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WAT VOORAFGING
19 januari 2015:
Bijeenkomst Charlie in de klas bij Het ABC. Enquête: 85% van de bijna 500
respondenten heeft aandacht besteed aan ‘Charlie’. Toch voelen ze zich onthand.
24 november 2015:
Bijeenkomst Paris in de klas in De Nieuwe Liefde, het socratisch gesprek.
28 januari 2016:
Conferentie Schoolveiligheid met als thema ‘identiteit en school’ op het Montessori
Lyceum Amsterdam, i.o.v. gemeente Amsterdamen OSVO, voor professionals uit
het PO, VO en MBO.
16 maart 2016:
Bijeenkomst Meesterschappers over burgerschapsvorming in De Balie.

Kort na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo, in januari 2015, bracht Het ABC onderwijsprofessionals bij
elkaar om ervaringen en handelingsadviezen met elkaar te delen. De opkomst was groot. Docenten voelden zich
onthand met de heftigheid van de gesprekken op school en waren soms zelfs bang om de klas in te gaan en de
confrontatie met leerlingen aan te gaan.
Het project #GesprekindeKlas is een logisch vervolg en een gezamenlijke zoektocht naar wat scholen nodig hebben om
in de klas het moeilijke gesprek over botsende waarden te voeren. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
op het MBO.
Het voeren van moeilijke gesprekken in de klas vinden we belangrijk, omdat ze te maken hebben met hoe we in een
zeer diverse democratische samenleving met elkaar samenleven. We willen dan ook het vuurtje aanwakkeren om
het moeilijke gesprek aan te gaan, als onderdeel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming omvat meer dan
het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s en schurende opvattingen. Toch komt het complexe vraagstuk over
burgerschapsvorming hierbij in haar voile breedte naar voren.
Deze notitie geeft weer wat we in de praktijk hebben aangetroffen. Die praktijk is rommelig, inconsequent en
weerbarstig. We beschrijven in de notitie ervaringen, dilemma’s en wensen die aan het licht kwamen in onze
gesprekken met scholen. En wat andere scholen daarvan kunnen leren. De notitie dient als bijlage bij het spel ‘Wij zijn
Baas!’ wat een hulpmiddel is om het moeilijke gesprek in de klas te voeren. Burgerschapsvorming heeft uiteraard meer
nodig dan dit spel. Het vraagt om structurele aandacht in een doorlopend proces, samen met ouders en leerlingen.
Zowel het spel als deze notitie zijn bedoeld om u als schoolleider of docent aan te moedigen om dat proces stap voor
stap vorm te geven door met elkaar en met uw leerlingen in gesprek te gaan en te blijven.
Het project #GesprekindeKlas is een gezamenlijke productie van:
• de trainersgroep: Sandra Hollander, Sharon Polak, Karianne Schippers, Simten Goren, Marlien van Stempvoort en
Eva Malkus en Charissa Dechene voor ‘Stem van de Leerling’;
• de communicatiedeskundigen: Oeike Verheij en Nathalie van Loon;
• de expertgroep: Gert Biesta, Hessel Nieuwelink, Veronique van der Heijden en Hester van Eerten.

Projectleider #GesprekindeKlas
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1. OPZET PROJECT #GESPREKINDEKLAS
Binnen het project #GesprekindeKlas zijn 73 scholen
benaderd via mail of telefonisch, waarvan 36
basisscholen, 31 VO scholen en 6 ROC/MBO. Uit deze
contacten zijn 36 verkennende burgerschapsgesprekken
voortgekomen. Op 15 scholen, met name in het PO, zijn
netwerkbijeenkomsten georganiseerd met schoolteams
of een werkgroep burgerschap. Op 6 scholen is ‘Stem
van de leerling’ uitgevoerd, een les met leerlingen over
hun ervaringen met het voeren van lastige gesprekken
in de klas. Daarnaast zijn er drie bovenschoolse
themabijeenkomsten georganiseerd over: “In je kracht
voor de groep”, “Omgaan met tradities” en “Omgaan met
terreur en dreiging’’.

