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1. Context en aanleiding 
 

Aanleiding 
In het rapport Geluk onder Druk 1 adviseert UNICEF het werken aan het verbeteren van 
sociaal emotionele vaardigheden van jongeren, zowel thuis als op 
school. Daarnaast pleit UNICEF voor een verlaging van de schooldruk en voor een 
schoolklimaat waar leerlingen gezien worden, waar zij zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen 
vragen. Belangrijk is ook dat er meer en een beter dialoog is tussen volwassenen en 
jongeren om meer inzicht in de leefwereld van jongeren te krijgen. Dit laatste was voor ons, 
Hayde Zarkeshan, directeur Maatschappelijke Alliantie en Leon Meijs directeur 
ondermijning.nu, aanleiding om te kijken naar hoe het met jongeren op scholen in 
aandachtwijken gaat. Na gesprekken met scholen en burgemeesters werd de urgentie ons 
helder. De urgentie om op scholen in aandachtwijken met de jongeren en leerkrachten te 
kijken naar de diversiteit van problemen en uitdagingen die zich afspelen en wat je er 
SAMEN aan kan doen! Wat ons bij deze type scholen opviel was gebrek aan dialoog tussen 
jongeren en leerkrachten, gebrek aan overzicht voor de school, een integrale aanpak en 
duurzame ondersteuning bij diverse interventies. Schooldirecteuren gave aan dat ze 
behoefte hebben om in kaart te krijgen waar hun jongeren mee kampen, zodat ze 
prioriteiten kunnen vast stellen en bovenal op maat ondersteuning kunnen geven, omdat de 
diversiteit aan vraagstukken zo groot is. 
 
Groeiende polarisatie en toenemende spanningen onder jongeren op school 
We zien in de samenleving een groeiend wij-zij denken; polarisatie2. De impact van 
complottheorieën op jongeren neemt toe3. Er is boosheid naar instituties als de politie, 
verminderend vertrouwen naar de overheid4, maatschappelijk onbehagen, vormen van 
racisme en discriminatie5 en ervaren relatieve deprivatie.  
De trend van polarisatie in de samenleving is ook voelbaar in de klas. Steeds meer 
professionals zijn bezorgd over spanningen uit de samenleving die in de klas voelbaar zijn. 
Vooral als overtuigingen botsen is het heel ingewikkeld om met jongeren te praten over 
kwesties als corona, geloof, discriminatie, conflict, seksuele en genderdiversiteit, identiteit 
en vrijheid van meningsuiting6. Het valt op dat groepen vaak haast niet meer in contact 
komen met andere groepen, terwijl er wel (negatieve) beeldvorming over die groepen is.  
 
Uit de cijfers (en contextinformatie) van de integrale aanpak in Noord-Holland binnen de 
Zorg- en Veiligheidshuizen in het eerste half jaar van 2021 blijkt dat steeds meer signalen 

 
1 https://www.unicef.nl/ons-werk/nederland/geluk-onder-druk-een-onderzoek-over-maar-vooral-met-jongeren/professionals  
2 https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-vo/#over-spanning-en-discussie  
3 https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-
gedragswetenschappen/nieuws/2020/10/complotdenkers-bezweren-met-simpel-causaal-verband-hun-angsten.html  
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-
pessimisme?onepage=true#c-5--Conclusie-en-discussie 
5 https://www.kis.nl/artikel/aanpak-institutioneel-racisme-vele-domeinen-belangrijk 
6 https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/maatschappelijke-thema-s-in-de-klas-hoe-moeilijk-is-dat.pdf  

https://www.unicef.nl/ons-werk/nederland/geluk-onder-druk-een-onderzoek-over-maar-vooral-met-jongeren/professionals
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-vo/#over-spanning-en-discussie
https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/10/complotdenkers-bezweren-met-simpel-causaal-verband-hun-angsten.html
https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/10/complotdenkers-bezweren-met-simpel-causaal-verband-hun-angsten.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-pessimisme?onepage=true#c-5--Conclusie-en-discussie
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-pessimisme?onepage=true#c-5--Conclusie-en-discussie
https://www.kis.nl/artikel/aanpak-institutioneel-racisme-vele-domeinen-belangrijk
https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/maatschappelijke-thema-s-in-de-klas-hoe-moeilijk-is-dat.pdf
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binnenkomen van jongere personen die steeds extremere uitingen laten zien van bepaalde 
denkbeelden. Die uitingen passen minder in de traditionele verdeling van religieuze, politiek 
links/rechts of onderwerp gerelateerde ideologieën, maar kunnen ook leiden tot 
ongewenste polarisatie en extremisme. Bij de overheid en scholen nemen ook zorgen voor 
ontsporing toe. Denk aan de groeiende polarisatie in klassen, radicalisering7, seksuele 
uitbuiting8, criminele uitbuiting9 of het relgedrag. Een groeiende urgentie voor het 
versterken van het burgerschapsonderwijs is merkbaar10. Goed burgerschap en participeren 
in de democratische samenleving is niet meer vanzelfsprekend. 
  
