
Welcome to
my world

Week van Respect 

Lessen voor de PABO



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 op een sociale en laagdrempelige manier deze  
pittige vraagstukken.

Welcome to my world
In het kader van de Week van Respect is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld met de titel 
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. Maar hoe pak je dat aan als docent-to-be? 

De PABO-sessie Too hot to handle is ontworpen om samen met collega’s te zoeken 
naar een professionele houding die bij je past en je helpt om moeilijke onderwerpen 
bespreekbaar te maken. De werkvorm die je oefent is ook één op één toe te passen in je 
(stage)klas.

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:



INDIVIDUEEL
Bedenk een situatie in je klas waar je niet zo goed wist wat je moest zeggen of hoe je moest 
handelen. Dit kan van alles zijn: een leerling vertelt klassikaal dat zijn moeder kanker heeft of 
op het schoolplein staan ineens racistische slogans gekalkt. 
Schijf je persoonlijke ervaring op.

IN VIERTALLEN
Maak groepjes van vier. Binnen dit groepje deelt iedereen zijn ervaring. Per verhaal is er 
kort tijd voor vragen en reacties, maar ga er niet te lang op door. Vertel vooral hoe je er als 
leerkracht mee omging en wat je moelijk vond.

Als iedereen zijn verhaal heeft gedaan, kiest het viertal gezamelijk één van de voorbeelden als 
casus om verder uit te werken. Dit doe je aan de hand van de volgende vier fases.

Als toekomstig leraar sta je straks elke dag voor je groep. Je leerlingen krijgen te maken met al 
jouw kanten, de vrolijke, grappige, gekke, lieve, stoere, zorgzame en soms strenge kant. Het 
is belangrijk om als docent altijd dicht bij jezelf te blijven en een voorbeeld te zijn. Maar soms 
krijg je te maken met pittige situaties, leerlingen delen een persoonlijk verhaal of er gebeuren 
heftige dingen die alle aandacht in de media krijgen. Hoe zit het dan met jouw gevoelige, boze, 
kwetsbare, emotionele kant?  Is elk onderwerp gewoon klassikaal te bespreken of zijn sommige 
dingen gewoon too hot to handle?

Too hot to handle?

Als heftige situaties zich voordoen is de juiste professionele houding soms knap lastig te vinden. 
Je moet met veel dingen rekening houden. Het juiste voorbeeld geven, jezelf zijn, afstemmen 
met collega’s en natuurlijk een passende houding binnen het beleid van de school.
In deze sessie ga je samen met je collega’s aan de slag met het vinden van zo’n houding.

Sunny side up?

LET OP: 
Het is in fase 1 nog niet toegestaan om oplossingen aan te dragen, 

suggesties te doen of je mening te geven over het handelen. 

Fase 1:
Casus uitpluizen 

De student vertelt het verhaal opnieuw. Zijn 
groepsgenoten letten goed op en stellen vragen om tot 
de bodem van de zaak te komen. Vraag hoe de student 

heeft gehandeld en hoe hij zich voelde. Als er niets 
meer te ondekken valt of de tijd om is, ga je door met 

fase 2.
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Fase 4: 
Van oplossing tot stelling 

Het viertal gaat nu aan de slag met het 
formuleren van een stelling die duidelijk 

maakt hoe jullie vinden dat een leerkracht in 
zo’n situatie hoort te handelen. Het moet de 

professionele houding in één keer vangen. De 
stelling moet kort en bondig zijn en mag geen 
uitleg bevatten. Dit kan knap lastig zijn omdat 
je vaak het gevoel hebt dat je de stelling wilt 
toelichten of nuanceren. Hang in there... dat 

mag in de volgende ronde.

Fase 3: 
De juiste houding   

 
Na de discussie vertelt de gespreksleider 
welke oplosingen en suggesties hij het 

meest bruikbaar vond en het meest vond 
passen bij zichzelf en de school. Hij legt ook 

uit waarom.

Fase 2: 
Suggesties en oplossingen 

Ga de discussie met elkaar aan over hoe ieder vindt dat er in deze situatie 
professioneel gehandeld dient te worden. Welke acties leiden tot welke gevolgen? 

Wat is wenselijk en wat wil je precies bereiken? De student die de casus heeft 
aangedragen houdt de tijd in de gaten en is in deze fase de gespreksleider. Hij 
geeft geen mening, maar hij mag onderbreken, het woord geven aan anderen, 

en het gesprek sturen.



Iedere student neemt de stelling uit zijn groepje mee naar een nieuw te vormen viertal. 
Op die manier zitten er vier studenten bij elkaar met elk een verschillende stelling over hoe 
er professioneel gehandeld wordt in een bepaalde situatie.

De studenten gaan elkaars argumenten achter deze stelling bevragen via het Waarom-
daaromspel. Dit is een speelse en eenvoudige manier om erachter te komen waarom 
iemand eigenlijk vindt wat hij of zij zegt. 