Wie?
Door Het ABC in opdracht van de gemeente
Amsterdam en samen met Dander
Voor docenten/leerkrachten en leerlingen PO, VO en
MBO
Wanneer?
juni 2016 tot april 2018
Wat?
Actiegerichte bijeenkomsten over bespreekbaar
maken van controversiële onderwerpen in de klas, als
onderdeel van burgerschapsvorming.
Waarom?
Al doende ontdekken waar de moeilijkheid ligt, wat er
te doen is en aan welk type vervolgacties behoefte is.
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Afspraken met scholen kwamen niet altijd even
makkelijk tot stand. Scholen waren lastig te bereiken en
konden moeizaam tijd vrijmaken voor een gezamenlijk
gesprek of sessie.
Eenmaal in gesprek bleek dat er in de praktijk wel
degelijk veel leeft, werden de bijeenkomsten hoog
gewaardeerd en ervaarden leerkrachten ze als een
cadeautje.

2. ERVARINGEN VAN SCHOLEN, HUN
DROMEN EN WELKE PLANNEN ZE MAAKTEN
Tijdens de netwerkgesprekken werkten we met
casuïstiek die scholen zelf aanreikten via de
dialoogmethodiek. Deze methodiek bestaat uit drie
stappen: Delen - Dromen - Doen.

2.1

Delen van ervaringen

Eye opener 1: Neem voldoende tijd voor het
delen van ervaringen. Hoe rijker en divers
deze ervaringen zijn hoe beter. Onder de juiste
voorwaarden volgt de rest ‘vanzelf’.

Anders zijn hoeft niet te bijten
Scholen zien het aangaan van het gesprek over
maatschappelijke thema’s als een belangrijk onderdeel
van burgerschapsvorming. Leerlingen leren daarvan hoe
ze constructief om kunnen gaan met botsende waarden
tussen leerlingen, tussen leerkrachten en leerlingen
en tussen leerkrachten en ouders. Ze willen kinderen
meegeven dat spanningen en verschillen niet hoeven
te leiden tot botsingen. Het motto: “Anders zijn hoeft
niet te bijten.” In de gesprekken met leerlingen ervaren
ze het als een dilemma hen serieus te nemen in hun
standpunten en tegelijkertijd ook grenzen mee te geven
en kernwaarden van goed samenleven uit te dragen.
Het effect van botsende waarden in de klas is (vaak)
uitsluiting en dat is iets wat scholen niet willen. Ze zijn
wel in staat dit te signaleren, maar het lukt niet altijd dit
te voorkomen.

