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Training wij-zij 
denken in de klas

meer informatie klik hier2,5 tot 
4 uur

max. 15
deelnemers

Heb je het gevoel dat sommige leerlingen wel erg snel een standpunt
innemen? Zorgen stellige opmerkingen voor onrust in de klas? Dan sluit onze
training ‘Omgaan met polarisatie en wij-zij-denken in de klas’ goed aan.
Ervaar hoe je gevoelige maatschappelijke onderwerpen structureel
bespreekbaar maakt in de klas. Weet wat je moet doen als er sprake is van
wij-zij-denken of polarisatie en creëer een klassenklimaat waarin elke leerling
zich veilig voelt. Je gaat direct aan de slag met het oefenen van
gesprekstechnieken en werkvormen met behulp van interactieve dilemma-
games en een trainingsacteur. Zo ontdek je de dynamiek die schuilgaat
achter polarisatie en wij-zij denken en hoe je daar op een constructieve
manier mee om kunt gaan. Tijdens de training maken we onder andere
gebruik van het Polarisatiemodel (Bart Brandsma), Begrenzen &Uitnodigen
(Leon Meijs) en Deep Democracy. We laten zien hoe je deze modellen kunt
inzetten in je eigen lespraktijk.

Deze training is ook inzetbaar voor studenten van lerarenopleidingen 
en als Train-de-Trainer voor opleiders lerarenopleiding.

Wat levert het op?

Gesprekstechnieken om een uitnodigend en begrensd gesprek te voeren
over gevoelige maatschappelijke onderwerpen.
Bewustzijn van de verschillende rollen die je kunt aannemen (en de
mogelijkheid om van rol te wisselen). 
Meer vertrouwen om lastige thema's niet uit de weg te gaan, maar juist
bespreekbaar te maken.
Een toolbox met direct toepasbare werkvormen, ontworpen om iedereen
aan het woord te laten en de klas veilig te houden voor iedereen. 
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omgaan met
verschillen &

verwachtingen

2,5 tot 
4 uur

max. 15
deelnemers

Hoe beïnvloeden jouw verwachtingen het gedrag en prestaties van je
leerlingen? En, hoe ga je om met iets wat je niet begrijpt en je wel
(emotioneel) raakt? Benieuwd naar hoe je collega’s een positieve impact
maken en waar het soms knelt? De basisvoorwaarde voor leren is veiligheid,
en voor veiligheid is wederzijds begrip essentieel. Net als de bereidheid om te
wíllen begrijpen ook als je er niet direct begrip voor voelt. Tijdens de
docententraining Omgaan met Verschillen onderzoek je triggers,
(voor)oordelen en verwachtingen die je hebt als docent. 

De docententraining focust op het voeren van het gesprek in de klas daar
waar verschillen spannend zijn.  We staan stil bij de eigen levenslijn en bij de
impact van docenten in de eigen schooltijd. De impact van de rol van de
docent en de relatie tussen docent en studenten staat centraal. Met een
gespreksleider onderzoek je praktische handvatten om je gesprekken in het
lokaal naar een hoger niveau te tillen. Een trainingsacteur begeleidt in het
nabootsen van moeilijke situaties in het klaslokaal en hoe daarmee om te
gaan. 

Wat levert het op?

Reflectie op eigen privileges, ervaringen en blinde vlekken
Vergroten van bewustwording van de invloed van gebeurtenissen,
verwachtingen en referentiekader
Inzicht in emotionele triggers
Inzicht in de rollen die we spelen bij het voeren van moeilijke gesprekken
Vergroten van vaardigheden en praktische tools voor het voeren van open
gesprekken in de klas
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'uit de hand' een
workshop over

ingrijpen

Deze workshop gaat over ingrijpen: wanneer gaat jou iets te ver? Hoe grijp je
in? En hoe verhoudt jouw grens zich tot de grens van jouw leerlingen en
collega’s? We onderzoeken manieren waarop je kan ingrijpen en
tegelijkertijd in verbinding blijft, ook in moeilijke situaties.

Dit doen we door het spelen van een interactieve online dilemmagame
waarin je ervaart hoe snel een simpele discussie door stereotyperende en
racistische opmerkingen uit de hand kan lopen. De game speel je op je
telefoon. Eerst geef je je eigen persoonlijke grens aan, waarna gezamenlijk de
grens van de groep wordt vastgesteld. Je reflecteert in deze workshop op wat
nodig is om in te grijpen en op je eigen handelen. Bovendien vergroot je je
repertoire aan handelingsopties over hoe je blijft aansluiten bij je leerlingen,
ook in een moeilijke situatie. 

Wat levert het op?

Inzicht in  je eigen grenzen en die van je collega’s
Reflecteren op eigen handelen
Gezamenlijk de grens bepalen voor bij jullie op school.
Praktische handvatten en handelingsvaardigheden om  in te grijpen  
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meer informatie klik hier1,5
uur

max. 20
deelnemers

Uit de hand is onderdeel van VRIEND & VIJAND in de klas, ons project
over sociale veiligheid.

https://www.vriendenvijandindeklas.nl/
https://www.vriendenvijandindeklas.nl/


workshop 'what-if' 
een multimediale
gespreksstarter

Wil jij met je team samen de norm bepalen? Ben je op zoek naar een
creatieve manier om dilemma’s en casussen over schurende thema’s te
bespreken? Dan sluit de workshop ‘What If’, goed aan. Met deze workshop
maak je gebruik van een interactieve tool die real life vraagstukken voorlegt.
Je speelt in teams en bedenkt samen oplossingen. De fruitmachine
presenteert een dilemma aan de teams, hierbij gaat het om: ’Stel dat je in
deze situatie zou zitten, wat zou je doen?’ Teams brainstormen over de beste
aanpak en voeren deze via hun telefoon in. Spelers zien anoniem elkaars
antwoorden en stemmen welke oplossing ze het beste vinden. Het team met
de meeste stemmen wint en legt hun visie uit. Spelers bespreken
gezamenlijk de voordelen en de nadelen van het antwoord, en de kans dat ze
het echt zo zouden aanpakken of wat ze eventueel tegen zou houden. We
staan stil bij welke handelingen liggen binnen de comfortzone, welke in de
stretchzone en welke in de paniekzone.

