
DE KLAS ALS VEIL IGE  OEFENPLAATS
VOOR BURGERSCHAP ÉN HET
VOORKOMEN VAN ZORGWERKKEND
GEDRAG
O N Z E  M I S S I E  |

M E T  E E N  P R O G R A M M A T I S C H E  A A N P A K

D O C E N T E N  D U U R Z A A M  O N T Z O R G E N  E N

V E R S T E R K E N  I N  H E T  V O O R K O M E N  V A N

Z O R G W E K K E N D  G E D R A G  B I J  J O N G E R E N

ZORGWEKKEND GEDRAG DAT
DE WIJSCHOOL HELPT TE
VOORKOMEN:

Criminaliteit;

jongeren en wapens;
criminele-financiële-seksuele
uitbuiting;

huiselijk geweld;

radicalisering en anti overheid

extremisme.

A L L I A N T I E  W I J S C H O O L

De WIJschool wil zorgwekkend gedrag (eerder) signaleren en voorkomen in de klas. De docent weet hoe hij of zij les moet geven,

snapt klassendynamieken en kent de voorwaarden om het goede gesprek te voeren. Maar mist de tijd en vaak ook de kennis om

persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling, democratische cultuur en participatie in jongeren te voeden. En zo weerbaarheid in

jongeren te versterken. 

De WIJschool biedt maatwerk aanpakken, uitgewerkt tot op handelingsniveau voor de docent. Met behulp van slimme ICT

systemen die de klas en mogelijke zorgwekkende vraagstukken in beeld brengen. Een innovatieve data ondersteunde aanpak die

faciliteert en ontzorgt.

Weerbare leerlingen die in staat zijn mee te participeren in de samenleving.

WAAROM?
Het onderwijs is door de samenleving ingehaald en dit
vraagt om een nieuwe aanpak in de klas.    

Het onderwijs is door de samenleving ingehaald. Zorgwekkende thema's als

vormen van extreem denken, anti-overheidssentimenten en ondermijnende

criminaliteit komen nu ook voor in de klas. De docent worstelt met deze

sluimerende vraagstukken. Terwijl er wél wordt verwacht dat de docent ook hier

een bijdrage aan levert. De leefwereld van de docent en de leefwereld van groepen

jongeren staan te ver van elkaar af. Dit  zorgt voor onbegrip en te laat signaleren

van problemen.  

Deze complexe maatschappelijke vraagstukken in de klas vragen om nieuwe

kennis en vaardigheden in de school op zowel het beter signaleren als het inzetten

van interventies op het versterken van weerbaarheid bij jongeren.

Alliantie WIJschool zorgt er voor dat de complexe leefwereld van de jongeren

wordt gezien en begrepen in de school. Door onze expertise weten we wat er

gebeurt in de samenleving die nu ook in de school zit. Want de klas is een

samenleving in het klein. De vraag is: hoe gaan we nu docenten en mentoren

ondersteunen en ontzorgen om ook hierin hun pedagogische rol te kunnen

oppakken? 

WAT WIL DE ALLIANTIE WIJSCHOOL? 

WIJSSCHOOL VERSTERKT DE 
 BURGERSCHAP THEMA'S:

Identiteitsontwikkeling;

democratische cultuur;

participatie;

sociale vaardigheden;

persoonlijke vaardigheden.

https://www.maatschappelijkealliantie.org/allianties/alliantie-wij-school/


WIJschool biedt de docent concrete handvatten om naar de klas te

kijken door een sociologische bril: de klas als mini samenleving.

Zodat docenten kunnen inschatten wat in hun klas speelt en

welke versterkende, preventieve of curatieve interventies

waardevol kunnen zijn.

Zo maken we het verschil !

WIJschool levert maatwerk aan scholen en docenten en versterkt

docenten om op een onderbouwde en structurele wijze complexe

thema’s in de klas bespreekbaar te maken. Dit gebeurt met de inzet

van een praktisch suporttool Indicator. Dit analyse systeem en de

database bevatten enkele honderden op maat gemaakte lessen,

kennisdocumenten, e-learnings, pedagogisch filmmateriaal en

oefeningen voor in de klas of met individuele jongeren. Onze

WIJCoach helpt de school en docent op innovatieve wijze klassen

en gedrag in beeld te brengen.  En gaat aan de slag met behulp van

drie stappen: 

1. We maken een analyse van de klas;

2. Brengen onderliggende thema’s in kaart;

3. Bieden op handelingsniveau een voorstel voor de aanpak.

Om dit te realiseren richt de Alliantie WIJschool zich op de

volgende activiteiten: 

