Conferentie Schoolveiligheid:
identiteit en school

Donderdag 28 jan. 2016
Montessori Lyceum Amsterdam
Wat is er op school nodig om leerlingen en personeel
zich veilig te laten voelen?
[Bekijk hier het videoverslag]

De gemeente Amsterdam en de vereniging OSVO organiseerden deze bijeenkomst i.s.m. Dander en Het ABC.

Het programma
 Introductie door Judith Steenvoorden

 Wie is wie in de zaal? Door Gülden Ilmaz
 Motivational door Maurice Crul
 Toelichting door wethouder Simone Kukenheim
 8 Workshops
 Durf te vragen!

Wat speelt er in de praktijk?
In de zaal zit een gelijke verdeling (onderwijs)professionals uit het PO, VO en MBO in
Amsterdam, in totaal zo’n 160 bezoekers. Een klein aantal geeft aan zelf wel eens
een onveilig gevoel te ervaren op school. Een iets groter deel noemt dat leerlingen
zich onveilig voelen. Deze vragen en opmerkingen kwamen uit de zaal:
 Deelnemen aan discussies: stille studenten voelen zich soms niet veilig om
discussie te voeren. Hoe ga je met zo’n situatie om en wat kun je als docent
doen?
 Leerlingen ook inzetten: vanuit de Vreedzame School leer je dat conflicten erbij
horen en hoe je daarmee omgaat. Vanaf groep 6 worden mediators opgeleid.
Leerlingen bemiddelen zelf bij het oplossen van conflicten.
 Ouders betrekken: ouders spelen ook een belangrijke rol bij thema’s rond sociale
veiligheid en goede interactie tussen leerlingen met verschillende
achtergronden. Maar ouders hier meer bij betrekken is best lastig.
 Vertrouwen bouwen: een leerling wil voelen dat er naar hem geluisterd wordt.
Door goed te luisteren en humor in te zetten bouw je een band. Soms is het een
dilemma als je als leerkracht incidenten ook aan schoolleiding moet melden.
 Positieve insteek: discriminatie kan aanleiding zijn om projecten te starten
waarmee je diversiteit op een positieve manier op school gebruikt.
 Grenzen aangeven: Het is niet altijd duidelijk wanneer het om discriminatie gaat
en waar jouw grens ligt.

Maurice Crul over Superdiversiteit
Maurice Crul is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan
de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Crul vertelt over superdiversiteit en over
wat zijn inzichten uit onderzoek betekenen voor
handelen in de klas.
• Veiligheid op scholen heeft veel te maken met de superdiversiteit in
Amsterdam. Super staat hierbij niet voor Fantastisch, maar Super =
Complexiteit
• Drie factoren maken Amsterdam superdivers:
Toenemende diversiteit in migranten groepen
Amsterdam is Meerderheids Minderheden Stad
Er is grote diversiteit binnen groepen
• De docent is als eerste aan zet!
 Bekijk hier de hele presentatie van Maurice Crul.

Wethouder Simone Kukenheim
“Iedereen heeft behoefte aan een veilige omgeving en
moet zich veilig kunnen voelen.”
• ¼ van de leerkrachten heeft last van pesterijen.

• Amsterdam heeft 180 nationaliteiten.
• Het college van Amsterdam doet een beroep op scholen voor een
veilig klimaat. De urgentie wordt op docent niveau meer gevoeld dan
op schoolniveau.
• Van belang dat we betekenis geven aan democratische waarden voor
goed burgerschap. Samen ongelijkheid aanpakken.
• Er komen extra middelen beschikbaar voor netwerkbijeenkomsten en
leerling initiatieven.
 Lees hier de hele toespraak van Simone Kukenheim.

Workshops
1.

Als een ramp de school treft

2.

Veilig opgroeien; de link tussen school, thuis en de wijk

3.

Idealen, identiteit en radicalisering

4.

Seksuele diversiteit en veiligheid

5.

Incidenten rond identiteit en imago

6.

Thuis op school; de stem van de leerling

7.

Schoolbrede aanpak

8.

Ingrijpend nieuws, radicale opvattingen en het gesprek in de klas.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

 Lees hier meer over de verschillende workshops.

Tips
Tips voor een grondige aanpak;
school als oefenplaats voor democratische vorming.

1.

Leer leerlingen twijfelen, werk aan denkvaardigheden
en zelfvertrouwen.

2.

Maak onderscheid naar leeftijd.

3.

Veranderen van perspectief vraagt om nieuwe kennis
in het curriculum.

4.

Pak het schoolbreed aan!
In samenwerking met leerlingen en ouders.

 Lees hier de toelichting op deze tips.

Vervolg
 Durf te vragen!
Stel scherpe vragen en denk na over de ideale situatie.
 Deel ervaringen en blijf elkaar opzoeken.
 Wij zijn benieuwd naar uw reacties en nemen deze graag mee voor
het vervolg op deze conferentie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om
deze enquête in te vullen (duurt +/- 2 min.):
https://docs.google.com/forms/d/1opX9hLOiwuBZPFNyqfRvWreruH
O9gUBbJsQpI6c0qi8/viewform
Onder de inzendingen verloten wij vijf adviesgesprekken om over dit
onderwerp door te praten.
 Heeft u behoefte aan nadere informatie? Neem gerust direct contact
op met de gasten/workshopleiders of stuur een bericht naar:
communicatie@hetabc.nl