‘Moraalridders’ gezocht
Het voeren van het gesprek in de klas is vaak afhankelijk
van de leerkracht. Wie het beleid erover maakt op
school is niet altijd duidelijk, de identiteit van de
school niet altijd expliciet en er zijn ambitieverschillen
tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten
en directies. Leerkrachten kunnen dan in de klas niet
terugvallen op beleid of een schoolbreed standpunt.
Hier is behoefte aan op momenten dat er in de klas
wrijving ontstaat door onderliggende botsende
waarden. Dit kan in alledaagse activiteiten naar
voren komen. Het jeugdjournaal kan iets triggeren,
bijvoorbeeld door het kijken van een fragment waar
zoenende mannen te zien zijn. Ook praktische zaken
zoals douchen, waar bijvoorbeeld het al dan niet
besneden zijn leidt tot discussies over wie een ‘echte’
moslim is.
Leraren geven aan dat ervaringen niet worden gedeeld
in het team. Een van de gevolgen hiervan is dat de
directie onvoldoende zicht heeft op wat er speelt in de
klas, waardoor er geen gedeelde
verantwoordelijkheid wordt ervaren en er geen knopen
worden doorgehakt.
In sommige scholen is er een manier gevonden om
samen morele afwegingen te maken. Voorbeelden
daarvan zijn:
• Een lslamitische leerkracht op lslamitische school
• Het hele team, via intervisie
• Werkgroep van ouders n.a.v. Turks-Koerdische
spanningen
Actuele gebeurtenissen worden met name in de
bovenbouw van de basisschool besproken. Voorbeelden
hiervan zijn berichtgeving over controversiële
uitspraken van politieke partijen en de verkiezing van
Trump tot president van Amerika.
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Basisscholen zien een noodzaak in het bespreekbaar
maken van verschillen, omdat leerlingen in hogere
klassen meer veroordelend zijn. Ook vinden ze het
belangrijk het gesprek aan te gaan met de ouders, maar
weten ze niet hoe dit vorm te geven als er fundamentele
verschillen liggen.
Aan het hart
• We zagen grote intrinsieke betrokkenheid bij
leerkrachten. Zo zei een leraar uit de grond van het
hart: “Wij kunnen echt het verschil maken voor deze
kinderen” en “lk heb het gevoel tekort te schieten
als we leerlingen niet in aanraking brengen met
gevoelige onderwerpen’’.
• Ruzies over maatschappelijke onderwerpen, zoals
Erdogan, gaan heel diep. Veel Turkse Nederlanders
hebben het gevoel toch nooit echt onderdeel te
zijn van Nederland. Wat doe je daarmee of daaraan,
op school? Vanaf welke leeftijd? Hoe?
• Het zit soms in kleine dingen. Als een ouder zegt:
“Mijn kind hoeft niet naar school, want het is te ver
lopen”, houdt school voet bij stuk, want het leven is
niet altijd gemakkelijk.
• En soms gaat het ook even helemaal fout: “Vader
heeft baard laten staan. Staat je goed,” zegt de
leerkracht. ”Dat is in mijn religie een ritueel na het
overlijden van een dierbare.” Soms helpt kennis van
de Joodse cultuur en traditie.
Wat noemen scholen als ze denken aan
burgerschapsonderwijs
• Nieuwsbegrip
• Jeugdjournaal
• Vreedzame school en wijk
• Participatie van leerlingen in wijk en school
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• Medezeggenschap leerlingen
• Leefstijl
Verschil in beleving tussen leiding en leraren
We zien een verschil in de beleving van leerkrachten,
IB’ers en directie. Directies zeggen vaker dan leraren
dat ze geen moeilijke kwesties ervaren en dat er op
school een open en veilige sfeer heerst. Daarbij geven
ze aan dat ze tevreden zijn als ze een visie hebben en
een programma en zich geen problemen voordoen.
lncidenten en belangrijke thema’s worden besproken in
de teamvergadering.
Directies geven aan te twijfelen over het juiste moment
om het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s
centraal te stellen. Soms hebben ze andere prioriteiten.
Of ze vermijden het onderwerp uit angst voor een
averechts effect en onrust in het team. Ook geldt angst
om ouders kwijt te raken als afweging om zaken wel
of niet te bespreken. Leraren zeggen regelmatig dat ze
bang zijn dat het kind tussen school en ouders komt te
staan.
Gevolgen van morele onhelderheid
Er heerst twijfel bij leerkrachten hoe, of en wanneer het
moeilijke gesprek in de klas aan te gaan. Leraren ervaren
professionele eenzaamheid, onbehagen, afnemende
verbinding en wantrouwen. Het geeft hen een gevoel
van ‘mislukken’ en er niet samen voor te staan. Niet
zelden komt het voor dat leraren dan besluiten te
vertrekken en op zoek gaan naar een andere baan
of school. Deze tendens is ook te zien bij intern
begeleiders, die zich hard maken om dit op de kaart te
zetten op school, maar de energie en het vertrouwen
verliezen door onvoldoende beweging.

Velen vermijden de moeilijke gesprekken: “lk doe
maar of ik het niet gehoord heb als er discriminerende
opmerkingen worden gemaakt’’. Leraren vinden het
ingewikkeld en zijn soms bang om emoties op te roepen
en de les erna te verstoren.

