
[Type here] 

 
--- This meeting takes place in Dutch; If you would like to organise this meeting on “discussing 

sensitive topics in the classroom” in English with us, please contact nikolien.vanlidthdejeude@hu.nl ---  

 
 

Themabijeenkomst – Gevoelige kwesties bespreken in de klas  
Omgaan met onderwerpen die precair liggen en in de klas aan de orde (moeten) komen  

 
 
De aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. Angst om over de Holocaust te praten. Het al dan niet 
erkennen van de Armeense genocide. Vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en abortus. 
Onderwerpen die precair liggen, maar gewild of ongewild in de klas spelen en, gepland of niet, in de 
klas aan de orde (moeten) komen.  
 
Steeds vaker merken docenten op dat (culturele) spanningen in de samenleving doorvloeien naar de 
collegezalen, ongeacht studierichting. Van actuele gebeurtenissen tot thema’s uit het verre verleden; 
het bespreken van bepaalde kwesties kan heftige reacties oproepen van studenten en ongemak 
en/of onzekerheid bij de docent. Docenten volgen of worstelen met hun eigen werkwijze om met 
deze emoties om te gaan en ervaren niet zelden een handelingsverlegenheid om deze onderwerpen 
te bespreken.  
 

In deze themabijeenkomst gaan we in op vragen als: 
- Wat is voor docenten een juiste manier van handelen bij het bespreken van gevoelige thema’s? 

- Hoe gaan collega’s ermee om? 
- Welke controversiële kwesties kennen collega’s in binnen- en het buitenland en wat is hun aanpak? 

- Hoe leg je de relatie met het beroepenveld? 
- Heb je inzicht in de (culturele) achtergrond van de studentenpopulatie waarmee je werkt?  
- Wat is jouw standpunt: wil je thema’s proactief inbrengen of vooral geëquipeerd zijn om in 

voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren?   
 
Belangrijke vragen om jezelf als docent te stellen. Niet alleen om het onderwijs waar je voor staat te 
kunnen realiseren, maar ook om voor de studenten als voorbeeld te dienen dat alles bespreekbaar 
moet zijn - met wederzijds respect. In het werkveld  krijgen zij hiermee immers ook te maken.  
 

 
Tijdens deze themabijeenkomst nemen Nadezda Broshuis en Homayoun Mehrani ons mee aan de 
hand van hun ervaringen met de minor “Islam en Samenleving” en vertelt Jaap Patist op basis van 
zijn ervaringen met de minor “Geschiedenis van het jodendom, christendom en de islam” over het 
thema Holocaust. Het doel van de bijeenkomst is aan de hand hiervan ervaringen, zorgen en best 

practices te delen en vast te stellen of, en hoe, wij op dit onderwerp verder aan de slag willen.  
 

Je bent van harte uitgenodigd om op donderdag 20 mei van 13.55-15.30 uur deel te nemen 
aan deze themabijeenkomst > Aanmelden kan HIER 

 
 

Datum: Donderdag 20 mei 2021  
Tijd: 13.55 – 15.30  

Locatie: Online via Teams 
 

--- Graag tot dan! ---   
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