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p.  2  Introductie
  Wat is Respect-educatie? In deze introductie lees je in het kort wat het is en    
  waarom Respect-educatie een bijdrage kan leveren op school. Daarnaast 
  een korte introductie op het nieuwe lesmateriaal en de Respect Education   
  Foundation. 

p.  3  iDentity 
  Deze les gaat over identiteit. Wie ben jij en wie is de ander? Ga op een   
   onderzoekende manier aan de slag en kom er achter wat er bij de leerlingen    
  leeft. 
  
p.  5  Respect Rules! 
  Schoolregels, ze zijn er niet voor niks. Maar kunnen we er niet samen     
    met de leerlingen de bezem doorheen halen? Een spannend experiment    
   voor in de klas en misschien wel een inspiratie voor de hele school.

p.  9  To vlog or not to vlog?
   Het dagboek is uit, de vlog IN! Met deze les ga je aan de slag met vloggen. De   
  leerlingen kunnen het waarschijnlijk prima zelf bedenken en met een beetje extra   
  energie zo opnemen en monteren!
  
p. 10   Week van Respect zoekt Vlogger!
   Repect voor dit, Respect voor dat... het zal allemaal wel... maar wat leeft    
   er nou écht bij de jongeren? Tijdens de Week van Respect gaan wij op zoek    
   naar de Respect-vlogger 2015-16. Iemand met vlog-talent om in beeld te brengen   
  wat er leeft op school, de buurt en verder... zit deze vlogger op jullie school?
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Introductie
Een veilige leeromgeving staat, terecht, hoog op de agenda. Vanuit de overheid is het 
actieplan sociale veiligheid op school ontwikkeld; extra aandacht voor omgangsvormen, 
normen en waarden, duidelijke grenzen stellen, het invoeren van anti-pestprogramma’s, 
seksuele diversiteit omarmen en discriminatie tegengaan. Alle schoolprogramma’s van de 
Respect Education Foundation behandelen deze pittige vraagstukken op een sociale en 
laagdrempelige manier.

Welcome to my world
In het kader van de Week van Respect is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld: Welcome to 
my world. Identiteit, tolerantie en actief burgerschap staan centraal. Juist in deze tijd is 
het belangrijk om op school samen na te denken over deze thema’s én er een actie aan 
te verbinden. Respect voor elkaar ontstaat niet vanzelf. We moeten allemaal aan de slag! 
Laat jezelf zien, geef je mening, deel wat je hebt en vooral; doe niet zo moeilijk, doe 
gewoon iets!

Respect-educatie
Respect-educatie is een aantrekkelijke en interactieve manier van lesgeven, bruikbaar in 
elk vak. Met name de sociaal-emotionele vaardigheden worden aangesproken en verder 
ontwikkeld. Dat leidt tot een positief klimaat in de klas en een beter leerresultaat. Aan 
respect-educatie liggen de onderwijsconcepten meervoudige intelligentie, samenwerkend 
leren, adaptief onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering ten grondslag.

De Respect Education Foundation (REF) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2006 
als reactie op de toenemende intolerantie en discriminatie in de samenleving. 
REF investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je 
omgeving net zo belangrijk is als taal, biologie, of wiskunde.
Op onze website respecteducation.me zijn alle materialen gratis te downloaden. 
Tip je collega’s en kopieer naar hartelust, maar vermeld altijd even waar je het materiaal 
vandaan hebt ;) 

Check ook onze andere lesmaterialen:



iDentity
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Identiteit, je kunt er niet omheen, iedereen is anders en heeft een eigen 
mening. Een les over identiteit kan een waardevolle bijdrage zijn voor zowel de 
docent als de leerlingen.

Maar hoe behandel je in de klas identiteit op een manier waarbij leerlingen niet 
meteen met hun ogen rollen of gapend over de tafel hangen?