2.2. Dromen: waar dromen scholen van?
Elementen van de gewenste situatie
• Leerlingen betrekken; welke rol kunnen ze spelen in
de samenleving?
• Divers team lijkt van belang, leerlingen en ouders
herkennen zich (in de school als minisamenleving),
rolmodellen, verbinding
• Bewaken van neutraliteit, iedereen in zijn waarde
laten. Maar hoe ga je daarin om met je eigen
gevoelens? Sommige onderwerpen liggen ook voor
leerkrachten zelf gevoelig
• Preventief handelen. Als je er vroeg mee begint zijn
onderwerpen niet snel een issue
• Waarden voorleven door directie, voorbeeldfunctie
naar leerlingen en team
• Gesprek aangaan vanuit interesse. Soms ook dingen
laten rusten
• Ouders mogen wensen hebben, maar school bepaalt
haar grenzen
• Betrokkenheid ouders minder top/down en breder
dan alleen over cognitieve prestaties
• Anders zijn bijt niet en wrijving geeft glans
• Eigen vooroordelen spelen geen rol
• Brede pedagogische benadering en sturing op
klimaat
Wat is daarvoor nodig?
• Leraren hebben behoefte aan heldere kaders en
handvatten. Ze willen meer tools om het lastige
gesprek te kunnen voeren

• Directies willen duidelijkheid kunnen geven en
geen gedoe in school. Ze hebben vertrouwen in
programma’s
Waarom vinden ze het belangrijk om het moeilijke
gesprek te voeren?
• School is gericht op de samenleving
• Leerlingen goed voorbereiden op de buitenwereld
• Verantwoordelijkheidsgevoel voor verbinden school/
straat/thuis
• Structureel bij willen dragen aan meer
verdraagzaamheid
Wat willen scholen hun leerlingen meegeven?
• Eigen mening en respect voor elkaar
• Acceptatie andersdenkenden
• Informatie & hoop
• Uitnodigend naar anderen
• Combinatie eigen traditie & algemeen aanvaarde
waarden
• Onderzoekende geest, open blik
• Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
• Interesse in elkaars wereldbeelden
• Gevoel van maatschappelijke gelijkwaardigheid
• Onze cultuur = alle culturen tezamen
Wat willen scholen zijn?
• Een oefenplaats en minimaatschappij, een
gemeenschap waarin kinderen leren zorgen voor
elkaar, verantwoordelijkheid nemen voor, open staan
naar elkaar en elkaar respecteren
• School als plek waar ruimte is voor verschillende
perspectieven en waar je leert daarmee om te gaan,
voorbij vooroordelen
• Een lerende organisatie: veilige basis om in gesprek
te blijven, een lerende en open sfeer
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• Een plek waar leerkrachten weten hoe om te gaan
met controversiële zaken en in contact staan met
alle ouders (hoogopgeleid, laagopgeleid, met
Islamitische achtergrond of alles tegelijk)
• Een plek waar alle leerlingen en ouders zich thuis
voelen en waar je leert waar grenzen liggen
Principes en beloftes van deelnemende scholen
• Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt
• We helpen je om het beste uit jezelf te halen
• We nemen leerlingen serieus en tegelijkertijd geven
we waarden mee hoe om te gaan met verschillen
• We staan garant voor een doorgaande lijn
• Onze leerkrachten zijn rolmodel
• We communiceren helder naar ouders
• We hebben kennis en vaardigheden van de
verschillende religies & overtuigingen

2.3. Doen: welke plannen maakten scholen?
Scholen willen iets wezenlijks doen voor hun leerlingen.
Als startpunt voor het vervolg zien ze een noodzaak
eerst goed in kaart te brengen wat ze verstaan onder
goed burgerschap, hun visie te vormen en te formuleren
in heldere en begrijpelijke taal. Daarna uitdragen en
verbreden en opnemen in de leerlijn. Ze willen van
‘moeten’ naar presentie, eigenaarschap en coaching.
Daar zijn duidelijke regels en kader voor nodig. Ze
willen de school neerzetten als lerende organisatie en
intervisie hoort daarbij.

