
Leren Debatteren als antwoord op polarizatie in de samenleving 

Het literaire debatproject ` Een jihad van de Liefde` biedt uw leerlingen een unieke kans 

 

Het `Een jihad van de Liefde` debat project start vanuit het verhaal van Mohamed El 

Bachiri. Mohamed El Bachiri komt uit Molenbeek. Hij verloor zijn vrouw als gevolg van de 

aanslagen in Brussel op 22 maart, 2016. Zijn verhaal is opgetekend door de bekende 

Vlaamse schrijver David van Reybrouck. Dit verhaal gaat over haat, liefde en de kracht van 

vergeving tegen de achtergrond van aanslagen in een grote stad als Brussel.  

Een verhaal dat zich leent voor reflectie en verdieping in de klas over vrede, verbinding en 

vertrouwen. Tegelijkertijd geeft het verhaal aanleiding tot debatten met uw leerlingen 

over hedendaags terrorisme en polarisatie in onze samenleving.  

Bovenal leent het zich voor ontmoetingen tussen jongeren met verschillende 

achtergronden in uw klas, school of stad.  

Dit project laat jongeren spreken en ook stil staan om naar elkaar te luisteren. Het is mooi 

als u en uw leerlingen daar tijd voor kunnen vinden om dit samen mee te maken.  



`Een jihad van de Liefde`, een uniek project voor in de vredesweek 2017! 

 Dit educatieve project ontwikkelt kritisch denken, spreekvaardigheid en bovenal weerbaarheid en 

zelfbewustzijn onder uw leerlingen. Het project heeft de volgende onderdelen waar u aan mee kan 

doen.  

Pakket A:   

500 euro plus kosten afname boekjes `een Jihad van de Liefde`1 

 Voor iedere leerling kunt u het boekje `Een Jihad van de Liefde` afnemen. Bij een afname 

van 50.000 boekjes onder middelbare scholen kunnen we u het boekje voor 1 euro per stuk 

aanbieden excl. verzendkosten. Dit wordt via onze website nl.idebate.org inzichtelijk 

gemaakt.  

 Bij dit boekje ontvangt u twee `debat in de klas lesbrieven` zodat u verschillende thema`s in 

uw klas kunt bespreken, incl. korte filmpjes en statements van jongeren van verschillende 

culturen over gerelateerde stellingen. 

 Als docent ontvangt u o.a. handvaten hoe u de stellingen op gevarieerde en interactieve 

wijze kan aanbieden, hoe leerlingen een argumentenladder kunnen maken en kritisch 

denken verder ontwikkelen. 

Pakket A plus B:  

Stedelijke debat competitie `Een Jihad van de Liefde`  rond de kerst 

 Uw school kan bij deelname aan dit pakket ook meedoen aan de stedelijke debatcompetitie 

`Een Jihad van de Liefde`. Dit zal in uw stad/regio in afstemming met de deelnemende 

scholen plaatsvinden.  

 Deze debatcompetitie zal landelijk worden afgesloten met een debatcompetitie en landelijk 

einddebat. 

Pakket A plus plus B en C:  

Master classes aan uw school om kritisch denken en debatteren te leren overdragen aan de hand 

van thema`s polarisatie en vrede in de klas, school, wijk of stad 

 In overleg met uw school bieden wij docenten een training voor trainers aan om kritisch 

denken, debatteren en spreken in het openbaar te leren doceren.  

 Locatie kan in het trainingscentrum van IDEA op Mariahoek 16-17, maar ook `in house` 

 We hebben ook verschillende varianten om binnen uw school het gesprek op gang te 

brengen, bijv. `wereld cafees`, `The best told Story` of via `eten en debaten` bijv. met 

onderwijspersoneel of met ouders en leerlingen. 

Meer informatie of direct opgeven: Yvonne Heselmans, yheselmans @idebate.nl M. 06 30 15 77 

12, of via info @idebate.nl onder vermelding van Een Yihad van de Liefde 

                                                           
1
 Indien voor de einddatum van 15 juli scholen 50.000 boekjes hebben afgenomen, kan IDEA ze voor 1 euro per boekje, 

excl. Verzendkosten, aanbieden. Bij 25.000 boekjes wordt dit 2,50 euro per boekje, excl. Verzendkosten.  



 

 

 

 


