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H                         et gebeurde in een van de eerste lessen. 

We zaten in een kring, en bespraken ar-

tikel 1 van de Grondwet. Iedereen heeft 

het recht om gelijk behandeld te worden, zei ik. 

‘Maar dat is toch helemaal niet zo?’ zei Sheina. ‘Ik 

bedoel, het staat wel in de wet, maar wij worden 

toch helemaal niet gelijk behandeld? Mijn jon-

gere broertje mag eerder uit, en als een jongen 

meerdere relaties heeft gehad is hij de man, maar 

een meisje dat hetzelfde doet is een hoer. Hoezo 

gelijke behandeling?’

We wisten al vrij snel, dit is ‘m. In iedere editie 

van ons programma laten we leerlingen zelf 

onderzoeken wat het betekent om burger te zijn. 

Dat begint altijd met het kiezen van een maat-

schappelijk thema dat ze raakt. Dat doen ze zelf. 

Soms omdat ze zien dat andere mensen ermee 

worstelen. Soms raakt het thema hen ook zelf. 

Voor dit groepje islamitische meiden was het 

kraakhelder: ze wilden ongelijke behandeling aan 

de kaak stellen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Net als dr. Martin Luther 

King formuleerden ze een lijst met zaken die ze 

wilden veranderen. Uit tien items kozen ze er 

drie, die zowel waardevol als haalbaar genoeg 

leken. We analyseerden samen verder, in kleine 

stapjes. Wie heeft de macht in deze situatie? Waar 

zijn die machthebbers gevoelig voor? Snappen we 

waarom ze doen wat ze doen? En zien we ook 

goede voorbeelden?

Het groepje meiden verdeelde al snel de taken. In 

duo’s gingen ze ouders, jongens op school en 

docenten interviewen. Hoe denken zij over 

verschillen tussen jongens en meisjes? Hoezo vin-

den jongens zichzelf stoer, maar een meisje een 

kech of een hoer wanneer ze meerdere relaties 

heeft? Ondertussen scherpten ze hun eigen dis-

cussieervaardigheden aan. Tijdens het program-

ma, maar ook in de pauzes als ze even tijd over 

hadden. Soms als zichzelf, soms vanuit de rol van 

jongen of ouder. Binnenkort organiseren ze een 

discussieavond in een debatpodium, om zo meer 

mensen tot inzicht te laten komen. Dat is hoe zij 

van plan zijn verschil te maken.

Zoals Sheina zijn er veel jongens en meisjes die 

voelen dat ze maar weinig invloed hebben. Zes op 

de tien jongeren voelt zich politiek machteloos. 

Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is 

dat dit niet zo hoeft te zijn. Onderzoek laat zien 

dat het geloof dat je verschil kan maken in de 

samenleving of politiek, te vergroten is. Onze hy-

pothese is dat wanneer dat lukt, er een vlammetje 

ontwaakt. Want met geloof in eigen kunnen ziet 

opeens de hele wereld er anders uit. Opeens zien 

we overal kansen. Bijvoorbeeld hoe we het met 

elkaar samenleven kunnen veranderen, in plaats 

van ons neer te leggen bij de situatie. Ik zal niet 

zeggen dat het eenvoudig is, maar het kan. En als 

je er eenmaal aan begint, lukt het steeds beter.

Bram Eidhof bouwt aan beter burgerschaps-

onderwijs, samen met docenten en leerlingen. 

Daarnaast bracht hij onlangs het Handboek 

Burgerschapsonderwijs uit, met bijdragen van 

Coen Gelinck (ProDemos) en Hessel Nieuwelink 

(Hogeschool van Amsterdam). Daarmee kunnen 

scholen stap voor stap hun burgerschapsonder-

wijs vormgeven, van visie tot evaluatie.  
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