Bespreek met de klas dat je, zonder dat je er 
iets aan kan doen, altijd bij een groep past. 
Of je nou wil of niet, mensen kunnen je altijd 
in een hokje stoppen.
In de klas hebben we ook hokjes: we zijn 
allemaal tussen de 12 en 20 jaar oud, gaan 
naar dezelfde school en hebben waarschijnlijk 
allemaal een mobiele telefoon.  

Doe de hokjes-check... 
Stel de klas een aantal vragen en laat 
ze zichzelf  ‘groeperen’. Begin met  
overduidelijke groepen zoals jongens en 
meiden en ga steeds een stapje verder 
zodat het steeds moeilijker wordt om je 
groepsgenoten te vinden. 

Hokjesdenken:
Groepeer op:

Leeftijd
Wie is er 12 jaar? wie 13 jaar?... etc. 

Woonplaats
Wie woont er in............ (stad of wijk) 

Kleding
Wie draagt er sneakers?

wie heeft dezelfde kleur shirt?

Naam
Eerste letter van je naam
één lettergreep of meer

School 
welk profiel doe je op school?
 Welk vak ben je het beste in?

Spullen
Merk van je mobiel

Tip: 
Je kunt ook kiezen voor de variatie 
zitten-staan,  waarbij je vragen 

stelt waar maar twee antwoorden 
mogelijk zijn zoals: 

jongen of meisje, 
ouder of jonger dan 14 jaar, 

vegetarisch of niet vegetarisch etc.

3

Als we het hebben over identiteit kom je snel op de beladen onderwerpen religie, 
afkomst en verschillen in normen en waarden. Dat zijn natuurlijk belangrijke 
onderwerpen maar wat zeggen die dingen nou eigenlijk over wie je dag in dag uit 
bent in de klas?



2Oké, je bent met je uitelijk, naam en leeftijd makkelijk in een hokje te plaatsen. 
Maar hoe zit dat met je binnenkant? Is daar net zo makkelijk een label op te plakken? 

Deel het werkblad: inside out uit. De leerlingen kiezen individueel drie woorden die ze belan-
grijk vinden of die ze bij zichzelf vinden passen. Deze schrijven ze op in het ik-vak. 

Vervolgens vormen de leerlingen een duo met een klasgenoot. Leg je klasgenoot uit waarom 
je nou juist deze drie hebt gekozen. De luisteraar moet het straks kunnen navertellen. Hij 
moet dus echt even doorvragen wat zijn klasgenoot precies bedoelt. Aantekeningen maken is 
misschien een goed idee, gebruik daarvoor het jij-vak.

Inside out!
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Elk duo vormt nu een groep 
van vier met een ander duo. 

Leerling één vertelt over leerling 
twee en andersom. Ze leggen de 
woorden van hun klasgenoten uit en 
maken ook duidelijk waarom hij of 
zij dit belangrijk vindt. Vervolgens 
vertelt leerling drie over leerling vier 
en andersom. Alle vier de leerlingen 
komen aan bod.

4
KLASSIKAAL 
Sluit deze sessie af door elk groepje te 
vragen naar de ik-woorden. Deze ga je 
niet klassikaal bespreken maar je maakt 
een inventarisatie van alle woorden op 
het bord. Welke waarden hebben we 
allemaal in de klas zitten?  Hierna kun 
je nog een groepsgesprek starten over 
welke waarden er belangrijk zijn voor 
een positief klimaat op school en in de 
klas en waarom eigenlijk?

Afronding
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INSIDE OUT
WERKBLAD

IK 
1

2

3

JIJ 

Veiligheid Collegialiteit 

Geluk 

Bescheidenheid Betrokkenheid 

Discipline
Competitie 

Aandacht 
Duidelijkheid 

Erkenning

Flexibiliteit

Geduld
Gelijkwaardigheid

Respect
Vertrouwen

Humor

Liefde

Loyaliteit

Solidariteit

Eerlijkheid

Openheid

Toewijding
Tolerantie

Verantwoordelijkheid

VrijheidZorg

Onafhankelijkheid

Zinvolheid

Succes

Integriteit
Duurzaamheid

Optimisme



Natuurlijk heb je regels nodig in een school. Maar sommige zijn zo suf!
‘Geen pet op in de klas’, ‘tijdens de lessen niet in de aula...?’ Waarom zijn die regels er 
eigenlijk en wie heeft er wat aan?  Waarom kunnen we sommige afspraken niet samen 
bedenken? 

