
 

 

 

 

 

Meer over de masterclass: Verschillen waarderen 

 

 

Beste deelnemer, 

Wat leuk dat jij je hebt opgegeven voor de masterclass van Birgit Pfeifer. Birgit gaat er een interactieve 

sessie van maken, die betrekking heeft op je eigen werksituatie. Dat vraagt om wat voorbereiding, 

waar je ongeveer een half uur tot drie kwartier mee bezig bent. 

Veel succes ermee en tot 21 maart. 

 

Inhoud van de workshop 

In de samenleving en media gaat de publieke discussie vaak over diversiteit, inclusie en gelijke kansen 

in het onderwijs. En het gaat er heel nadrukkelijk over dat het onderwijs jongeren moet voorbereiden 

op een diverse en gepolariseerde samenleving waarin ze zich als goede burgers staande moeten 

kunnen houden. Oftewel, beste docent los dit a.u.b. voor ons op.  

 

En docenten doen ook hun best om alle verschillende meningen, achtergronden en 

levensbeschouwingen van hun leerlingen een plek te geven. Maar soms komt daardoor ook de sociale 

veiligheid in geding. Als alles gezegd mag worden, hoe gaan we dan om met leerlingen die zich 

daardoor niet veilig voelen? Als niet alles gezegd mag worden, hoe gaan we dan om met leerlingen die 

zich daardoor niet meer gehoord en gezien voelen? En hoe ingewikkeld is het voor een docent, die zelf 

ook een mening en normen heeft, om leerlingen het gevoel van geborgenheid te geven. Het gevoel 

dat je mag zijn wie je bent, dat je gezien bent en gehoord, dat school een veilige plek voor je is.  Hoe 

zorg je als docent ervoor dat je echt onbevooroordeeld naar een kind kijkt? 

 

In deze masterclass gaan we met deze vragen aan de slag. Dit doen we vanuit de theorie, vanuit onze 

eigen praktijkervaringen en die van anderen en ook vanuit het perspectief van jouw leerling.  

 

Voorbereiding 

1. Casus: Het thema en beschrijving van deze masterclass roept wellicht herinneringen aan een 

concrete situatie uit je eigen praktijk op. Bereid deze casus voor de bijeenkomst voor door een aantal 

steekwoorden op te schrijven over wat is er precies gebeurt, wie waren betrokken, wat heb ik op dit 

moment gedaan, wat heb ik gelaten?  

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Testjezelf: Als voorbereiding vragen we je om naar de website https://www.onderhuids.nl/test-

jezelf/ te gaan. Via de link ga je naar TEST JEZELF 1 en je kiest dan voor de test AFKOMST. Als je de test 

hebt gedaan krijg je een score. Bekijk de score en ga dan naar EN NU? Daaronder zie je staan WAT 

ZEGT MIJN SCORE? Klik aan en bekijk de video die verschijnt. Jouw score hoef je niet met anderen te 

delen.  

 

Over Birgit Pfeifer 

Birgit Pfeifer (1965) is geboren en getogen in Oostenrijk. Ze heeft daar godsdienstwetenschappen en 

germanistiek gestudeerd en als journalist en persvoorlichter gewerkt. Sinds 1993 leeft zij in Nederland. 

Op dit moment werkt zij voor 50% als hoofddocent sociale veiligheid bij de lerarenopleidingen van 

Windesheim en voor 50% als practor (soort lector in het mbo) Verschillen Waarderen voor een 

federatie van zeven MBO instellingen. Als practor helpt ze scholen met vraagstukken rondom 

diversiteit en inclusie door onderzoek te doen en professionaliserings- en leiderschapstrajecten te 

ontwikkelen en uit te voeren.  

Birgit is in 2017 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit als praktisch theoloog. In haar proefschrift 

onderzocht ze existentiële vragen van jongeren die radicaliseren tot geweld. 

 
1 Met deze door wetenschappers ontwikkelde test kom je te weten wat jouw verborgen voorkeuren zijn. De test 
duurt ca. 10 minuten. De test toont NIET aan of je racistische of discriminerende gedachten hebt.  

https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/
https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/

