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VOORWOORD 

Geachte leerkracht en lezer 

In dit document vindt u de workshop omtrent het thema diversiteit. Op basis van een vooronderzoek 
hebben we een workshop van 100 minuten gecreëerd waarmee u de klas gedurende twee lesuren kan 
boeien. We bieden allereerst een theoretische achtergrond aan waarop de workshop gebaseerd is. 
Deze theorie geeft meer inzicht over termen zoals diversiteit, interculturele en geweldloze 
communicatie. Uiteindelijk kunt u een schema terugvinden die de workshop visualiseert en de 
leerlingen laat kennismaken met verbindende communicatie in een diverse samenleving. In het deel 
waarin de workshop is neergeschreven, kunt u lezen op welke eindtermen we ons gebaseerd hebben 
alsook de lesdoelstellingen die we voorop stellen. Het doel van deze workshop is om leerlingen te 
motiveren de vaardigheden, kennis en attitudes omtrent communicatie in een diverse samenleving 
die ze opgedaan hebben tijdens de workshop ook in te zetten in de praktijk. De extra muros activiteit 
dient als stimulans voor de leerlingen om dit in te oefenen. Zo staat dit in het teken van een 
verbindende ontmoeting waarbij de leerlingen in interactie gaan met een klas van een andere school 
en samen activiteiten uitvoeren gedurende een volledige dag.  

De doelgroep voor deze workshop zijn leerlingen uit de derde graad BSO, echter kunt u deze workshop 
mits enkele aanpassingen en het inzetten van de extra uitbreiding ook gebruiken in de derde graad 
ASO. De workshop kan eveneens gelinkt worden aan een aantal vakken binnen het curriculum van het 
BSO zoals project algemene vakken (PAV) en opvoedkunde, huishoudkunde en verzorging. De 
workshop zelf wordt gepresenteerd in de vorm van verschillende fiches waarin de timing, het doel, de 
werkvorm, benodigdheden en klasorganisatie wordt meegegeven. Een troef van deze workshop is dat 
de fiches de mogelijkheid hebben om te variëren afhankelijk van de dynamiek en het niveau van de 
klasgroep. In de bijlage wordt eveneens een begeleidende PowerPoint aangeboden die de basis vormt 
van de workshop en kan geprojecteerd worden tijdens de workshop. Doorheen de fiches kunt u als 
leerkracht rekenen op tips en wordt er duidelijk aangewezen wanneer de leerlingen hun bundel 
moeten aanvullen. Deze bundel wordt u aangeboden en zorgt ervoor dat de leerlingen doorheen de 
workshop de leerstof op een visuele en actieve manier kunnen verwerken en uiteindelijk meenemen 
naar huis. De leerlingen krijgen doorheen de workshop inzicht in culturele misverstanden, hoe deze 
tot stand komen en hoe ze deze kunnen begrijpen. Ze leren stilstaan bij hun eigen culturele waarden 
en normen en reflecteren over (voor)oordelen waar ze mee in aanraking komen in hun dagelijkse 
leven. Doorheen de workshop wordt alle informatie verwerkt aan de hand van de verschillende 
stappen van geweldloze communicatie, met als doel dat de leerlingen deze stappen uiteindelijk 
kunnen toepassen. 

Hierboven werd reeds een korte inkijk gegeven in de workshop, echter is dit nog niet alles. Hierbij 
wensen we u veel leesplezier en hopelijk kan dit u inspireren om deze workshop en de activiteiten 
daaromtrent in te zetten in uw klas. 

Julienne, Lotte en Zoë 
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1 VOORONDERZOEK 

1.1  INTERVIEWS LEERKRACHTEN 

Zie bijlage 10.1 

1.2  ANALYSE VAN DE EDUCATIEVE MATERIALEN 

Zie bijlage 10.2 

1.3  ONDERZOEK: DIVERSITEIT IN DE KLAS 

Zie bijlage 10.3 
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2 THEORETISCHE ACHTERGROND VOOR DE LEERKRACHT 

2.1  DIVERSITEIT 

Vertovec (2007) introduceerde het concept “superdiversiteit” als een resultaat van enerzijds nieuwe 
migratiestromen en anderzijds de verregaande globalisering en meer specifiek de technologische 
vooruitgang die een grote impact heeft gehad op de langeafstand communicatie en mondiale 
connectiviteit. Dit concept vertaalt zich in onze samenleving en bij uitbreiding in de schoolomgeving 
met de aanwezigheid van een grote waaier aan verschillende culturen, talen, achtergronden, 
(gender)ongelijkheid en sociaal-politieke uitdagingen. 

Identiteit is ook een belangrijk onderdeel van diversiteit. Om de verschillende schakeringen van de 
identiteit te ontdekken is er voldoende kennis nodig van het systeem van stereotype vooroordelen, 
in- en out-groups, wij vs-zij-denken.  

Als aanvulling op dit concept van superdiversiteit, zien we dat het kruispuntdenken of 
intersectionaliteit vorm geeft aan de specifieke problemen die zich stellen als verschillende 
categorieën van diversiteit elkaar kruisen, overlappen en versterken. Met verschillende categorieën 
van diversiteit doelen we op alle interpersoonlijke verschillen tussen mensen zoals 
sociaaleconomische status, gender, afkomst, beperkingen, leeftijd, enz. (Wekker & Lutz, 2001). 

De opdeling in verschillende categorieën van diversiteit creëert immers automatisch een scheiding 
tussen verschillende minderheidsgroepen met daarbij een bepaald label en een wij-zij denken. Het is 
daarom belangrijk om hierbij het aspect macht te betrekken en de gevolgen van de machtspositie en 
privileges van de meerderheidsgroep in kaart te brengen. Relaties van macht op basis van diverse 
kenmerken hebben discriminatie en uitsluiting tot gevolg. In het kader van het kruispuntdenken zien 
we dat meerdere diversiteitskenmerken kunnen zorgen voor een vorm van meervoudige 
onderdrukking die vaak onzichtbaar blijft.  Zo blijven de specifieke problemen van vrouwen met een 
migratieachtergrond vaak onderbelicht en onbegrepen (Ella vzw, 2014). 

Machtsrelaties en de onbewuste inname van meerderheidsposities spelen ook een rol in de school- 
en klasomgeving waar de relaties tussen leerkrachten en leerlingen niet horizontaal verloopt. De 
leerkracht heeft dus de verantwoordelijkheid om pluraliteit in de klasomgeving te vieren en ruimte te 
creëren voor het bestaan van verschillende opvattingen en meningen. Een belangrijk aspect hiervan 
is ook het kunnen nuanceren van de eigen opvattingen en de moed tot zelfspot in de praktijk te 
brengen. Leerkrachten moeten dus beschikken over specifieke competenties die het samenleven in 
superdiversiteit kunnen optimaliseren en polarisering geen kans geven (Vermeulen et al., 2019). 

Onderzoek (Messelink & ten Thije, 2012) naar interactie tussen jonge mensen van de Erasmus 2.0 
generatie wijzen op bepaalde competenties die de omgang met diversiteit en pluraliteit kunnen 
versterken. Het gaat daarbij niet om het vormen van nieuwe identiteitscategorieën, maar om hoe 
meerdere culturele en linguïstische identiteiten er op een succesvolle manier in slagen om samen te 
leven. Daarbij werden twee verschillende strategieën naar voor geschoven: culturele (dis)identificatie 
en interculturele nieuwsgierigheid. Bij culturele (dis)identificatie gaat men culturele verschillen 
minimaliseren en overeenkomsten benadrukken. Bij interculturele nieuwsgierigheid zal men nieuwe 
culturele invloeden op een dynamische en transformatieve manier integreren. Aan de hand van deze 
competenties plaatst men diversiteit centraal als zijnde de norm waarvan men de vruchten plukt door 
middel van interculturele ervaringen. Meertaligheid is een essentieel onderdeel van deze 
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competenties. We kunnen dus concluderen dat meertaligheid op school en in de klas ook een 
essentieel onderdeel moet zijn van burgerschapsvorming en omgaan met diversiteit. 

2.2  COMMUNICATIE ALS VERBINDMIDDEL 

Het overkoepelende thema van de workshop is verbindende communicatie in een diverse 
samenleving, hierbij is in contact staan met elkaar belangrijk. De leerlingen bevinden zich thuis, op 
school of op straat in een diverse omgeving. Het is de bedoeling dat er middelen aangeboden worden 
die het voor de leerlingen meer vanzelfsprekend maken om op een adequate manier te 
communiceren met anderen. Communicatie kan gaan over andere talen maar ook non-verbale 
communicatie heeft de mogelijkheid om een boodschap over te brengen of om mensen met elkaar te 
verbinden. Hieronder vindt u een korte toelichting bij de twee soorten communicatie die in onze 
workshop centraal zullen staan: interculturele en geweldloze communicatie. De uitleg omtrent deze 
soorten communicatie geeft u de nodige kennis om deze informatie tijdens de workshop op een 
duidelijke manier over te brengen naar de leerlingen en hen bij te staan in hun zoektocht naar 
verbinding door middel van interactie en onderlinge communicatie. 

2.2.1  INTERCULTURELE COMMUNICATIE 

Als het gaat over (super)diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting dan zien we dat cultuur en 
identificatie met de normen en waarden van een bepaalde cultuur vaak leidt tot misverstanden en 
conflicten.  

Hofstede (2011) definieert cultuur als het geheel van waarden, normen en handelingen van een groep 
mensen. Dit geheel beïnvloedt de manier waarop een individu zal denken, voelen en reageren. Het 
geeft betekenis en zin aan het leven. Cultuur is niet onschuldig en kan stereotypering en vormen van 
uitsluiting en discriminatie ondersteunen – zeker als het gezien wordt als een statisch gegeven.  

Cultuur is een dynamisch concept dat onderhevig is aan veranderingsprocessen en niet strikt kan 
afgebakend worden in bepaalde categorieën. Hofstede (2011) onderscheidt drie trappen in een 
cultuurdriehoek:  

● De aangeboren menselijke natuur met universele basisbehoeftes zoals onderdak, voedsel, 
slaap, kleding, maar ook veiligheid, waardering, en liefde (zie ook de behoeftepiramide van 
Maslow); 

● De aangeleerde cultuur van waarden, normen en gedrag inclusief de manier waarop we onze 
basisemoties gaan uiten; 

● Onze persoonlijkheid die zowel aangeboren als aangeleerde eigenschappen heeft. Mensen 
gaan hun culturele identiteit op verschillende manieren uiten.  
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Hofstede (2011) schreef het concept cultuur nog verder uit in een tweede model: het ui-model waarbij 
de kern en alle onderste lagen onzichtbaar zijn en de uiterste lagen zichtbaar(der). Het gaat dan van 
onzichtbare waarden, tot rituelen, helden en heel zichtbare symbolen. Dit alles geeft vorm aan 
culturele praktijken die kunnen leiden tot misverstanden en conflicten. 

 

Op basis van dit model kan je al heel wat verklaringen zien en mogelijk manieren om potentiële 
problemen met diversiteit of cultuur te vermijden of op te lossen. Zo reikt de cultuurpiramide ons 
twee belangrijke handvaten aan: 

● We moeten ons ervan bewust zijn dat onze eigen waarden en normen niet universeel zijn; 
● Mensen zijn meer dan enkel hun cultuur en hebben ook een unieke persoonlijkheid. 

Er is echter nog een model dat theoretisch van belang kan zijn: de piramide van Pinto (2018) als 
aanvulling op de piramide van Maslow (1943). De structurentheorie van Pinto (2018) biedt een 
theoretische ordening van culturen aan de hand van gedragsregels en communicatiecodes die 
gekenmerkt worden door veel of weinig regels, een strakke of een losse ordening, veel details of meer 
algemene kenmerken.  

De theorie van Pinto (2018) gaat uit van twee in essentie verschillende culturen en één middencultuur. 
In de voorgaande paragrafen benadrukten we uitdrukkelijk de dynamische aspecten van cultuur en 
de valkuilen van het categorische hokjes denken. Pinto (2018) vertrekt van de verschillen tussen wat 
hij noemt een “moderne cultuur” met een “grofmazige structuur” (G-structuur) en een traditionele 
cultuur met een “fijnmazige structuur” (F-structuur). Voorbeelden van culturen met een G-structuur 
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zijn de Belgische, Nederlandse, en Amerikaanse cultuur. Voorbeelden van culturen met een F-
structuur zijn de Marokkaanse, Turkse, en Chinese cultuur. Binnen deze structurentheorie is er plaats 
voor interne diversiteit en dynamiek van de grote waaier aan bestaande culturen aan de hand van een 
continuüm met twee uitersten. Op deze schaal kunnen culturen gekenmerkt worden door 
verschillende structuren gaande van extreem fijnmazig, tot heel erg grofmazig, met daartussen allerlei 
mengvormen (M-structuur). Voorbeelden van culturen met een M-structuur zijn de Caribische en 
Latijns-Amerikaanse cultuur. 

Als we deze ordening toepassen op de motivatieleer dan zien we dat de theorie van Pinto (2018) de 
piramide van Maslow (zie linksonder) typeert als kenmerkend voor G-structuren. Daarom ontwikkelde 
Pinto (2018) een alternatieve piramide (rechtsonder) die de F-structuur meer eer aandoet. 

 

Deze verschillen zorgen ervoor dat er conflicten ontstaan door onjuiste interpretaties van gedrag en 
waardenbotsingen. Een grofmazige cultuur gaat bijvoorbeeld prat op directe communicatie met veel 
oogcontact, terwijl een fijnmazige cultuur een meer indirecte communicatiestijl waardeert. 
Oogcontact en face-to-face opmerkingen kunnen dus geïnterpreteerd worden als vijandig en 
onbeleefd door een fijnmazige cultuurparticipant. Omgekeerd zal een grofmazige cultuurparticipant 
wegkijken en indirecte communicatie interpreteren als het omzeilen van de verantwoordelijkheid. 
Persoonlijk succes en het individu zijn immers centrale aspecten van de grofmazige cultuur. 
Omgekeerd zijn in een fijnmazige cultuur de groep en de bijdrage van het individu aan die groepseer 
en groepsbelangen belangrijker. Fijnmazige cultuurparticipanten zullen ondanks hun meer indirecte 
manier van communiceren hun emoties minder wegsteken en meer de vrije loop laten. Dit kan door 
grofmazige cultuurparticipanten, die doorgaans hun emoties meer zullen beheersen, geïnterpreteerd 
worden als overdreven en dramatisch, of als intimiderend ervaren worden. Schuld en schaamte zijn 
nog zo’n tegenstrijdige aspecten gerelateerd aan individueel succes en groepseer. Dit model heeft dus 
een zeker nut in het duidelijk maken van de oorzaak van bepaalde interculturele conflicten. 

Net als bij Hofstede zien we bij Pinto (2018) de opmerking terugkomen dat dergelijke indelingen 
aanleiding kunnen geven tot generalisaties en dat men rekening moet houden met verschillen in de 
persoonlijkheid. Zo kan een kind in een grofmazige structuur behoefte hebben aan een meer 
fijnmazige structuur van regels en afspraken. 
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Pinto (2018) definieert drie struikelblokken die effectieve interculturele communicatie in de weg 
kunnen staan: 

● De eigen normen en waarden als allesbepalend en universeel beschouwen; 
● De eigen normen en waarden aan de ander toeschrijven (attributietheorie); 
● De eigen behoeftes en wensen onvoldoende kenbaar maken. 

Om deze struikelblokken te overwinnen ontwikkelde Pinto (2018) de drie-stappenmethode (DSM): 

● Stap 1: de eigen normen en waarden leren kennen; 
● Stap 2: de normen en waarden van de ander leren kennen en onderscheid maken tussen 

meningen over gedrag en feiten; 
● Stap 3: de eigen grenzen vaststellen, eventueel aanpassen en kenbaar maken. 

We zullen zien dat deze stappen in grote mate complementair zijn aan de theorie van de geweldloze 
communicatie. 

2.2.2  GEWELDLOZE COMMUNICATIE 

Geweldloze communicatie heeft als doel te leren luisteren en jezelf uiten. Het zorgt ervoor dat men 
zich niet aangevallen voelt maar leert luisteren en de onderliggende gedachten en gevoelens van 
anderen probeert te achterhalen. Geweldloze communicatie stimuleert het maken van contact met 
jezelf en de andere. Het biedt een bepaalde manier aan om jezelf adequaat uit te drukken door middel 
van vier elementen: wat we waarnemen, wat we voelen, wat onze behoeften zijn en wat we verzoeken 
en graag zouden willen. Het doel is om intenser naar elkaar te luisteren om zo te zorgen voor meer 
respect en een groter inlevingsvermogen tegenover elkaar. Het is de bedoeling dat je je eerlijk kan 
uitdrukken zonder verwijten te maken of kritiek te geven. Dat doe je door empathie te tonen 
tegenover de ander (Rosenberg, 2006). Hieronder staat een overzicht van de vier elementen waaruit 
geweldloze communicatie bestaat. 

1. Waarnemen  Waarneming gaat over wat je waarneemt met je zintuigen, hierbij denk je 
eveneens na of wat je waarneemt wel of niet bijdraagt aan je welzijn.  

2. Gevoelens  Gevoel of emoties gaan over wat je voelt, dit hangt samen met wat je 
waarneemt en zal beïnvloeden welke behoeften je hebt. 

3. Behoeften Behoeften vertelt meer over waar je nood aan hebt en wat je op prijs stelt, 
deze behoefte is vaak ook de oorzaak van je gevoelens. Hier denk je na over 
dat je leven beter zou maken, dit doe je echter zonder eisen te stellen.  

4.  Verzoek Verzoek gaat over welke concrete handeling je graag zou zien en komt voort 
uit de behoeften die je wenst te vervullen. 

Het is belangrijk om niet verstrikt te raken in een vorm van vervreemdende communicatie, waarin 
men de wereld ziet als goed en kwaad, vol met oordelen en een taal spreekt die uitersten en 
extremen gebruikt. Vaak ga je analyseren wie fout of juist is zonder na te denken over de behoeften 
van jezelf en de ander. Hierdoor druk je net je eigen behoeften en waarden uit en houdt je geen 
rekening met de behoeften van de ander (Rosenberg, 2006). 
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Taal wordt gebruikt om je uit te drukken en te communiceren met anderen, echter werden velen 
opgevoed in een taal die voornamelijk aanmoedigt om mensen in hokjes te plaatsen.  Hierbij ligt de 
focus op oordelen in plaats van het ontwikkelen van een bewustzijn van wat we voelen en nodig 
hebben. In deze communicatie maken we gebruik van moralistische oordelen waarbij we mensen als 
fout os slecht classificeren indien ze niet handelen zoals onze waarden voorschrijven (Rosenberg, 
2006). 

Hieronder worden de verschillende elementen van het geweldloze communicatieproces beschreven 
door Rosenberg (2014) verder toegelicht, deze elementen zullen ook de leidraad vormen doorheen 
de workshop. 

WAARNEMEN 

Waarnemen gebeurt via de zintuigen, zo wordt er nagegaan welke invloed zien, horen, ruiken, tasten 
heeft op het gevoel van welzijn. Het is echter belangrijk om waarnemen niet met een oordeel te 
combineren, dit omdat de werkelijke boodschap die de ander overbrengt dan verloren gaat. 
Waarnemen combineren met een oordeel heeft het risico dat men dit zal opvatten als kritiek en de 
boodschap van de ander zal proberen te weerleggen. De onderstaande zinnen illustreren hoe  
waarnemen met een oordeel omgezet kan worden naar waarnemen zonder een oordeel.   