Als je nagaat dat we de leerlingen vaak overladen met kernwaarden als 
verantwoordelijkheid, competentie, respect en tolerantie, waarom kunnen we ze dan 
niet betrekken bij het maken van bepaalde schoolregels? Zo breng je gelijkwaardigheid, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid meteen in praktijk.

Respect rules!   

IN VIERTALLEN
Verdeel de groep in viertallen. Elk viertal krijgt/kiest een plek in de school waar 
bepaalde regels gelden. Zoek uit welke dat zijn. Elke groep bespreekt de regels 
en bedenkt waarom die zo zijn opgesteld, wie heeft er wat aan die regels? 

Denk aan de volgende plekken in school:  
1

Niet rennen in de gang?  
Pfff... whatever! 

* TIP: brainstorm op een groot blad 
 

Schrijf alles op wat je groep bedenkt en ga later filteren

Elk groepje schrijft de regels van de eigen plek op. 
Per regel gaan ze bedenken of deze mag blijven of 
weg kan. Wat zijn de gevolgen van het weglaten van 
bepaalde regels?  Verzin goede argumenten als je iets 
weghaalt. Denk goed na, regels zijn er niet voor niks... 

Worden er nieuwe of betere regels bedacht? Ook 
opschrijven! Skateboarden op het schoolplein? Geen 
probleem! Midden in de gang op de grond zitten? 
Leuk, maar misschien toch niet zo handig...? 

2

De lokalen
Studieruimtes

Het computerlokaal

De gangen
De aula

Het schoolplein Het fietsenhok
De buurt

rondom de school
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* TIP: 
Neem de voorstellen van je leerlingen serieus. 
Leg sommige regels voor aan het schoolbestuur! 

Hangen in het fietsenhok? Why not?!  

KLASSIKAAL:
De leerlingen gaan de aangepaste regels van de plek in de school presenteren.  
Klasgenoten stellen kritische vragen. Waarom zijn ze tot deze regels gekomen?

Wat doen jullie met de nieuw bedachte regels? Was dit gewoon een leuk 
experiment of gaan jullie ze echt gebruiken? Kan dat zomaar? Voor wie gelden 
ze? Hoe kunnen we dit écht realiseren? Bespreek dit allemaal in een eindgesprek.

Kies één van de regels en ontwerp een bord of icoon waarop je in één beeld 
duidelijk maakt wat er wel of juist niet is toegestaan op die plek. Het is natuurlijk 
makkelijk om verboden dit en verboden dat borden te bedenken.  Probeer de 
leerlingen uit te dagen om juist met een positieve blik naar de regels te 
kijken.

3

Extra: Beeldende opdracht
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in gesprek over vluchtelingen
Het gesprek over vluchtelingen in Nederland begint zo langzamerhand oververhit te raken. Hoog 
tijd om je als leerkracht in te zetten voor beter begrip over dit onderwerp!  Bereid een les voor 
aan de hand van het vluchtelingen-factsheet.

In viertallen (10 min.) :
Maak groepjes van vier. Elk groepje krijgt een stapel post-its. De 
leerlingen noteren wat ze weten of hebben gehoord over het begrip 
‘vluchtelingen’. Eén woord of korte zin per post-it. Alles mag. Tijdens 
het werken worden alle post-its op een centrale plek in het lokaal 
geplakt. Elk groepje minimaal vijf post-its, meer mag altijd. 

1 Je kunt ook beginnen 
met een klassikale 

sessie. 
Laat leerlingen maar 
roepen wat ze weten 
of hebben gehoord 

over vluchtelingen en 
noteer dit op post-its.