Problematiek drie scholen in Noord-Holland 
Bovenstaand beschreven trend en problematiek is ook duidelijk terug te vinden op scholen 
in kwetsbare buurten in Noord-Holland. De scholen in Zaanstad ervaren een multi-
problematiek van extreem gedrag en denken. Hier zit veel zorg voor ontsporing van jonge 
mensen. De scholen staan volgens betrokkenen ook in een gebied waar veel extreem gedrag 
zit.  Een school in Heemstede kent veel aanwas van leerlingen ook uit Haarlem. Er speelt 
stevige klasse ongelijkheid: arm – rijk / wel niet ouders migratie achtergrond. De school 
heeft aangegeven dat leerlingen in de samenleving en ook op school regelmatig onveiligheid 
ervaren. De school wil inzetten op het versterken van de weerbaarheid van die groep en 
toewerken naar een school die heel bewust een afspiegeling is van de democratische 
samenleving, waar je jezelf kan zijn en betrokkenheid ervaart. 
 
Het onderwijs staat dus voor grote uitdagingen. Het is zoeken naar de veranderende rol voor 
het onderwijs in deze veranderende samenleving; hoe staan voor de vrijheid van 
meningsuiting, hoe goed burgerschap versterken, hoe ontsporing en radicalisering 
tegengaan bij jeugd? Hoe kunnen we de preventieve rol van het onderwijs versterken en 
vroeg-signaleren bij veranderend gedrag professionaliseren? Hoe maken we van de school 
een oefenplaats waar jongeren leren participeren in onze samenleving?    

2. Alliantie WIJschool  
     Missie, visie, strategie en doelstellingen 
 
Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden en spanningen op school tijdig te 
signaleren én te voorkomen, slaan de Maatschappelijke Alliantie, CTER groep, NH samen 
veilig, Gemeente Zaanstad, Gemeente Heemstede en ondermijning.nu de handen ineen in 
de Alliantie WIJschool. Deze alliantie biedt met het programma “WIJschool” maatwerk 
ondersteuning aan scholen om leerlingen te begeleiden in de ontwikkeling naar goed 
burgerschap. Maatwerk houdt in dat de oplossingen aansluiten bij de specifieke behoefte 
van de school en uiteindelijk de jongeren. De WIJschool is geen project of training, maar een 

 
7 https://pure.uva.nl/ws/files/2636988/172573_triggerfactoren_in_het_radicaliseringsproces.pdf 
8 https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Beperkt-zicht-op-slachtoffers-seksuele-uitbuiting 
9 https://hetccv.nl/onderwerpen/criminele-uitbuiting/  
10 https://nederlandsegrondrechten.nl/images/pdf/wetsvoorstel_burgerschapsopdracht.pdf  

https://pure.uva.nl/ws/files/2636988/172573_triggerfactoren_in_het_radicaliseringsproces.pdf
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Beperkt-zicht-op-slachtoffers-seksuele-uitbuiting
https://hetccv.nl/onderwerpen/criminele-uitbuiting/
https://nederlandsegrondrechten.nl/images/pdf/wetsvoorstel_burgerschapsopdracht.pdf
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duurzaam praktisch innovatief programma van één jaar dat aansluit op de huidige 
ontwikkelingen in de school, bestaande initiatieven, ambassadeurs en relevante 
stakeholders meeneemt in de aanpak en de school helpt in haar ontwikkelstappen. De 
school is bij uitstek de plek waar jongeren kunnen leren wat het betekent om in een open, 
vrije democratische samenleving te leven. School is voor jongeren de plek om te zoeken naar 
hun eigen stem en deze te vinden; de WIJschool is een oefenplaats waar jongeren zich 
vormen als mens. 
 
Ook Djamila Samusamu, schooldirecteur Altra College Zaanstreek en haar collega vanuit het 
samenwerkingsverband Zaanstreek, Britt van Rooijen, coördinator Veilig Leefklimaat, 
benadrukken het belang van het WIJschool programma. ‘’De veiligheid op het Altra College 
Zaanstad en bij andere reguliere scholen in de Zaanstreek is niet meer te garanderen. Ik werd 
door zoveel diverse programma’s benaderd dat ik op een gegeven moment op alles nee heb 
gezegd. Ik wilde eerst maar in kaart brengen wat er op onze school speelde alvorens 
interventies aan te kunnen koppelen. Ik mis overzicht en een integrale aanpak. Ik ben erg blij 
met de WIJschool, een nieuwe manier om het aanbod van interventies en de vraag beter te 
laten matchen. De meerwaarde van de WIJschool voor het Altra College ligt in het hanteren 
van een helicopterview. Het bieden van overzicht en bijhouden van de effecten tussentijds op 
onze school.’’ 
 
Missie  
De missie van de WIJschool Alliantie is een samenleving te creëren waar verschillende 
groepen naast elkaar staan in plaats van tegenover, door samen te leren en te leven.   
 