● Je eet ongezond. → Als je geen fruit eet, vrees ik dat je gezondheid eronder zal lijden. 
● Je bent een slechte keeper. → De afgelopen wedstrijden heb je elke bal die de tegenstander 

gesjot heeft binnengelaten in je doel. 
● Je doet nooit meer iets samen met mij. → Als ik je de laatste vijf keren vroeg om iets samen 

te doen, zei je dat je geen zin had. 

Dus woorden hier worden zinnen die een oordeel bevatten omgezet naar een objectieve waarneming. 
Dit doe je door een concrete handeling te beschrijven en daarmee je oordeel en veralgemening te 
vermijden. Het is dus belangrijk om je oordeel niet mee te nemen in je waarneming, want als je dit 
doet is er de mogelijkheid dat de ander dit opneemt als kritiek en je ‘waarneming’ zal weerleggen. De 
taal die je best hanteert, is taal die een specifieke tijd en contextgerichte waarneming bevat. 

GEVOELENS 

Het derde element van geweldloze communicatie is uiten hoe je je voelt. Het is belangrijk om een 
onderscheid tussen wat je voelt en wat je denkt. Zo komen gevoelens niet voort uit het gedrag van 
de ander maar uit de interpretatie die we maken over dat gedrag. Door het verschil te zien tussen hoe 
iemand zich gedraag en wat dit doet met je eigen gevoelens kan je de ander beter begrijpen. Binnen 
deze gevoelens wordt er een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve gevoelens. Het 
gebruiken van positieve en negatieve gevoelens zorgen ervoor dat je je gevoel kan uiten zonder de 
ander aan te vallen. Positieve gevoelens beschrijven een behoefte die voldaan is en negatieve 
gevoelens wijzen op een behoefte die nog niet voldaan is.  

BEHOEFTE 

Een volgende onderdeel gaat over de behoeften, als je deze uit kan je duidelijk maken waar je nood 
aan hebt en wat belangrijk is. Zoals eerder bij het onderdeel gevoelens al werd beschreven, zijn je 
gevoelens gelinkt aan je behoeften. De behoeften die echter bij een bepaald gevoel horen, verschillen 
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van persoon tot persoon. Het is belangrijk om in plaats van een eis uit te spreken zoals: “ik wil dat je 
me de verantwoordelijkheid geeft voor dit project”, dat je duidelijk benoemt welke  behoefte 
daarachter schuilgaat zoals: “ik heb behoefte aan waardering”.  

In de bijlage 10.4 kan je fiches raadplegen waarop voorbeelden staan van gevoelens gekoppeld aan 
(on)vervulde behoeften, alsook concrete benamingen van verscheidene behoeften. Dit vinden de 
leerlingen eveneens terug in de leerlingenbundel zodat ze tijdens de workshop een goed idee hebben 
van wat er wordt verstaan onder gevoelens en behoeften. Uit deze lijst kunnen ze inspiratie putten 
tijdens de workshop, zo krijgen de leerlingen concrete benamingen van gevoelens en behoeften die 
ze kunnen inzetten bij het uitwerken van de verschillende stappen binnen geweldloze communicatie. 

VERZOEK 

Na het formuleren van de behoefte ga je over naar het uitspreken van een verzoek. Dit verzoek omvat 
wat je van de ander verwacht en dus vraagt gebaseerd op je waarnemingen, gevoelens en behoeften. 
Dus alles samengevat onderneem je vier stappen. Ten eerste maak je duidelijk wat de je waarneemt 
en dus de aanleiding is tot een bepaald gevoel, ten tweede uit je ook duidelijk welk gevoel je ervaart 
gekoppeld daaraan volgt het derde onderdeel. Hier koppel je een behoefte een je gevoel en door de 
combinatie van de voorgaande stappen spreek je een verzoek uit over wat je op dat moment van de 
ander wilt met betrekking tot je gevoelens en behoeften. 

Een verzoek vraagt de ander zijn verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te vinden die 
tegemoet komt aan je behoeften. 

Geweldloze communicatie stelt dus dat je niet verantwoordelijk bent voor de gevoelens van anderen, 
en maakt je bewust dat je je hier niet tegen hoeft te verzetten. Probeer in plaats daarvan  gewoon te 
luisteren naar wat anderen voelen en blijf steeds verbonden met jezelf. Met respect luisteren naar 
anderen betekent niet dat je moet doen wat ze vragen. 

2.3  VERBINDENDE COMMUNICATIE IN EEN DIVERSE SAMENLEVING 

Verbindende communicatie is essentieel in een superdiverse samenleving zoals de onze. Diversiteit 
uit zich op heel veel verschillende manieren. Verschillen tussen mensen zorgen voor ongelijkheid, wij-
zij-denken en stereotyperingen. Er ontstaan machtsrelaties waarvan mensen die zich op het kruispunt 
bevinden van verschillende categorieën van diversiteit, vooral het slachtoffer zijn (Wekker & Lutz, 
2001). Als we jongeren willen leren om constructief met elkaar om te gaan, dan kunnen competenties 
inzake communicatie heel nuttig zijn. 

Van Alstein (2018) benadrukt dat de school en de klas de ideale context zijn om controverse op een 
positieve en constructieve manier te benaderen. Burgerschap tracht een antwoord te formuleren op 
de vraag ‘hoe we leerlingen kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar hun plaats in onze 
superdiverse samenleving’. Omgaan met meningsverschillen en leerlingen bekwamen om constructief 
en positief om te gaan met controverse is niet evident. Het vergt ook een bepaald niveau van 
persoonlijke ontwikkeling bij de leerkracht zelf op het vlak van zelfinzicht, zelfbevraging, empathie, en 
kritisch denken. Competenties inzake verbindende communicatie zijn daarom onontbeerlijk voor 
zowel leerkrachten als leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerkracht zelfspot hanteert als 
manier om aan zelfinzicht en zelfbevraging te doen (Vermeulen et al., 2019). 
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Verbindende communicatie is dan een combinatie van interculturele en geweldloze communicatie. 
We zien complementariteit tussen beide communicatievormen. Interculturele communicatie biedt 
inzicht en concrete oplossingen voor specifieke situaties waarin verschillende culturele gewoontes, 
waarden en normen aanleiding geven tot misverstanden, gekrenkte gevoelens, of zelfs conflicten. 
Geweldloze communicatie biedt een concreet stappenplan los van cultuur, om gevoelens 
bespreekbaar te maken, en op zoek te gaan naar de onderliggende behoeften waarvan emoties de 
boodschapper zijn.  

Interculturele communicatie zet aan tot zelfreflectie en doet je op een andere manier kijken naar de 
wereld. Volgens de attributietheorie hebben we als mens de neiging om onze eigen waarden en 
normen te projecteren op anderen. (Pinto, 2018) Als je dit beseft dan zet je al een eerste stap richting 
verbinding. Daarnaast kan het interessant zijn om zowel culturele (dis)identificatie als interculturele 
nieuwsgierigheid toe te passen in de klas. Het eerste kan je doen door te zoeken naar 
overeenkomsten en zaken die we delen. Het tweede kan je doen door actief te differentiëren en 
leerlingen zelf paspoorten of profielen te laten uittekenen waarbij aspecten van verschillende culturen 
erkend en gewaardeerd worden (Messelink & ten Thije, 2012). Dit kan bijvoorbeeld ook door 
functioneel meertalig leren toe te passen in heterogene klasgroepen1. 

Geweldloze communicatie geeft extra diepgang aan de theorie rond interculturele communicatie 
door in te gaan op die universele basisbehoeften die we allen delen als mens (zie onderste deel van 
de cultuur-driehoek van Hofstede). We gaan dan van de waarneming van interpersoonlijke verschillen, 
andere culturele gewoonten, diverse achtergronden, … iets objectief maken, kijken naar de gevoelens 
die deze diversiteit bij ons losmaken, en op zoek gaan naar de achterliggende behoeften die ermee 
gepaard gaan. Aangezien deze behoeften en gevoelens universeel zijn, is dit een heel goede manier 
om te zorgen voor verbinding en meer begrip. (Pinto, 2018; Hofstede, 2011, Rosenberg, 2006) 

Daarnaast is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat mensen weliswaar basisbehoeften 
delen en  groepen mensen dezelfde cultuur of andere kenmerken delen, maar mensen nog steeds 
kunnen  verschillen qua persoonlijkheid los van cultuur, of andere kenmerken (Pinto, 2018; Hofstede, 
2011). 

 

 

1 Meer informatie over meertaligheid en het toepassen van functioneel meertalig leren in de klas kan je vinden 
op de website www.meertaligheid.be.  

http://www.meertaligheid.be/
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3 WORKSHOP 

3.1  EINDTERMEN EN VOETEN2 

Deze workshop is gebaseerd op eindtermen voor de derde graad uit twee verschillende contexten. 
Hier gaat het over context 3: sociorelationele ontwikkeling en context 7: socioculturele samenleving. 
Binnen de sociorelationele ontwikkeling focust men op het leerlingen laten zoeken naar constructieve 
oplossingen voor conflicten (ET 3.9). Voor de socioculturele samenleving werden vier eindtermen 
geselecteerd. Zo wordt ingezet op de leerlingen constructief te laten omgaan met verschillen tussen 
mensen en levensopvattingen (ET 7.2). Eveneens wordt van de leerlingen verwacht dat ze het belang 
kunnen illustreren van sociale samenhang en solidariteit (ET 7.3). Door middel van historische en 
actuele voorbeelden wordt verder nagegaan of de leerlingen kennis hebben over verschillende 
vormen van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie (ET 7.4). Uiteindelijk moeten de leerlingen 
voorbeelden kunnen geven van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten (ET 7.5). 

Naast deze eindtermen die afkomstig zijn uit context 3 en 7 van de vakoverschrijdende eindtermen, 
zijn er ook nog elementen uit de ‘stam’ die de leerlingen tijdens de workshop zullen ontwikkelen. De 
‘stam’ zijn generieke en algemeen geformuleerde vaardigheden die niet behoren tot een bepaalde 
context. De stam waarop verder wordt ingezet is die van empathie. Zo zullen leerlingen leren rekening 
houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen (5). Alsook de stam omtrent een open 
en constructieve houding. Hierbij houden de leerlingen rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij 
anderen, in de samenleving en de wereld (16). En de leerlingen toetsen eveneens de eigen mening 
over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten (17). 

Deze selectie van eindtermen legt vooral de focus op het stimuleren van leerlingen om op een 
geïnformeerde, beargumenteerde, respectvolle en constructieve manier met elkaar in te dialoog gaan 
in een diverse samenleving. De leerlingen leren tijdens de workshop hoe ze best omgaan met 
diversiteit in het samenleven en het samenwerken. Dat doen ze door in dialoog te gaan over 
maatschappelijke uitdagingen en van daaruit een eigen mening te ontwikkelen en bij te sturen. 

3.2  DOELGROEP EN LESDOELSTELLINGEN 

Deze workshop is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad Beroepssecundair onderwijs (BSO), na 
de hervorming arbeidsmarktfinaliteit met mogelijkheid tot uitbreiding naar leerlingen uit het 
Algemeen secundair onderwijs (ASO), later doorstroomfinaliteit.  

De concrete lesdoelen voor de workshop worden hieronder beschreven, zo verwachten we dat na 
afloop de leerlingen volgende onderdelen kunnen:  

• Voorbeelden geven van culturele misverstanden; 
• Voorbeelden geven van de oorzaken van culturele misverstanden; 
• Reflecteren over hun eigen en andermans culturele waarden en normen; 
• Reflecteren over culturele (voor)oordelen in hun eigen leven; 

 

2 Gebaseerd op eindtermen secundair onderwijs derde graad. 
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• De verschillende stappen van geweldloze communicatie identificeren en toepassen; 
• Een objectieve waarneming formuleren zonder oordeel; 
• Het verband zien en onderscheid maken tussen gevoelens en behoeften; 
• Een verzoek formuleren op basis van de voorgaande stappen in het geweldloze 

communicatieproces. 

3.3  AANNAME VAN VOORKENNIS  

Bij deze workshop kan het nuttig zijn om de leerlingen eerst kennis te laten maken met het concept 
diversiteit en verschillende aspecten zoals identiteit, cultuur, stereotypes, machtsrelaties, 
ongelijkheid, uitsluiting, en wij-zij denken. De doelstellingen van deze workshop spitsen zich immers 
vooral toe op het verwerven van communicatieve vaardigheden en attitudes om op een constructieve 
en verbindende manier om te gaan met diversiteit. 

3.4  LINK MET VAKKEN EN LEERPLANDOELEN (LPD)  

BSO: 

Project Algemene Vakken (PAV) Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV):  
LPD: Thema maatschappelijke participatie 

• (31) Culturele verschillen in het dagelijks leven van mensen herkennen en bespreken:  
vanuit de actualiteit; in de eigen leefwereld; 

• (36) Respect opbrengen voor: verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen; 
verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen tussen de eigen cultuur en de 
cultuur van de streek waar de vreemde taal wordt gesproken.  

Deze leerplandoelen horen bij het thema maatschappelijke participatie, het volgend staat beschreven 
in het leerplan van PAV:  

Dit laat leerlingen oefenen hoe ze op een gepaste wijze een conversatie kunnen starten, hun 
gevoelens uiten, hun mening geven en kunnen omgaan met non-verbale communicatie. De 
leerlingen worden aangeleerd onderscheid te maken tussen feiten en meningen, rationele en 
emotionele elementen, relevante en niet-relevante informatie. Ze leren eveneens argumenten 
duidelijk en eenduidig formuleren, rekening houden met meningen en gevoeligheden van 
anderen, de reacties inschatten, argumenten wegen en ongelijk toegeven. De leerlingen krijgen 
structuur aangeboden in hun leer- en leefsituatie, en ondervinden de invloed van verbale en non-
verbale signalen. Bij conflicthantering staat de eigen leefwereld centraal: de klassengroep, de 
school, het gezin, de vriendenkring, de werkplek. Er is ruimte nodig voor aandacht aan zowel 
preventie- als oplossingsstrategieën (Leerplan KOV, PAV D/2012/7841/026, p.41). 

Project Algemene Vakken (PAV) Gemeenschapsonderwijs (GO):  
LPD: Domein tijd- en ruimtebewustzijn 

http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/PAV-2012-026.pdf
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● (17) De leerlingen zien in op grond van de actualiteit en eigen ervaringen:  dat er een verband 
bestaat tussen verleden, heden en toekomst  dat er culturele verschillen zijn in het dagelijks 
leven van mensen  

In dit leerplandoel van het GO ligt de focus dus op de culturele verschillen. “Daarbij gaan leerlingen 
ook actuele gebeurtenissen en eigen ervaringen linken aan de eigen cultuur en de diversiteit van 
andere culturen, met de bedoeling een beter inzicht te krijgen in de verscheidenheid van andere 
levensgewoonten”. (Leerplan GO, PAV 2014/035, p. 58) 

Opvoedkunde/ Huishoudkunde / Verzorging GO:  
LDP: Sociale vaardigheden 

● Mensen respecteren ongeacht hun cultuur, geslacht, geloofsovertuiging, leeftijd, 
voorkomen. Zich informeren over gebruiken, waarden en normen binnen diverse culturen; 

● (2) Hun eigen (voor)oordelen, waarden en normen in vraag stellen. Sociale contacten 
aangaan met anderen ongeacht hun afkomst, cultuur, geloofsovertuiging, leeftijd en 
voorkomen. 

LPD:  Communicatie 

• (10) Verbale en non-verbale boodschappen binnen de communicatie onderscheiden en hun 
betekenis decoderen. Het belang verwoorden van lichaamstaal binnen de communicatie. In 
concrete situaties aantonen dat je in een menselijke relatie niet niet kan communiceren. In 
concrete situatie aanwijzen dat verbale en non-verbale taal congruent moeten zijn. 

Deze leerplandoelen zijn afkomstig uit het leerplan van het GO en behoren bij de theorie van de 
vakken opvoedkunde, huishoudkunde en verzorging. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden die ze later in het werkveld zullen inzetten als ze in aanraking zouden komen 
met diversiteit. Alsook wordt benadrukt dat altijd communiceert, daarom is het belangrijk  dat de 
leerlingen zich bewust zijn van hoe ze iets zeggen en ze het effect op anderen daarvan kunnen 
inschatten (Leerplan GO, Opvoedkunde / Huishoudkunde / Verzorging, OO-2018-005, p. 16 & 18). 

ASO: 

Gedragswetenschappen:  
LPD: Thema G62: diversiteit kan leiden tot conflicten 

• (G6201) In concrete voorbeelden verschillende soorten spanningen herkennen waarmee 
mensen geconfronteerd kunnen worden en verschillende manieren beschrijven waarop ze 
daarmee (niet) omgaan.(SET 5)  

• (G6203) Interpersoonlijke conflicten herkennen in concrete situaties en ze benoemen. (SET 
6) 

• (G6204) Vormen van conflicthantering beschrijven en met voorbeelden illustreren. (SET 6) 

(Leerplan KOV, Humane Wetenschappen D/2009/7841/045, p. 57). 

 

https://pro.g-o.be/blog/documents/2014-035.pdf
https://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-005.pdf
http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Humane%20wetenschappen-2009-045.pdf
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Cultuurwetenschappen: 

DSET 12 Culturele identiteit. 16: kunnen met voorbeelden toelichten hoe culturele identiteit 
ontstaat en evolueert. 

(Leerplan GO, Humane Wetenschappen, 2006/040, p.21). 

Leerlijn actief burgerschap: 

Het GO heeft ook een leerlijn Actief Burgerschap met competenties als Duurzaam samenleven en 
Waardevorming. Deze workshop sluit aan bij deze twee competenties en meer specifiek bij: 

• Duurzaam samenleven/Cluster 1 Diversiteit, Vaardigheid 114. reflecteren over verschillen in 
gebruiken en betekenissen naar aanleiding van deelname aan culturele praktijken 

•  Waardevorming/Cluster 3 Spanningen en conflicten, Vaardigheden  
o 100. storingen en falende communicatie herkennen als potentiële oorzaken van 

conflict 
o 101. conflicterende waarden en andere aspecten van conflicten in de context 

plaatsen en evalueren. 
o 102. verschillende perspectieven in een conflict onderzoeken en reflecteren over 

duurzame oplossingen voor het conflict. 

3.5  WERKPRINCIPES VOORONDERZOEK 

De volgende principes uit het vooronderzoek werden weerhouden voor de uitwerking van de 
workshop: 

● Structuur aanbieden: het verloop van de les op papier uitprinten en aan de leerlingen te 
overhandigen; 

● Geleidelijkheidsprincipe: een duidelijk kader scheppen waarbinnen de workshop zich afspeelt 
aan de hand van een bepaalde opbouw; 

● Variatie aan activerende werkvormen: een aantal actieve werkvormen inzetten die gericht 
zijn op het aanleren en inoefenen van vaardigheden; 

● Kwaliteitsvol pedagogisch en theoretisch kader voor de leerkracht: het theoretisch gedeelte 
in de leerkrachtenbundel verschaft een uitgebreide theoretische basis en bronverwijzingen; 

● Ruimte voor erkenning van emoties: via het thema van de geweldloze communicatie en aan 
de hand van een geleidelijke opbouw (met ijsbrekers, oplopende moeilijkheidsgraad, 
energizers en besprekingen), en het gebruik van kleinere groepen waarbij iedereen de kans 
krijgt om op een comfortabele manier deel te nemen; 

● Flexibiliteit: ruimte laten in het programma voor allerlei onderwerpen die te maken hebben 
met diversiteit waarbij ook rekening kan gehouden worden met de voorkeuren en voorkennis 
van de leerlingen of de actualiteit; 

● Attitudegericht:  specifiek ingaan op het ontwikkelen van bepaalde competenties en 
vaardigheden die nodig zijn om op een constructieve manier in dialoog te gaan met andere 
meningen. En dit met het oog op meer attitudinale doelstellingen waarbij leerlingen specifieke 
waarden en normen omtrent constructieve controverse en meerstemmigheid gaan 
internaliseren aan de hand van actieve oefeningen.  
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4 SCENARIO  

Hieronder geven we aan de hand van een aantal fiches suggesties over de verschillende onderdelen 
en het verloop van de workshop over ’Verbindende communicatie in een diverse samenleving’. 
Opgeteld zijn de verschillende fiches/werkvormen 100 minuten lang en dus geschikt voor 2 lesuren. 
Voor een aantal fiches/werkvormen voorzien we variaties afhankelijk van het niveau en de dynamiek 
van de klasgroep. Elke fiche geeft informatie over de duur, het doel, de methodiek, de benodigde 
materialen, en de klasorganisatie. In dit scenario verwijzen we ook naar een PowerPoint- presentatie, 
waarvan een voorbeeld is te vinden in de bijlage. 

