
 

       

 

Netwerkbijeenkomsten #gesprekindeklas 

Wat te doen als de buitenwereld de klas binnenkomt? 
 
Centrale vraag: 
“Wat is er op deze school nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te 
gaan en zo de impact van burgerschapsonderwijs te vergroten? Wat doet dit met mij als 
docent/leerkracht/leerling?”   
 
Waarom doen we dit? 
De netwerkbijeenkomsten zijn een uitwerking van afspraken tijdens de conferentie Veiligheid en 
Identiteit op school van 28 januari 2016. Wethouder Kukenheim bood op verzoek van de scholen aan 
om een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin leerkrachten en docenten indringender met 
elkaar in gesprek konden gaan over burgerschapsvorming. Het ABC organiseert deze serie 
netwerkbijeenkomsten in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA en Dander.  
 
Wat is een netwerkbijeenkomst?  
Netwerkbijeenkomsten zijn actiegerichte bijeenkomsten met docenten, leerkrachten en leerlingen 
over bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas, als onderdeel van 
burgerschapsvorming. Al doende komen we erachter waar de moeilijkheid ligt, wat er te doen is en 
aan welk type interventies behoefte is. We wakkeren op Amsterdamse scholen het vuurtje aan om 
werkelijk aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs.  
 
Kenmerkend voor de netwerkbijeenkomsten is:  
- Het open gesprek in een gestructureerde dialoog: Wat speelt er? Wat is gewenst? Hoe kunnen 

we de gewenste situatie dichterbij brengen? 
- Visievormend en oplossingsgericht: Zijn we op de goede weg? Hoe komen wij een stap verder? 

Wat hebben we daarin te doen? Wie kan ons daarbij helpen?  
- Niet alleen praten over, maar ook werkelijk aan de slag binnen duidelijke inhoudelijke kaders en 

een heldere een visie op democratisch burgerschap 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor het PO, VO en MBO, bij voorkeur op de eigen school. Het geheel 
aan inzichten uit alle bijeenkomsten wordt verwerkt in een publicatie.   

 
De bijeenkomsten met leerkrachten en docenten beslaan een dagdeel. Het aantal deelnemers kan 

variëren, tot een maximum van 25 personen per bijeenkomst. Ook het perspectief van leerlingen 

vinden we belangrijk. Zij leggen in een lesuur op hun eigen wijze vast hoe zij aankijken tegen het 

#gesprekindeklas.   

De netwerkbijeenkomsten vinden bij voorkeur op school plaats en worden begeleid door 

verschillende trainers van Het ABC en Dander. Een expertgroep bestaande uit Hessel Nieuwelink, 

Gert Biesta en Veronique van der Heijden verzorgt inhoudelijk en methodisch advies.  

Wil je meer informatie of wil je jouw school aanmelden voor een netwerkbijeenkomst?  

Stuur dan een mail met je contactgegevens naar Eva Malkus, emalkus@hetabc.nl,  

tel 06- 31631625. Of kijk voor meer informatie op www.hetabc.nl/gesprekindeklas. 

Heleen Bouwmans, projectleider #gesprekindeklas 

hbouwmans@hetabc.nl; tel. 06-50692735  

http://dander.nl/
mailto:emalkus@hetabc.nl
http://www.hetabc.nl/gesprekindeklas
mailto:hbouwmans@hetabc.nl