Aan welke (nieuwe) activiteiten wordt gedacht?
• Kunst als verbindende factor
• Rollenspellen en socratische gespreksvoering
• Identiteitsvorming (veel genoemd!)
• Vreedzame School integreren
• Kennis over culturele onderwerpen vergroten
• Ervaringen delen in het team
• Persoonlijk leiderschap vergroten
• Cultureel professioneel kompas versterken
• Filosoferen en debatteren
• IKC doorbrekend aandacht voor thema’s
• Coöperatieve werkvormen
• Leerling participatie opzetten
• Projecten met team en ouders

3. THEORETISCHE REFLECTIE
In de literatuur (de cijfers tussen haakjes verwijzen naar
de literatuurlijst) is veel steun te vinden voor het belang
dat scholen hechten aan het leren samenleven in een
democratische cultuur. Zij zien terecht de noodzaak om
school te benaderen als minisamenleving. Er is echter
veel behoefte en noodzaak tot duidelijkheid over hoe
dit gedaan kan worden. Deze worsteling past bij het
onderwerp. Deels zullen scholen zelf inkleuring moeten
geven aan burgerschap op school.
Definitie burgerschap
Er zijn verschillende definities van burgerschap in
omloop. Wij vinden in de benadering van de
Onderwijsraad de meeste aansluiting. Deze definitie
luidt als volgt:

gesprek gaat juist om situaties waarin die waarden niet
gedeeld zijn. Democratie is gericht op een samenleving
waarin mensen zoveel mogelijkheid vrijheid hebben
hun leven naar eigen inzicht vorm te geven, wat
betekent dat iedereen in gelijke mate recht heeft op die
vrijheid.
Juist in een samenleving die pluraliteit belangrijk
vindt, kan niemand om de democratische waarden
van vrijheid en gelijkheid heen. Vrijheid en gelijkheid
bepalen als het ware het kader waarbinnen een
veelheid van meningen, opvattingen en waarden kan
bestaan, zowel in het ‘groot’ – de samenleving – als in
het ‘klein’ – de school of de klas. In die zin zijn ze niet
onderhandelbaar. Over de precieze invulling van vrijheid
en gelijkheid moet het gesprek vooral steeds gaande
blijven.

‘Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen,
waarden en normen, in een pluriforme, democratische
samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen
aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen)
leveren. De school bevordert [en tegenwoordig ook
verdedigt] basisvoorwaarden en de kennis, houdingen
en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de
democratische rechtsstaat.’
Dit sluit aan op Veugelers (4), die stelt dat ‘democratie
vraagt om aanpassing, autonomie-ontwikkeling en
sociale betrokkenheid en dat in de goede balans.’
Gert Biesta (15) benadrukt dat wanneer er in sociale
termen over burgerschap wordt gesproken het vaak
vooral om sociale cohesie en integratie gaat. ‘Goede
burgers’ zijn burgers die gedeelde waarden hebben.
Dat is inderdaad belangrijk, zegt hij, maar het moeilijke
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Democratie, cultuur en identiteit
Eye opener 2: Iedereen heeft
normatieve opvattingen,
maak ze expliciet en besluit samen
hoe je ermee om gaat.

Democratie is een wezenlijk
onderdeel van onze cultuur, maar
ze is niet vanzelfsprekend.
School kan een zinvolle
bijdrage leveren aan democratische en
morele vorming door zorg te besteden aan directe en
indirecte interactieprocessen. Onderzoek naar politieke
socialisatie laat zien dat kinderen niet alleen leren van
wat ze wordt verteld, maar ze leren ook en krachtiger
van de situatie waar ze deel van uitmaken (14). Vooral de
details in de alledaagse praktijk tellen!
Democratische vorming en identiteit zijn geen
vaststaand gegeven, het vormt zich gaandeweg en
heeft verschillende kanten tegelijkertijd. Het is
belangrijk voor kinderen om zich bewust te worden van
de verschillende normatieve kaders waarin zij leven, wat
dit met hen doet en hoe zij hiermee om kunnen gaan.
Leerkrachten en directies hebben zelf ook normatieve
kaders die doorwerken in hun handelen op school en
in de klas. Dat vraagt om bespreekbaar maken van
gevoelige thema’s en schurende opvattingen.

School als oefenplaats
Gert Biesta spreekt over de school als
oefenplaats voor volwassen worden. Ook
Micha de Winter ziet school als gemeenschap
en minimaatschappij. Hij beschouwt het leren
omgaan met weerstand en met verschillende
wensen en waarden als een wezenlijk onderdeel
van samenleven.