Samengevat kent de workshop het volgende verloop inclusief variaties: 

• Ijsbreker “hello, salaam, how do you do?”; 
• Theoretisch kader: diversiteit, cultuur en communicatie; 
• Interculturele communicatie en eerste stap geweldloze communicatie; 

o Rollenspel over interculturele communicatie; 
o Terugkoppeling: interculturele communicatie en eerste stap geweldloze 

communicatie; 
• Energizer: tropisch regenwoud; 
• Tweede stap geweldloze communicatie; 

o Variatie voor BSO: Dance of feelings; 
o Variatie voor ASO: Inside out en Zeg wat je voelt; 

• Derde stap geweldloze communicatie: Loop; 
• Reflectie De Hand. 

Dit icoon wijst op een tip die je als leerkracht kan inzetten in de klas, dit is een suggestie die kan 
helpen tijdens de workshop. 

 Doorheen de onderdelen is dit icoon terug te vinden, dit wijst erop dat de leerlingen hun 
leerlingenbundel moeten aanvullen. Wat ze moeten aanvullen staat naast dit icoon doorheen de 
verschillende delen van de workshop. 

 

1. Ijsbreker: “hello, salaam, how do you do?” 

Timing 10 minuten 

Doel Dit onderdeel is bedoeld als kennismaking en ijsbreker. Het stelt de leerlingen op hun 
gemak zodat ze ongeremd aan de workshop kunnen deelnemen. Hierbij komen zowel 
het thema diversiteit als het thema communicatie meteen aan bod in de vele manieren 
van ‘hallo’ zeggen die de leerlingen in groep neerschrijven  

Methodiek en werkvorm Het woord “diversiteit” wordt geprojecteerd (zie PPT slide 1), dit is het overkoepelend 
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thema van de workshop. 

Je verdeelt de klas in groepen van maximaal 6 leerlingen. Elke groep krijgt een A-3 blad 
en een stift. 

Deze workshop staat naast diversiteit ook in het thema van communicatie. Om de 
leerlingen kennis te laten maken met elkaar, geef je als leerkracht de instructie dat ze 
3 minuten de tijd krijgen om zoveel mogelijk manieren om “hallo” te zeggen, neer te 
schrijven. Dit mag in verschillende talen, dialecten of non-verbale handelingen. Om de 
leerlingen te motiveren zoveel mogelijk neer te schrijven geef je mee dat de groep met 
het meeste aantal begroetingen wint (zie PPT slide 3). 

Tip! Projecteer een timer zodat de leerlingen zicht hebben op de tijd en laat deze 
aftellen vanaf 3 minuten. 

Als de tijd afgelopen is vraag je aan elke groep om een vertegenwoordiger naar voren 
te sturen. Deze vertegenwoordigers gaan op een horizontale lijn staan. De rest van de 
groep blijft zitten en leest de begroetingen voor, de vertegenwoordiger van die groep 
mag per begroeting een stap vooruit zetten. Indien andere groepen hetzelfde woord 
hebben dan zet hun vertegenwoordiger ook een stap vooruit (zie PPT slide 4 en 5). 

Als leerkracht zie je erop toe dat dit vlot verloopt, geef mee aan de leerlingen dat ze 
de reeds genoemde begroetingen schrappen op hun blad. 

De groep waarvan de vertegenwoordiger op het einde het verst staat, wint.  

Materialen en media PowerPoint (slide 1 t.e.m. 5), A-3 bladen, stiften 

Verdeling klasgroep Groepen van maximaal 6 leerlingen 

 Na deze introductie vul je samen met de leerlingen de leerlingenbundel (p. 1) aan. 

 

2. Theoretisch kader: diversiteit, cultuur en communicatie 

Timing 5 minuten 

Doel De leerlingen krijgen meer informatie over het theoretisch kader waarin de workshop 
gesitueerd is. Zo geef je hen via een duidelijk schema de mogelijkheid om met de 
werkvormen in de volgende onderdelen aan de slag te gaan. Als leerkracht laat je de 
leerlingen nu kennismaken met wat diversiteit en cultuur omvat. Vervolgens wordt 
ook de concrete focus van de workshop toegelicht zijnde: ‘Verbindende communicatie 
binnen een diverse samenleving’. Verdergaande op deze communicatie wordt er meer 
licht geworpen op interculturele en geweldloze communicatie.  
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Methodiek en werkvorm Om de voorkennis van de leerlingen te testen wordt er eerst ingegaan op diversiteit 
en wat de leerlingen daaronder verstaan (zie PPT slide 6). 

Tip! Laat de leerlingen via Mentimeter een woordwolk vormen met de woorden 
die ze met diversiteit associëren en begin vanuit de inbreng van de leerlingen de uitleg 
over het begrip. De woorden die zij het best vinden passen, kunnen ze dan ook 
aanvullen in hun leerlingenbundel. 

Na deze bespreking en de inbreng van de leerlingen projecteer je kort wat er allemaal 
onder diversiteit verstaan wordt en leg je het begrip diversiteit duidelijk uit (zie PPT 
slide 7). 

De leerlingen vullen in hun leerlingenbundel (p. 2) aan wat ze associëren met 
diversiteit en de definitie hiervan. 

De leerkracht deelt mee dat binnen diversiteit cultuur eveneens een belangrijk begrip 
is. De cultuur-driehoek van Hofstede wordt geprojecteerd met de drie titels (zie PPT 
slide 8). De leerkracht bevraagt de leerlingen over wat ze zelf nog weten van deze 
cultuur-driehoek. Kort samengevat kan de leerkracht dit verder toelichten aan de klas 
door te vertellen dat er aangeboren menselijke natuur met universele basisbehoeftes 
aanwezig zijn in de onderste laag van de driehoek. Deze bevatten onderdak, voedsel, 
slaap, kleding, maar ook veiligheid, waardering, en liefde (hierbij kan je een verwijzing 
maken naar de behoeftepiramide van Maslow). In het midden van de driehoek zijn de 
aangeleerde cultuur van waarden, normen en gedrag aanwezig, dit bevat ook de 
manier waarop basisemoties geuit worden. Uiteindelijk aan de top van de piramide 
staat je persoonlijkheid, deze bestaat uit zowel aangeboren als aangeleerde 
eigenschappen. Mensen gaan hun culturele identiteit op verschillende manieren 
uiten.  

Vraag aan de klasgroep of ze de inhoud van de workshop al kunnen benoemen door 
het uitvoeren van de kennismakingsoefening rondom begroetingen en de uitleg 
omtrent diversiteit en cultuur. Laat  dan de leerlingen weten wat het concrete thema 
van de workshop zal zijn. Dit is: ‘Verbindende communicatie binnen een diverse 
samenleving’ (zie PPT slide 9). 

De leerkracht legt aan de leerlingen uit dat dit concrete thema bestaat uit twee 
aspecten zijnde: interculturele en geweldloze communicatie. Hierbij zullen we in het 
volgende onderdeel van de workshop eerst kennismaken met interculturele 
communicatie en de eerste stap van geweldloze communicatie, deze eerste stap 
omvat de overgang van waarnemingen naar gevoelens (zie PPT slide 10). 

De leerlingen vullen in de leerlingenbundel (p. 3) de cultuur driehoek aan met de 
drie elementen en vullen aan wat de eerste stap van geweldloze communicatie inhoudt 

Materialen en media PowerPoint (slide 6 t.e.m. 10), leerlingenbundel 
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Verdeling klasgroep Hele klasgroep 

 

3. Rollenspel over non-verbale interculturele communicatie en misverstanden 

Timing 15 minuten 

Doel De leerlingen zullen in dit deel zelf ondervinden hoe het voelt om verwikkeld te zijn in 
een non-verbaal intercultureel misverstand. Dit ervaren de leerlingen aan de hand van 
personages die ze krijgen en begroetingen die ze zullen uitvoeren. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen elkaar begroeten en nadenken over wat er precies misliep, hoe ze 
zich daarbij voelden en hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven. 

Methodiek en werkvorm Deze werkvorm kan uitgevoerd worden met de volledige klas. De leerkracht is de 
moderator en begeleider van het rollenspel (zie PPT slide 11). Elke leerling krijgt een 
kaartje (zie bijlage). Het is belangrijk dat de leerlingen alleen hun eigen kaartje lezen 
en nog niet onderling praten met hun medeleerlingen (zie PPT slide 12). 

De leerkracht vraagt aan de leerlingen om in een cirkel te gaan staan of zitten. De 
leerkracht gaat in het midden van de cirkel staan en heeft het blad met de namen en 
handelingen bij zich (zie bijlage). De leerkracht noemt nu de twee namen die naast 
elkaar geschreven zijn op het blad. Het is de bedoeling dat er nu telkens twee 
personages wiens naam genoemd werd, in het midden van de cirkel komen staan en 
elkaar begroeten zoals op hun kaartje voorschrijft. Bij enkele situaties zal de leerkracht 
ook een rol aannemen en een leerling in de cirkel op de beschreven manier gaan 
begroeten. 

Het is belangrijk om als leerkracht na elke begroeting het gesprek verder in goede 
banen te leiden. Zo vraag je aan de leerlingen die in het midden staan: 

- Wat is er nu precies gebeurd? 
- Waarom reageerde je zo?  
- Welke gevoelens had je daarbij? 

Deze vragen mag je eveneens naar de medeleerlingen richten, zo is het de bedoeling 
dat de toeschouwers van deze interactie ook vertellen wat ze precies gezien hebben 
en hoe zij dat interpreteren.  

Bij het gesprek omtrent deze vragen kan je als leerkracht al de link leggen met: 

Interculturele communicatie 
- Wisten jullie dat er zoveel verschillen bestaan tussen culturen wat betreft non-

verbale communicatie?  
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Geweldloze communicatie 
- Heb je als personage nu elkaars begroeting objectief waargenomen, dus 

zonder een betekenis te geven aan de begroeting of handeling?  
- Is er bij deze begroeting sprake van vooroordelen?  

Tip! Na het uitspelen van het rollenspel kan je eventueel vragen aan de leerlingen 
of ze zelf voorbeelden hebben van problemen met interculturele communicatie. Geef 
mee dat deze misverstanden kunnen variëren van oppervlakkig naar grotere conflicten. 
Hieronder staan enkele voorbeelden die je kan aankaarten en waarover de leerlingen 
kunnen discussiëren. 

- Welk antwoord geef je als iemand je vraagt hoe gaat het? 
- Ga je eerst bellen als je bij familie op bezoek gaat of niet? 
- Ga je zeggen “geef mij die pen” of “kan je me die pen geven aub?” 
- Opvattingen over fysieke afstand tussen twee personen tijdens een gesprek 
- Gewoontes rond schoenen uitdoen 
- Gewoontes rond bloemen geven 
- Hoe breng je slecht nieuws? Doe je dit direct of met een aanloopje? 
- Hoofddoek als symbool van bescheidenheid en deugdzaamheid of als symbool 

van onderdrukking? 
- Cornrows als symbool van Afrikaanse trots en verwijzing naar geschiedenis van 

slavernij in Amerika of als hip kapsel? 

De leerlingen vullen de leerlingenbundel (p. 4) aan met een voorbeeld van een 
misverstand dat kan optreden bij interculturele communicatie. 

Materialen en media PowerPoint (slide 11 en 12), kaartjes, leerlingenbundel 

Verdeling klasgroep Volledige klasgroep 

 

4. Terugkoppeling theoretisch kader 

Timing 10 minuten 

Doel Samen met de leerlingen wordt nu kort terugblikt op het rollenspel. Door de leerlingen 
hun ervaringen hierover te laten uiten kom je tot een geheel van bevindingen die de 
klas maakte over het tot stand komen van culturele misverstanden, het vermijden of 
oplossen ervan. Alsook denken de leerlingen na over hoe de eerste stap van 
geweldloze communicatie in de voorgaande opdracht aanwezig was.  

Methodiek en werkvorm Na het rollenspel verzamelen de leerlingen zich voor een klassikale bespreking rond 
het bord, daar noteert de leerkracht de antwoorden die de leerlingen geven om zo een 
overzicht te bewaren. De leerkracht begint deze bespreking met de focus op het tot 
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stand komen van interculturele misverstanden. De antwoorden die in dit gesprek aan 
bod moeten komen gaan over het gebrek aan kennis over de andere cultuur wat zorgt 
voor misverstanden, te snel een oordeel of een vooroordeel over de andere klaar 
hebben. De eigen normen en waarden als allesbepalend en universeel beschouwen. 
De eigen normen en waarden aan de ander toeschrijven (attributietheorie) en de eigen 
behoeftes en wensen onvoldoende kenbaar maken (zie PPT slide 13). 

Daarna zet de leerkracht de leerlingen aan om na te denken hoe ze deze interculturele 
misverstanden kunnen begrijpen. De antwoorden hierop komen vooral uit de 
leerlingen zelf maar gaan onder meer over meer leren over de ander en diens cultuur. 
Dus meer kennis verzamelen door hiernaar te vragen of nieuwsgierig te zijn. Beseffen 
dat niet enkel culturele verschillen voor conflicten zorgen maar dat mensen ook 
kunnen botsen door verschillen in persoonlijkheid (zie PPT slide 14). 

Ten slotte denken de leerlingen na hoe ze in dit rollenspel de eerste stap van 
geweldloze communicatie hebben toegepast. Deze eerste stap focust op de overgang 
van waarneming naar gevoelens. De leerkracht bevraagt de leerlingen en hoe ze een 
waarneming op een objectieve manier kunnen verwoorden in plaats van meteen te 
oordelen. De leerkracht bespreekt met de leerlingen of ze een onderscheid kunnen 
maken tussen een handeling (waarneming) en emoties die gepaard gaan met bepaalde 
interpretatie van gedrag (vooroordelen). De bespreking wordt afgerond door te 
verwijzen naar de volgende stap van geweldloze communicatie: behoeften (zie PPT 
slide 15). 

De leerlingen lezen in de leerlingenbundel (p. 4) kort de driestappenmethode die 
hen voorbereidt om het geweldloze communicatie proces. Alsook krijgen ze de 
mogelijkheid om voor zichzelf een antwoord op de vragen die tijdens het rollenspel aan 
bod kwamen te noteren in de leerlingenbundel (p. 5). In de puzzel onderaan de pagina 
vullen ze de twee delen aan van geweldloze communicatie zijnde: waarneming en 
gevoelens. In de leerlingenbundel (p. 6) schrijven de leerlingen de belangrijkste 
elementen op die besproken werden tijdens het gesprek aan het bord omtrent het 
totstandkomen en voorkomen van misverstanden.  

Materialen en media Bord, PowerPoint ter ondersteuning van de antwoorden (slide 13 t.e.m. 15), 
leerlingenbundel 

Verdeling klasgroep Volledige klasgroep 

Tip! We komen op het einde van het eerste lesuur en de leerlingen hebben reeds kennisgemaakt 
met elkaar en met de geweldloze en interculturele communicatie. Om de leerlingen wat te laten 
ontspannen en hun hoofd leeg te maken voor het volgende deel van de workshop wordt er voorgesteld 
om een energizer te doen met de klas 
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Energizer: Tropisch regenwoud 

Timing 5 minuten 

Doel Energizer: verbindings- en ontspanningsmoment 

Methodiek en werkvorm De leerkracht vraagt de groep om in een cirkel te gaan staan.De leerkracht begint 
telkens met het maken van een geluid of beweging die telkens één voor één 
opgenomen worden door de deelnemers links (golf-effect). Elke deelnemer start 
telkens nadat de persoon rechts van haar/hem is begonnen. Op die manier wordt het 
geluid opgebouwd en beweegt het door de ruimte.  

1. Handen over elkaar wrijven (wind) 
2. Vingers knippen (regendruppels) 
3. Met handen op de dijen slaan (harde regen) 
4. Met handen op de dijen slaan & tegelijk met de voeten op de vloer stampen 

(donder en regen) 
5. Met handen op de dijen slaan (donder gaat weg) 
6. Vingers knippen (regen) 
7. Handen over elkaar wrijven (enkel wind) 
8. Handen naast je (storm is voorbij) 

Materialen en media PowerPoint slide 16 

Verdeling klasgroep Volledige klasgroep 

Als u deze workshop doet met leerlingen uit het BSO dan maakt u nu gebruik van fiche 5.a Dance of 
feelings en daarna gaat u over naar 6. Loop. 

Indien u deze workshop doet met leerlingen uit het ASO kan u meteen overgaan naar 5.b: Inside Out 
met als vervolg daarop 5.b Zeg wat je voelt. 

5.a Dance of feelings 

Timing 30 minuten 

Doel  Leerlingen krijgen nu de kans om na te denken over de tweede stap in de geweldloze 
communicatie omtrent gevoelens en behoeften en hen de koppeling tussen beide 
laten ervaren. Leerlingen oefenen het onder woorden brengen van welke gevoelens 
voor hen samenhangen met bepaalde (on)vervulde behoeften. 

Methodiek en werkvorm De leerlingen krijgen een slide te zien met daarop de zes basisemoties in verschillende 
kleuren (zie PPT slide 17): 

- Vreugde: geel 
- Verdriet: blauw 
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- Angst: paars 
- Woede: rood 
- Verbazing: oranje 
- Afschuw: groen 

De klas wordt aan de hand van de kleuren ingedeeld in zes hoeken. Bijvoorbeeld door 
middel van een doek, een poster of een ander voorwerp in een bepaalde kleur. 

De leerlingen krijgen telkens een muziekfragment te horen en als de muziek stopt gaan 
ze in een bepaalde hoek gaan staan. De hoek die ze kiezen moet in overeenstemming 
zijn met het gevoel dat de muziek bij hen losmaakt. 

 Tip! Een variatie op de werkvorm kan zijn dat de leerlingen na elk fragment een 
standbeeld van de emotie die de muziek bij hen oproept moeten uitbeelden. Als 
leerkracht ben je vrij om hier zelf muziek te kiezen, het is leuk om ook verschillende 
fragmenten van muziek uit andere landen te nemen en deze af te spelen. 

Na elk fragment kan de leerkracht telkens enkele leerlingen kiezen die uitleggen 
waarom ze een bepaald gevoel hebben gekozen. De leerlingen wordt ook gevraagd of 
de gevoelens door hen als positief of negatief ervaren worden. 

