Burgerschapsvorming
Meesterschappers – De Balie
16 maart 2016

Programma
• Ontvangst door Erwin Bolt - Meesterschappers
• Belang van burgerschap
•

•
•
•

Ellen Nusselder - Gemeente Amsterdam
Burgerschapsvorming en resultaten enquête
Heleen Bouwmans – Het ABC
Ervaringen Witte Tulp - Dave Emanuelson
Bespreekbaar maken van lastige onderwerpen
Fleur Runeman
Delen ervaringen

WWW.HETABC.NL

Ellen Nusselder – Gemeente Amsterdam
Burgerschap in het onderwijs
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Gemeente wil versterken en ondersteunen
o.a. met de Scholen- en Lerarenbeurs
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ABC en goed onderwijs: Virtuoze School

WWW.HETABC.NL

Naar volwassenheid

Economie- of technologiegeoriënteerd

Kind georiënteerd

Wereld georiënteerd
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Basis burgerschapsvorming: art 1
Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de
grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod
op discriminatie. De tekst van het artikel luidt als volgt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
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Enquête resultaten:
82x door PO en 193x door VO ingevuld
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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; nieuwsbegrip de klas en
jeugdjournaal als ‘hulpmiddel’ (PO &
onderbouw VO)
Geen aandacht PO:
Kinderen nog te jong
Geen initiatief vanuit de kinderen gekomen
Te beladen
Geen aandacht VO:
Te weinig kennis Islam

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?
PO

informeren
geruststellen
oefenen met democratie

VO

informeren
persoonsvorming
leren argumenteren
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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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Witte Tulp – Dave Emanuelson
Projecten die bijdragen aan burgerschapsvorming
 Pay it Forward: Bedenk een idee om de wereld beter te maken.
Zet het om in actie en voer het uit!

 Jr. Entreprenasium – maatschappelijk ondernemend leren
Vanuit eigen interesse werken aan wat je belangrijk vindt.
Alles vanuit de kinderen. Alleen maar proces sturen en coachen.

 De LOLmakers werkplaats
Een maatschappelijk loket voor Amsterdam.
De verbinding zoeken met iedereen die wil.
Instanties, verenigingen, gemeentes, scholen en vooral kinderen.
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Fleur Runeman - ABC Onderwijsadviseur,
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
Aandachtspunten en handvatten voor gesprekken met kinderen over
ingrijpende gebeurtenissen (zoals Parijs)

• Cirkel van veiligheid bedreigd
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Aandachtspunten en handvatten - 6 jr.
•
•

Jonge kinderen denken dat volwassenen weten wat ze voelen en denken

•
•
•

Kinderen niet dwingen naar ingrijpende beelden te kijken. Maar wat als kinderen ingrijpende beelden hebben gezien?

•

Help hen antwoorden te vinden op hun vragen

•
•

2-7 jr: > wereld draait om kind/egocentrisme/niet in staat om zich in gezichtspunt van andere te verplaatsen

•
•

Kleuters mogelijk wel al ontvankelijk voor ‘reëel geweld’ (tv/nieuws, vanuit welk gezichtspunt?)

•

Werkvormen:
•
Doen-alsof-spel > spelenderwijs sociale rollen leren (voorlezen, handpoppen, rollenspellen)
•
Tekeningen
•
Gevoelskokertjes (dVS)

Moet je je kinderen/leerlingen zelf benaderen en erover praten?
Hevige reacties vermijden
Stel kinderen gerust

4-6 jr: bang voor natuurverschijnselen zoals donker, dieren en magische figuren als heksen en monsters (magisch denken) > IS/Daish als
monster (of held?)
Door gebrek aan kennis dingen letterlijk nemen
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Aandachtspunten en handvatten > 6 jr.
•
•
•
•
•
•

Scharnierleeftijd rond 7de jaar
7-12 jr.: systematischer/logischer denken > inzicht, abstract denken
Vanaf 7 jr.: onomkeerbaarheid van de dood
7-9 jr.: bang voor geweren
6-11 jarigen: o.a. aanpassing aan leeftijdsgenootjes, vorming van sociaal
invoelingsvermogen en omgaan met grotere sociale omgeving + vorming van eigen
normen en waarden
8-10 jr (impulsieve/afhankelijke fase in ego-ontw.): gestuurd door gedachten en
gevoelens van het moment. Hulp van anderen noodzakelijk voor zorg en bescherming.
Kwetsbaarheid door ontbreken van eigen, onafhankelijke copingmechanismen.
Benoemd krijgen van oplossingen, keuzes en consequenties. Impulsen en emoties
begrenzen, ordenen en benoemen. Regels bieden, ze uitleggen en handhaven. De
wereld definiëren en uitleggen.
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Aandachtspunten en handvatten groep 6-8
• 10-12 jr.: interesse voor wereldproblematiek
• Einde basisschool > vorming van sociale identiteit staat centraal (als
•

