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Stichting Villa Montesca startte de proefprojecten in 5 scholen in hun lokale district Perugia. In totaal deden 

er 9 klassen, 11 leraren en meer dan 172 leerlingen (tussen 12 en 16 jaar oud) mee. Elke klas deed minstens 

3 werkvormen, een totaal van 27 oefeningen. De workshops die men het meest interessant vond, waren: 

• Digitale voetafdruk  

• Wederzijdse Maieutische Aanpak (van overdracht tot communicatie en van egoïsme tot empathie)  

• Vooroordeel: een bewustmakingsactiviteit 

• Mensenrechten en gelijkheid 

• Online haatdragende taal 

• De oefening “Acute beslissingen” 

De oefeningen zijn door de Villa Montesca-begeleiders aangepast aan 

de verschillende klassen. Zo wed in een oefening voorgesteld Facebook 

te gebruiken, maar die is vervangen door Instagram (n de oefening 

Online Hate Speech). Inleidende video's over mensenrechten zijn 

geprojecteerd vóór de oefening Mens rechten en gelijkheid. 

De kwalitatieve en kwantitatieve reacties van leerlingen, docenten en 

schoolleiders zijn buitengewoon positief. Hier zijn enkele cijfers en 

opmerkingen: 

• Van de in totaal 172 leerlingen die bij de lessen betrokken waren, namen 116 individueel 

(optioneel) deel aan de wedstrijd, waarbij een prosociale kaart werd geproduceerd 

• Sommige klassen hebben Whatsapp- groepen geactiveerd om de problemen die tijdens de 

workshops naar voren zijn gekomen, te blijven bespreken 

• Sommige directeuren hebben hun bereidheid uitgesproken om de activiteiten gedurende het hele 

schooljaar te blijven gebruiken 
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• Een student : "Ik wist niet wat empathie was maar 

vandaag begreep ik dat het iets is dat ik altijd heb 

meegemaakt zonder het te weten" (tijdens een workshop over 

egoïsme en empathie) 

• Een tweede student: "Ik heb begrepen dat ik altijd 

iemand kan ondersteunen die deel uitmaakt van mijn groep, 

en dat niet-handelen deel kan uitmaken van het probleem en 

niet van de oplossing" (tijdens een workshop over 

haatdragende taal) 

• Een derde student: "Toen de meeste van mijn klasgenoten stilstonden en ik altijd vooruit ging, 

voelde ik me ongemakkelijk voor hen omdat dit betekende dat ze achtergesteld waren en ik niet" 

(tijdens een workshop over mensenrechten) 

• Een leraar: "De leerlingen reageerden met belangstelling op de activiteiten, bleven discussiëren 

over de problemen die naar voren kwamen en ik was aangenaam onder de indruk van het feit dat 

ze zelfstandig stof tot nadenken over moeilijke onderwerpen brachten zonder dat we die als 

leraren hoefden aan te dragen " (tijdens een les over de maieutische benadering/Socratische 

dialoog). 

 

In Spanje werd het ALICE Prosociale Model 

getest tussen september en december 

2019 op twee scholen:  Col·legi Frangoal in 

Castelldefels en de FEDAC Amílcar School in  

Barcelona, waarbij ongeveer 120 leerlingen 

(14-16 jaar) en 6 leerkrachten betrokken 

waren.  

Het project en het prosociale model 

werden eerst gepresenteerd aan de hele 

gemeenschap, inclusief leraren, 

schoolhoofden en vertegenwoordigers van lokale pedagogische instellingen, met in totaal meer dan 90 

deelnemers in de twee workshops.  

De leerlingen namen deel aan verschillende activiteiten. "Fatima heeft advies nodig" is een oefening over 

seksuele geaardheid en gaat over het verkennen van hun eigen houding en proberen om advies te geven. 

“Gebroken vriendschap” gaat over cyberpesten door het verkennen van de voor- en nadelen van internet 

en van de waarden van vriendschap. "Acute beslissingen" gaat over hoe om te gaan met woede en haat 

online; en "Digitale voetafdruk", over de risico’s van het online delen van privé-informatie. 

De reacties van zowel docenten als leerlingen waren positief: de meesten van hen vonden dat de 

activiteiten de discussie in de klas, de uitdrukking van hun gevoelens en het idee van prosocialiteit en 

empathie stimuleerden . 

