Verdieping in kleine groepen rond 

thema’s: 

o Wat doet diversiteit met jou als 

leerkracht?  

o Gebruik van principes Vreedzame 

School 

o Het socratisch gesprek 

o De kracht van humor en verhalen 

o Discussiëren kun je leren 

• Verzamelen van de opbrengsten 

 

 

Duiding en tips voor op school  

 

 
 
Er is bewust gezocht naar inleiders uit de 
moslimgemeenschap. En andere mensen die een 
brugfunctie kunnen vormen, omdat ze veel jongeren 
spreken, weten wat er in hen omgaat en hoe je hen 
kunt bereiken. De deelnemers vonden de inbreng 
van de inleiders als zeer positief, de neutrale toon 
erg prettig. Voor velen was het de eerste keer  dat ze 
in een dergelijke open setting vragen konden stellen 
over de moslimcultuur en achtergronden van 
extreme uitspraken van leerlingen.  
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De inleiders gaven de volgende suggesties mee aan leerkrachten en docenten: 

- Maak er geen richtingenstrijd van, pak een objectieve rol. Ontwikkel het helder 

denken.  

- Niet overtuigen, maar doorvragen. Probeer achter de motieven te komen. 

- Voer het gesprek over waar de woede vandaan komt. Weet waar de wortels liggen voor de 

stellingnames. 

- Leer kinderen om te gaan met twijfel, ontwikkel het kritisch denken en zorg dat ze hun 

wereldbeeld verruimen.  

Opbrengsten 
 

Per groep zijn de inzichten verzameld in een mindmap. De volgende boodschap kwam meerdere 

keren naar voren: maak structureel tijd voor actualiteit in de klas, maak lastige onderwerpen 

bespreekbaar en ga in op verschillen.  

 

 
 

 

Het vraagt een flexibele houding van docenten om tijd te maken voor actualiteit, maar het is 

waardevol; actuele en maatschappelijk bronnen maken lessen betekenisvoller. Leerlingen die het 

nieuws regelmatig volgen, worden zich bewust van de maatschappij waar zij deel van uitmaken en 

ontdekken hoe ze hier zelf in staan. De koppeling kan gelegd worden met verschillende vakken, of je 

nu lesgeeft op een basisschool of middelbare school.  

 

Niet alleen als reactie op de actualiteit, maar juist ook door het jaar heen is het belangrijk om in te 

gaan op verschillen en grensoverschrijdend gedrag.  
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Het accent van de avond lag op het creëren van een positieve voedingsbodem voor 

democratisch burgerschap. En het overwinnen van de aarzeling en handelingsverlegenheid bij 

leerkrachten en docenten om de aanslagen bespreekbaar te maken in de klas. De gesprekken 

hebben leerkrachten en docenten gesterkt in hun handelen, waarmee het een goed begin was van 

een vruchtbare dialoog en een aanzet voor een vervolg in de klas.  

 

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit Simone Kukenheim sloot af met woorden van grote 

bewondering voor leerkrachten en docenten voor hun moed om zich kwetsbaar op te durven stellen 

en het gesprek aan te gaan.  
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