Visie 
Scholen kunnen spanningen en escalaties tijdig signaleren en voorkomen zodat leerlingen de 
kans en ruimte krijgen om zich te vormen als mens en te leren wat het betekent om in een 
open en vrije democratie te participeren. 
 
Strategie 
Om de visie te realiseren biedt de WIJschool duurzame maatwerkondersteuning en 
ontwikkeling voor en met de school. Voor elke school is er een praktisch programma dat de 
huidige situatie en behoefte in de school meet, de ontwikkelstappen in kaart brengt en 
praktische interventies aanlevert om leerlingen te begeleiden in de ontwikkeling naar goed 
burgerschap. Overkoepelend werkt de alliantie aan de ontwikkeling van een schaalbaar 
model op basis van de resultaten van de scholen. Door de resultaten continu te meten, te 
evalueren en vast te leggen wil de alliantie meer kennis opdoen over de best mogelijke 
manier om vraag- en aanbod in het onderwijs bij elkaar te brengen, ontrafelen welke 
thema’s belangrijk zijn op scholen en hoe wij de jongeren zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden. Deze kennis willen we op grote schaal delen om zo ook andere scholen bewust 
te maken van de urgente thema’s en hoe zij hierop kunnen inspelen.   
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De alliantie werkt aan drie lijnen: 
 

1. Het ontwikkelen en toetsen van de WIJschool aanpak met de methodes en 
interventies en de ICT tool door maatwerkondersteuning te bieden aan pilotscholen; 

2. Deze inzichten vertalen naar een schaalbare methode inclusief gereedschapskist van 
bewezen interventies om in de toekomst meerdere scholen te ondersteunen in hun 
specifieke behoeftes en; 

3. Kennisdeling stimuleren en andere jongeren en scholen inspireren ook deel te nemen 
aan de WIJschoo.l 

 
Per lijn stelt  de alliantie voor 2021-2022 onderstaande doelen: 
 

1. Succesvolle afronding van minimaal 3 pilotscholen in de provincie Noord-Holland:  
o Realisatie projectdoelstellingen van elke pilotschool 
o Kruisbestuiving tussen de pilotscholen om het leerrendement te vergroten 
o Schoolresultaten vertalen naar projectbrede lessons learned 

 
2. Opschaling van methode: 

o Vertaling van resultaten naar schaalbare online methode inclusief 
“gereedschapskist” van bewezen interventies (zonder begeleiding) 

o Bewezen WIJschool scan en keurmerk. 
 

3. Kennisdeling en inspireren van anderen: 
o Ontwikkeling van de WIJschool Community, een on- en offline platform 

waarop de methode inclusief tools beschikbaar worden gesteld en waar 
scholen gebruik van kunnen maken om hun eigen vraagstukken op te lossen 
en informatie/kennis uit te wisselen met andere scholen. Specifieke 
ondersteuningsbehoefte is op aanvraag mogelijk. 

o Per school een jongerenpanel die op een innovatieve en hippe wijze hun 
WIJschool ervaring delen via dialoog, video’s en podcasts 

o Landelijke Campagnes in samenwerking met Talpa om aandacht te vragen 
voor urgente thema’s voor jongeren 
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3. Het WIJschool programma 
 
Het WIJschool programma is een duurzame maatwerkondersteuning via een praktisch 
programma dat de huidige situatie en behoefte in de school meet, de ontwikkelstappen in 
kaart brengt en praktische interventies aanlevert om leerlingen te begeleiden in de 
ontwikkeling naar goed burgerschap. Dit gebeurt met behulp van de indicator WIJschool, 
met de begeleiding van professionals door onze WIJcoaches en met feedback en ervaringen 
van de scholen en jongeren. 
 
Indicator WIJschool 
We kunnen niet van onze docenten verwachten alle kennis te bezitten om te gaan met de 
grote uitdagingen en veranderende samenleving waar de jongeren in opgroeien.  
Met indicator WIJschool helpen we met het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en 
het nadenken over interventies die de school, de klas en het individu versterken. Hiermee 
vullen we de gereedschapskist van docent aan zodat hij of zij de pedagogische rol 
makkelijker inhoud kan geven op de thema’s waarin het nu nog schuurt in de samenleving 
en zo de leerling beter kan voorzien.  
 
Indicator WIJschool is een signaleringstool die de school, de klas of het individu in beeld 
brengt, aangeeft wat er mogelijk speelt en vervolgens op lesbrieven en interventies aanbiedt 
die de docent zelf uit kan voeren. Zo leveren we een product die maatwerk levert op de 
behoeftes van waar de school, klas of een individu op dat moment vraag naar heeft.  
 
Breng de klas in beeld 
De klassenscan is bedoeld om de ontwikkeling van de klas en de individuen in de klas in 
beeld te brengen. De klassenscan gaat daarmee over jongeren versterken in persoonlijke en 
sociale vaardigheden, over identiteitsontwikkeling en participatie, in niet alleen de klas maar 
ook in school. En het gaat over hoe de klas onderling functioneert: Het democratisch 
gehalte; kun je hier zijn wie je bent; hoe gaan we hier om met verschillen. 
 