In elke ronde zijn er vier rollen te verdelen:
• Vragensteller
• Verteller
• Scheidsrechter
• Luisteraar

De Verteller verwoordt in één zin het standpunt van de vorige sessie.

De Vragensteller reageert met “Waarom?”, waarop de Verteller antwoord geeft. 
Na ieder antwoord stelt de Vragensteller weer de Waaromvraag. 

De Scheidsrechter let er op gedurende het spel op dat er goed doorgevraagd wordt. De 
volgende woorden zijn verboden:
- Daarom
- Weet ik niet
- Gewoon

Als de Scheidsrechter het idee heeft dat de Verteller binnen de tijd helemaal uitverteld is, 
stopt deze het spel door de Waaromvraag met “Daarom!” te beantwoorden. 

De Luisteraar houdt de tijd in de gaten en noteert het volgens hem beste argument. 
Als het spel is gestopt deelt hij wat hij heeft opgeschreven. 
Elk Waarom-daaromspel duurt maximaal 5 minuten.

WISSEL!
Wissel de rollen en speel nog een ronde Waarom-daarom!

De volgende ronde 

Why, tell me why!

NABESPREKEN
Eerst bespreekt het viertal zelf kort na wat hen is opgevallen en hoe het was om verschillende 
standpunten helemaal uit te pluizen. Is er nu meer kennis? Zou je zo’n sessie kunnen gebruiken 
op je (stage)school?  Maak een kort lijstje van tips en tops. 

Tot slot bespreekt de gehele groep studenten wat hen is opgevallen: een plenaire evaluatie met 
de tips en tops die uit hun groepje naar voren kwamen.

TIP: Gebruik het Waarom-daaromspel actief op school. Met een beetje oefening kun je het later 
inzetten voor lastige situaties en bij conflicten. 
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Iedereen is verschillend. Dat is leuk en tegelijk soms lastig. Juist omdat 
iedereen verschillend is, kunnen we veel van elkaar leren. Als je snapt waarom
iemand iets doet, of waarom iemand iets belangrijk vindt, komt respect voor elkaar 
vanzelf.  Speel het Waarom-daaromspel en ontdek wat er omgaat in je klasgenoten. 

Waarom, daarom!

Verdeel de klas in viertallen.  
Iedere leerling krijgt een rol:

1) Verteller
2) Vragensteller
3) Scheidsrechter
4) Luisteraar

Breng klassikaal een onderwerp in voor de 
eerste ronde, bijvoorbeeld “Mijn lievelingseten 
is…” of “Mijn leukste vakantie was naar…” 

De Verteller gaat binnen zijn groepje antwoord 
geven op de vraag. Tijdens het gesprek zijn er 
drie verboden woorden:
- Daarom
- Weet ik niet
- Gewoon

Elke ronde duurt ongeveer vijf minuten.
De leerkracht geeft dit klassikaal aan
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Tips voor onderwerpen:

Mijn beste vriend(in) is....
Ik ben goed in...

Ik luister graag naar de muziek van...
Mijn favoriete tante of oom is...

Mijn lievelingsFilm is...
Het mooiste cadeau dat ik ooit heb 

gekregen is...

Aan het eind van de ronde vertelt de Luisteraar 
klassikaal wat het antwoord was van de Verteller 
en wat hij de beste “daarom” vond.

Wissel daarna de rollen voor de volgende ronde. 
De tweede ronde behandelt een andere vraag.
Speel in totaal vier rondes zodat iedereen aan de 
beurt komt. 
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Rolbeschrijving:

De Verteller geeft binnen zijn 
groepje antwoord op de vraag.

De Vraagsteller vraagt: Waarom?
Na elk antwoord van de Verteller stelt 
hij opnieuw een ‘waarom-vraag’.
Dit mag ook een variatie zijn zoals:  
Waarom deed je dat? Hoezo vind je 
dat? Wat deed je dan? 

De Scheidsrechter zorgt ervoor dat 
er goed wordt doorgevraagd. En hij 
let erop dat de verboden woorden niet 
gebruikt worden door de Verteller.  

De Luisteraar let goed op en noteert 
welke opmerking van de Verteller 
hij het meest bijzonder, goed of 
belangrijk vindt. 

EXTRA: 
Het Waarom-daaromspel is na 
een beetje oefenen ook in 

te zetten bij kleine ruzies 
in de klas. Speel twee 

rondes waarbij de leerlingen 
in conflict om de beurt de 
Verteller zijn. Met één 

klasgenoot als Scheidrechter* 
en één als Luisteraar* kom je 
er waarschijnlijk zonder de 
juf of meester ook wel uit.

* zorg dat de rollen van Scheids en 
Luisteraar niet door vriendjes of 

vriendinnetjes worden vervuld in een 
conflictsituatie