Er mogen best pittige 
dingen op de post-its. 
Maak duidelijk dat 
de klas een veilige 

plek is, alles is 
bespreekbaar!

Klassikaal:
Gebruik het factsheet om de leerlingen meer te vertellen over 
vluchtelingen.  

Maak op het bord drie catagorien:
1) Dit klopt volgens de feiten.
2) Dit is een mening.
3) Dit klopt niet.

Eén voor één bespreek je de post-its klassikaal en plaats je ze bij 
de juiste catagorie. Houd het luchtig en bespreekbaar, moeilijke 
onderwerpen moet je van alle kanten bekijken. Komen jullie 
ergens niet uit... zoek het op!

3Stap 1: Verzamel alle post-its waarvan jullie denken ‘dit klopt niet’. 
Verdeel deze opnieuw over de werkgroepen.
Stap 2: Alle ‘klopt-niet-post-its’ moeten worden herschreven. Maak er nieuwe woorden en 
zinnen van zodat ze bij feit of mening passen en plak ze op. Let op: het hoeven geen EIGEN 
meningen te zijn. Gebruik voor deze stap voor de duidelijkheid een andere kleur post-it.
Stap 3: Leerlingen kunnen ook nieuwe dingen opschrijven die bij feit of mening passen. Deze 
plakken ze ook op het bord.

De leerkracht loopt door de klas en helpt de groepen. Het kan soms best lastig zijn. 

Klassikaal:
Bespreek de feiten en meningen klassikaal. Leg uit 
dat je aan feiten niks kunt veranderen maar dat 
meningen door middel van praten en kennis kunnen 
veranderen.

Sluit de sessie af met een klassikale discussie. Vraag 
de leerlingen of er op het bord bij meningen dingen 
staan waar ze het niet mee eens zijn...

TIP: Schrijf na afloop met de klas een brief naar 
een alleenstaande minderjarige vluchteling waarin je 
vragen stelt of iets vertelt over Nederland en jullie 
groep.*
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Vluch
teling

en

zijn 

gevaa
rlijk

Sommige
mensen

zijn bang 
voor

vluchtelingen

Het lijkt mij best eng,alleen ineen nieuwland!
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Herschrijven is moeilijk,
je moet de werkgroepen goed op weg 

helpen... 

wordt...

klopt
 niet

feit

7* Wil jullie school/klas hulp bij contactleggen met een AZC of AMV’ers? 
   neem dan gerust contact op: info@respecteducation.me



Factsheet vluchtelingen
Wie zijn de vluchtelingen?
De grootste groep vluchtelingen die 
het afgelopen jaren naar Nederland 
is gekomen zijn mensen uit Eritrea 
en uit Syrië. Deze laatste groep is de 
grootste in 2015.

Syrië

Eritrea

Wat is er in hun eigen land aan 
de hand?
In Syrië is er al meer dan vier jaar 
een burgeroorlog aan de gang. 
Mensen zijn het niet eens met het 
regime van president Assad. Tegelijk 
proberen verschillende groepen een 
islamitisch kalifaat te stichten. Een 
kalifaat is ongeveer hetzelfde als 
een staat, maar dan geleid door een 
opvolger van de profeet Mohammed. 
Deze groepen als IS en Al Qaida zijn 
gewelddadig. Er is in Syrië dus veel 
oorlog en geweld. Het is niet leefbaar 
voor gezinnen en veel mensen 
besluiten het land te ontvluchten.

In Eritrea is er een totalitair regime. 
Dit wil zeggen dat er geen vrijheid 
van pers is, je niet mag geloven 
wat je wil en ook geen vrijheid van 
politieke voorkeur.  Alle mannen in 
Eritrea tussen de 18 en 50 hebben 
dienstplicht en moeten vechten 
voor het regime. De dienstplicht 
ontduiken wordt zwaar bestraft. In 
de gevangenis houden ze zich niet 
aan de rechten van de mens. Daarbij 
is het land erg arm en is er weinig tot 
geen toegang tot zorg. Veel mensen 
besluiten te vluchten wat overigens 
streng verboden is. Je mag het land 
dus niet uit!