Wanneer deze scan uitgevoerd is krijgt de mentor een duidelijk beeld hoe de klas ervoor 
staat, en wordt de docent hele gerichte lesvoorstellen gedaan adv lesbrieven in interventies. 
Deze bestaan uit de volgende thema’s:  
• Burgerschap 
• Participatie  
• Identiteit ontwikkeling  
• Persoonlijke en sociale vaardigheden  
•       Democratie 
•       Maatschappelijke conflicten 
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Zie en ondersteun het individu  
De individuele scan heeft een focus op vroegsignalering. Deze scan wordt ingevuld wanneer 
er een 'niet pluis' gevoel is ontstaan bij een leerling of groep leerlingen. Of wanneer er 
zorgwekkend gedrag gesignaleerd is. De scan is bedoelt om dit gevoel verder uit te werken, 
en te zien wat in deze situatie de beste vervolg stappen kunnen zijn om deze leerlingen bij te 
staan. 

 
Zo kunnen we gaan oefenen vroeg tijdig in te springen wanneer een leerling mogelijk 
zorgwekkend gedrag vertoont, en in te spelen op wat deze leerling nodig heeft.   
 
Breng de school in beeld 
Als laatst is er schoolscan, deze scan focust zich op het inbeeld brengen van de volgende 
zaken op management niveau:  
• Doelen en visie WIJschool 
• School als oefenplaats voor democratie 
• School als oefenplaats voor participatie 
• School als oefenplaats voor identiteitsvorming 
• Leiderschap 
• Medewerkers 
• Ouders 
• Polarisatie, radicalisering en zorgwekkend gedrag 
 
Ook hier krijgt de school een inzicht in hoe zij nu op deze school bezig zijn met deze thema’s. 
Om vervolgens advies te ontvangen vanuit onze WIJschool coaches hoe ze op 
managementniveau verbeterslagen kunnen maken op deze thema’s en zo door te 
ontwikkelen naar de WIJschool.  
 
Individuele acties 
Daarnaast kan de professional naar aanleiding vaan een ‘niet pluis’ gevoel de individuele 
scan invullen. Hier zullen vervolgens acties uit komen specifiek voor het individu. 
 
Door op alle drie deze lagen te focussen creëren wij op een duurzame wijze een inclusieve 
school, waar iedere jongere mee kan doen. Waar we samen leren en leven. Waar docenten 
de handvaten aangeboden krijgen te leren wat de leefwereld van deze jongeren is, en 
vervolgens weten wat ze kunnen doen om hen te helpen.  
 
Pilot uitvoeren 2022 
We starten een pilot om het WIJschool programma te integreren op drie verschillende 
voorgezet onderwijs scholen. De scholen worden één jaar lang begeleid door de WIJschool 
coaches. De pilots starten 1 januari 2022 en duren tot 31 december 2022. In de eerste fase 
van het schooljaar, september t/m december 2021, is de scan al één keer uitgevoerd bij de 
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klassen. Vanaf januari starten de interne en externe interventies, die vanaf dan worden 
uitgevoerd en getest.  
 
Doelgroep en pilotschool 
Het WIJschool programma richt zich op een directe en indirecte doelgroep. De directe 
doelgroep: circa 700 jongeren die op drie voortgezet onderwijs scholen zitten in Noord-
Holland. Dit zijn scholen die in kwetsbare wijken staan en waar jongeren wonen en leven in 
wijken waar criminaliteit en onveiligheid een grote rol spelen. De scholen zijn: 
 

- Het Altra College Zaanstreek - Krommenie 
- Praktijkschool de Brug - Assendelft 
- De HBM - Heemstede 

 
De jongeren hebben een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar. De directe doelgroep zijn ook de 
docenten, de professionals, zij leren hoe zij moeten handelen op de spanningen en situaties 
die er plaatsvinden op school en bij de jongeren. Ze ontdekken wat er bij de jongeren speelt 
en hoe ze het beste hierover met de jongeren over in gesprek kunnen. 
 
In de omgeving van de jongeren bereiken we ook de indirecte doelgroep van dit project, 
namelijk de ouders, maatschappelijk werkers, politie en andere belanghebbende rondom de 
jongeren. Met onze campagnes willen we nog een veel grotere groep jongeren bereiken en 
aansporen mee te doen aan de WIJschool. 
 
Participatie jongeren 
De jongeren spelen hierbij een cruciale rol, zij participeren middels een jongerenpanel per 
school en zullen het dialoog voeren over de WIJschool. Voor hen moeten de interventies 
positief voelbaar zijn in bijvoorbeeld de sfeer op school, relaties tussen groepen en de 
spanningen die er spelen. Eén dagdeel in de twee maanden komt het panel samen onder 
leiding van twee jongeren ambassadeurs van de school en één inspirerende gespreksleider. 
Hier voeren de jongeren dialoog, maar gaan ook aan de slag met het in beeld brengen van 
hoe zij de interventies ervaren, bijvoorbeeld door het maken van een vlog, podcast of 
story’s. Tussen de live bijeenkomst in kunnen zij ook online via onze digitale omgeving 
berichten, updates, story’s en vragen delen over hun WIJschool ervaringen.  
 