De leerkracht licht op basis hiervan de volgende stap van geweldloze communicatie 
toe. Hierbij wordt de eerste stap (waarnemen) nog eens herhaalt: het waarnemen van 
bepaalde begroetingen of vormen van communicatie en hoe men zich daarbij voelt. 
Het is echter ook belangrijk om na te gaan welke behoeftes achter die gevoelens schuil 
gaan (zie PPT slide 18). 

Om dit in te oefenen maakt de leerkracht de link met de universele basisbehoeften 
van de cultuur-driehoek (slaap en rust, eten, drinken, onderdak, aanraking, warmte). 
Deze worden geprojecteerd samen met de zes basisemoties (zie PPT slide 19). De 
leerkracht zal straks een uitspraak voorlezen over een vervulde of onvervulde 
behoefte waar een bepaald gevoel achter schuil gaat. De leerkracht laat de leerlingen 
eerst kennismaken met wat behoeften precies zijn en hoe de leerlingen deze kunnen 
formuleren (zie PPT slide 20 en 21). Deze behoeften kunnen de leerlingen eveneens 
terugvinden in hun leerlingenbundel (p. 10). 

De leerkracht leest de uitspraken voor en na elke uitspraak moeten de leerlingen één 
van de zes hoeken van basisemoties kiezen, dit gevoel moeten ze uitspreken en daar 
een behoefte aan koppelen. Dat doen ze door telkens de volgende zin te gebruiken als 
antwoord op de uitspraak: “Ik voel me… want ik heb behoefte aan…” (zie PPT slide 22). 

Voorbeelden van uitspraken zijn: 

- “Ik heb deze morgen niet ontbeten en nu rommelt mijn maag van de honger.” 
- “Het is mooi weer en ik hou van de warmte van het zonlicht op mijn huid.” 
- “Het is heet in het klaslokaal en ik ben mijn waterfles vergeten.” 
- “Het regent pijpenstelen en ik moet naar buiten want ik heb les.” 
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- “Mijn lief is op vakantie en ik mis zijn knuffels.” 
- … 

Na deze opdracht zullen de leerlingen dus als antwoord op de uitspraken een gevoel 
geformuleerd hebben en deze gekoppeld hebben aan een specifieke vervulde of 
onvervulde behoefte die met dit gevoel gepaard gaat.  

De leerlingen noteren in de leerlingenbundel (p. 7) zelf nog drie voorbeelden van 
gevoelens en behoeften, ze kunnen hiervoor inspiratie opdoen uit de vorige opdracht.  

De leerkracht projecteert daarna slides met aanvullingen op de gevoelens (zie PPT slide 
23 t.e.m. 26). De leerkracht legt uit dat gevoelens positief en negatief kunnen zijn. 
Positieve gevoelens beschrijven een behoefte die vervuld is en negatieve gevoelens 
wijzen op een behoefte die onvervuld is. De leerkracht koppelt ook terug naar de 
vorige uitspraken en laat de leerlingen vertellen wanneer het ging over een positief of 
negatief gevoel die naar voren kwam bij een vervulde of onvervulde behoefte. Dit 
schema vormt een uitbreiding op de basisemoties en basisbehoeften (zie 
leerlingenbundel p. 10, 11 en 12) 

Materialen en media Voorwerpen in zes kleuren, PowerPoint (slide 17 t.e.m. 26), Muziekfragmenten, 
leerlingenbundel 

Verdeling klasgroep Hele klasgroep 

 

5.b Inside Out 

Timing 10 minuten 

Doel Leerlingen denken na over de tweede stap in de geweldloze communicatie omtrent 
gevoelens en behoeften.  

Methodiek en werkvorm Het volgende fragment wordt afgespeeld. Dit is afkomstig van de film ‘Inside out’ en 
laat je kennismaken met de verschillende basisemoties en hoe die zich uiten in het 
gedrag (zie PPT slide 27). Na het fragment stel je volgende vragen aan de klas: 

• Welke emoties heb je gezien in het fragment? 
• Hoe komen deze emoties naar voor in de gedragingen van het 

hoofdpersonage? 
• Kunnen jullie nog andere emoties benoemen naast deze basisemoties? 

Deze vragen worden klassikaal besproken (zie PPT slide 28) en leiden naar een volgend 
stukje theorie die de volgende stap van geweldloze communicatie toelicht. De 
leerkracht vraagt nog eens aan de klas wat de vorige stap was. Daarna licht die verder 
toe dat we het al gehad hebben over het waarnemen van bepaalde begroetingen of 

https://www.youtube.com/watch?v=1S0RKRRyqhQ
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vormen van communicatie en hoe men zich daarbij voelt. Het is echter ook belangrijk 
om na te gaan welke behoeftes achter die gevoelens liggen (zie PPT slide 29). 

De leerlingen vullen in hun leerlingenbundel (p. 7) het schema aan met telkens 
drie voorbeelden van gevoelens en behoeften.  

Gevoelens kunnen positief en negatief zijn. Positieve gevoelens beschrijven een 
behoefte die voldaan is en negatieve gevoelens wijzen op een behoefte die nog niet 
vervuld is. Denk aan het fragment van ‘Inside out’. Je behoeften uiten maakt aan de 
andere duidelijk wat belangrijk is voor jou. Zoals eerder bij het onderdeel gevoelens 
als werd beschreven, zijn je gevoelens gelinkt aan je behoeften. De behoeften die 
echter bij een bepaald gevoel horen verschillen van persoon tot persoon. Dus in plaats 
van te zeggen “Ik ben verdrietig omdat je me in de steek laat” geef je de behoefte aan 
die daarachter ligt “Ik ben verdrietig want ik heb iemand nodig die me helpt”. 

Materialen en media Fragment ‘Inside out’: https://www.youtube.com/watch?v=1S0RKRRyqhQ 
PowerPoint (slide 27 t.e.m. 29), leerlingenbundel 

Verdeling klasgroep Volledige klasgroep 

 

5.b Zeg wat je voelt 

Timing 20 minuten 

Doel De leerlingen hebben net informatie gekregen over de volgende stap in de geweldloze 
communicatie, nu gaan ze kennis maken met de verhalen van enkele leeftijdsgenoten. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen zich nu inleven in een personage en de situatie 
waar die in terecht is gekomen. Ze zullen tijdens deze opdracht leren hun gevoelens 
en behoeften te benoemen. Indien voor de Dance of feelings gekozen werd als 
werkvorm kan direct worden overgegaan naar Loop. 

Methodiek en werkvorm De leerlingen gaan per vier zitten, en vormen binnen deze groep een duo met een 
medeleerling. Er zijn twee situaties terug te vinden in de bijlage, elke situatie wordt 
verteld vanuit een ander gezichtspunt. Elk duo in de groep krijgt een personage en 
leest de achtergrond daarvan en de situatie waarin ze verwikkeld zijn. In elke situatie 
komt een misverstand voor door verschillende behoeften (zie PPT slide 30). 

De leerkracht verdeelt de personages en situaties (zie bijlage). Het is de bedoeling dat 
de leerlingen samen overleggen wie hun personage is waarover ze gelezen hebben en 
de gevoelens en behoeften identificeren die er voorkomen in de situatie. De leerlingen 
kunnen deze gevoelens en behoeften benoemen aan de hand van een fiche waar 
verschillende gevoelens en behoeften reeds neergeschreven zijn, hieruit kunnen ze 
inspiratie opdoen (leerlingenbundel p. 10, 11 en 12). Zo kunnen ze een keuze maken 
of het gaat over positieve of negatieve gevoelens en nadenken welke behoefte wel of 
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net niet voldaan is (zie PPT slide 31). Als de leerlingen de gevoelens en behoeften 
gevonden hebben, maken ze één concrete zin die dit samenvat: Ik zie dat je 
(waarneming), ik voel me (positief/negatief gevoel) door (beschrijving 
probleem/situatie), omdat ik behoefte heb aan (behoefte). De leerlingen krijgen hier 
10 minuten de tijd voor (zie PPT slide 32). 

Nadat elk duo nagedacht heeft over de gevoelens en behoeften van hun personage in 
de situatie gaan ze in gesprek. De duo’s beschrijven welke gevoelens de persoon 
ervaart in deze situatie en wat de specifieke behoeften zijn die achter deze gevoelens 
schuil gaan. De leerlingen proberen door dit gesprek de standpunten van elkaar te 
begrijpen en komen tot een conclusie van hoe het kwam dat er een misverstand tot 
stand is gekomen (zie PPT slide 33).  

Er wordt kort klassikaal teruggekoppeld en de leerlingen vertellen voor de klas hoe het 
misverstand ontstaan is en wat de gevoelens en behoeften waren van de personages. 

Materialen en media Leerlingenbundel: oplijsting van gevoelens en behoeften 
Kaartjes met situaties en personages 
PowerPoint (slide 30 t.e.m. 34) 

Verdeling klasgroep Groep van vier, binnen de groep twee duo’s 

 

6. Loop 

Timing 15 minuten 

Doel De leerlingen komen op het einde van de workshop in aanraking met de laatste stap 
van geweldloze communicatie. Ze gaan nu een verzoek formuleren en zo de workshop 
afronden. De leerlingen krijgen een fragment van een kortfilm te zien, hieruit doen ze 
inspiratie op over communicatieproblemen en hoe deze overwonnen kunnen worden. 

Methodiek en werkvorm Doorheen de workshop hebben we al drie elementen van geweldloze communicatie 
overlopen zijnde: waarneming, gevoelens en behoeften. We ronden nu af met de 
laatste stap. Zo is het de bedoeling dat we nu ook een verzoek uitspreken naar de 
ander toe. Enkel benoemen of begrijpen wat er gebeurt, is namelijk onvoldoende, je 
moet ook een boodschap kunnen overbrengen op een manier die de ander begrijpt.  

Er wordt verdergegaan op de vorige opdracht, waarbij gevoelens werden omgezet in 
behoeften. We bekijken eerst een kortfilm (5’) genaamd Loop (op Disney+) over een 
meisje met ASS die non-verbaal is en een jongen die de opdracht krijgt een dagje met 
haar te kanoën. We zien hoe ze beiden verschillende behoeftes en gevoelens 
doormaken, maar moeite hebben om met elkaar te communiceren. In de vorige stap 
benoemden we de gevoelens en behoeftes van de verschillende personages, maar nu 
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proberen we de stap verder te zetten en net als Renée en Marcus de weg naar elkaar 
terug te vinden (zie PPT slide 35). 

Na het bekijken van het fragment krijgen de leerlingen de kans om ook een verzoek te 
formuleren voor het personage die ze in de vorige opdracht hebben leren kennen. Dit 
verzoek communiceren ze dan ook naar de andere persoon die zich in dezelfde situatie 
bevond en zo komen ze samen tot een oplossing of overeenkomst (zie PPT slide 36). 

BSO optie (zie PPT slide 37): In geval gekozen werd voor de werkvorm Dance of 
feelings, krijgen leerlingen hier de kans om alle stappen van de geweldloze 
communicatie toe te passen. De leerlingen gaan voor de personages uit de kortfilm 
concreet formuleren wat ze waargenomen hebben, welke gevoelens en behoeften 
aanwezig waren en hoe ze dit gecommuniceerd hebben naar elkaar toe via een 
verzoek. Zo formuleren ze individueel de volgende zin en kiezen ze voor zichzelf of ze 
dit wensen te doen vanuit het perspectief van Renée of Marcus: “Ik zie dat je 
(waarneming), ik voel me (positief/negatief gevoel) door (beschrijving 
probleem/situatie), omdat ik behoefte heb aan (behoefte) en dit wens ik samen met 
jou te verkrijgen (verzoek)” Dus hier op het einde trachten ze ook nog een verzoek te 
formuleren aan de ander om een oplossing te vinden die tegemoet komt aan je 
behoeften.  

ASO optie (zie PPT slide 38): Deze leerlingen hebben net ‘Zeg wat je voelt’ afgerond en 
krijgen de kortfilm te zien als inspiratie om hun verschillende gevoelens en behoeften 
te verzoenen in een concreet verzoek naar de ander toe. Deze leerlingen bespreken 
kort het fragment en wat ze gezien hebben in hun groep van 4 en gaan daarna terug 
naar hun personages uit het onderdeel ‘Zeg wat je voelt’. Samen formuleren ze nu, 
naast de reeds gevonden gevoelens en behoeften, ook een verzoek. Dit doen ze door 
de zin die ze reeds geformuleerd hadden ook aan te vullen met wat ze wensen samen 
met de ander te verkrijgen. Dus hier op het einde trachten ze ook nog een verzoek te 
formuleren aan de ander om een oplossing te vinden die tegemoet komt aan je 
behoeften 

De leerkracht legt ook uit dat met respect luisteren naar anderen niet per definitie 
betekent dat je moet doen wat anderen vragen. In de plaats kan je ook gewoon 
luisteren naar wat anderen voelen en toch verbonden blijven met jezelf.  

Tenslotte wordt teruggekoppeld naar het theoretisch kader en overloopt de leerkracht 
het algemene schema als samenvatting (zie PPT slide 39). 

Doorheen deze laatste fase vullen de leerlingen de leerlingenbundel (p. 8) verder 
aan. Daarvoor verzinnen ze zelf een situatie, benoemen ze de gevoelens en behoeftes 
en formuleren een verzoek. Tot slot vullen ze het samenvattend schema aan op pagina 
9. 

Materialen en media Leerlingenbundel 
Kortfilm Loop (Disney+) 
PowerPoint (slide 35 t.e.m. 39) 
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Verdeling klasgroep Groep van vier, binnen de groep twee duo’s 

 

7. De Hand 

Timing 10 minuten 

Doel De leerlingen reflecteren over hoe ze zich bij deze workshop hebben gevoeld, wat ze 
hebben geleerd, en wat ze willen meenemen. 

Methodiek en werkvorm Deze reflectie oefening doen we aan de hand van onze vijf vingers en onze twee 
handen (zie PPT slide 40). Er kan voor gekozen worden om een grote kartonnen hand 
in het klaslokaal te zetten waaraan de leerlingen post-its hangen. Andere optie is het 
uitdelen van bladen papier met daarop een grote hand waar de leerlingen voor zichzelf 
telkens de vragen beantwoorden per vinger. Nog een andere mogelijkheid is het 
maken van bijvoorbeeld een Padlet met een kolom per vinger waar de leerlingen via 
hun gsm commentaar kunnen geven. 

Voor elke vinger noemen de leerlingen een moment waarop ze of dat ze: 

• Duim: geweldig vonden of trots waren op zichzelf 
• Wijsvinger: verder willen oefenen, belangrijk vonden, mee willen nemen 

naar huis  
• Middelvinger: niet goed vonden, een hekel aan hadden 
• Ringvinger: zich gesteund voelden 
• Pink: zich klein voelden, moeilijk vonden 

Tip! Afhankelijk van de klasgroep kan er nog gekozen worden om de werkvorm 
uit te breiden met de: 

• Hele hand: wat heb je te geven? 
• Andere hele hand: wat heb je te ontvangen? 

 

Eenmaal leerlingen de oefening voor zichzelf hebben gemaakt kan de de leerkracht de 
workshop afronden door de leerlingen nog even klassikaal te bevragen  

• Hoe kunnen jullie de stappen van geweldloze communicatie nu gebruiken in 
jullie eigen leven? 

• Zou je dingen nu anders aanpakken? (gesprek op gang trekken door te 
verwijzen naar stages, praktijklessen waar ze feedback/kritiek kregen en hoe 
dat dan ging, of een moeilijke toets, verloren voetbalmatch,…) 
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Materialen en media Afhankelijk van de variatie: kartonnen hand en post-its, bladen met gedrukte 
handafdruk, of link/QR-code naar Padlet. 

Verdeling klasgroep Eerst individueel en dan volledige klasgroep 

Deze workshop is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad BSO (later arbeidsmarktfinaliteit), maar 
is uiteraard ook geschikt voor de TSO en ASO (dubbele en doorstroomfinaliteit). Indien u deze 
workshop wenst te doen in het ASO bieden wij nog een extra onderdeel aan waarbij de leerlingen over 
de workshop en hun ervaringen kunnen reflecteren. 

Reflectie 

Timing Een week 

Doel Diepe reflectie over het toepassen van interculturele en geweldloze communicatie in 
het dagelijkse leven. 

Methodiek en werkvorm Leerlingen laten reflecteren op basis van een (digitaal) dagboek. In een klein groepje 
met medeleerlingen waarbij ze zich veilig voelen kunnen ervaringen gedeeld worden. 
Leerlingen kunnen kiezen of ze dit doen op basis van een private Facebook-groep, een 
gemeenschappelijke Google-drive, of een briefuitwisseling. De leerkracht kan ook via 
Smartschool leerlingen de mogelijkheid geven om uit te wisselen. 

Na een week vatten leerlingen de conclusies over hun reflectie samen in een 
schriftelijk verslag (bv. 1 - 2 A4) of in een filmpje. 

Materialen en media / 

Verdeling klasgroep Leerlingen individueel 
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5 LEERLINGENBUNDEL 

Opdat de leerlingen doorheen de workshop de informatie zouden kunnen bijhouden werd er een 
leerlingenbundel ontworpen. Deze is terug te vinden in de bijlage. Het is de bedoeling dat de leerlingen 
deze bundel bij zich hebben en zoals in het scenario vermeldt staat is het aangewezen om de leerlingen 
doorheen de workshop deze bundel te laten aanvullen. De bundel heeft als doel een houvast te bieden 
aan de leerlingen zodat ze tijdens en na afloop van de workshop blijven inzicht verkrijgen in de 
begrippen en opdrachten die tijdens de workshop gehanteerd werden. 
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6 EXTRA-MUROSACTIVITEIT: “VERBINDENDE ONTMOETING”  

Dit lesmateriaal is gericht op het ontwikkelen van bepaalde attitudes aan de hand van vaardigheden 
die nodig zijn om samenleven en dialoog in een diverse samenleving op een constructieve manier te 
laten verlopen (Van Alstein, 2018). Daarbij wordt er specifiek gefocust op competenties inzake 
verbindende communicatie in een diverse samenleving. Een extra-murosactiviteit biedt de 
mogelijkheid om nog meer in te zetten op attitudes aan de hand van bijvoorbeeld samenwerkingen 
met andere scholen of klassen. Het tot stand brengen van ontmoetingen kan een waardevolle 
aanvulling betekenen op de theorie en de oefeningen in de workshop (Baay, Baarda, & Schoemaker, 
2021). Aan de hand van het intentioneel organiseren van ontmoeting zullen deze leerlingen ervaring 
opdoen met andersdenkenden en hun vaardigheden met betrekking tot diversiteit en communicatie 
in de praktijk kunnen brengen. 

De volgende stappen zijn nodig om verbindende ontmoetingen tot stand te brengen: 

6.1  KLASMATCHING 

Leerkrachten gaan op zoek naar een “tweeling-klas” met jongeren van verschillende scholen, 
achtergronden, onderwijsvormen, OKAN, etc. (Vermeulen, M., et al, 2019). In een ideaal scenario 
bestaat er een website of app waar scholen en klassen zich op kunnen registreren en waar je op zoek 
kan gaan naar een ‘match’. Aangezien het uitwerken van dit idee ons te ver zou brengen en dit wellicht 
beter door een overkoepelende instantie wordt gedragen, houden we het hier bij deze suggestie. 

Indien scholen de middelen hebben om er een Europees project van te maken dan kunnen ze wel via 
het platform eTwinning op zoek naar andere scholen en leerkrachten die een internationale dimensie 
in hun klas willen binnenbrengen. Indien taal een obstakel is voor de leerlingen dan kan er bij zulke 
projecten gekeken worden naar scholen in Nederland.  