De real life casussen zijn aanpasbaar en laten we aansluiten op de eigen
praktijk, behoefte en doelgroep. De workshop is goed in te zetten om thema’s
binnen jouw school of in de maatschappij te bespreken en te komen tot een
gezamenlijk gedragen norm.

Wat levert het op?
Samen betekenissen geven en de sociale norm bepalen 
Aan de hand van creatief nadenken met elkaar in gesprek over het
oplossen van problemen 
Inzicht in hoe collega’s naar bepaalde situaties kijken
Versterken van onderlinge band (elkaar beter leren kennen) en
samenwerking
Praktische handelingsmogelijkheden om met verschillende situaties om
te gaan
Vaardigheden voor het oplossen van problemen trainen
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meer informatie klik hier2
 uur

max. 15
deelnemers

De workshop ‘What if’ komt uit ons project Code MBO. 

https://codembo.nl/
https://codembo.nl/


moeilijke thema's
bespreekbaar maken in

de klas

1,5
uur

max. 15
deelnemers

Vooroordelen en discriminatie bespreekbaar maken is vaak lastig. Het raakt
aan identiteit en kan gauw kwetsend zijn voor leerlingen, maar ook voor de
docent. Des te groter het belang om op een juiste manier hierover in gesprek
te gaan als docent, zodat alle leerlingen veiligheid kunnen ervaren in het
klaslokaal. 

In deze training gaan we aan de slag met het bespreekbaar maken van deze
onderwerpen. 
Wij nemen hierbij steeds ervaringen als uitgangspunt. Bijvoorbeeld een
voorval in de klas of nieuwsbericht worden aan de hand van heldere stappen
nabesproken. De wijze waarop stimuleert de kritische vaardigheden van
zowel studenten als docenten. 

De training biedt (praktische) handvatten hoe kritische denkvaardigheden
ingezet kunnen worden om ‘moeilijke onderwerpen’ in de klas te bespreken.
Je gaat aan de slag met interactief en creatief lesmateriaal over de thematiek.
Spellen en video’s worden door een trainer ingezet om kritische en open
gesprekken te voeren. Samen met je team leg je bloot wat jullie meemaken
en wat goede manieren van handelen zijn. 

Wat levert het op?
Meer vertrouwen in het bespreken van lastige thema's niet uit de weg te
gaan die je soms liever uit de weg gaat
Praktische tools voor gespreksvoering
Oefenen met het model ‘Aansluiten en Toevoegen’
Bewustzijn van de verschillende rollen die je kunt aannemen (en de
mogelijkheid om van rol te wisselen). 
Inzichten in elkaars ervaringen uit de praktijk
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met andere ogen

1,25
uur

max. 10
deelnemers

Voer jij met je team gesprekken over buitensluiting, racisme of discriminatie?
Wat is de ervaring van iemand die hier op een dagelijkse basis mee te maken
heeft? En, wat is de rol van een omstander? Hier gaat onze workshop Met
Andere Ogen over. Met deze workshop ervaar je aan de hand van virtual
reality verschillende perspectieven en ervaringen en ga je met je team in
gesprek over diversiteit & inclusie.

Door middel van virtual reality kijken deelnemers mee over de schouder van
iemand die te maken krijgt met racisme, discriminatie of andere situaties van
sociale uitsluiting. Zo worden zij geconfronteerd met de twijfels en dilemma's
van de hoofdpersoon alsook de omstanders in dergelijke situaties. Onder
leiding van een gespreksleider gaan zij dieper in over hoe deze ervaringen
zich verhouden tot hun eigen perspectieven, ervaringen en ideeën en wordt
aandacht besteed aan hoe privileges en machtsrelaties hiermee
samenhangen.

Wat is de rol van de omstander in dit geheel en hoeveel verantwoordelijkheid
hebben zij in deze situaties? Het doel is mensen met elkaar in gesprek te
brengen om samen na te denken over hedendaagse maatschappelijke
debatten en wat er nodig is om een meer inclusieve samenleving en
organisatie te creëren. Deelnemers worden in de actiestand gezet en dragen
hierdoor zelf bij aan oplossingen en concrete handelingsopties die zij toe
kunnen passen in het eigen team of de organisatie. 

Met Andere Ogen creëert wederzijds begrip en motiveertdeelnemers om zelf
andere keuzes te maken die bijdragen aan een inclusief team, bedrijf of
samenleving als geheel.

Wat levert het op?
Kritische gesprekken over inclusie op school 
Inzicht in elkaars meningen en ervaringen
Inzicht in blinde vlekken, privileges en denkbeelden
Concrete handelingsopties 
Bewustwording over jouw rol als omstandiger of ervaringsdeskundige
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Anouck Wolf
Projectleider Onderwijs

anouck@criticalmass.nl
030 - 27 149 56

Stichting Critical Mass
Lange Jufferstraat 52
3512 EE Utrecht

Op zoek naar een goede invulling van een team of medewerker dag? Wij
kunnen naast de hierboven beschreven trainingen en workshops ook een

training op maat samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan werken met een
trainingsacteur, ervaringsgerichte trainingen of een workshop ‘out of the box’
oplossen van problemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! 

op maat
docententrainingen
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