
#Parijs in de klas
De Nieuwe Liefde 

24 november 2015



Programma 

15.30 Inloop & ontvangst

15.45 Irene Schimmel – directeur bestuurder Het ABC
Ron Zandvliet – sociale veiligheid & onderwijs Gemeente Amsterdam
Heleen Bouwmans – directeur innovatie Het ABC 
Wat leeft en speelt er nu op de scholen en 
wat willen we onze kinderen meegeven?

16.15 Socratisch gesprek: 
Wat is de belangrijkste vraag op dit moment?

17.45 Delen van inzichten en principes: 
Wat kunnen we hiermee in de dagelijkse praktijk op school? 

18.15 Drankje en napraten

18.30 Einde
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ABC en goed onderwijs: Virtuoze School 
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De enquête - Wie hebben hem ingevuld

193 VO

76    PO

Achtergrond VO – 70% openbaar en 30% bijzonder (meest prot.christelijk)

Achtergrond PO – 54% openbaar 

Veel Randstad (bij PO 75% A’dam)



Aandacht voor de aanslagen

85-88% heeft er aandacht aan besteed 
(po-vo)

Veelal initiatief leerkrachten/docenten; 
gr 1 tm 4 PO op aangeven leerlingen

Inspiratie van internet; nieuws in de klas 
en jeugdjournaal als ‘hulpmiddel’ (PO en 
onderbouw VO)



En soms ook niet

VO:

Te weinig kennis Islam

PO:

-Kinderen nog te jong 

-Geen initiatief vanuit de kinderen gekomen

-Te beladen



Ondersteuning geweest & gewenst

75% heeft het met de collega’s besproken

67% heeft behoefte aan ondersteuning bij omgaan met dit soort actualiteit 

50% schoolleiding VO heeft verwachtingen uitgesproken 

Ondersteuning gewenst (PO):

-Handvatten per leeftijdsgroep

-Hoe met (jonge) kinderen te praten over gevoelens

-Hoe ouders te betrekken



Met welk doel besproken?
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P
O

V
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informeren

informeren

geruststellen

oefenen met democratie

leren argumenteren

persoonsvorming



Enkele reacties

Kinderen van zoveel verschillende achtergronden en culturen die zo mooi naar elkaar 
luisteren en met elkaar in gesprek gaan: chapeau! 

Leerlingen gaven aan dat ze nu veel beter begrijpen waarom de mensen op de vlucht 
zijn. "Dit zijn de figuren voor wie wij bang zijn, maar zij ook." 

We zijn hier veilig en moeten ons niet bang laten maken. 

Een jongen vertelde dat hij op het voetbalveld was uitgemaakt voor terrorist. Ik heb 
hem verteld dat de volwassen mensen daar iets van hadden moeten zeggen. En dat 
degene die dat zei niet goed nadenkt. 

Waarom wordt er aandacht besteed in de vorm van een minuut stilte aan Parijs en niet 
aan de slachtoffers Syrië, Palestina, Beiroet, Ankara.
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Onderliggende thema’s  

Verschil met Charlie Hebdo

Afkeuring alom 

Angst overheerst

Verschil beoordeling aanslagen in verschillende gebieden

Meer leerkrachten gaan gesprek aan
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Socratisch gesprek – begeleid door 
Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter

Wat is de belangrijkste vraag van dit moment?

WWW.HETABC.NL

• Wij vorm je zelf

• Wij is alle ikken samen

• Samen = luisteren naar elkaar

• Wij begint bij mij

• Wij is gedeelde waarden

Groep I: “Wat is wij?”

• Geef ruimte voor ik

• Samen delen

• Wij zijn samen

• Samen kunnen doen

• Samen verantwoordelijk



Socratisch gesprek 

Groep II: “Hoe leer je samenleven?”
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• Ga contact aan

• Vertrouw dat jij iets kunt veranderen

• Wees nieuwsgierig

• Ervaar de verschillen

• Waardeel verschil

• Maak het goede gebaar



Delen van inzichten en principes

Wat kunnen we hiermee in de dagelijkse praktijk op school?

• Socratisch gesprek als verbindende methode in de klas inzetten

• Vragen die leerlingen hebben bespreekbaar maken

• Leraren gaan luisteren ipv doceren

• Op zoek gaan naar wat verbind

• Elke dag 15 min. inruimen voor dit gesprek

• Gesprek moet ingebed zijn op visie van de school op diversiteit

Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid:
“Maak het onbespreekbare bespreekbaar!”
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Dank jullie wel en blijf ons informeren!

28 jan. 2015 vervolg conferentie voor VO over sociale veiligheid.

WWW.HETABC.NL

www.hetabc.nl

@hetabc

@virtuozeschool

hbouwmans@hetabc.nl

@hbouwmans

http://www.hetabc.nl/
mailto:hbouwmans@hetabc.nl