Enkele van hun reacties: 
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• ALICE creëerde een klimaat met positieve discussie over verschillende manieren om dingen te zien 

• Het project heeft geholpen een verborgen probleem aan het licht te brengen 

• De activiteiten verbeterden de communicatievaardigheden van de leerlingen, ze leren elkaar te 

accepteren en zichzelf in de positie van 

anderen te plaatsen 

• De leerlingen leerden onderscheid te 

maken tussen wat waar is en wat nep is 

• Wees jezelf en luister naar je hart 

Beide scholen beëindigden de activiteiten met 

meedoen aan de ALICE Prosocialiteit Wedstrijd. Ze 

maakten een ansichtkaart en uploadden deze via 

Stories Creation Tool van de eportfolio. Uit alle 

deelnemers werden twee leerlingen door het 

evaluatiecomité gekozen om hun school te 

vertegenwoordigen in de slotconferentie op Kreta 

op 9 januari 2020. 

In Bulgarije werd het ALICE Prosociale Model getest tussen september en december 2019 op twee scholen 

in de hoofdstad Sofia. De prosocialiteit-lessen en -activiteiten werden door vier leraren uitgevoerd en er 

waren meer dan 60 middelbare scholieren bij betrokken. 

Op beide scholen zijn in mei 2019 discussies georganiseerd om schoolpersoneel en leerkrachten voor te 

bereiden op de komende uitvoering van de prosociale lessen. De schoolbesturen en personeelsleden kozen 

intuïtief voor onderwerpen van prosociale activiteiten en discussie, die binnen het interessegebied van de 

leerlingen vielen, zoals cyberpesten en veilig internet. De ouders van de leerlingen waren het eens met de 

voorgestelde activiteiten, hoewel in het begin de beslissing niet unaniem was - sommige ouders 

omschrijven sommige sociaal geladen onderwerpen als "niet serieus genoeg". 

Vooral de groepen met leerlingen uit minderheden of leerlingen met een achterstand wilden deelnemen 

aan de uitvoering van het ALICE-project. Tijdens de eerste discussies over prosocialiteit stelden leerlingen al 

manieren voor om de activiteiten in de toekomst uit te breiden. Enkele van hun suggesties waren: 1) het 

maken van een "kindvriendelijke" en gemakkelijk toegankelijk zakboekje over de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens en 2) het uitvoeren van een excursie over "Eenheid in verscheidenheid - religies 

en tempels", waar kinderen in één dag bezoeken zouden brengen aan een kerk, een synagoge, een moskee 

en een kathedraal. Zo zouden ze meer te weten komen over de praktische aspecten van religie, en dit zelf 

kunnen ervaren. 

De prosociale lessen van ALICE tijdens het proefproject bestreken de volgende onderwerpen: 1) 

Mensenrechten en gelijkheid 2) Internet ... wat willen we? 3) Genderstereotypen en 4) Online 

haatdragende taal. Sommige sessies zorgden ervoor dat leerlingen meer tolerant en ruimdenkend moesten 

zijn in hun dagelijkse interacties en relaties. Tijdens andere sessies werden leerlingen uitgedaagd om met 

hun eigen definities en regels te komen, om kritisch denken en het vermogen om een consensus met 

leeftijdsgenoten te bereiken te ontwikkelen. Leerlingen maakten kennis met de noties van compassie en 
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empathie en werden gevraagd deze te gebruiken in debatten over keuzevrijheid, identiteit, burgerschap en 

activisme. Leerlingen vonden dat het 'niet-formele' karakter van de lessen over prosocialiteit hen hielp 

concepten te begrijpen; vóór de lessen dachten dat ze die begrippen te complex waren. Sommige 

leerlingen deelden zelfs persoonlijke ervaringen met gepest en gediscrimineerd te worden op basis van hun 

religie of huidskleur. Anderen gaven toe dat ze klasgenoten hadden gepest en toonden een niveau van 

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid om “nu pas te beseffen hoe moeilijk dat voor de ander moet zijn 

geweest”. De verkenning van nieuwe gebieden van leren en communiceren (via rollenspellen, verhalen 

vertellen en kunst) opende nieuwe deuren voor empowerment en expressie - leerlingen die altijd als 

verlegen en introvert werden beschouwd, namen uiteindelijk ook deel aan discussies in de klas. 

De leerlingen waren erg enthousiast over deelname aan de Prosocialiteit Ansichtkaart wedstrijd en het 

winnen van een prijs. Na hun ansichtkaarten te hebben ingezonden met behulp van de eportfolio, wachten 

ze nu vol spanning uit op de beslissing van de evaluatiecommissie.  