Als men de uitwisseling lokaal wil houden dan kunnen scholen en leerkrachten via Facebook een 
oproep verspreiden, via de scholengemeenschap op zoek gaan naar een tweeling-klas, of andere 
netwerken aanspreken. In de bijlage vind je een voorbeeld van hoe zo een oproep eruit zou kunnen 
zien. 

6.2  PARALLEL TRAJECT 

Leerkrachten van de tweeling-klassen doorlopen met hun klassen een gelijklopend traject rond 
diversiteit en verbindende communicatie. Tijdens het traject wisselen jongeren al eens foto’s of een 
filmpje uit. Kijk ook naar GoodPlanet (2021) voor inspiratie. Het kan dan bijvoorbeeld handig zijn om 
een Facebookgroep aan te maken waarop beide klasgroepen filmpjes en foto’s kunnen delen. in dit 
stadium van de uitwisseling houden de leerkrachten nog goed de touwtjes in handen en kunnen 
leerlingen dus niet zomaar zelf zaken posten of delen. Leerkrachten monitoren ook de reacties en 
kunnen bepaalde commentaren weerhouden indien ze niet gepast zouden zijn. Hieronder enkele tips 
en tricks voor het managen van zo’n Facebookgroep: 

● Enkel de leerkrachten hebben de status “beheerder” op de pagina; 
● De beheerders kunnen er voor kiezen om de mogelijkheid dat andere leden van de 

Facebookgroep berichten, foto’s of video’s posten op de pagina, uit te schakelen; 

https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm
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● De beheerders kunnen er ook voor kiezen om die mogelijkheid toe te laten, maar via een 
controlerende tussenstop. Als leerlingen dus berichten, foto’s of video’s willen posten zullen 
ze enkel verschijnen als één van de beheerders dit toestaat; 

● De beheerders kunnen ongewenste berichten gedeeld door leerlingen steeds verwijderen of 
verbergen; 

● De beheerders kunnen de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij berichten die ze delen, 
uitschakelen; 

● De beheerders kunnen ongewenste reacties op berichten verbergen of verwijderen; 
● Beheerders kunnen de mogelijkheid voor bepaalde leden van de groep om reacties te 

plaatsen, blokkeren. 

6.3  ONTMOETINGSDAG 

Aan het einde van het traject gaan de leerlingen van de tweeling-klassen elkaar effectief ontmoeten. 
Hier trekken de leerkrachten best minstens één volle dag voor uit waarop de leerlingen samen op stap 
gaan en verschillende activiteiten mogelijk zijn. Hieronder geven we een voorbeeld van zo’n 
ontmoetingsdag. 

Dagdeel Activiteit 

Ochtend Samen ontbijten: alle leerlingen brengen eten mee dat in hun cultuur gegeten 
wordt in de ochtend. Leerlingen gaan in groepjes zitten met telkens twee 
leerlingen uit elke klas. 

Voormiddag Leerlingen nemen deel aan een rondleiding in de stad waarbij ze kennismaken 
met het multiculturele leven in Gent en de migratiegeschiedenis. Tijdens de 
rondleiding moeten leerlingen de ontbrekende stukken van een tijdslijn in elkaar 
steken in gemengde groepjes.  

Mogelijke rondleidingen:  

• Ontdek het multiculturele leven in de Sleepstraat: 
https://gentsegidsen.be/nl/tours/guided/ontdek-het-multiculturele-
leven-sleepstraat/ ; 

• Op stap zonder grenzen: 
https://vizit.be/nl/content/themes_and_neighbourhoods/?city=1 . 

Middag Leerlingen gaan samen eten in één van de lokale internationale restaurants waar 
ze de rondleiding hebben doorgebracht. 

Namiddag Verschillende activiteiten zijn mogelijk: 

• Samen verbindende spel-activiteiten ondernemen zoals Human Bingo, 
Moodboard, of  complimentenposter (ECBO, 2021; GoodPlanet, 2021) 
waarbij competenties inzake verbindende communicatie kunnen 
geoefend worden; 

• Samen gaan kijken naar een theatervoorstelling over diversiteit zoals bv. 

https://gentsegidsen.be/nl/tours/guided/ontdek-het-multiculturele-leven-sleepstraat/
https://gentsegidsen.be/nl/tours/guided/ontdek-het-multiculturele-leven-sleepstraat/
https://vizit.be/nl/content/themes_and_neighbourhoods/?city=1
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Us,(k)now van Dalila Hermans in NTGent en hierover debat organiseren 
waarbij competenties inzake verbindende communicatie kunnen 
geoefend worden; 

• Samen de Democratiefabriek van BELvue bezoeken; 
• Samen deelnemen aan een kookworkshop met internationale gerechten. 

6.4  SOUVENIR 

Om een meer duurzame dimensie in de extra-muros te steken kunnen leerlingen een reportage maken 
over de ontmoeting en dit samen ineen steken. Hier kan het nuttig zijn om te differentiëren aan de 
hand van communicatiegerichte scripts met rolverdelingen zodat leerlingen een duidelijke structuur 
en taakverdeling meekrijgen (Paelman, 2008). Deze activiteit laat ook toe om de vaardigheden en 
attitudes die ze aangeleerd kregen, effectief te gaan toepassen. Bovendien kan het resultaat dienen 
om soortgelijke trajecten te promoten bij andere scholen en bewustmaking rond verbindende 
communicatie te verspreiden. 

Mogelijke rollen voor het maken van een reportage zijn: de scriptschrijver, de regisseur, de 
cameraman of cameravrouw, de presentator, de spotter, de monteur, de acteur (Het Klokhuis). 
Afhankelijk van het niveau van de groep kan er voor gekozen worden om ofwel de gehele groep te 
laten samenwerken aan één reportage (per rol kunnen leerlingen dan in groepjes van drie of vier 
samenwerken), ofwel groepjes van zes of zeven te vormen die klasoverstijgend samenwerken aan 
telkens een andere reportage.  

De leerkrachten bieden structuur door de leerlingen per rol concrete doe-opdrachten te geven en een 
timing waarbinnen ze hun opdrachten moeten afwerken. De leerkrachten bieden ook structuur door 
een digitale ruimte te creëren waarbinnen de leerlingen de verschillende onderdelen en resultaten 
van hun groepswerk kunnen bekijken. De ‘acteurs’ kunnen leerlingen zijn die bijvoorbeeld graag in 
beeld komen of die specifiek gevolgd worden om bv. een verhaallijn in de reportage te steken. 

Rol Opdrachten Timing 

Script Schrijf een script met het verloop van de reportage. Je 
doet dit door een papier met de lange kant naar 
beneden in twee te delen: aan de ene kant beschrijf je 
de mogelijke beelden, aan de andere kant het geluid 
(wat er gezegd wordt) 

Voor de 
ontmoetingsdag 

Regie Geef aanwijzingen aan de cameramannen en -vrouwen 
over hoe iets in beeld moet worden gebracht 

Tijdens het filmen 

Beeld Alles filmen wat je denkt dat interessant kan zijn voor 
de reportage. 

Voor, tijdens en na 
de ontmoetingsdag 

Presenteren Commentaar geven tijdens het filmen, iemand 
interviewen, commentaar inspreken tijdens het 
monteren. Goede samenwerking met de scriptschrijvers 

Tijdens het filmen en 
monteren. 
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vereist. 

Spotten De beelden selecteren en bekijken welk beeldmateriaal 
bruikbaar is en wat niet. Goede samenwerking met de 
scriptschrijvers vereist. 

Na het filmen 

Monteren Het geselecteerde beeldmateriaal aan elkaar monteren 
op basis van het script. Samenwerken met de 
presentator voor eventuele voice-overs. 

Na het spotten 

Bekijken Samen met alle leerlingen de reportage(s) bekijken. Na het monteren 
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7 REFLECTIEVERSLAG 

7.1  VOORBEREIDING  

Alle drie kozen we aan het begin van dit academiejaar voor het thema diversiteit. Gedurende ons 
vooronderzoek hebben we gezocht naar materiaal dat hier reeds over bestond en waaruit we 
inspiratie konden putten, of het nu ging over inhoud of werkvormen. Daarnaast interviewden we ook 
enkele leerkrachten om te polsen naar hun ervaring met burgerschapseducatie, en hoe zij dat 
concreet toepassen in de les. Vervolgens zijn we vanuit dat vooronderzoek beginnen bouwen aan de 
workshop.  

Het vooronderzoek leerde ons dat diversiteit een breed concept is dat een integrale aanpak vergt over 
vakken en scholen heen (Baay, Baarda, & Schoemaker, 2021). Identiteit is een belangrijk aspect van 
diversiteit en kan gebruikt worden als ingang om het over meer controversiële thema's te hebben 
(BELvue, 2017). We zagen dat het introduceren van kennis op basis van kwalitatieve bronnen 
belangrijk is om discussies te kaderen. Zo is het belangrijk dat de kennis op een niet te complexe manier 
wordt aangeboden, dat het thema afgebakend is, en dat je een (pedagogisch) kader voorhanden hebt om 
naar terug te grijpen tijdens klasgesprekken. Daarnaast kwam duidelijk naar voor uit de interviews die 
we hadden met leerkrachten dat het kan het helpen om als leerkracht een duidelijk kader te hanteren 
met een aantal vaststaande thema's (Dedoncker & Michiels, 2018; persoonlijke gesprekken, 2021). Van 
Alstein (2018) vermeldt meermaals hoe structuur aanleveren helpt om controversiële thema’s 
bespreekbaar te maken. Daarnaast laat het aanbieden van structuur ook geleidelijkheid toe. Een bepaalde 
opbouw en het respecteren ervan kunnen belangrijk zijn om veiligheid in te bouwen en vertrouwen te 
creëren (Dedoncker & Michiels, 2018; Baay, Baarda, & Schoemaker, 2021). Van Alstein (2018) benadrukt 
dat het hanteren van verschillende werkvormen de kansen vergroot om leerlingen actief te betrekken en 
vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien laat dit toe om alle leerlingen te betrekken aangezien 
verschillende competenties worden aangesproken (Paelman, 2008). Het gebruik van verschillende 
activerende werkvormen is dus een must om controversiële thema's bespreekbaar te maken en alle 
standpunten aan bod te laten komen. 

Op basis van deze analyse en bedenkingen besloten we voor de workshop de focus te leggen op het 
thema van ‘verbindende communicatie in een diverse samenleving’. Enerzijds omdat we met dit 
thema vakoverschrijdend kunnen werken (en dus diversiteit op een meer integrale manier 
benaderen)Anderzijds omdat dit thema zich er goed toe leent om te werken aan attitudes en 
vaardigheden, met name het ombuigen van moeilijke gesprekken naar een constructieve dialoog. 
Daarvoor staan in onze workshop twee pijlers centraal: communicatie en respect voor diversiteit in 
de klas en in de bredere maatschappij. 

Vanuit deze conclusies identificeerden we ook enkele basiswerkprincipes waarop we onze workshop 
hebben gebaseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van structuur als een belangrijke 
leidraad voor leerlingen. Het toepassen van het geleidelijkheidsprincipe aan de hand van een bepaalde 
opbouw om veiligheid te creëren. Het inzetten van een variatie aan activerende werkvormen die 
gericht zijn op het aanleren en inoefenen van vaardigheden. Het aanbieden van een kwaliteitsvol 
pedagogisch en theoretisch kader voor de leerkracht. Ruimte bieden voor erkenning van emoties (via 
het thema van de geweldloze communicatie en de geleidelijke opbouw). Het inbouwen van flexibiliteit 
in gebruik. En het belang van te werken aan de attitudes  die nodig zijn om op een constructieve 
manier in dialoog te gaan met andere meningen. 
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Met deze workshop trachten we dus ook bij te dragen aan een open klasklimaat dat de democratische 
attitudes van de leerlingen kan stimuleren (Van Alstein, 2018). In het vooronderzoek kwamen we in 
contact met ‘het democratisch laboratorium’ van Van Alstein (2018). In deze workshop proberen we 
dan ook ruimte te maken voor dialoog en de klas te beschouwen als zo’n democratisch laboratorium: 
de klas is een veilige ruimte waar leerlingen kunnen en mogen experimenteren en fouten maken. De 
leerlingen worden gestimuleerd om te oefenen met de aangebrachte informatie en werkvormen 
zodat hun skills en vaardigheden kunnen groeien en later ingezet worden buiten de schoolmuren. De 
werkvormen tijdens de workshop zijn bovendien zodanig ontworpen dat elke leerling de mogelijkheid 
krijgt om te participeren.  

7.2  EVALUATIE WORKSHOP EN AANPASSINGEN 

Voor het uittestmoment van de workshop kozen we voor   het eerste deel waarbij de leerlingen kennis 
maakten met ons thema en uiteindelijk ook een werkvorm uitprobeerden in het teken van 
interculturele communicatie en de misverstanden die er mee gepaard kunnen gaan.   

De workshop werd goed ontvangen. Het kennismakingsspel werd gezien als een leuke intro om het 
concept diversiteit aan te brengen. Tegelijk was de link met het thema niet voor iedereen duidelijk, 
dus hebben we dit bijkomend benadrukt in het workshopscenario. De werkvormen en vooral het 
activerende rollenspel werden goed geëvalueerd. We kregen ook appreciatie voor onze 
gestructureerde aanbreng van de theorie. Aandachtspunt hierbij was om de theorie tijdens het 
rollenspel sneller vast te zetten.  Daarom hebben we het rollenspel in het scenario ingekort en leggen 
we beter de nadruk tijdens de nabespreking op de schema’s die in het begin ook een bod komen.  Een 
andere aanpassing die we maakten was het duidelijker vermelden van de doelstellingen die we 
wensen dat de leerlingen aan het einde van de workshop bereikt hebben. 

Op basis van het uittestmoment en de evaluatie ervan kunnen we zeggen dat de belangrijkste sterke 
punten van onze workshop zijn: het gestructureerde theoretische kader als rode draad, de 
interactieve werkvormen die alle leerlingen op een ervaringsgerichte manier activeren, en de 
verschillende spel- en ontspanningselementen. We hopen een zo duidelijk mogelijke leidraad aan te 
bieden aan de hand van de verschillende uitgewerkte fases en werkvormen in het scenario. Het zal 
echter belangrijk zijn voor de leerkracht die hiermee aan de slag wil gaan, om zich goed in te lezen in 
het theoretische kader vooraleer de workshop of delen ervan effectief in de klas te gaan toepassen. 
Het kan ook nuttig zijn als leerkracht om zelf een reflectie te maken over de eigen competenties wat 
betreft interculturele en geweldloze communicatie. We hopen dat deze workshop zal bijdragen aan 
het creëren van een veilig klasklimaat waar leerkracht en leerlingen controverse op een positieve en 
constructieve manier benaderen en in verbinding kunnen gaan met anderen. 
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9 BIJLAGEN 

In de bijlage kan u de transcripts van de interviews terugvinden die in het kader van het vooronderzoek 
werden uitgevoerd alsook de analyse van de reeds bestaande educatieve materialen. Daarnaast kan 
u een link terugvinden naar de begeleidende powerpoint, deze is gebaseerd op de workshop en kan u 
tijdens het geven van de workshop ondersteunen. Eveneens zijn er fiches van emoties en behoeften 
aanwezig die de leerlingen kunnen gebruiken ter inspiratie bij het verwoorden van de stap van 
gevoelens naar behoeften bij geweldloze communicatie. Het materiaal dat u nodig heeft tijdens de 
workshop, kan u hieronder raadplegen en afdrukken voor de workshop.  

9.1  INTERVIEWS LEERKRACHTEN3 

9.1.1  ANALYSE  

Om informatie te vergaren over burgerschapseducatie in de klas en de schoolcontext werden drie 
leerkrachten geïnterviewd, twee vrouwen en één man, allen actief in het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap. Antje, onze eerste leerkracht, geeft al vijf jaar les in de derde graad Verkoop 
en zevende jaar BSO, in de vakken Conflicthantering, Maatschappelijke en Culturele Vorming, Politie 
en Burgerschap. De tweede leerkracht, Bram, is sinds dit jaar actief in de eerste graad tweede jaar 
ASO, als leerkracht Nederlands en Geschiedenis. De derde en laatste leerkracht, Kelly is al zestien 
jaar actief en geeft dit schooljaar les in de eerste graad ASO en voorgaande jaren ook in de tweede 
graad. Ze is leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) en Geschiedenis. We kozen ervoor om 
drie verschillende profielen te interviewen, zo scheppen we een zo breed mogelijk beeld van hoe 
burgerschap vandaag aan bod komt in de klas, er verschillen zijn tussen de graden waarin ze 
lesgeven, de stromingen en tussen de jaren ervaring in het onderwijs. 

9.1.1.1 BURGERSCHAP 

Als we kijken naar de definitie die leerkrachten en leerlingen geven aan burgerschap dan zien we 
dat de visie van de geïnterviewde leerkrachten vaak aansluit bij Van Alstein (2018), maar dat 
leerlingen initieel een eerder beperkte visie hebben. Leerlingen interpreteren het concept 
burgerschap vaak als ‘het volgen van de regels’ en leggen verbanden met belastingen betalen en de 
massa volgen. We zien dat eenmaal leerlingen een beter idee krijgen van het concept, ze vaak 
enthousiast reageren (Van Alstein, 2018). 

Antje geeft burgerschap als apart vak één uur per week vanuit een pilootproject dat (nog) niet onder 
de nieuwe eindtermen valt. Aangezien ze heel vrij is in het bepalen van onderwerpen betrekt zij 
actief de leerlingen bij het maken van keuzes voor thema’s. Interessegebieden zijn dan vaak 
internationale politieke conflicten en mensenrechten (bv. Free Palestina), polarisatie, racisme en 
discriminatie (etnisch profileren, Black Lives Matter). Voor haar is het vanzelfsprekend om de 
actualiteit in de lessen te betrekken, en moedigt deze werkwijze ook aan, maar benadrukt wel dat 
de vluchtige interesse van leerlingen hierbij problematisch kan zijn. Om te vermijden dat het 
onderwerp zich vernauwt tot slechts één feit of precedent, vindt ze het daarom belangrijk om 

 

3 Gebaseerd op persoonlijke gesprekken (Ockerman, L. , 16/11/2021), (Heuvicq, Z., 30/11/2021), 
(Casier, J., 24/11/2021). 
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actuele topics te verbinden met grotere thema’s. Ook Bram vindt het belangrijk om de actualiteit 
aan bod te laten komen in de lessen, maar gebruikt het eerder als een bruggetje naar de leerstof. 
Bij hem komen burgerschap en diversiteit vooral aan bod in klasgesprekken die ontstaan uit 
bepaalde klasdiscussies en -conflicten. Hij brengt onderwerpen die horen bij burgerschap en 
diversiteit zelf minder actief/bewust aan bod, maar vindt het wel belangrijk verder in te gaan op 
gesprekken/conflicten/discussies die zich onder de leerlingen voordoen. Zo legt hij zijn les 
regelmatig stil als hij merkt dat een bepaalde situatie of discussie eerst uitgeklaard moet worden. 
Want, zoals ook beschreven door Van Alstein (2018), mogen we moeilijke onderwerpen, discussies 
en conflicten niet uit de weg gaan, maar kunnen we het dankzij een constructief gesprek ombuigen 
naar een opbouwend leermoment wat op termijn bijdraagt aan een open klasklimaat. Hij benadrukt 
wel dat hij de dialoog hierover niet vaak zelf opstart, maar vooral inpikt op de leerlingen om hen 
niet te ver uit hun comfortzone te halen en hen af te schrikken. Kelly hecht net zoals Bram en Antje 
veel belang aan de actualiteit en gebruikt dit om bepaalde thema's aan te kaarten. Ze vertelt ook 
dat de actualiteit vaak veel meer leeft bij de jongeren en dat ze via sociale media heel veel in contact 
komen met het nieuws. Zowel in NCZ als in Geschiedenis komt burgerschap aan bod. Maar in NCZ 
heeft ze hier meer tijd voor omdat ze niet vasthangt aan examens en een handboek, dit zorgt er ook 
voor dat ze op de actualiteit kan inspelen en ruimte kan maken voor gesprekken daarrond. 