Kennisdeling tussen scholen en jongeren 
Op drie scholen wordt het WIJschool programma uitgevoerd, zodat de scholen tegelijkertijd 
ook van én met elkaar kunnen leren. Een online lerende WIJ-omgeving geeft de ruimte om 
als school continue actief vragen te stellen aan een WIJschool coach, maar ook aan andere 
scholen. Dit stimuleert onderlinge kennisdeling en het leren van elkaars ervaringen. De 
scholen kunnen werkzame interventies en inzichten onderling delen, waardoor in de 
toekomst zij ook sneller elkaar zullen inschakelen om effectief op spanningen te handelen. 
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De jongeren uit de jongerenpanels van die drie scholen krijgen ook een eigen kanaal op deze 
omgeving. Zij komen met elkaar in contact, kunnen werken aan inspirerende en hippe 
WIJschool producten en komen zo ook dichterbij de leefwereld van hun docent.  

4. Beoogde impact en evaluatie 
 
Docenten en professionals doen hun best op de scholen, maar alle drie de pilot scholen 
kampen met problematiek. Dit zijn onderwerpen en vraagstukken waar de professionals niet 
voor opgeleid zijn en daarmee dus ook niet op de beste manier kunnen voorzien van 
ondersteuning. De jongeren op de school ervaren veel onveiligheid, onzekerheid en voelen 
niet de kans dit uit te kunnen spreken. Zij voelen ook niet altijd betrokkenheid, begrip en de 
kans te mogen zijn wie ze willen zijn.  
 
Met het WIJschool programma willen we de huidige situatie van de scholen en jongeren 
proactief veranderen. Als startpunt en eindpunt nemen wie hierbij de scans die we 
uitvoeren. Aan de hand van het invullen van de klassenscan krijgt de docent inzicht in hoe 
zijn of haar klas ontwikkeld is op onderstaande onderwerpen. Zij ontvangen hierop 
lesbrieven en interventies op het niveau per onderwerp waaraan ze moeten 
doorontwikkelen.  
 
Dit lesmateriaal bestaat deels uit al bestaand lesmateriaal en is deels ontwikkelt door Leon 
Meijs van Meijs Consulting. Het bestaande lesmateriaal is van de volgende organisaties:  

• ProDemos  
• Stichting School en Veiligheid  
• Arkade  
• Unia   
• School zonder racisme  
• Codename Future  
• De Baas Op Internet  
• ROR  
• Nederlands Jeugdinstituut  
• Rode Kruis 
• Movisie  

 
  

https://prodemos.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://arkade.nl/
https://www.schoolzonderracisme.be/
https://www.codenamefuture.nl/
https://www.nji.nl/
https://www.movisie.nl/


 
 

11 
 

Thema’s om samen leren én leven te versterken 
Wij richten ons op de volgende thema’s  die bijdragen aan vreedzaam en veilig samen leren 
en leven.  
 

• Identiteitsvorming       het vergroten van weerbaarheid en  
        zelfvertrouwen 

• Burgerschap en sociale vaardigheden  vreedzaam leven, het aangaan van 
                                                                              relaties en het leren omgaan met 
                                                                              anderen 

• Persoonlijke en sociale vaardigheden  het reflecteren op eigen gedrag, 
       formuleren van doelen en conflicten 
                                                                              oplossen 

• Participatie                  opvattingen en belangen bij elkaar 
                                                                              brengen op een vreedzame wijze, 
                                                                              bewustwording en het maken van eigen 
                                                                              keuzes 

• Democratie     besluitvorming, inzicht in democratische 
                                                                              waarden en handelen  

• Maatschappelijke conflicten   bewustwording huidige conflicten in de 
                                                                              wereld, leren hoe hiermee om te gaan, 
                                                                              wat dit betekent voor jou, maar ook in 
                                                                              relatie tot conflicten in de geschiedenis 

 
Hieronder zijn een aantal thema’s uitgelicht met voorbeelden van lesmateriaal dat wordt 
aangeboden.  
 
Oefenplaats voor democratie 
Omschrijving 
In een democratie verwachten we dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt en 
actief bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en omgeving. Participatie van jongeren in school 
is dan ook een uitdaging. Jongeren leren niet in het luchtledige, maar in interactie met hun 
sociale en fysieke omgeving; dus met leraren en medeleerlingen. 
 
We leren jongeren om samen met anderen verantwoordelijk te zijn voor de omgeving 
waarin je leeft. Zo bereiden we jongeren voor op een rol in de samenleving. Kennis over de 
basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak, maar ook vaardigheden en houdingen die 
nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. 
 