voorloper van psychologische identiteit)
10-14 jr. (zelfbeschermende fase): kinderen streven ernaar zèlf grip
(controle) te krijgen op zichzelf, de ander en situaties. Angst voor reële
bedreiging staat centraal. Ze laten zich niet meer geruststellen door
nabijheid van vertrouwde volwassenen (of door hen aangedragen
oplossingen). Ze willen manieren gebruiken die ze zèlf onder controle
hebben om zich weer goed te voelen. Beroep doen op autonomie en het
eigen verhaal van een kind. Van kinderen keuzen en motivering vragen.
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Aandachtspunten en handvatten groep 6-8
•
•
•
•

•
•
•

Het is belangrijk om kinderen op school onder elkaar te laten praten.
Kinderen willen het motief kennen.
Niet zeggen dat de daders “gekken” zijn.
Voor moslimkinderen is het moeilijk te begrijpen dat aanslagen in naam van hun religie zijn
uitgevoerd.
Hoe ga ik om met anti-westerse of anti-moslim tendenzen? Bv. “Guilt by association”.
Wat als er thuis haat wordt gezaaid?
Wat als leerlingen het geweld goedkeuren?
•
•
•
•
•
•

Laat het u niet raken als docent

Geef ruimte aan wat iedereen voelt en vindt, zonder direct te oordelen
Maak leerlingen bewust van verschillende gezichtspunten en leer ze hiervoor respect te hebben
Praat met kinderen over waarop zij hun mening baseren: wat is de bron van informatie; hoe weten we of dat een deugdelijke bron is, etc.
Verdiep het gesprek in de richting van de vrijheid van meningsuiting, verken ook de grenzen daarvan
Geef enig inzicht in oorzaken van conflicten
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10 algemene tips over het lesgeven over
moeilijke of gevoelige onderwerpen (dVS)
1.

Creëer een veilige, respectvolle en elkaar ondersteunende sfeer. Afspraken als ‘elkaar bij de naam noemen’, ‘elkaar uit laten
praten’, ‘zonder oordeel luisteren’, ‘je mag passen’, etc. Wees zelf eerlijk, respecteer andere gezichtspunten en accepteer
gevoelens van anderen.

2.
3.
4.

Bereid jezelf voor (achtergrondinformatie, verschillende perspectieven, eigen standpunt).

5.
6.
7.

Maak verbinding met hun eigen leven. Op welke manier raakt het jou, familie, vrienden, gemeenschap, enz.

8.
9.

Bewaak de ‘temperatuur’.

10.

Doe iets (projecten).

Ga na wat je leerlingen al weten of hebben ervaren (bv. d.m.v. woordweb). ‘Wat weet ik en hoe weet ik dat?’.
Geef informatie, verzamel de vragen en onderzoek ze samen met de leerlingen > verdieping, bv. naar betekenis voor de
maatschappij.
Laat leerlingen al onderzoekend meer te weten komen (mening/feit, bron, gezichtspunt, betrouwbaarheid)
Verken de (eigen) mening van de leerlingen en stimuleer de dialoog (i.p.v. debat, mening, gezichtspunt, continuüm van oneenseens).
Leg verbinding met thuis. Communiceer met de ouders over de aanpak op school als het gaat om controversiële onderwerpen.
Interviews.
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Uit: “Wenken voor de maandag – over terreur en de school”
(Alderik Visser, Henk ter Haar, in overleg met Het ABC).

•
•
•
•
•
•

Praten helpt
Informatie
Emoties zijn goed, feiten beter
Niet veroordelen, maar helpen oordelen ...
… maar wel binnen heldere kaders

Persoon, team en leider
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Suggesties vanuit Café to go ‘Charlie in de
klas’ 19 januari 2015
•
•
•

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

•

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

•
•

Maak structureel tijd voor actualiteit in de klas.

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.

Maak lastige onderwerpen bespreekbaar en ga in op
verschillen en grensoverschrijdend gedrag.
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Ervaringen
delen:
- Succesfactoren?
- Knelpunten?
- Hoe nu verder?
“Structureel het
gesprek voeren.”
“De school als
oefenplaats naar
volwassenheid.”
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