9.1.1.2 DIVERSITEIT 

Bram ziet diversiteit als een breed begrip en definieert het als een omgeving waar iedereen kan zijn 
wie hij/zij/hen willen zijn, en waar iedereen dat moet kunnen accepteren. Kelly stelt ook dat 
diversiteit alles is die er maar kan zijn van verschillen tussen mensen, het is iets wat heel sterk 
aanwezig is in de maatschappij en waar de leerlingen veel meer rekening mee houden dan ze zelf 
beseffen. Ook Antje vindt het belangrijk dit breder te definiëren dan enkel de etnisch-culturele 
verschillen en benadrukt het belang van een transversale definitie. Daarnaast ziet zij identiteit ook 
als een belangrijk onderdeel van diversiteit. Om de verschillende schakeringen van de identiteit te 
ontdekken, en te leren omgaan met zaken zoals confirmation bias, het verschil tussen wij en zij … is 
het volgens haar dan ook belangrijk om voldoende kennis te hebben van het systeem van stereotype 
vooroordelen, in- en out-groups, wij- vs-zij-denken. Tot slot vindt zij het aangewezen om het thema 
diversiteit anders te benaderen in heterogene en homogene klassen. In die eerste zou het thema 
racisme bijvoorbeeld sneller vanzelf aan bod komen, terwijl het in overwegend homogene klassen 
net aan te raden is om eerst andere vormen van diversiteit te bespreken. De achtergrond van de 
leerlingengroep speelt namelijk mee in het bepalen van de manier van kennis-introductie, zo wordt 
het in witte klassen bijvoorbeeld als veiliger ervaren om eerst thema’s als socio-economische status 
(SES) te bespreken vooraleer het te hebben over moeilijker ervaren topics als huidskleur of geloof. 

9.1.1.3 WERKVORMEN  

Antje, Bram en Kelly gebruiken allemaal regelmatig klasgesprekken of het klassieke 
onderwijsleergesprek om thema’s rond diversiteit en burgerschap te bespreken. Antje benadrukt 
hierbij de invloed van de vraagstelling, en het duiden van het verschil tussen emotionele en rationele 
argumenten in een debat. Andere werkvormen die ze hanteert zijn projecten waarbij rond een 
bepaald thema gewerkt wordt. Daar kunnen dan verschillende werkvormen onder vallen, zoals het 
opzetten van campagnes, het maken van filmpjes, interviews of presentaties en het maken van een 
uitstap, zoals bijvoorbeeld de diversiteit-wandeling rond Leopold II in Brussel. De werkvormen en 
aandachtspunten die ze hierbij aanhaalt leunen heel sterk aan bij wat we ook lazen in het boek van 
Van Alstein (2018). Antje benadrukt ook het belang van kennis-introductie. Dit kan door leerlingen 
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zelf tot kennis te laten komen en zelf bronnen te geven, of via een stuk tekst of beeldmateriaal. 
Hierbij spelen de leerlingenkenmerken een rol: het kan bijvoorbeeld interessanter zijn om 
beeldmateriaal aan te bieden in plaatsen van teksten om bepaalde leerlingengroepen niet te 
ontmoedigen. Een andere manier van kennis-introductie is een experiment in het klein herhalen in 
de klas. 

Wat we zeker ook willen meenemen uit de interviews is dat het moeilijk blijft om de impact te meten 
van de lessen, zeker rond het thema burgerschap. Je kan leerlingen, in termen van kennen en 
kunnen, bijbrengen hoe ze op een beschaafde manier van mening kunnen verschillen. Het effect 
ervan ook effectief (willen) toepassen buiten de klas, is echter moeilijker te controleren. 

9.1.1.4 DIFFERENTIËREN 

Zowel Bram, Antje als Kelly geven aan dat het voor elk vak, los van burgerschap, belangrijk is om te 
differentiëren op het vlak van achtergrond en voorkennis. Omdat het zonder vertrouwen of 
verbinding zeer moeilijk is om thema’s zoals homoseksualiteit of seksueel grensoverschrijdend 
gedrag aan te kaarten bij leerlingen, is het ook belangrijk om oefeningen en activiteiten te gebruiken 
die het vertrouwen in/onder elkaar verhogen. Zonder verbinding is het namelijk zeer moeilijk om 
veiligheid in te bouwen, een belangrijk aspect dat gedurende het hele schooljaar de aandacht van 
de leerkracht vergt. Antje maakt hiervoor onder andere gebruik van de agressie-thermometer. Het 
is een tool die het bespreken van emoties toegankelijker maakt en eenvoudig in te zetten is in een 
onderwijscontext. 

Daarnaast probeert ze de leerlingen ook bewust te maken van het verschil tussen het observeren 
en interpreteren van gedrag, wat een belangrijke invloed heeft op hoe ze met conflicten omgaan. 
Een belangrijke aanvulling hierop is de manier waarop Kelly de leerlingen in een discussie laat 
vertrekken uit de ‘ik-persoon’, in plaats vanuit iets wat een ander gedaan heeft. Dit idee is afkomstig 
uit de PIKASOL regels (staat voor Privacy, Ik-persoon, Cultuur, Kiezen, Actief, Seksualiteit en 
Luisteren), dit zijn afspraken die met de leerlingen gemaakt worden om een veilige omgeving te 
garanderen waarin ze erop kunnen rekenen dat hun bijdrage binnen de groep blijft en het geeft hen 
ook het recht om aan te geven wanneer ze liever iets niet delen met de groep. Ook Bram benadrukt 
het belang van onderling respect om een veilige context te creëren waarin leerlingen zichzelf 
kunnen en mogen zijn. 

Tot slot wijst Kelly er ons ook op dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor de leerlingen die 
zich liever wat meer op de achtergrond houden bij discussies. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan 
bod komt, maakt ze gebruik van een carrousel waarbij de leerlingen telkens doorschuiven en zo 
tegen een ander moeten spreken. Aan de hand van whiteboards kan elke leerling participeren en 
voor zichzelf een antwoord formuleren. Daarna gaan ze samenzitten met een andere leerling die 
het meest verschilt van mening met hen en knopen ze een gesprek daarover aan. 

9.1.1.5 STEUN 

We zien dat er vrij veel steun is vanuit het GO! en de scholen zelf in de vorm van materiaal zoals 
toolboxen om bijvoorbeeld te werken rond het Europees Parlement, Eduboxen en ook 
nascholingen, sprekers … Toch zijn er ook tussen de scholen onderling heel wat verschillen. Zo merkt 
Bram op dat hij op het vlak van burgerschap eigenlijk geen input krijgt vanuit de school, maar dat 
zou natuurlijk ook kunnen liggen aan het feit dat dat bij hen in de 1e graad zo niet aan bod komt in 
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het lessenpakket. Waar hij wel ondersteuning in krijgt zijn de klasgesprekken waarvoor hij kan 
rekenen op de hulp, steun en tips van de leerlingenbegeleider. Kelly geeft ook aan dat ze met de 
levensbeschouwelijke leerkrachten zeker één keer per jaar een gezamenlijk thema uitwerken. Dat 
is een project van zes lestijden waarmee ze met alle leerlingen uit de levensbeschouwingen samen 
overgaan tot dialoog om te horen hoe is het bij de anderen. Ook Antje zou graag meer 
samenwerkingen willen opzoeken tussen Burgerschap en de levensbeschouwelijke vakken 
(bijvoorbeeld omtrent taboes in seksualiteit), maar wordt verhinderd door gebrek aan tijd en 
leerplannen. Momenteel zoekt ze bewust de samenwerking op met andere vakken zoals PAV in het 
kader van een nest-systeem. Volgens Kelly is de directie heel meegaand als ze met vragen zitten of 
rond een bepaald thema iets willen uitwerken. Als ze toch problemen ervaart, is dat meestal met 
individuele leerkrachten die het nut niet inzien van een project. Zo wilden ze rond paarse vrijdag 
(een dag waarop leerlingen door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen 
tonen met LGBTQ+'ers) met krantjes uitdelen, maar waren er enkele leerkrachten die hier geen zin 
in hadden en geen zin hadden om mee te doen aan ‘die zever’. Ze vond dit zeker ten opzichte van 
de leerlingen niet kunnen. Zo’n situaties blijven eerder uitzonderlijk, maar er zijn dus ook wel 
leerkrachten die openlijk en in het bijzijn van leerlingen zulke commentaar durven geven.  
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9.2  ANALYSE EDUCATIEVE MATERIALEN 

De geanalyseerde bestaande didactische materialen omvatten twee bronnen uit België en één uit 
Nederland. Allen leggen de focus op het omgaan met diversiteit in de klascontext op verschillende 
vormen en manieren. Een eerste bron omvat een handleiding afkomstig van de educatieve dienst 
BELvue (2017), deze ontwikkelt gratis interactieve educatieve activiteiten gericht op leerlingen van 
het lager en het secundair onderwijs. Vervolgens komt ook het Equi-X project van de vzw Zijn – 
Beweging tegen Geweld aan bod, dat werd ontwikkeld met de steun van het programma voor 
rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie in 2018 (Dedoncker & Michiels, 2018). En 
ten slotte analyseerden we het resultaat van het Diversiteitsexperiment Rotterdam ontmoet Urk 
(Baay, Baarda, Schoemaker, 2021). Dit experiment werd opgezet met oog op het ontwikkelen van 
aansprekende (onderwijs)activiteiten en werd uitgevoerd met studenten en docenten uit Urk (ROC 
Friese Poort) en Rotterdam (Zadkine) in 2021. Het didactisch materiaal is het resultaat van de 
ervaringen en een verzameling van de werkvormen. 

9.2.1  DOEL EN DOELGROEPEN 

De doelstellingen van de verschillende didactische materialen die we analyseerden sluiten dicht aan 
bij wat Van Alstein (2018) ‘de politieke klas’ noemt, met aandacht voor democratisch burgerschap, 
kritisch denken en interpersoonlijke vaardigheden. Zo wil BELvue leerlingen leren omgaan met de 
uitdagingen van de huidige samenleving en hen doen nadenken over actief burgerschap en 
democratie. De focus ligt op het leren samenleven in een pluriforme, ‘gekleurde’ maatschappij 
waarin burgers afzien van geweld bij het oplossen van conflicten. Rotterdam ontmoet Urk verwijst 
naar de vaardigheden die horen bij begrip, respect, nieuwsgierigheid, gerichtheid op de ander, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. In 
tegenstelling tot de andere twee materialen die breder zijn van inslag, spitst Equi-X zich toe op een 
specifiek onderdeel van diversiteit, namelijk gender. Daarnaast wil het ook sociaal engagement in 
de eigen omgeving stimuleren. 

BELvue verwijst in het didactisch materiaal specifiek naar een aantal vakoverschrijdende eindtermen 
(V.O.E.T.) en sleutelcompetenties die worden nagestreefd door hun werkvormen. De competenties 
die aandacht krijgen gaan over: communicatief vermogen, inlevingsvermogen, kritisch denken, open 
constructieve houding tonen, respect, verdraagzaamheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en 
zelfkennis. Equi-x verwijst niet specifiek naar eindtermen, en Rotterdam ontmoet Urk volgt niet de 
opdeling en specifieke kenmerken van werkvormen in het Vlaams onderwijs, waardoor dan ook 
geen vakoverschrijdende eindtermen of sleutelcompetenties opgenomen werden. De beoogde 
competenties van de bestudeerde educatieve materialen, sluiten naadloos aan bij het democratisch 
gebeuren in de klas en de wereld. Hoewel ze telkens op een andere manier opgebouwd zijn, en niet 
alle 3 expliciet vermelden welke eindtermen en sleutelcompetenties precies aan bod komen, 
kunnen we de samenvatting van de beoogde vaardigheden bij BELvue ook voor de andere pakketten 
gebruiken. Het gaat hierbij om het communicatief vermogen, inlevingsvermogen, kritisch denken, 
open constructieve houding tonen, respect, verdraagzaamheid, verbondenheid, 
verantwoordelijkheid en zelfkennis. 

De doelgroep van deze materialen kan telkens doorgetrokken worden naar jongeren. Het eerste 
pakket dat we analyseerden, BELvue, richt zich zeer specifiek enkel op deze doelgroep. Er wordt 
daarbij gefocust op het sensibiliseren van kinderen en jongeren en hoe deze kunnen omgaan met 
de uitdagingen in de huidige samenleving. Jongeren worden daarbij aangezet om na te denken over 
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actief burgerschap en democratie. Bij het Equi-X project wordt de doelgroep expliciet vermeld, 
namelijk ‘adolescenten en vroege volwassenen’. Daarnaast richt de handleiding zich uitdrukkelijk 
tot de gebruikers in de eerste lijn, namelijk zij die de jongeren gaan begeleiden (leerkrachten 
secundair onderwijs maar bijvoorbeeld ook jeugd- en vormingswerkers). Ook Rotterdam ontmoet 
Urk splitst de doelgroep van het didactisch materiaal op in enerzijds de leerkrachten en anderzijds 
de studenten, zijnde het mbo (middelbaar beroepsonderwijs in Nederland, dus voor studenten van 
minimum 16 jaar). 

9.2.2  LEERINHOUDEN EN WERKVORMEN  

De leerinhouden van de didactische materialen kunnen allen teruggekoppeld worden naar 
diversiteit. Interessant is dat de nadruk van de bronnen telkens op een ander aspect van diversiteit 
ligt maar toch vaak geconcretiseerd wordt naar gelijkaardige werkvormen. Zo heeft de leerinhoud 
van BELvue als doel om ook in klasverband verder te werken aan wat actief democratisch 
burgerschap is, toegespitst op identiteit, diversiteit en democratie. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 
van het boek van Maarten Van Alstein, kunnen we de school zien als een veilige omgeving waarin 
leerlingen kunnen opgroeien tot democratische burgers. De werkvormen en leerdoelen die 
aangereikt worden in dit pakket zijn dus een zeer welkome aanvulling op de meer algemene lessen. 

In het materiaal van Rotterdam ontmoet Urk zien we eigenlijk een sterke parallel met BELvue, ook 
zij zien de schoolomgeving niet als een voorfase van de maatschappij maar als een onderdeel ervan. 
Dat betekent dat de vraagstukken waar men in de maatschappij dagdagelijks mee te maken krijgt, 
bijvoorbeeld diversiteit, ook in het onderwijs aan bod komen. Volgens de auteurs van deze 
publicatie zoekt het onderwijs een antwoord op de vraag hoe we elkaars verschillen leren waarden. 
Met deze publicatie willen ze dan ook handvaten bieden en de lezers inspireren om “aan de slag te 
gaan met de verbinding tussen jezelf, de ander en de wereld”.  

Bij Equi-X is ook de volgorde waarin de verschillende thema’s aan bod komen belangrijk: men 
bespreekt naast gender ook identiteit en discriminatie, geweld, seksualiteit, drugs en alcohol, 
sociale media, en zorg. Wat betreft de werkvormen zien we een een aantal 
gemeenschappelijkheden waarbij leerlingen vaak eerst zelfstandig of in subgroepen aan het werk 
worden gezet, gevolgd door een klasgesprek of klassikale reflectie. BELvue werkt bijvoorbeeld met 
verschillende opdrachten waarvoor men fiches gebruikt en klasgesprekken inzet. Bij Equi-X begint 
men de workshops met een individueel reflectiemoment in stilte, gevolgd door creatief werk in 
kleine groepjes en een plenaire afsluiting of klasdiscussie waarbij men inzichten deelt met elkaar. 
Rotterdam ontmoet Urk geeft de leerlingen dan weer telkens opdrachten waarbij ze alleen of in 
groepjes aan de slag gaan. Elke werkvorm wordt daarna afgesloten met een klasgesprek op basis 
van enkele voorgestelde reflectie- en gevoelsvragen. 

In de materialen die we analyseerden wordt ook telkens ingezet op meer dan dialoog en discussie, 
wat, zoals we konden lezen bij Van Alstein (2018), een belangrijke verruiming is. Aan de hand van 
creatieve werkvormen doen ze de leerlingen stilstaan bij wie ze zijn, hoe ze in de wereld staan, hoe 
ze staan ten opzichte van hun omgeving en hoe ze met die omgeving in dialoog kunnen gaan om 
van elkaar te leren en elkaar te leren appreciëren. Er zit dus telkens een element ‘actie’ in de 
materialen: het bezoek aan de Democratiefabriek, de Campagne op het einde van Equi-X, en de 
praktijkgerichte werking van Rotterdam ontmoet Urk. 
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Daarnaast voorzien alle drie de pakketten specifieke informatie voor de leerkracht en/of begeleider. 
Bij BELvue zijn dit tips voor moeilijke discussies, Equi-X geeft concreet advies over hoe een veilige 
ruimte kan gecreëerd worden voor kritische reflectie, en Rotterdam ontmoet Urk geeft extra tips bij 
elke werkvorm en manieren waarop de werkvorm kan aangepast worden volgens de context en 
situatie. Zowel Equi-X als Rotterdam ontmoet Urk vermelden een aantal principes als basis voor de 
methode die ze gebruiken, beiden vertrekken ze hiervoor vanuit wetenschappelijk onderzoek en 
evidence-based practices. Concreet gebruikt Equi-X het KAVES-principe voor gedragsverandering: 
Kennis, Attitude, Vaardigheden, Emoties, Steun en vertrekt Rotterdam ontmoet Urk vanuit de 
ontwerpprincipes van Jonathan Sacks en andere concepten waardoor ze zich hebben laten 
inspireren uit literatuur- en praktijkonderzoek. 

Tot slot zijn er nog enkele zaken die ons zijn opgevallen bij de analyse van de materialen. Zo is 
Rotterdam ontmoet Urk het enige materiaal dat per werkvorm specifieke variaties en alternatieven 
geeft om zowel online als offline te werken. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat dit materiaal 
werd ontwikkeld tijdens de coronapandemie. Ook Equi-X onderscheidt zich van de andere 2 
materialen. Zo bieden ze uitgebreide theoretische achtergrondinformatie en vestigen ze de aandacht 
op de opbouw van het programma waarbij men eerst een veilig klimaat wil creëren vooraleer meer 
gevoelige onderwerpen aan te raken. 

9.2.3  KWALITEIT VAN HET MATERIAAL  

We zien dat de werkvormen in alle drie de materialen goed afgestemd zijn op de inhoud, dat er per 
werkvorm specifieke doelstellingen werden geformuleerd, en dat alle drie de materialen ook vrij 
recent en up to date zijn. BELvue heeft al meerdere keren het materiaal herzien, telkens volgend op 
nieuwe edities van de Democratiefabriek. Op die manier trachten ze mee te evolueren met de 
steeds veranderende samenleving en aansluiting te blijven vinden bij de leefwereld van hun 
doelgroep. 