Iteratie van de Indicator 

Onderzoek en development op basis van gebruikersfeedback

incl. valideren en blijven actualiseren van aangeboden lessen

en aanpakken

 

Implementeren van de Indicator

Het uitvoeren van de school- klassen- en individuele scan om

jongeren in hun ontwikkeling te versterken en vroegsignalering

van zorgwekkend gedrag.
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Opleiden van WIJcoaches

We bouwen aan een landelijk netwerk van WIJcoaches die het

werken met Indicator structureel kunnen begeleiden en

docenten ontzorgen 

Opzetten van een landelijke beweging

De echte leefwerelden van jongeren bespreekbaar maken

vanuit het oog van de jongeren zelf via campagnes,

jongerenpanels en media. 

 

WAT WIL DE WIJSCHOOL IN HET
SCHOOLJAAR VAN 2022 EN 2023
BEREIKEN?

 30 WIJSCHOLEN DOOR HET HELE LAND, DE

SCHOLEN WILLEN!

 1800 DOCENTEN DIE DE INDICATOR GEBRUIKEN

EN HEN ONDERSTEUNEN EN ONTZORGEN

MIDDELS ONZE INNOVATIEVE AANPAK

 25.000 LEERLINGEN BEREIKEN DIE VERSTERKT

WORDEN IN HUN ONTWIKKELING EN

WAARBIJ ZORGWEKKEND GEDRAG

PROFESSIONELER WORDT VOORKOMEN

HOE WERKT DE WIJSCHOOL?
Wat kan de docent in lokaal 107 op
dinsdagochten om 9.30 hiermee?

WIJwaarden

WIJ zien de leerling
WIJ ontzorgen de docent
WIJ verbinden de school

https://youtu.be/IG-f3fZl37U


De Alliantie WIJschool bestaat uit de volgende  partijen die ieder

vanuit eigen ervaring en expertise hun steentje bijdragen aan de

gedeelde missie:

Uitvoeren activiteiten

WIJschool indicator en

WIJcoaches  + landelijke

campagnes

WIE WERKEN ER AL SAMEN?
Vanuit een gedeelde missie werken
publiek-private partijen samen om de
doelstellingen te bereiken

Doorontwikkeling,

aanjagen samenwerkingen

en verbindingen leggen

voor opschaling

Wij zijn opzoek naar partijen en mensen

die geloven in de WIJschool en dit concept

financieel willen ondersteunen. 

Interesse, vragen of meer horen?

Neem dan contact op met:

HaydeZarkeshan

h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org

06 10729917

Financiële  ondersteuning

voor uitvoeren pilots

Private partijen en fondsen die inzien dat

onze scholen en 'de docent' voor een haast

onmogelijke opdracht staan. De

maatschappelijke onveiligheid en het

ongenoegen zit inmiddels namelijk vol in onze

scholen. Scholen en docenten voelen zich in de

steek gelaten en moeten hierin versterkt en

ontzorgd worden.  

Investeert u financieel mee om deze 30

scholen komend jaar te kunnen versterken?

''Jullie ontzorgen echt. Onze docenten lopen over en
jullie bieden gewoon hele concrete middelen voor in

de klas. Dat is fijn´´ - teamleider vmbo
 

''We hebben een noodsituatie; Bedreigingen met
geweld door groep lln op andere lln. Ter plekke

breng jij die klas in Indicator en we krijgen een heel
repertoire aan acties op pedagogisch en didactisch

niveau. Dat helpt echt.'' - directeur
scholengemeenschap

 

''Met Indicator en jullie ondersteuning
kunnen we tot op klas niveau inzichtelijk

maken wat de ontwikkeling is, welke
interventies we inzetten en hoe het echt
met veiligheid is. Dat helpt ons enorm.

Jullie geven ons toegang tot die
leefwereld van jongeren waar wij veel te
weinig van af weten.'' - teamleider vmbo

 
 

''We worden overspoeld met projecten.
En weten het dan gewoon niet meer. Met

Indicator gaan we er echt
programmatisch aan werken. Dat helpt.''

- directeur praktijkschool
 

Ervaringen uit
de praktijk

HOE KUNT U MAATSCHAPPELIJK
MEE INVESTEREN?
Wij zijn altijd opzoek naar partijen die
geloven in dit concept en willen mee
investeren in het doorontwikkelen van de
WIJschool. We zijn opzoek naar:


