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Inzagerecht

Ondergetekenden, Robbe Cognie, Ilse Rosseels en Silke Vermeiren geven hierbij toelating
aan derden, niet-behorend tot de vakdidactiek Maatschappijwetenschappen, om zijn/haar
taak in te zien.

24 mei 2022
Gelezen en goedgekeurd

Robbe Cognie

Ilse Rosseels

Silke Vermeiren

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te reproduceren of te
citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.
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Voorwoord

Beste leerkracht en geïnteresseerde lezer,

In dit document zal u een volledig uitgewerkte workshop van 100 minuten rond het thema
identiteit terugvinden. De workshop is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad TSO. De
doelgroep kan ook uitgebreid worden naar het ASO, maar onze focus ligt op de leerlingen
TSO.

De opbouw van de workshop heeft geleidelijk aan vorm gekregen. In eerste instantie werd er
aan de hand van een vooronderzoek nagegaan hoe bestaand educatief materiaal en
leerkrachten in de klaspraktijk dit onderwerp anno 2022 aangaan. Met betrekking tot de
leerkrachten werd er eveneens verder toegespitst op de aanpak van en de eigen ervaringen
met betrekking tot burgerschapseducatie op hun school. Via de workshop wordt de uitdaging
aangegaan om de complexiteit van het samenleven in een conflictueuze globale context in
de klaspraktijk te behandelen. Desgevolg kadert dit binnen burgerschapseducatie op school.

Na de verrijking aan informatie die we verkregen uit het vooronderzoek, werd er in
teamverband aan de slag gegaan met de uitwerking van een workshop rond het thema
identiteit. De bewustwording rond het gegeven dat identiteit een zeer breed thema is, heeft
ertoe geleid dat de keuze werd gemaakt om een focus te leggen op een specifieke identiteit:
de online identiteit. Door deze keuze slaagt de workshop erin diepgang te creëren. Er wordt
getracht om via de workshop de leerlingen in aanraking te laten komen met diverse
begrippen. Verder is er de wens dat de leerlingen de inhoud zullen toespitsen op de eigen
ervaringen met een (online) identiteit.

Om het thema identiteit eveneens in de breedte aan bod te laten komen, wordt er ook een
extra-muros activiteit aangeboden. Deze extra-muros activiteit vereist een volledige
schooldag, maar bestaat uit verschillende activiteiten. In de voormiddag staat de interactieve
tentoonstelling ‘democratiefabriek in je stad’ over identiteit, diversiteit en actief burgerschap
op de planning. Deze tentoonstelling wordt aangeboden door het BELvue museum. In de
namiddag kunnen de leerlingen via de dansvoorstelling followfollow van fABULEUS de
zoektocht naar identiteit herkennen. Binnen deze dansvoorstelling ontstaat er een link met
online aspecten die betrekking kunnen hebben tot identiteit. De extra-muros vormt op basis
van voorgaande redenen een sterke introductie op de workshop rond online identiteit. De
uitgewerkte workshop komt bij voorkeur na deze extra-muros-activiteit aan bod.

Het zou ons plezier doen mocht u als leerkracht, na het lezen van dit document,
aangemoedigd zijn de workshop en extra-muros activiteit in de praktijk te brengen. Uiteraard
wensen wij u veel leesplezier.
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Tot slot wensen wij nog enkele mensen te bedanken. Al eerste mevr. Joke Bekaert voor de
ondersteuning bij deze taak en het beantwoorden van onze vragen. Ook nog een woord van
dank aan professor Valcke die samen met mevr. Bekaert en onze medestudenten feedback
gaven op het uittestmoment van onze workshop. Bedankt!

Robbe Cognie
Ilse Rosseels
Silke Vermeiren

24 mei 2022
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1. Vooronderzoek

a) Analyses van de bestaande educatieve materialen

Zie bijlage 1.

b) Verslagen van de interviews met de leerkrachten

Zie bijlage 2.

c) Reflectieverslagen
I. Bestaande educatieve materialen

We analyseerden drie didactische materialen (zie bijlage 1), waarvan twee van de Vlaamse
Overheid in samenwerking met verschillende partners en één van het Huis van de Europese
Geschiedenis. Hieronder worden de drie verschillende leermaterialen geanalyseerd en dus
vergeleken op basis van gelijkenissen en verschillen waarbij ook wordt teruggekoppeld met
Van Alstein (2018). Er wordt in de volgende alinea’s aandacht besteed aan het doel van het
materiaal, de methode en inhoud, de kwaliteit en de doelgroep.