Zowel Equi-X en Rotterdam ontmoet Urk scoren goed op de wetenschappelijke kwaliteit van het 
materiaal. Zo is Equi-X grotendeels gebaseerd op een evidence-based best practice erkend door de 
World Health Organisation (WHO): het H|M|D programma. Bovendien werkten ze samen met het 
Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven dat het workshopprogramma 
onderzocht aan de hand van pre- en posttest van de deelnemende jongeren. Rotterdam ontmoet 
Urk kwam tot stand vanuit een uitgebreid experiment en dialoog tussen studenten, docenten en 
onderzoekers. De combinatie van die verschillende invalshoeken, geeft een enorme boost aan het 
niveau van deze publicatie. Zo zorgt de inbreng van zowel studenten als docenten ervoor dat er veel 
variatie is in werkvormen en dat er voldoende rekening gehouden wordt met de veiligheid in de 
groep en fase van groepsvorming waarin ze zich bevinden. 

Daarnaast zetten de reflectie- en gevoelsvragen bij Rotterdam ontmoet Urk ook aan tot een 
persoonlijke dialoog en reflectie. Ook Equi-X zet in op het belang van een veilige (klas)omgeving. 
Zo wijst het begeleiders er niet alleen op dat de thema’s gevoeligheden en angsten kunnen naar 
boven brengen bij de leerlingen, maar ook dat hier voldoende aandacht en ruimte voor moet zijn. 
Zo biedt het hoofdstuk over geweld van Equi-X bijvoorbeeld waardevolle kennis en vaardigheden 
voor leerlingen om op een geweldloze en constructieve manier om te gaan met conflict en 
tegenstellingen (Van Alstein, 2018). Wat wel ontbreekt in de door ons onderzochte materialen, is 
een analyse van de voorkennis en beginsituatie van de leerlingengroep. Er wordt niet ingegaan op 
de diversiteit van de groep of onderzocht in hoeverre er verschillende standpunten aanwezig zijn. 
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Volgens ons wordt er te veel gerekend op de al aanwezige diversiteit. Daardoor is er te weinig oog 
voor mogelijk homogene groepen die een hoger risico op polarisatie inhouden (Van Alstein, 2018). 
Daarnaast moeten we ook een kanttekening maken bij de toepasbaarheid van de werkvormen van 
Equi-X en Rotterdam ontmoet Urk. Gezien de grote variatie in werkvormen in het pakket zelf, speelt 
die laatste hier wel al op in. Daarnaast reikt het ook telkens verschillende tips en variaties aan, die 
de leerkracht kunnen helpen de werkvormen aan te passen naar de specifieke context. 
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9.3  ONDERZOEK 

9.3.1   BURGERSCHAP EN DIVERSITEIT 

Uit het boek van Maarten Van Alstein (2018) kunnen we afleiden dat de kern van het 
introduceren van burgerschap in de klas gaat om het bekwamen van leerlingen in het 
constructief hanteren van conflicten. Indien leerlingen dit onder de knie hebben, kunnen ze 
adequaat functioneren in een democratische samenleving. Dit sluit goed aan bij de definitie 
van burgerschap als sleutelcompetentie in de nieuwe eindtermen, zo verwijst men hierin ook 
naar identiteit, diversiteit, participatie, dialoog, politiek en democratische principes. Hoe 
kunnen we nu het concept diversiteit gaan definiëren op basis van ons vooronderzoek? 
Burgerschap tracht een antwoord te formuleren op de vraag ‘hoe we leerlingen kunnen 
ondersteunen in hun zoektocht naar hun plaats in onze superdiverse samenleving’. Van 
Alstein (2018) benadrukt hierbij het belang van een positieve benadering van controverse én 
van het op een constructieve manier leren omgaan met verschillende perspectieven. Die visie 
zien we ook terugkeren in het rapport van Rotterdam ontmoet Urk (Baay, Baarda, 
Schoemaker, 2021) waarbij men spreekt over de schoolomgeving als ‘onderdeel van de 
maatschappij waar leerlingen leren om een steentje bij te dragen en elkaars verschillen te 
waarderen’. Dit pakket vermeldt ook het belang van een integrale aanpak van diversiteit in 
onderwijs. Diversiteit maakt deel uit van burgerschapseducatie en komt daarbij in al zijn 
facetten aan bod. Hieronder wordt geschetst hoe diversiteit binnen het brede concept 
burgerschap gedefinieerd wordt in het didactisch materiaal en vanuit de geïnterviewde 
leerkrachten. 

9.3.1.1 DIVERSITEIT ALS EEN BREED CONCEPT 

Uit de interviews blijkt dat leerlingen een zeer enge definitie hebben van diversiteit als ‘etnisch 
culturele verschillen’. Leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opentrekken van 
het concept en het loskomen van categoriale indelingen als taal, sociaaleconomische status 
(SES), etnisch culturele verschillen of disabilities. Zo wordt bevestigd in de interviews dat een 
pedagogisch kader belangrijk is om hiermee om te gaan. Het opentrekken van diversiteit 
gebeurt dan bijvoorbeeld via het vasthangen van discussies aan een aantal vaststaande 
thema's. Het bestaan van een visie op bv. het niveau van de school of in een leerplan, kan dus 
helpen om polarisatie tegen te gaan. In het didactisch materiaal zien we dat BELvue (2017) 
zich vooral focust op het bewustmaken van leerlingen op vooroordelen. Diversiteit wordt 
hierbij, naast identiteit en democratie, ook expliciet vernoemd als onderdeel van actief 
democratisch burgerschap. Equi-X (Dedoncker & Michiels, 2018) richt zich op het voorkomen 
van gendergerelateerd geweld. Hierin wordt gender dus als een specifiek aspect van 
diversiteit belicht. Daarnaast heeft het echter ook aandacht voor de identiteit als belangrijk 
onderdeel van diversiteit. Tot slot belicht Rotterdam ontmoet Urk (Baay, Baarda, & 
Schoemaker, 2021) dan weer meer het aspect ‘inclusie’. Maar ook hier trekt men het begrip 
diversiteit verder open en spreekt men van ‘alle verschillen die er zijn tussen mensen en de 
percepties over die verschillen’. 

9.3.1.2 IDENTITEIT ALS BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DIVERSITEIT  

Zowel bij de analyse van de didactische materialen als bij de interviews van de leerkrachten 
zien we dat het begrip identiteit vaak gebruikt wordt om meer polariserende thema’s te 
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introduceren. Zo wordt bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van een analyse van de eigen 
identiteit als brugje naar een analyse van bijvoorbeeld verschillende perspectieven en 
stereotypes. Jongeren zijn tijdens de puberteit en jong-adolescentie nog in volle ontwikkeling, 
hun identiteit is daarbij ook sterk onderhevig aan verschillende interne en externe factoren 
(Dedoncker & Michiels, 2018). Daarom is het ook belangrijk om ons niet te beperken tot één 
oefening/activiteit, maar identiteit te zien als onderdeel van actief burgerschap en leerlingen 
via verschillende werkvormen bewust te maken van de diversiteit binnen hun eigen en 
andermans identiteit. Dat is een aspect dat zeker aan bod komt in het pakket van 
BELvue(2017), en waar ook de andere 2 projecten voldoende aandacht aan besteden.  

9.3.2  ONDERZOEK: BURGERSCHAP EN DIVERSITEIT IN DE KLAS 

Van Alstein (2018) reikt in zijn boek verschillende werkvormen aan om in de klas aan de slag 
te gaan met controversiële thema’s. Die werkvormen zagen we ook terugkomen in de analyse 
van het didactisch materiaal én de interviews. Daarbij werd regelmatig het belang van de 
hieronder beschreven aspecten benadrukt.  

9.3.2.1 KENNIS EN BRONNEN 

Om klasgesprekken en -projecten tot een goed einde te brengen, is een goede voorbereiding 
cruciaal. Kennis-introductie is dus een belangrijk onderdeel van een goed klasgesprek of het 
opstarten van een project (Van Alstein, 2018). De didactische materialen verschillen op het 
vlak van kwaliteit van de achtergrondinformatie, zo bieden sommige bronnen enorm veel 
informatie en links aan en anderen minder. Equi-X (Dedoncker & Michiels, 2018) bevat 
uitgebreide theoretische achtergrondinformatie met zowel aandacht voor sociologische 
aspecten als nuttige links. Het belang van goede bronnen en het bekwamen van leerlingen om 
met kwaliteitsvolle bronnen om te gaan wordt als een uitdaging gezien door de leerkrachten 
die we interviewden. De rol van de leerkracht als sturende factor is onontbeerlijk om 
leerlingen de weg te wijzen naar betrouwbaar bronnenmateriaal. 

9.3.2.2 ACTUALITEIT 

Van Alstein (2018) vermeldt het belang van het betrekken van leerlingen als een manier om 
preventief te werken. In de interviews met leerkrachten zien we dat de actualiteit een 
belangrijke rol speelt bij het bepalen van thema’s en introduceren van kennis. Leerlingen 
stellen vaak zelf thema’s voor die leven in de klasgroep. Het kan dan interessant zijn om dieper 
in te gaan op actuele topics. BELvue (2017) besteedt ook aandacht aan concrete en reële 
situaties die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. 

9.3.2.3 DIFFERENTIATIE EN VERSCHEIDENHEID IN WERKVORMEN 

Op het microniveau wordt nagegaan welke achtergronden of talenten leerlingen hebben. 
Zoals Van Alstein (2018) aangaf is het daarbij belangrijk om niet alleen oog te hebben voor de 
diversiteit in de klas, maar ook rekening te houden met de neiging tot polarisatie in te 
homogene klasgroepen. Als leerkracht is het dus belangrijk om rekening te houden met de 
diversiteit in de groep, wat onlosmakelijk verbonden is met het concept ‘differentiëren’. Het 
laat de leerkracht toe de diversiteit in de groep om te zetten naar een kracht. De aanwezigheid 
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van verschillende standpunten in een leerlingengroep is dus een voorwaarde voor een goed 
klasgesprek. Van Alstein (2018) verwijst meermaals naar het gebruik van genoeg verschillende 
werkvormen en verschillende vormen van leren. Uit de interviews blijkt dat leerkracht 
inzetten op verschillende werkvormen om te differentiëren. In de didactische materialen zien 
we niet altijd genoeg aandacht voor differentiatie of het analyseren van de beginsituatie van 
leerlingen. Vaak gaat men uit van diverse klasgroepen en houdt men geen rekening met het 
gebruiken van verschillende leervormen (BELvue, 2017; Equi-X, 2018). Klasgesprekken komen 
aan bod in alle materialen die we onderzochten. Natuurlijk hangt de kwaliteit van de uitkomst 
van klasgesprekken voor een groot stuk samen met de vaardigheden van de leerkracht of 
begeleider en welke methodes die hanteert om bijvoorbeeld ook minder mondige leerlingen 
aan het woord te laten. Rotterdam ontmoet Urk (Baay, Baarda, & Schoemaker, 2021) hanteert 
dan wel verschillende leerstijlen, zo biedt dit materiaal de mogelijkheid om op een flexibele 
manier de werkvormen in te zetten in de klas via ‘variaties in de onderwijscontext’. 
Gelijkaardig aan de beschrijving van Van Alstein (2018) besteden ze ook aandacht aan 
samenwerking, verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk doel (contacttheorie). De 
verschillende materialen stellen werkvormen voor waarbij leerlingen moeten samenwerken 
aan een gemeenschappelijke opdracht. Rotterdam ontmoet Urk (Baay, Baarda, & 
Schoemaker, 2021) vermeldt al deze aspecten letterlijk wanneer men het heeft over de 
randvoorwaarden voor onderwijs rond diversiteit en inclusie. Zo moeten de leerlingen in 
contact kunnen komen met mensen buiten hun eigen bubbel, groepen moeten dezelfde 
status hebben en een gemeenschappelijk doel, en de mogelijkheid om te kunnen 
samenwerken.  

9.3.2.4 VEILIGHEID IN DE KLASCONTEXT 

In het stuk over ‘de politieke klas’, heeft Van Alstein (2018) het over het aanleren van 
interpersoonlijke vaardigheden wanneer men leerlingen leert omgaan met conflicten en 
tegenstellingen. Het onderdeel omtrent klasgesprekken licht verder het begeleiden van 
minder verbale leerlingen en het bewaken van wederzijds respect toe. Ook wordt er veel 
belang gehecht aan het creëren van een ‘open klasklimaat’ en de ‘open veilige klas’ waarin 
duidelijke afspraken, kennis, vertrouwen en de rol van conflict vermeld worden als 
aandachtspunten (Van Alstein, 2018). We zien deze aspecten van veiligheid en het creëren 
van een veilige klasomgeving terugkomen in de didactische materialen en de interviews. 
Steeds wordt verwezen naar het feit dat sommige thema’s gevoeligheden en angsten kunnen 
naar boven halen bij leerlingen. Uit de analyse wordt het duidelijk dat men veel aandacht 
hecht aan geweldloze communicatie en conflicthantering. Vanuit de interviews wordt het 
creëren van een vertrouwensband, veiligheid en privacy gezien als een voorwaarde om het 
over gevoelige thema’s te hebben, en als iets waar je elke les aan moet werken. De didactische 
materialen focussen ook op dit aspect door aandacht te besteden aan de cyclus van geweld 
en een geweldloze omgang met conflict en tegenstellingen (Dedoncker & Michiels, 2018). 
Daarnaast wordt er ook veel belang gehecht aan emoties, steun, en gevoelsvragen als 
basisvoorwaarden voor een goed verloop van gesprekken en opdrachten  (Baay, Baarda, & 
Schoemaker, 2021). 

9.3.2.5 STRUCTUUR 

Structuur, procedures, duidelijke doelstellingen en een pedagogisch kader zijn nodige 
factoren om succesvol controversiële thema’s te behandelen in de klas (Van Alstein, 2018). 



   

 

   

 

53 

We zien dit vooral aan bod komen in de didactische materialen en minder bij de leerkrachten. 
Zij maken in de plaats daarvan vaker gebruik van een breed kader met vaststaande thema’s 
om verschillende onderwerpen aan op te hangen. De didactische materialen zijn over het 
algemeen heel sterk in het aanbieden van structuur aan de hand van duidelijke doelstellingen 
en beschrijvingen. Bij Rotterdam ontmoet Urk ((Baay, Baarda, Schoemaker, 2021) bieden de 
ontwerpprincipes van Jonathan Sacks (2007) bovendien een sterk kader waarbinnen de 
werkvormen worden uitgewerkt. Zo focust men op de diapraxis voor dialoog, hierbij wil men 
eerder samen dingen doen dan erover te discussiëren. Er wordt ook gezocht naar een 
gemeenschappelijke basis voor afspraken en naar verbinding vanuit pluraliteit. Leerlingen 
moeten eveneens de ruimte krijgen en gestimuleerd worden.  

9.3.2.6 PROFESSIONALISERING LEERKRACHTEN 

Van Alstein (2018) heeft ook aandacht voor de rol en de vaardigheden van de leerkracht als 
belangrijke factor voor succesvolle activiteiten. Hij vermeldt hierbij onder andere het belang 
van een goede begeleiding van klasgesprekken door middel van (actief) luisteren, doorvragen, 
en onpartijdigheid. Ook de verandering die het bespreken van controversiële thema’s kan 
hebben op de relatie tussen leerkracht en leerling wordt besproken. Tenslotte noemt hij de 
steun die leerkrachten ontvangen van collega’s en het algemene schoolklimaat als belangrijke 
factoren voor het bevorderen van de kwaliteiten van de leerkracht. De didactische materialen 
bieden hiervoor maar een gedeeltelijke oplossing. Ze bieden heel veel waardevolle, 
theoretische informatie, tips & tricks, en ander materiaal dat de leerkracht kan gebruiken om 
bijvoorbeeld verschillende werkvormen te gebruiken en controversiële thema's aan te 
kaarten. De ontwikkeling van de vaardigheden van de leerkracht zelf worden echter vaak 
verwaarloosd. Bovendien zijn niet alle materialen die we analyseerden zomaar toepasbaar in 
de klas en zouden leerkrachten bijkomende ondersteuning nodig hebben om alles te 
realiseren zoals het wordt voorgesteld.  
Een specifiek didactisch materiaal dat bedoeld is voor de leerkracht is de CLIM-methode 
(Coöperatief Leren in Multiculturele groepen) (Paelman, F., 2008). Dit is een methodiek van 
coöperatief leren en gestructureerd groepswerk waarbij de leerkracht warmte en structuur 
als fundamenten van een veilig klasklimaat hanteert. Deze methode is erop gericht ieder kind 
tot leren te brengen door middel van het toewijzen van competenties, bijstellen van 
verwachtingen en verlenen van status. In het kader van differentiëren kan dit een interessante 
methodiek zijn om aan (alle) leerkrachten aan te leren.  
De interviews leren ons dat er grote verschillen bestaan tussen leerkrachten en scholen. 
Sommige leerkrachten voelen zich heel bekwaam en beschikken over bepaalde competenties 
vanuit eerdere werkervaringen die hen van pas komen om controversiële thema's in de klas 
te bespreken. Anderen voelen zich hiervoor niet steeds voldoende uitgerust. Ook lenen de 
vakken die leerkrachten geven zich er niet altijd toe om aan burgerschapseducatie te doen of 
om daarover lange gesprekken te hebben. Ondanks scholen zelf vaak van goede wil zijn, zien 
we obstakels in termen van beschikbare tijd en ruimte enerzijds, en anderzijds een gebrek aan 
structuur om het thema burgerschap aan te pakken op school. Bovendien heeft het concept 
diversiteit zoals gezegd een meer integrale aanpak nodig in plaats van een thematische 
aanpak. 
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9.3.3  ONDERZOEK: BESLUIT 

Diversiteit is een concept dat aan bod komt in Burgerschapseducatie. Het is echter ook een breed 
concept dat een integrale aanpak vergt over vakken en scholen heen ((Baay, Baarda, & Schoemaker, 
2021). Identiteit is een belangrijk aspect van diversiteit en kan gebruikt worden als ingang om het over 
meer controversiële thema's te hebben (Belvue, 2017). We zien dat het introduceren van kennis op 
basis van kwalitatieve bronnen belangrijk is om discussies te kaderen. Daarbij is het aangewezen om 
aan te sluiten op de actualiteit en leefwereld van de leerlingen (Dedoncker & Michiels, 2018). 
Daarnaast kan het helpen om als leerkracht een duidelijk kader te hanteren met een aantal 
vaststaande thema's. Het gebruik van verschillende activerende werkvormen is een must om 
controversiële thema's bespreekbaar te maken en alle standpunten aan bod te laten komen (Van 
Alstein, 2018; Paelman, 2008). Daarvoor is het essentieel om eerst te werken aan vertrouwen en 
veiligheid. Sommige leerkrachten zijn zelfzeker en anderen voelen zich niet voldoende uitgerust om 
met dit alles in de klas om te gaan. Verdere ondersteuning en samenwerking op schoolniveau zijn 
daarom aan te raden. 