Voorbeeld lesmateriaal:  

• Lesbrief over onze democratie  
• Lesbrief over kansengelijkheid  
• Lesbrief over discriminatie  
• Lesbrief over vrijheid van meningsuiting  
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Oefenplaats voor participatie 
Omschrijving 
Je kunt de school en je klas zien als een soort mini-maatschappij. Dus de school is een 
oefenplaats. Niet alleen gericht op het aanbieden van kennis, maar ook op het ontwikkelen 
van een klimaat waar jongeren op een vanzelfsprekende manier democratie kunnen 
beleven. Zo leren jongeren om verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen 
en op vreedzame wijze tot oplossingen te komen. Impliciet ontwikkelen jongeren kennis en 
inzicht over de democratische rechtsstaat en besluitvorming, democratisch handelen en de 
maatschappelijke basiswaarden. 
 
Voorbeeld lesmateriaal:  

• Lesbrief over invloed en inspraak  
• Lesbrief over beslissingen nemen  
• Lesbrief over protesteren  
• Lesbrief over regels 

 
Oefenplaats voor identiteitsvorming 
Omschrijving 
Het ontdekken van je identiteit is niet eenvoudig. Deze vormt zich door een heel scala aan 
zaken: karaktertrekken en aanleg, boodschappen van ouders en andere belangrijke 
personen in je leven, positieve en negatieve ervaringen in het verleden, en ervaringen in het 
heden. We spreken dus over een echte zoektocht en daarom is het van belang om ook in 
school aandacht te hebben voor dit ingewikkelde proces. 
 
In hun ontwikkeling krijgen jongeren soms te maken met identiteitsproblemen, onder 
andere doordat ze zich in verschillende leefwerelden bevinden. Een sterke 
identiteitsvorming en binding met een groep vergroot dan de weerbaarheid van jongeren. 
We willen daarom zaadjes planten die dit proces versterken. 
 
Voorbeeld lesmateriaal:  

• Verschillende lesbrieven over jouw identiteit ontdekken en bewustwording 
hieromheen creëren  

o De onderliggende focus is hier weerbaarheid creëren.  
 
Persoonlijke vaardigheden 
Omschrijving 
We willen jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Dit 
leidt naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het leven en in hun toekomstige beroep. 
Noodzakelijk hierbij zijn zelfkennis, het leren formuleren van doelen, stap voor stap werken 
aan veranderingen, reflectie en het vinden van rolmodellen. 
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Voorbeeld lesmateriaal:  
• Lesbrief over omgaan met boosheid  
• Lesbrief over het ontdekken van jouw kwaliteiten  
• Lesbrief over de geluksdriehoek  
• Lesbrief over jouw talenten  

 
Sociale vaardigheden 
Omschrijving:  

Sociale vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties. 
Ook zijn deze onmisbaar bij een goede samenwerking. Het is daarom belangrijk om in de klas 
te werken aan inzicht verkrijgen in de ander en diens gevoelens, goed leren luisteren en 
conflicten leren oplossen. Sociale vaardigheden hebben een grote invloed op samen leven. 
 
Voorbeeld lesmateriaal:  

• Lesbrief over empathie  
• Lesbrief over elkaar begrijpen  
• Lesbrief over vooroordelen  

 
Maatschappelijke conflicten 
Omschrijving: 
 
In het ondersteunende lesmateriaal in INDICATOR zitten ook lessen over de grote 
conflicthaarden in de wereld. Jongeren kijken vanuit het ondersteunende lesmateriaal naar 
hoe conflicten ontstaan en zo activeren we de voorkennis van jongeren hierbij. We 
gebruiken herkenbare biografieën (filmmateriaal) om perspectief wissel te doen. De Rechten 
van het kind in Nederland en in conflictlanden vormen een terugkerend thema.  
We gebruiken in Indicator divers Prodemos lesmateriaal. De transfer van deze lessen voeden 
we met opdrachten als Vrijheidsweek op jouw school. Jouw klas geeft vrijheids-colleges aan 
school. Dit gebeurt op basis van de ‘Four Freedoms’ van Roosevelt: vrijheid van 
meningsuiting, vrij zijn van angst, vrij zijn van gebrek en armoede, en vrij zijn van oorlog en 
geweld. 
 
Impact en evaluatie 
De impact die wij willen maken op iedere thema verschilt per school en hangt af van hoe de 
scholen en jongeren scoren op de thema’s. We starten met een nulmeting, aan de hand van 
de scans vormen we een beeld van de huidige situatie: in welke ontwikkelfase bevindt de 
school zich en waar staat de school op de inclusiepiramide? Dit is datagerichte 
sturingsinformatie. Ook voeren we check-in gesprekken om de zachte, kwalitatieve 
informatie te verzamelen.  
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Met wie gaan we dit doen?  

• De scans worden ingevuld worden door het MT van de school, de onderwijzers en 
ondersteunend onderwijspersoneel.  

• De gesprekken worden gehouden met het MT, de onderwijzers en ondersteunend 
onderwijspersoneel.  