 

 
De pilots op Nederlandse scholen werden 

uitgevoerd in twee scholen die beide extreem 

verschillende perspectieven hadden op 

prosocialiteit. Dit maakte de proefprojecten erg 

uitdagend, maar leidde ook tot diepgaande 

leerervaringen. 

Eén school was een vmbo. De lessen waren hier 

spannend omdat de sociale context van de 

leerlingen een 'straatcultuur' was waarin 

waarden rond prosocialiteit zoals samen delen, 

helpen en troosten anders zijn dan wat leraren 

uit de middenklasse verwachten. In de mannelijke straatcultuur wordt 'troosten' niet beschouwd als gedrag 

met een hoge status , dus wordt het vermeden. Vanwege het lage niveau van begrip van woorden en 

concepten, was het niet echt mogelijk om na te denken over “prosocialiteit” met leerlingen. De pilots 

hebben vooral resultaten opgeleverd op het niveau van basisvaardigheden voor luisteren en discussiëren. 

Het beleid van deze school, dat zich concentreerde op strikte discipline van volgzame leerlingen, maakte 

het ook moeilijk om hier dieper emotioneel te leren. Daarvoor ontbrak de veiligheid. 

 De andere school was een “democratische” school 

waar leerlingen en medewerkers gezamenlijk over 

alles beslissen. Leerlingen hoeven geen lessen te 

volgen als ze dat niet willen. “Discipline” bestaat in 

deze school niet omdat het top-down opleggen  van  

gedrag wordt beschouwd als "gewelddadige 

communicatie". Alle conflicten worden opgelost 

door geweldloze gesprekken onder begeleiding van 

een bemiddelaar die het proces begeleidt, maar 

geen oordeel of advies geeft. Men stopt pas met 
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het gesprek als alle partijen authentiek akkoord gaan. In deze school waren de leerlingen het in eerste 

instantie niet eens met de didactische aanpak, die inhield dat de ALICE-lessen van te voren bedacht en 

gepland waren. Al snel merkten we dat de leraren per les met de leerlingen moesten onderhandelen over 

zowel de inhoud als de didactische aanpak van de les. De voornaamste interesse van de leerlingen was 

“seks en relaties”, dus hebben we ons inhoudelijke focus hierop aangepast. De didactische activiteiten zijn 

veranderd: de leerlingen vonden spelletjes en rollenspel te bedreigend en een eenvoudige dialoog in kleine 

groepen voelde voor hen veiliger. 

De proefprojecten gaven veel stof tot nadenken. Ze gaven ook enkele antwoorden, maar het was duidelijk 

dat de antwoorden sterk afhankelijk zijn van de schoolomgeving. Als er één conclusie is van de Nederlandse 

pilots, is het dat scholen dieper moeten nadenken over wat leerlingen echt nodig hebben en wat leraren 

kunnen doen om in deze behoeften te voorzien. Dat is anders dan een top-down leerplan aanbieden. Kan je 

sociaal zijn top-down leren? 

  

 

In Palermo werden de ALICE-proeflessen uitgevoerd op de 

artistieke en technische middelbare school "Ragusa - 

Kiyohara-Parlatore " en de technische middelbare school " 

Almeyda Crispi". Er zijn vier klassen betrokken met in 

totaal 60 leerlingen. 

Rekening houdend met de specificiteit van elke klas, kozen 

de bij het project betrokken leraren een reeks oefeningen 

om in hun klassen te geven. 

In elke klas werden bijna alle activiteiten uit de handleiding 

uitgeprobeerd. 

Sommigen van hen waren: 

• Associatiespel  

• Fatima heeft advies nodig 

• Cyberpesten-Gebroken vriendschappen 

• Egoïsme versus empathie - wederzijdse maieutische benadering 

/ Socratische dialoog  

Het debat tussen leerlingen en docenten bood een fascinerende 

gelegenheid om hun gedachten over de onderwerpen te verkennen en 

om sommige stereotypen te doorbreken. De brainstormoefening was 

een buitengewone gelegenheid voor leraren om hun leerlingen beter te 

leren kennen, wat ook bleek uit de uitspraak van een leraar die zei: "Nu 

ken ik mijn leerlingen". 