9.4  BEGELEIDENDE POWERPOINT 

Via onderstaande link kan u de begeleidende powerpoint raadplegen en deze tijdens de workshop 
inzetten ter ondersteuning van de informatie en werkvormen. 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1SxZ6Lw9-nO7ElMtunYSxbUL-w111aBEzK2U4gO5l5-
I/edit?usp=sharing 
 

9.5  LEERLINGENBUNDEL & BEHOEFTEFICHES 

Deze leerlingenbundel werd ontworpen als houvast tijdens de workshop en naslagwerk om nadien 
met de leerstof aan de slag te gaan.  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1SxZ6Lw9-nO7ElMtunYSxbUL-w111aBEzK2U4gO5l5-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SxZ6Lw9-nO7ElMtunYSxbUL-w111aBEzK2U4gO5l5-I/edit?usp=sharing
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jaloers - afgunstig - hunkerend - nostalgisch - smachtend - ongeduldig

achterdochtig - wantrouwig - verschrikt - versteend - ongerust - in
paniek - bezorgd - angstig - radeloos - ongemakkelijk - geschrokken-
verontrust - verstoord - overstuur - geschokt

hopeloos - depressief - ongelukkig - ontmoedigd - teleurgesteld -
terneergeslagen - triest - bedroefd - wanhopig - eenzaam - gekwetst -
berouwvol - beroerd - hulpeloos -  somber - weemoedig

teruggetrokken - onverschillig - vervreemd - apathisch - verveeld -
gelaten - koel - onveilig - machteloos - moedeloos - breekbaar -
onzeker- afstandelijk - verveeld

GEWELDLOZE
COMMUNICAT I E

G E V O E L E N S
B I J  O N V E R V U L D E  B E H O E F T E N

Boos

Gespannen

Verlangend

Bang

Verdrietig

Afwezig

Vermoeid futloos - leeg - uitgeblust - afgemat - uitgeput - slaperig - beverig



gelukkig - ontroerd - energiek - opgetogen - vreugdevol - geamuseerd -
vrolijk - stralend - opgewekt - tevreden - voldaan - plezierig - vrij -
verliefd - warm - vredig - gelukzalig - geanimeerd - opgelucht 

geboeid - aandachtig - gestimuleerd - geamuseerd - geïnteresseerd -
nieuwsgierig - waakzaam - verbonden - gemotiveerd - verbaasd

geroerd - geraakt - erkentelijk - waarderend - tevreden - vervuld -
dankbaar -  bewogen

zeker - bemoedigd - optimistisch - verwachtingsvol - enthousiast -
hoopvol - positief - jeugdig - verfrist - energiek - verlangend -
verwonderd - onder de indruk - gepassioneerd

trots - open - zeker - bewust - krachtig - in staat om - vastberaden

bezield - extatisch - uitgelaten - opgebeurd - geestdriftig - uitgelaten -
verrukt - opgewonden - verrast - vurig - verlangend - stralend -
uitbundig - optimistisch - geamuseerd - vitaal - enthousiast

GEWELDLOZE
COMMUNICAT I E

G E V O E L E N S
B I J  V E R V U L D E  B E H O E F T E N

Blij

Betrokken

Dankbaar

Hoopvol

Zelfverzekerd

Levendig

Vreedzaam sereen - vervuld - hoopvol - tevreden - opgelucht - vertrouwend -
zachtmoedig - comfortabel
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9.6  ROLLENSPEL 

1. Brett: Als iemand twee vingers in de lucht 
steekt dan betekent dit voor mij “laat me 
met rust” 

2. Austin: ik begroet graag iemand met het 
“peace” teken om te tonen dat ik 
vredelievend ben. 

3. Zouhra: Ik begroet mensen met de 
rechterhand op de borst en een lichte 
buiging. Het komt voor mij agressief en 
grensoverschrijdend over als iemand mij 
probeert aan te raken bij een begroeting. 

4. Livia: Ik begroet mensen met een knuffel 
en een kus op beide wangen. 

5. Suhana: ik kijk mensen niet recht in de 
ogen bij een gesprek. Dit getuigt van 
respect. Als iemand mij recht in de ogen 
kijkt dan komt dit voor mij agressief over. 

6. Charlotte: ik kijk mensen altijd in de ogen 
bij het begroeten want dat is teken dat je 
die persoon echt ziet en respecteert. 

7. Samereh: als iemand zijn duim naar 
omhoog steekt dan is dat enorm 
beledigend. 

8. Thomas: als iemand me vraagt hoe gaat 
het dan steek ik altijd mijn duim naar 
omhoog om te tonen dat alles ok is. 

9. Bruno: Als iemand duim en wijsvinger bij 
elkaar brengt in een cirkel dan is dat een 
vulgair gebaar. 

10. Sarah: als iemand me vraagt hoe gaat het 
dan reageer ik vaak door met mijn hand 
het “ok”-gebaar te maken. 

11. Pieter: Ik begroet mensen met een korte 
stevige handdruk.  

12. Orçun: ik begroet mensen met een lange 
en warme handdruk. Een te stevige 
handdruk is voor mij onbeleefd en komt 
agressief over. 

13. Aaron: ik begroet mensen graag met het 
“rock-on” gebaar (pink en duim naar 
omhoog 

14. Gabriel: als iemand het hoorngebaar 
maakt (pink en duim naar omhoog) dan 
wil dat zeggen dat mijn lief mij bedriegt. 

15. Zakaria: Als iemand mij de hand schudt 
met de linkerhand dan is dat een 
belediging 

16. Begeleider vraagt Zakaria om naar voor te 
komen en probeert hem te begroeten 
terwijl hij/zij nog iets vast heeft in de 
rechterhand. 

17. Isra: Als iemand mijn hoofd aanraakt dan 
is dat enorm beledigend want het hoofd is 
het spirituele deel van het lichaam. 

18. Begeleider vraagt Isra om naar voor te 
komen en zegt dat ze toch een flinke meid 
is terwijl hij/zij op Isra’s hoofd klopjes 
geeft.  

19. Amir: Als iemand tegenover mij zit met de 
benen gekruist en de onderkant van de 
voeten naar mij gericht dan getuigt dat 
van gebrek aan respect. 

20. Begeleider vraagt aan Amir om naar voor 
te komen. Dan strekt begeleider zich uit 
en toon duidelijk onderkant van de 
schoenen. 



   

 

   

 

68 

21.  Lina: Ik lees en interpreteer beelden van 
rechts naar links. 

22. Begeleider toont aan Lina beelden van 
een voor/na reclame en vraagt of ze het 
product zou kopen. 

 

9.7  KAARTJES ROLLENSPEL 

 

  



Brett
18 JAAR - AUSTRALIË

Als iemand twee
vingers in de lucht

steekt dan betekent
dit voor mij “laat me

met rust”.

Austin
17 JAAR - VERENIGDE STATEN

Ik begroet graag
iemand met het

“peace” teken om te
tonen dat ik

vredelievend ben.

Zouhra
16 JAAR - SYRIË

Ik begroet mensen met de
rechterhand op de borst en een
lichte buiging. Het komt voor mij
agressief en grensoverschrijdend
over als iemand mij probeert aan

te raken bij een begroeting.

Livia
16 JAAR - ITALIË

Ik begroet
mensen met een

knuffel en een
kus op beide

wangen.

Suhana
16 JAAR - INDONESIË

Ik sla bij een gesprek mijn
ogen neer en kijk naar de

grond. Dit getuigt van respect.
Als iemand mij recht in de

ogen kijkt dan komt dit voor
mij agressief over.

Charlotte
17 JAAR - NEDERLAND

Ik kijk mensen altijd in de
ogen bij het begroeten want

dat is een teken van
eerlijkheid en respect.



Samereh
17 JAAR - IRAN

Als iemand zijn
duim naar

omhoog steekt
dan is dat enorm

beledigend.

Thomas
17 JAAR - BELGIË

Als iemand me
vraagt hoe gaat het
dan steek ik altijd
mijn duim naar
omhoog om te

tonen dat alles ok is.

Bruno
16 JAAR - BRAZILIË

Als iemand duim en
wijsvinger bij elkaar
brengt in een cirkel

dan is dat een
vulgair gebaar.

Sarah
16 JAAR - VERENIGD KONINKRIJK

Als iemand me
vraagt hoe gaat het
dan reageer ik vaak
door met mijn hand
het “ok”-gebaar te

maken.

Pieter
18 JAAR - NEDERLAND

Ik begroet mensen
met een korte

stevige handdruk. 

Orçun
17 JAAR - TURKIJE

Ik begroet mensen
met een lange en

warme handdruk. Een
te stevige handdruk is
voor mij onbeleefd en
komt agressief over.



Aaron
17 JAAR - VERENIGDE STATEN

Ik begroet mensen graag met
het “rock-on” gebaar

Gabriel
16 JAAR - COLOMBIA

Als iemand naar mij
het hoorngebaar

maakt  dan wil dat
zeggen dat mijn lief

mij bedriegt.

Zakaria
17 JAAR - MAROKKO

Als iemand mij de
hand schudt met de
linkerhand dan is dat

een belediging

Isra
17 JAAR - MALEISIË

 Als iemand mijn hoofd
aanraakt dan is dat enorm
beledigend want het hoofd
is het spirituele deel van het

lichaam.

Amir
17 JAAR - PALESTINA

Als iemand tegenover mij zit
met de benen gekruist en

de onderkant van de voeten
naar mij gericht dan getuigt
dat van gebrek aan respect.

Lina
16 JAAR - SYRIË

Ik lees en
interpreteer

beelden van rechts
naar links.
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9.8  ZEG WAT JE VOELT: PERSONAS EN SITUATIES 

PERSONA 1: Stella is een meisje van 17 jaar. Al vanaf haar geboorte zit Stella in een rolstoel, naast 
deze fysieke beperking is ze heel nieuwsgierig en volgt ze nu Latijn-Wiskunde in het zesde middelbaar. 
Ze gaat graag naar school maar maakt zich soms zorgen over volgend jaar, dan moet ze ergens anders 
gaan verder studeren. Ze zit in met de toegankelijkheid van de campus voor haar rolstoel want op 
school ervaart ze ook al vaak problemen. Zo werkt de lift van het schoolgebouw soms niet wat maakt 
dat Stella niet op tijd in de les geraakt. Ze voelt zich ook ongemakkelijk en gefrustreerd wanneer ze 
dan haar vriendinnen moet vragen om haar te helpen. 

SITUATIE 1 Stella POV: Het is 8u45, de les is gestart om 8u30 en Stella komt net toe op school. Stella 
had zich verslapen en daardoor had ze de bus gemist. Als ze aankomt op school staat gelukkig nog de 
schoolpoort open, Stella kan op die manier toch nog binnenglippen zonder haar agenda te moeten 
voorleggen aan het secretariaat. Ze gaat met haar rolstoel de speelplaats op en drukt op de lift om 
naar de les te gaan. Maar zoals dit wel vaker gebeurt lijkt de lift vast te hangen. Stella kijkt om haar 
heen en ziet plots een meisje lopen, ze wuift naar haar dat ze moet komen. Het meisje komt naar haar 
toe en Stella legt haar uit dat ze naar de conciërge moet gaan want hij is degene die altijd snel de lift 
terug in gang krijgt. Het meisje knikt en loopt weg. Ze komt vijf minuten later terug maar in plaats van 
de conciërge heeft ze de vrouw van het secretariaat bij zich en de adjunct directeur. Stella’s hoofd 
wordt helemaal rood van schaamte en frustratie. Ze richt haar woede naar het meisje en begint haar 
te verwijten dat ze haar heeft willen overdragen en haar belachelijk maken bij de directie. 

PERSONA 2: Nafisa is een meisje van 17 jaar. Een jaar geleden is ze samen met haar moeder gevlucht 
uit Somalië, nadat Nafisa gewond raakte tijdens politiek geweld. Na aankomst in België kreeg Nafisa 
medische zorgen en werd ze met haar moeder gehuisvest in een opvangcentrum voor asielzoekers in 
afwachting van de beslissing over hun asielaanvraag en het vinden van een eigen woonst. In België 
doet Nafisa het erg goed op school. Later wil ze dokter worden en terugkeren naar haar land om daar 
te zorgen voor wie in nood is. Zelfs al voelt ze zich dankbaar om de medische zorgen die ze hier kreeg, 
toch vindt ze het moeilijk om zich veilig te voelen in België, Nafisa is moslima en ze ervaart regelmatig 
discriminatie omwille van de hoofddoek die ze draagt. Door haar beperkte kennis van het Nederlands 
is het ook moeilijk om veel nieuwe Belgische vrienden te maken. 

SITUATIE 1 Nafisa POV: Nafisa was deze ochtend nog druk bezig met het ontbijt klaarmaken voor haar 
mama, ze is de laatste tijd wat moedeloos en Nafisa wou haar opfleuren met een lekker ontbijtje. 
Hierdoor was ze echter de tijd volledig uit het oog verloren en haaste ze zich snel naar school. Eens ze 
op school aankwam stond de schoolpoort nog open en kon ze snel naar haar lokaal gaan waar de les 
al begonnen was. Ze liep over de speelplaats en zag plots een meisje in een rolstoel naar haar wuiven, 
ze gaat naar het meisje toe. Het meisje vertelt aan Nafisa een heel verhaal maar Nafisa kan moeilijk 
volgen, ze haalt enkele woorden die ze herkent uit het gesprek met het meisje. De boodschap die ze 
begrijpt uit de uitleg is dat ze hulp nodig heeft met de lift en ze iemand moet gaan halen. Nafisa knikt 
en loopt meteen naar het secretariaat aangezien daar altijd iemand zit. Ze vindt daar een vrouw en de 
adjunct directeur en vraagt snel of ze mee willen komen. Eens ze aankomen bij het meisje begint ze 
razend boze woorden te roepen naar Nafisa, maar ze heeft geen idee waarom.   

PERSONA 3: Toon is 16 jaar en heeft ASS, hierdoor is het voor hem moeilijk om nieuwe vrienden te 
maken. Met de overstap naar de derde graad is hij van school veranderd. De lessen zijn wel leuk maar 
zijn klas ligt hem niet echt. Zo kan Toon moeilijk zijn draai vinden en spreekt hij nooit zelf iemand aan, 
het lijkt ook alsof iedereen al vrienden heeft en hij zit vaak alleen in de klas en op de speelplaats. Als 
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afleiding speelt hij spelletjes op zijn gsm. Communiceren met de leerkrachten vindt Toon heel 
uitdagend zo vraagt hij zelden hulp in de klas ook al heeft hij dit wel nodig. In zijn vrije tijd zit Toon 
altijd op de computer en programmeert hij zijn eigen spelletjes. 

SITUATIE 2 Toon POV: Toon is op weg naar school en wandelt langs de straat, verderop ziet hij Peter 
lopen een jongen waarmee hij samen in de klas zit. Plots ziet Toon dat Peter naar hem toe loopt en hij 
krijgt het wat benauwd. Peter komt voor hem staan en zegt haastig dat er zijn zusje ziek is en niet naar 
de opvang kan en dat hij haar moet halen en naar zijn grootmoeder zal brengen. Peter zegt ook dat er 
het eerste lesuur die grote toets is van wiskunde. Hij zegt aan Toon dat hij ook wel weet dat de 
leerkracht wiskunde een hekel heeft aan laatkomers maar toch vraagt Peter aan Toon of hij de 
leerkracht wil verwittigen en dat hij hoogstens een kwartiertje later zal zijn en dan aan de toets zal 
beginnen. Peter klopt op Toons schouder als bedankje en rent terug weg. Toon is verward en loopt 
verder naar school, de bel gaat en Toon gaat naar de wiskundeles. Toon heeft zelf wat moeite met 
wiskunde omdat hij de leerkracht niet durft aan te spreken tijdens de les en zo zijn vragen vaak 
onbeantwoord blijven. In de klas twijfelt hij even voor hij gaat zitten en kijkt naar de leerkracht 
wiskunde, die is druk in de weer met het uitdelen van de toetsen en wanneer hij ziet dat Peter er niet 
is begint mompelt hij iets afkeurend. Toon durft niets te zeggen, hij zet zich neer en begint aan de 
toets. Een kwartier later komt Peter binnengestormd en zegt buiten adem dat hij er geraakt is. De 
leerkracht is allesbehlave tevreden met deze entrée en roept dat Peter moet maken dat hij weg is, 
Peter probeert nog te zeggen dat zijn zusje ziek was en hij niet anders kon. Maar de leerkracht negeert 
zijn uitleg en zegt dat het zwakke uitvluchten zijn om de toets niet te moeten maken. Peter wordt 
boos en stapt op Toon af, hij roept of Toon de leerkracht op de hoogte heeft gebracht. Als hij geen 
antwoord krijgt wordt hij boos en geeft Toon een duw waardoor hij van zijn stoel valt. De leerkracht 
wordt razend en stuurt Peter meteen naar de directeur.  

PERSONA 4: Peter is een jongen van 16 jaar, hij is dit schooljaar overgegaan naar de derde graad. Dit 
liep echter niet van een leien dakje. Peter woont thuis alleen met zijn papa en drie zusjes, omdat de 
papa van Peter veel moet werken staat Peter soms in voor de zorg van zijn zusjes. Peter heeft ook 
ADHD, wanneer hij aan zijn schoolwerk moet beginnen is hij vaak afgeleid en hij heeft moeite met het 
binnen de deadline vervolledigen van opdrachten. Hij komt ook soms te laat toe op school omdat hij 
bezig is met zijn zusjes of niet goed de tijd in de gaten heeft gehouden.  

SITUATIE 2 Peter POV: Peter is op weg naar school hij heeft het eerste lesuur wiskunde en het is een 
toets, voor deze toets heeft hij zich al wekenlang voorbereid en hij heeft veel energie gestoken in het 
bijhouden van de leerstof en studeren. Plots krijgt Peter telefoon, het is papa die meldt dat zijn zusje 
ziek is en niet in de opvang kan blijven. Papa vraagt aan Peter of hij haar wil gaan ophalen en naar 
grootmoeder brengen, Peter stemt toe. Peter draait zich om en loopt terug weg van school, daar ziet 
hij plots Toon die ook op weg is naar school en in zijn klas zit. Hij stopt en zegt haastig dat zijn zusje 
ziek is en niet naar de opvang kan en dat hij haar moet halen en naar zijn grootmoeder zal brengen. 
Peter zegt ook dat er het eerste lesuur die grote toets is van wiskunde waar hij al weken voor 
gestudeerd heeft. Hij zegt aan Toon dat hij ook wel weet dat de leerkracht wiskunde een hekel heeft 
aan laatkomers maar toch vraagt Peter aan Toon of hij de leerkracht wil verwittigen dat hij hoogstens 
een kwartiertje later zal zijn en dan aan de toets zal beginnen. Peter klopt op Toons schouder als 
bedankje en rent terug weg. Na snel langs de opvang te gaan om zijn zusje te halen en af te zetten bij 
zijn grootmoeder snelt Peter terug naar school. De schoolpoort is nog open en hij rent naar boven 
naar het lokaal waar de wiskundetoets bezig is. Net een kwartier te laat komt Peter de les binnen en 
zegt buiten adem dat hij er is geraakt. De leerkracht is allesbehlave tevreden met deze entrée en roept 
dat Peter moet maken dat hij weg is, Peter probeert nog te zeggen dat zijn zusje ziek was en hij niet 
anders kon. Maar de leerkracht negeert zijn uitleg en zegt dat het zwakke uitvluchten zijn om de toets 
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niet te moeten maken. Peter wordt boos en en vraagt zich af waarom de leerkracht niet op de hoogte 
was van zijn vertraging. Dan ziet hij Toon, Peter stapt op Toon af  en roept of hij de leerkracht op de 
hoogte heeft gebracht. Als hij geen antwoord krijgt wordt hij boos en Peter geeft Toon een duw 
waardoor hij van zijn stoel valt. De leerkracht wordt razend en stuurt Peter meteen naar de directeur.  

 

9.9  FLYER EXTRA MUROS-ACTIVITEIT 

 



LOGO

CONTACT

OVER ONZE KLAS

ONZE MATCH

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

NAAM, EMAIL, WEBSITE,...

WE ZIJN

OP ZOEK
Klasmatching!

Verbinding in Diversiteit

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. CURABITUR MOLESTIE IMPERDIET
ANTE. MAURIS HENDRERIT A TORTOR A TEMPUS. ETIAM SIT AMET CURSUS MAURIS.
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