• We vormen een jongerenpanel die evalueren de interventies daadwerkelijk vertaald 
worden naar de praktijk en behoeften van de jongeren zelf. 

 
Wanneer gaan we dit doen?  

• Deze twee scans laten we de professionals elke 2 tot 3 maanden uitvoeren om zo de 
vooruitgang op een datagerichte manier bij te kunnen houden.  

• Daarnaast vinden de check in gesprekken maandelijks plaatsvinden.  
• Het jongerenpanel spreken we iedere twee maanden 

 

5. Innovatie  
 
Moderne technologie en matching van vraag en aanbod 
De WIJschool is innovatief doordat zij moderne technologie inzet waarmee scholen snel en 
gemakkelijk inzicht krijgen op de problemen die afspelen. Tevens worden bestaande 
interventies op een effectieve en vernieuwende wijze binnen de school ingezet, naar de 
behoeften die op dat moment spelen. Vraag- en aanbod rond praktische interventies 
worden op deze manier slimmer en effectiever bij elkaar gebracht.  

Inclusiepiramide 
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De verschillende scans in de Indicator gaan deze vraag en aanbod in beeld brengen. Het 
systeem geeft per laag (school, klas, individu) precies aan wat de stand van zaken is en waar 
als eerst aan gewerkt kan worden om een stap in de goede richting te zetten.  
 
Jongeren ontwikkelen mee en zijn onze belangrijkste responses 
Het betrekken van de jongeren bij het bespreekbaar maken van wat er gebeurt op school en 
onder jongeren, zorgt ervoor dat docenten niet over maar met jongeren praten. Zo zijn we 
continue bezig met het ophalen van informatie vanuit de doelgroep zelf, een bottum-up 
aanpak.  
Zij worden ambassadeurs van de WIJschool en zien deze aanpak uiteindelijk als een hippe en 
goede manier om vreedzaam samen te leren én te leven. 
 
De WIJschool is een praktisch programma, doordat we leren en ontwikkelen in de praktijk. Er 
is maatwerk nodig omdat iedere jongere anders is. Deze maatwerk wordt effectief geleverd 
doordat de tool gedetailleerd en snel is en doordat docenten anders leren kijken, denken en 
handelen. De wereld van slimme data en gedrag worden bij elkaar gebracht, zodat de 
WIJschool uiteindelijk duurzaam kan worden en op veel meer scholen wordt toegepast.  
 
Leren in praktijk 
We zitten in een veranderende samenleving met nieuwe thematiek en problematiek waar de 
professional binnen het onderwijs niet voor opgeleid is. Onderwijs heeft veel op hun bordje, 
we kunnen niet van hen verwachten alle kennis over te bezitten. Daarom moeten we op een 
slimme manier deze kennis toe gaan voegen, op het moment dat het nodig is.  

• De professional leert hier aan de hand van situaties die tijdens werk gebeuren, en 
krijgt direct meer informatie en handvaten om hierop in te kunnen spelen. 

• Zo wordt er dus geleerd in praktijk. 
 
Maatwerk op een duurzame manier  
De WIJschool heeft een innovatieve database aan interventies op de onderwerpen. Zoals 
eerder beschreven werken we met bestaande interventies en zelf ontwikkeld lesmateriaal.  
De WIJschool Indicator brengt al deze interventies samen in een systeem, en geeft naar 
aanleiding van het invullen van de scans aan welke interventies passen bij de huidige situatie 
van de school. Zo kunnen we op een innovatieve en vooral ook duurzame manier maatwerk 
leveren aan het onderwijs.  
 
Zie de mock ups op de volgende pagina. 
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Mock up: Klassenscan – statements op democratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mock up: Klassenscan – acties op identiteitsontwikkeling 
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Data gericht beleid 
Door het systematisch invullen van de school, klassen en individuele scan ontvangt de school 
informatiestromen die tot nu toe nog niet bekend zijn binnen het onderwijs.  
Aan de hand van deze informatie stromen kan veel gerichter beleid gemaakt worden, en 
getraceerd worden hoe de uitwerking hiervan verloopt.  
 
Denk bijvoorbeeld aan het volgende mogelijke voorbeeld:  

• Doordat we elke mentor op een bepaalde school de klassenscan in hebben laten 
vullen, krijgen we het inzicht dat het onderwerp 'participatie' op deze school goed 
ontwikkeld is. Echter lijkt het onderwerp 'identiteitsontwikkeling' tijdens de 
mentorlessen nog minder ver ontwikkeld zijn. 

• Als bestuur kan je nu in gesprek gaan met de mentoren om dit inzicht op te brengen 
en te bespreken, de mentoren kunnen vanuit hun eigen ingevulde scans inzien wat de 
acties zijn die ze zelf kunnen ondernemen om dit verder te ontwikkelen met hun klas. 