Door een discussie over gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht 

konden leerlingen hun eigen houding ten opzichte van seksuele 

geaardheid verkennen. In de confrontatie met leeftijdgenoten 
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gebruikten en ontwikkelden de leerlingen hun sociale vaardigheden, waarbij ze empathie gebruikten om 

het gevoel van anderen te begrijpen en met hen te communiceren. Sommige leerlingen begonnen na het 

debat met hun medeleerlingen hun stereotypen – die ze maatschappelijk hadden meegekregen – in twijfel 

te trekken.  

De wederzijdse maieutische aanpak, in Nederland vaak “Socratische Dialoog” genoemd, was een krachtig 

hulpmiddel om actief burgerschap en sociale dialoog te bevorderen. Door over hun dromen te praten, 

leerden leerlingen en docenten elkaar beter kennen. De luisteroefening was nuttig om het concept van 

empathie te verkennen en te ontwikkelen. Discussiëren over de betekenis van "egoïsme" en "empathie" 

deed leerlingen beseften hoe empathie ontwikkelt. Door dit te delen werd een belangrijke stap genomen in 

de richting van een "prosociale" samenleving. 

Beide scholen beëindigden de activiteiten met de ALICE Prosocialiteit Wedstrijd. Ze maakten een 

ansichtkaart en uploadden deze via Stories Creation Tool van de eportfolio. Twee leerlingen werden door 

de evaluatiecommissie gekozen om hun school te vertegenwoordigen tijdens de slotconferentie op Kreta 

op 9 januari 2020. 

 

 

Op Kreta werd het prosociale project van ALICE vanaf 

oktober vanaf november 2019 op 4 scholen getest: 3 junior 

high schools en 1 senior high school. In totaal waren 9 

leerkrachten en 72 leerlingen tussen 15 en 16 jaar oud 

betrokken. Het belangrijkste doel van de proeflessen was 

om het bewustzijn over de kwestie van positief sociaal 

gedrag te vergroten, om waarden zoals solidariteit, 

tolerantie, respect en empathie in de klas te cultiveren en 

om vaardigheden en competenties te ontwikkelen die 

sociale integratie in het onderwijs bevorderen 

gemeenschap. 

De uitgevoerde prosociale werkvormen waren gericht op de 

thema’s a) mensenrechten en gelijkheid, b) racistisch 

opgroeien, c) online haatzaaiende taal en d) digitale 

voetafdruk. Deze waren geselecteerd door de leraren als de 

vier meest uitdagende problemen waarmee leerlingen 

tegenwoordig in hun dagelijks leven worden geconfronteerd.  

De werkvormen brachten de leerlingen in realistische 

situaties, gaven hen de ruimte om hun persoonlijke 

ervaringen uit te wisselen en om hun gevoelens te uiten 

zonder te worden beoordeeld. Dat vonden ze leuk, omdat dit 

normaliter niet vaak gebeurt in hun dagelijkse schoolleven. 

Daarom versterkte het hele proces hun kritisch denken, 

lee4rden ze voor anderen te zorgen, werden ze meer 

verantwoordelijk en respecteerden ze diversiteit meer, in plaats van labels op elkaar te plakken en 
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stereotiep te zijn. Als ze zichzelf 

in de schoenen van anderen 

verplaatsten, zagen ze hoe 

moeilijk het is om pesten, 

discriminatie en uitsluiting te 

ervaren, en ze realiseerden zich 

dat ze hun denken en gedrag niet 

door vooroordelen moesten laten 

beïnvloeden. Last but not least, 

waren leerlingen gemotiveerd en 

geïnspireerd om deel te nemen 

aan een online wedstrijd waar ze 

een ansichtkaart moesten maken 

waarin prosocialiteit werd bepleit. De winnaars van de wedstrijd werden beloond met een unieke 

driedaagse reis naar Strasburg. Daar hadden de leerlingen de kans om het Europees Parlement en de Raad 

van Europa te bezoeken om te zien hoe de waarden die via ALICE worden gepromoot, in de praktijk worden 

gebracht en worden beschermd door deze twee instellingen. 

Al met al creëerde het ALICE-project een positief klimaat in de klas waar iedereen werd gerespecteerd en 

omarmd werd ondanks hun verschillen. Wat de leraren betreft, zeiden ze allemaal dat de educatieve 

benadering van het ALICE-project innovatief en nuttig was, omdat het de samenwerking verbeterde, stof 

tot nadenken gaf, een ondersteunende leeromgeving creëerde en leerlingen hielp veranderen of 

reflecteren op de manier waarop ze denken en handelen. 

 

 