Doel van het materiaal
De doelen van de verschillende leermaterialen komen steeds neer op een algemene
formulatie. Het is telkens de bedoeling leerlingen kennis te laten maken met het onderwerp,
in dit geval identiteit, en hen verder uit te dagen. Het leermateriaal van VRT NWS (EDUbox)
zet sterk in op het bespreekbaar maken van het thema. In twee van de geanalyseerde
didactische materialen worden de doelen expliciet geformuleerd, enkel bij de EDUbox
worden deze niet vermeld. Bij deze laatste wordt de doelstelling algemeen geformuleerd in
de handleiding, maar dit gaat niet specifiek over het geraadpleegde thema. Echter, wijst Van
Alstein (2018) bij de oplijsting van enkele algemene richtingwijzers erop dat de leerkracht
steeds duidelijke doelstellingen dient te formuleren voordat didactisch materiaal
geselecteerd kan worden. Aan de hand van die doelstellingen kunnen verschillende
werkvormen en didactische methodes gekozen worden. Dit is moeilijk wanneer het
leermateriaal geen duidelijke en concrete doelstellingen weergeeft.

De belangen worden in alle drie de materialen niet vermeld, echter wordt wel duidelijk bij het
doorlopen van het leermateriaal wat het belang is en hoe het een bijdrage kan leveren in
burgerschapseducatie.
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Alle geanalyseerde materialen bereiken hun doel op een stapsgewijze manier. Ze zijn
allemaal heel opbouwend gecreëerd en trachten op een constructieve manier de leerlingen
te begeleiden doorheen het thema. Ze beginnen steeds met een algemene focus waarna er
wordt overgegaan naar een verdiepend niveau. Het besluit is telkens dat de makers er
steeds in slagen om in elk geval een potentieel educatief materiaal met betrekking tot
identiteit af te leveren.

Het materiaal is natuurlijk zeer afhankelijk van de professionele begeleiding door de
leerkracht en de openheid en medewerking van de leerlingen om een succesvolle les te
creëren en de doelen na te streven. Van Alstein (2018) wijst eveneens op het belang van de
vaardigheid van de leerkracht en het belang van het pedagogische kader om met
controverses en polarisatie om te gaan. Een open klimaat kan pas gecreëerd en versterkt
worden als leraren erin slagen een open dialoog met en tussen leerlingen aan te moedigen
en heftige discussies en heikele situaties in de klas om te buigen. Hiervoor is het belangrijk
dat leraren en scholen versterkt worden in hun vaardigheden om met deze situaties om te
gaan en op die manier de eigen doelstellingen en de doelen van het materiaal na te streven.

Methode en inhoud
In de educatieve materialen is het heel duidelijk dat men identiteit gedifferentieerd aanpakt.
Identiteit zit namelijk op verschillende aspecten en maakt ook deel uit van andere
maatschappelijke vraagstukken. Zo vertrekt de EDUbox en ‘Wie denk je dat je bent’ van
identiteit naar andere thema’s of gaat het van daaruit iets specifieker (resp. omgaan met
andere meningen en de Europese identiteit). NoCap legt de nadruk op de verschillende
aspecten van identiteit. Die verschillende lagen zien we ook weerspiegeld in de werkvormen.

In de drie didactische vormen speelt de leraar telkens een mediërende rol, iets wat niet
strookt met de aanbevelingen van Van Alstein (2018). De leerkracht mag niet te sterk als
begeleider worden gezien, iets wat de leerkracht wel aanneemt in de drie workshops. Van
Alstein beveelt de ‘wederzijdse ontvankelijkheid’ aan.

Qua werkvormen valt het wel op dat er heel vaak wordt gewerkt met besprekingen, zowel in
groep als klassikaal. Zo wordt in de EDUbox via een zelfstandig werk de basis gelegd voor
een klasgesprek later, terwijl NoCap en ‘Wie denk je dat je bent’ eerder direct klassikale en
groepsbesprekingen gebruiken. De nadruk ligt dus vaak op de groep. Echter, Van Alstein
(2018) wijst er wel op dat leerlingen beter goed voorbereid aan klasgesprekken beginnen om
een hollig en ongenuanceerd debat te voorkomen. Al is er bij die werkvormen (in de drie
workshops) wel sprake van politieke klassen waar er plaats is voor discussie en dialoog, iets
wat Van Alstein enkel maar zou toejuichen.