Afkomst?
De vluchtelingen van Syrische 
afkomst zijn voornamelijk 
Arabieren en het merendeel 
van de Arabieren is Islamitisch. 
Binnen de Islam zijn ze dan 
weer verdeeld in Soennieten 
Sjiieten, Alevieten, Druzen en 
Ismaëlieten. Maar er zijn ook 
Christelijke Syriërs (onder de 
Koerden en Assyriërs). 

De inwoners van Eritrea worden 
verdeeld in negen volken. De 
grootste groep is afkomstig van 
de stam Tigrinya, zij behoren tot 
de orthodox Christelijke kerk. 
De tweede grootste godsdienst is 
de Islam (vooral Soennieten).

Welke taal spreken ze?
In Syrië is de officiële taal 
Arabisch. Daarnaast wordt er 
ook Koerdisch en Armeens 
gesproken. 

In Eritrea is er geen officiële 
taal. Op school leren de 
kinderen Tigrinya, de taal van 
het Tigrinyavolk (het grootste 
volk). Ook zijn er bepaalde 
stammen die het Arabisch 
gebruiken. Omdat er geen 
officiële taal is spreken de 
meeste mensen ook Engels.

Waarom komen ze naar 
Nederland?
Vluchtelingen komen niet 
alleen naar Nederland. Bijna 
alle landen in de wereld 
laten vluchtelingen toe. De 
meeste vluchtelingen worden 
opgevangen in buurlanden. 
De helft van de vier miljoen 
Syrische vluchtelingen wordt 
opgevangen in Turkije. Omdat 
het daar nu zo vol is trekken 
ze door naar andere landen 
in Europa en dus ook naar 
Nederland. Dit is hetzelfde voor 
de vluchtelingen uit Eritrea. Ze 
trekken naar het noorden van 
Afrika en steken vaak over naar 
Europa. Sommige eindigen hun 
reis ook in Nederland. 

In de top 10 van waar wereld-
wijd de meeste vluchtelingen 
zitten staat geen enkel 
Europees land.

Waar zitten ze nu?
Vluchtelingen vragen asiel 
aan in Ter Apel, vanuit daar 
gaan ze naar verschillende 
asielzoekerscentra (AZC) 
in Nederland. Nu er zo veel 
vluchtelingen binnenkomen is 
er een tweede aanmeldcentrum 
in Bundel geopend. Er zijn nu 
ook noodkampen in Nederland. 
Na een aanvraag bepaalt de 
overheid of een vluchteling 
mag blijven. Dit is de taak 
van de IND (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst). Op internet 
zijn overzichten van AZC’s en 
andere opvanglocaties te vinden.

Wie komen er?
Mannen, vrouwen, gezinnen 
met kinderen maar ook 
jongeren alleen. Er is een grote 
groep AMV’ers (alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen). 
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 
Ze zijn vaak meer dan een jaar 
onderweg, alleen dus!

Hoeveel zijn er in 2015 gekomen?
Volgens Frontex, dat de Europese 
grenzen bewaakt, zijn in 2015 tot nu 
toe ongeveer 340.000 vluchtelingen 
de Europese grenzen over gegaan. 
In Nederland zijn er de eerste zes 
maanden van 2015 ongeveer 16.000 
vluchtelingen geregistreerd bij het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
Op 1 oktober waren het er 36.000. 

Zijn er meer dan vroeger?
In 2001 is de wet voor 
het aanvragen van asiel in 
Nederland aangepast. Daarna 
waren er minder aanvragen.
Tijdens de oorlog in Joegoslavië 
in de jaren ‘90 waren er meer 
dan 50.00 asielaanvragen. 
In 1997 kwamen er veel 
vluchtelingen uit Afghanistan, 
Irak en Kosovo. Op internet 
is goed te vinden waar 
vluchtelingen uit het verleden 
vandaan komen. Erg boeiend 
om uit te zoeken.