Maar dat vraagt wel om begrenzing. Zonder grenzen
voelen kinderen zich onveilig en het levert het gevaar
op dat kinderen denken dat alles om hun eigen geluk
draait. Qua visie sluit Hessel Nieuwelink (8) hier mooi op
aan. Hij ziet school als de aangewezen plek om op een
rechtvaardige manier oplossingen te leren bedenken die
vele burgers aangaan. Democratie vraagt om kritische
denkers, die samen oplossingen bedenken die goed
zijn voor henzelf en anderen, zo lezen we vervolgens bij
Bram Eidhof (9).
Ontmoeting
Lastige gesprekken in de klas zijn onder bepaalde
voorwaarden meer of minder succesvol. Taouazane
(11) geeft aan dat ontmoeting van wezenlijk belang
is. Putman benadrukt het belang van het niet-eerder
gevoerde-gesprek en het creatieve vermogen van
leraren om dat te ensceneren. Naar hoe dit te realiseren
is nog weinig onderzoek gedaan. Diversion (12) heeft
een aantal obstakels in beeld gebracht, die wij hier
ombuigen naar aanbevelingen:
• Regie willen houden en conflict vermijden werken
belemmerend. Coöperatieve werkvormen breken dit
patroon open. Maak daar gebruik van.
• Tijd en organisatie is beperkt, maar het aanpassen
van de sociale norm vraagt tijd en continue
aandacht. Begin daarom dichtbij en hou vol.

“School is een oefenplaats voor samenleven. Ik vind het belangrijk om
“Bij een Jeugdjournaal fragment waarin twee mannen elkaars hand

als team in een lerende organisatie met burgerschap aan de slag te

vasthouden, kijken een aantal leerlingen weg en willen hier niet

gaan op school en met elkaar te bespreken wat er nodig is om een stap

over praten. Hoe maak je dit tóch bespreekbaar?”

verder te komen.”

Thecla Koulen - Leerkracht groep 8

Madeleen Ritsema- Schoolleider
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4. WAT HEEFT HET PROJECT ONS GELEERD?
Inzichten en aanbevelingen voor scholen
Een open houding ten opzichte van diversiteit, de ander,
het andere is wezenlijk voor democratie en is mogelijk
onder bepaalde voorwaarden. Een brede pedagogische
benadering is nodig en sturing op een open, veilig,
en inclusief schoolklimaat, in plaats van richten op
voorvallen. Het aangrijpen van verschillen, juist als deze
conflicterend zijn, als waardevolle gemeenschappelijke
leermomenten, is hierin essentieel. Op die manier
benut je de dynamische en diverse schoolpraktijk ten
volste als oefenplaats voor democratisch burgerschap.
Programma’s kunnen ondersteunend werken, maar blijf
kritisch en sta open voor wat er echt leeft en speelt in
het team.
Gesprek in de klas vraagt om kleur bekennen. Zonder
een helder normatief kader wordt het niets. Zorg voor
een ‘moraalridder’ die past bij de school. lemand die
een goed beeld heeft wat het betekent om samen te
leven in vreedzame en verdraagzame diversiteit. Dit
personage weet wat er speelt in en om school, maakt
vraagstukken bespreekbaar en zorgt dat er knopen
worden doorgehakt. De ‘moraalridder’ kan ook
zorgen voor voldoende kennis over onderwerpen die
belangrijk zijn. We zagen in scholen verschillende
manieren waarop deze rol wordt ingevuld:
• Collegiale consultatie bij gevoelige onderwerpen
• Identiteitsbegeleider
• Periodiek samen beslissingen nemen
• Door leerkrachten met kennis van de cultuur en
tradities in en om school
• Van belang is dat de gekozen vorm aansluit bij
situatie in de school.
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Burgerschapsvorming middels gesprek in de klas is
idealiter een schoolbreed en leerkrachtonafhankelijk
groepsproces, samen met ouders en leerlingen. Het
is belangrijk dat je elkaar leert kennen en weet te
vinden als het nodig is. Dat proces moet schoolbreed
gefaciliteerd worden, zodat iedereen de ruimte voelt
en het vermogen ontwikkelt om het lastige gesprek te
voeren. Het aanreiken van (gesprek)vaardigheden en
het structureel organiseren van intervisiemomenten kan
een zeer helpende eerste stap zijn.
Hoewel het proces in de ideale situatie schoolbreed
wordt ingezet en plaatsvindt, is het verstandig om te
beginnen bij wat er nu leeft en waar betrokkenheid zit
in het team. Kijk samen wat er nodig is om dat vraagstuk
concreet een stap verder te brengen en versterk wat
daar al in werkt. Maak ruimte om te onderzoeken:
Wat werkt er in deze context en wat is hier nodig?

