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Introductiemiddag Classroom of Difference
Neem een gemiddelde klas van 25 leerlingen en je hebt even zoveel achtergronden, opvattingen en
gevoeligheden. Het kan als docent een uitdaging zijn om rekening te houden met ieders bagage en
tegelijkertijd eenheid in een groep te creëren. Niet altijd lukt het om uitsluiting in de klas te voorkomen. Soms
is een leerling zo anders dat hij of zij buiten de groep valt. Dat kan zijn omdat hij zich anders kleedt of gedraagt.
Uitsluiting vindt ook plaats op basis van huidskleur, geloof of geaardheid. Onderdelen van je identiteit die je
niet zomaar kunt veranderen. Hoe maak je de diversiteit in de klas een verrijking voor de groep in plaats van
een basis voor uitsluiting? De Interculturele Alliantie helpt u als docent een antwoord te vinden op deze vraag.

Kom kennismaken met het Classroom of Difference aanbod en doe mee met één van de workshops. U leert
over de werkwijze van de Interculturele Alliantie en het certificaat van deelname laat zien dat u tegelijkertijd
hebt gewerkt aan een stukje expertisebevordering voor uzelf.

Wanneer: Donderdag 17 november 2011

Waar:   Bedrijvencentrum Hooghiemstra,
Hooghiemstraplein in Utrecht

Tijden:  13.30 uur – 17.00 uur

Voor wie: Docenten en andere professionals uit het VO en MBO en andere geïnteresseerden in het
   aanbod van de Interculturele Alliantie

Kosten:  25 euro per persoon (BTW-vrij)



Programma

13.30 Welkom en introductie Interculturele Alliantie

13.45 Presentatie nieuw lesmateriaal
Classroom of   Difference

Speciaal voor docenten VO en MBO heeft de Interculturele Alliantie nieuw
aansprekend multimediaal lesmateriaal ontwikkeld. Deze Toolbox bevat een
schat aan werkvormen om in te zetten in de eigen lesomgeving, als aanvulling
op de reguliere lesstof of in het kader van projectdagen of weken.

14.00   Interactieve theatervoorstelling door
Leesmij Interactief Theater

Theater als middel om discriminatie en uitsluiting in de school bespreekbaar te
maken. Het blijkt een effectieve manier te zijn! Leesmij neemt u mee in een
interactieve voorstelling en laat u ervaren hoe uw leerlingen door middel van
deze vorm van theater betrokken kunnen worden in het bestrijden van
uitsluiting in hun eigen omgeving.

14.45 Pauze

15.15- 16.45 Workshops, na afloop korte plenaire presentatie

17.00 Afsluitend hapje en drankje
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Keuze workshops
 Workshop 1: Classroom of Difference

Door Sabine Kaim (senior-trainer voor de Interculturele Alliantie)

Onder de noemer Classroom of Difference biedt de Interculturele Allianties scholen een pakket aan trainingen en
materialen aan. Classroom of Difference is opgebouwd rondom de thema’s veiligheid, identiteit, cultureel bewustzijn en
het onderzoeken en bestrijden vooroordelen en verschillende vormen van discriminatie. In deze bewustwordingsworkshop
ervaart u door middel van een aantal trainingsoefeningen op welke manier dit gedaan wordt.

 Workshop 2: Coachen van jongeren met een dubbele culturele identiteit
Door Tali Gross (senior-trainer voor de Interculturele Alliantie)

Jongeren die met het ene been in de cultuur van het land van herkomst staan en met het andere in de Nederlandse
samenleving, kunnen te maken hebben met een intensieve zoektocht naar wie zij zelf zijn. Welke waarden uit hun
opvoeding nemen zij mee en waarin maken zij hun eigen keuzes?  Hoe coach je jongeren in deze zoektocht? Tali Gross
gaat in deze workshop dieper in op dit thema en geeft een aantal handvatten voor praktijk als mentor of
leerlingenbegeleider.

 Workshop 3: Lesgeven over diversiteit
Door Liesbeth Urbach (eigenaar Ascensio Educatieve Diensten)

Docenten kunnen in hun reguliere lessen al veel doen rondom het thema diversiteit. Soms is het even zoeken naar de
manier waarop. Liesbeth Urbach geeft als ervaren docent en ontwikkelaar van onder meer de Classroom of Difference
Toolbox in deze praktische workshop een aantal handvatten in het nog beter gebruik maken van bestaande middelen en
het zelf ontwikkelen van aanvullend materiaal.
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Diversiteit verrijkt!

Introductiemiddag
Classroom of Difference

Voor opgave en inlichtingen:

Interculturele Alliantie
Agnes van der Sluijs, directeur

020-3306246 / 06-14623035

Digitaal aanmelden kan via de site, u kunt hier tevens
aangeven welke workshop u wilt volgen.

Klik hier voor een directe link naar de website.

http://www.interculturele-alliantie.nl/opgave%20workshops.html