• Na een aantal maanden gewerkt te hebben aan deze acties kan het bestuur 
voorstellen opnieuw de klassenscan in te vullen. Nu kunnen we inzicht krijgen of de 
acties voor een doorontwikkeling op het thema 'identiteitsontwikkeling' gezorgd 
hebben. 

o Zo wel → dan kunnen de mentoren door met een volgend onderwerp. 
o Zo niet → dan opent dit opnieuw een gesprek voor bestuur om te onderzoeken 

wat misgaat in deze ontwikkeling. 
     
Aan de hand van dit mogelijke voorbeeld zie je dus hoe de informatiestroom die uit het 
systeem voortkomt input levert voor het professionele gesprek en een gericht beleid.  
 
 

6. Communicatie 
 
Wij hebben inmiddels een video gemaakt over de missie van het WIJschool programma, hoe 
de indicator tool eruit ziet en we hebben een webpagina voor meer informatie en nieuws 
over het programma. Ondermijning.nu en de Maatschappelijke Alliantie hebben een groot 
netwerk met partijen die mee denken over het programma en het bereik zoals ING, Deloitte, 
de Nederlandsche Bank, School & Veiligheid, CTER groep maar ook Talpa Network en Media 
Monks. Ons netwerk houden wij op de hoogte van de ontwikkelingen van de WIJschool via 
artikelen en presentaties tijdens vergaderingen of speciale dagen die gaan over polarisatie 
onder de jeugd, zoals de CTER dag en BV jong.   
 
Lokale en online zichtbaarheid 
Vanuit de deelnemende gemeente Zaanstad en Heemstede verwachten wij de scholen, 
lokale ouders en ondernemers uit de buurt te bereiken. We zetten ook een online 
community op met de scholen en het jongerenpanel waar onderlinge vragen en ideeën 
worden gedeeld. Dit geeft ook zichtbaarheid bij andere scholen, ministeries en private 
partners, omdat deze community onderdeel vormt van onze andere allianties die met jeugd 
werken (Onderwijs Alliantie). 
 

https://www.maatschappelijkealliantie.org/allianties/alliantie-wij-school/
https://www.maatschappelijkealliantie.org/veranderingen-zijn-nodig-om-het-tij-te-keren/
https://www.nh-sv.nl/agenda/?id=118
https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies
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Landelijke campagne 
Samen met  Talpa  gaan wij een campagne voor en met jongeren op zetten om meer 
aandacht te vragen voor problematiek van jongeren. We willen Nederland bewuster maken 
dat onderwerpen als identiteit, geloof, discriminatie, corona, seksuele- en genderdiversiteit 
en vrijheid van meningsuiting steeds belangrijkere thema’s zijn op middelbare scholen. Op 
een spraakmakende, creatieve en hippe manier willen we PR genereren en zorgen dat de 
vraagstukken bespreekbaar worden en meer aandacht krijgen.  

 
Hoe ziet deze campagne eruit? 

De campagne bestaat uit twee delen. In de eerste fase laten wij heel Nederland op een 
impact volle wijze kennis maken met het onderwerp en in de tweede fase introduceren we 
een serie waarin we losse vraagstukken van het overkoepelende onderwerp op een 
laagdrempelige/“leuke” manier aan de man brengen.  
 
 Kick-off  - Het Rugzakje 

Een PR-stunt waarin we sterk naar buiten treden om aandacht te vragen voor de 
vraagstukken met een spokesperson die door de hele campagne de rode draad 
wordt.  

 Format – Het buiten beentje van de klas 
Een Youtube-serie waarin influencers terug gaan naar school om in dialoog te gaan 
met hun oud klasgenoten en met de leerlingen van nu. 

 
Het Rugzakje 
We kennen allemaal de uitdrukking ‘die heeft een rugzakje’ En het zijn er vaak meer dan je 
denkt. We gaan daarom het rugzakje visualiseren, zodat iedereen kan zien hoe groot en 
divers deze vraagstukken van jongeren zijn. Een spokersperson zoals Rugter Vink laat de 
campagne nog meer tot leven komen. Hij legt ook uit dat er een Youtube serie is waarin hij 
en andere influencers dieper op één vraagstuk ingaan.  
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Het buitenbeetje van de klas 
Hier nodigen we verschillende bekende Nederlanders uit, die ooit met uitsluiting of mentale 
problematiek gekampt hebben, om voor de klas te gaan staan. Vanuit hier gaan we met de 
klas in gesprek over deze thema’s die in hun eigen leven ook een grote rol gespeeld hebben, 
denk aan:  

• Discriminatie  
• Seksuele- en genderdiversiteit  
• Verschillende geloofsuitingen  
• Mentale stoornissen  
• Conflict en vluchten uit oorlogsgebieden 

 
De focus ligt hier op het creëren van rolmodellen, de jongeren laten zien dat hun 
voorbeelden met dezelfde problematiek kampen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit wordt een Youtube serie met 4 – 6 verschillende afleveringen, elk met een eigen 
hoofdthema.  
Ook wordt de social media door Talpa geregeld om jongeren en andere belanghebbende te 
bereiken.  
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7. Partners 
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