5. DE ZOEKTOCHT GAAT VERDER –
‘WIJ ZIJN BAAS!’
Het project is ten einde, maar de zoektocht nog
lang niet. Graag zouden we zien dat scholen verder
onderzoeken wat er voor hen werkt, op basis van
bovenstaande inzichten.
Aansluitend bij alle literatuur hebben wij in de praktijk
met #gesprekindeklas gemerkt hoe belangrijk het
is voor docenten en leerlingen om burgerschap ook
vooral te doen. Het gevoel invloed te hebben is een
van de bouwstenen van burgerschap. De school is
de uitgelezen plek om dat gevoel van invloed te
ontwikkelen en ermee te oefenen. Het spel ‘Wij zijn
baas!’ is een coöperatieve werkvorm die daarbij kan
ondersteunen.
Als start van een proces in het team zou je de volgende
vragen kunnen oppakken als centrale vraag:
• Hoe kunnen we een gevoel van urgentie
aanwakkeren op een manier die aansluit bij
onze leraren?
• In hoeverre kan een verplichting aanmoedigen het
gesprek aan te gaan? Welke verplichting zou dat zijn?
• Welke houding is voor onze school passend ten
aanzien van het gesprek in de klas?

Eyeopener 3: Er is niet 1
antwoord, maar er is altijd
een antwoord nodig.

In de klas kun je denken aan de vragen in de casussen
op de volgende pagina:

“Burgerschap is iets wat altijd aanwezig is en waar
we continu én vakoverstijgend mee bezig zouden
moeten zijn op school en in de klas.”
Machteld Wijbergh Leerkracht beeldende vorming en cultuur
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Casus 1
Esmeralda is leerkracht in de bovenbouw van de
basisschool en ervaren trainer sociale vaardigheden.
Voor ze aan het spel begint neemt ze een leerling
in gedachten die de baas wil spelen over een ander.
Deze leerling ziet niet wat haar gedrag doet met
anderen. Ze wil dingen aIleen op haar eigen manier
doen, staat vaak aIleen en voelt zich aIleen.
Kernvraag: Hoe zorg je ervoor dat de musical voor
iedereen leuk wordt?
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Casus 2
Bertus werkt op een ROC. Hij vindt inclusief (cultureel)
lesgeven niet lastig. Wel vraagt hij zich af: “Bereik
ik leerlingen wel echt? Is er werkelijk sprake van
burgerschapsvorming? Geven leerlingen geen
wenselijke antwoorden?”
Vroeger ging burgerschap over politiek bewustzijn
en kritisch denken. Nu veel meer over vorming tot
participerende burgers. Wat goed is voor allen is een
vraag die maar weinig leerlingen bezighoudt. Dat
heeft deels te maken met ontwikkelingsfase en deels
met kennis.
Wat Bertus veel tegenkomt is dat leerlingen
voorzieningen van de overheid niet zien als een
voorziening die er is dankzij samenwerking tussen alle
burgers. Bijvoorbeeld: “Zwart rijden is niet verkeerd.
Misbruik maken van studiefinanciering is slim. Als je
beter af bent dan de ander heb je het goed gedaan.”
In het spel ervaren dat je wint door samen te werken
is belangrijk. In plaats van uit zijn op individuele winst
en handelen ten koste van een ander.
Kernvraag: Hoe kun je winnen zonder dat de ander er
minder van wordt? Of: Hoe werk je samen zodat de
gezamenlijke opbrengst groter is dan wanneer ieder
voor zich werkt?

Voor wie meer wil lezen over democratie, burgerschap en het gesprek in de klas:
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