Nederland
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in gesprek over vluchtelingen
Het gesprek over vluchtelingen in Nederland begint zo langzamerhand oververhit te raken. Hoog 
tijd om je als leerkracht in te zetten voor beter begrip over dit onderwerp!  

In viertallen (10 min.) :
Maak groepjes van vier. Elk groepje krijgt een stapel post-its. De 
leerlingen noteren wat ze weten of hebben gehoord over het begrip 
‘vluchtelingen’. Eén woord of korte zin per post-it. Alles mag. Tijdens 
het werken worden alle post-its op een centrale plek in het lokaal 
geplakt. Elk groepje minimaal vijf post-its, meer mag altijd. 

1 Je kunt ook beginnen 
met een klassikale 

sessie. 
Laat leerlingen maar 
roepen wat ze weten 
of hebben gehoord 

over vluchtelingen en 
noteer dit op post-its.

Er mogen best pittige 
dingen op de post-its. 
Maak duidelijk dat 
de klas een veilige 

plek is, alles is 
bespreekbaar!

Eén voor één bespreek je de 
post-its klassikaal en plaats je ze 
bij de juiste catagorie. Houd het 
luchtig en bespreekbaar, moeilijke 
onderwerpen moet je van alle 
kanten bekijken. Komen jullie 
ergens niet uit... zoek het op!

Stap 1: Verzamel alle post-its waarvan jullie denken ‘dit klopt niet’. 
Verdeel deze opnieuw over de werkgroepen.
Stap 2: Alle ‘klopt-niet-post-its’ moeten worden herschreven. Maak er nieuwe woorden en 
zinnen van zodat ze bij feit of mening passen en plak ze op. Let op: het hoeven geen EIGEN 
meningen te zijn. Gebruik voor deze stap voor de duidelijkheid een andere kleur post-it.
Stap 3: Leerlingen kunnen ook nieuwe dingen opschrijven die bij feit of mening passen. Deze 
plakken ze ook op het bord.

De leerkracht loopt door de klas en helpt de groepen. Het kan soms best lastig zijn. 

Klassikaal:
Bespreek de feiten en meningen klassikaal. Leg uit dat 
je aan feiten niks kunt veranderen maar dat meningen 
door middel van praten en kennis kunnen veranderen.

Sluit de sessie af met een klassikale discussie. Vraag de 
leerlingen of er op het bord bij meningen dingen staan 
waar ze het niet mee eens zijn.

TIP: Schrijf na afloop met de klas een brief naar een 
alleenstaande minderjarige vluchteling waarin je vragen 
stelt, of iets vertelt over Nederland en jullie groep.*
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...wordt...klopt
 niet

...

...feit!

* Wil jullie school/klas hulp bij contactleggen met een AZC of AMV’ers? 
   neem dan gerust contact op: info@respecteducation.me

Bronnen voor de factsheet lesbrief: In gesprek over vluchtlingen
De factsheet van Pharos, te vinden op: 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets.
Website Stichting vluchtelingen werk: 

https://www.vluchteling.nl
Artikel: Hoeveel vluchtelingen komen er nu echt uit europa, (vrijdag 4 september).  NOS website:

http://nos.nl/op3/artikel/2055928-hoeveel-vluchtelingen-komen-er-nou-echt-bij-in-europa.html
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Klassikaal:
Gebruik het vluchtelingen-factsheet en geef een klassikale les. 
Zorg dat je dit van te voren hebt voorbereid.  

Maak op het bord drie catagorieën:

1) Dit klopt volgens de feiten.
2) Dit is een mening.
3) Dit klopt niet.

Het lijkt mij best eng,alleen ineen nieuwland!
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VLOGGER 
RESPECT  
ZOEKT   

1... 2... 3... 
ACTIE!

Respect Education Foundation zoekt een 
vlogger die respect in beeld brengt.   

Ben jij die vlogger? 
Mail ons dan via 

info@respecteducation.me! 