Daarnaast worden in twee vormen (EDUbox en No Cap) ook spelvormen voorzien: de
leerlingen leren kennismaken met begrippen en situaties via een (rollen)spel, wat dan weer
een voorbeeld is van het open klasklimaat waar Van Alstein (2018) aandacht aan besteed.
In NoCap doet men ook aan reflectie, iets wat meer afwezig is bij het materiaal EDUbox. In
de workshop ‘Wie denk je dat je bent’ wordt ook gebruik gemaakt van een online tool
waarop men feedback kan geven. Die wordt dan uiteindelijk geprojecteerd van waar er
verder wordt gewerkt. Er worden dus verschillende werkvormen toegepast die werken rond
het brede thema identiteit. Een constante doorheen de drie vormen is dat er heel vaak
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gebruik wordt gemaakt van (audio)visuele fragmenten, dit zowel als gegeven op zich als
begeleidend bij een (interactieve) werkvorm.

Kortom, in de drie didactische materialen komen heel wat verschillende werkvormen aan
bod met verschillende tools. Deze werkvormen bevorderen het open klasklimaat en de
politieke klassen van Van Alstein (2018). Al zou de leerkracht in de drie workshops iets
minder de begeleidende rol moeten opnemen.

Kwaliteit
Alle drie geanalyseerde educatieve materialen werden recent gecreëerd: het materiaal
‘NoCap’ en ‘Wie denk je dat je bent?’ in het jaar 2020, de ‘EDUbox’ in het jaar 2021. Het
materiaal ‘Wie denk je dat je bent?’ blikt door middel van enkele voorbeelden wel eens terug
op het verleden, maar de focus blijft op de 21ste eeuw.

Een zeer sterk punt bij de materialen ‘EDUbox’, ‘Wie denk je dat je bent’ en ‘NoCap‘ is dat
ze stapsgewijs te werk gaan. De EDUbox vertrekt vanuit het thema identiteit en evolueert
hierna naar het concept ‘wij-zij-denken’. ‘Wie denk je dat je bent’ vertrekt eveneens vanuit
identiteit als breed thema en maakt opvolgend de afbakening naar de Europese identiteit.
De leerlingen leren via de materialen hun eigen ideeën delen met anderen en leren
overigens omgaan met verschillende meningen. Dit is eveneens het doel van het
lesmateriaal ‘NoCap’. Dit strookt met enkele aanbevelingen van Van Alstein (2018)
aangezien de klas een veilige omgeving hoort te zijn waar er ruimte is om te leren omgaan
met de verschillende meningen en visies van anderen. Dit gegeven is namelijk essentieel
om goed te kunnen functioneren binnen een democratie.

Binnen de materialen komen er verschillende werkvormen aan bod, waaronder: in groep
bespreken, individueel nadenken, rollenspel, enzovoort. Het gebruik van de diversiteit aan
werkvormen zorgt er bij elk van de materialen voor dat de leerdoelen (bij de een al wat meer
geformuleerd dan bij de andere) idealiter verwezenlijkt worden. De werkvormen passen
hierdoor voor elk van de drie materialen bij de lesinhoud.

Ondanks het gegeven dat de drie geanalyseerde materialen inhoudelijk correct en goed van
kwaliteit zijn, blijft er ruimte voor verbetering. Een kritische blik op het materiaal ‘EDUbox’
geeft aan dat de toevoeging van een reflectiemoment een meerwaarde zou bieden voor de
leerlingen. Dit reflectiemoment krijgt best vorm na het rollenspel en geeft de leerlingen zo
extra kansen om bij te leren. Het lesmateriaal ‘NoCap’ daarentegen geeft wel de nodige
aandacht aan het belang van reflectie voor het thema identiteit. Door middel van drie
reflectieoefeningen leren de leerlingen via het materiaal omgaan met de mening van
anderen. Bij het materiaal ‘Wie denk je dat je bent’ speelt reflectie zelfs een zeer centrale rol
om het thema identiteit te behandelen. Niet enkel de leerkracht, maar ook de leerlingen
krijgen hierdoor het woord binnen de drie verschillende geanalyseerde materialen. Van
Alstein (2018) geeft evenals het belang van reflectie weer. Hij staaft dat een leerkracht de
leerlingen hoort aan te moedigen bij het discussiëren over onderwerpen die zowel
maatschappelijk als politiek relevant zijn.

De materialen ‘NoCap’ en ‘Wie denk je dat je bent?’ kunnen geoptimaliseerd worden door
meer in te zetten op het gebruik van een theoretisch kader om zo meer diepgang te creëren.
Deze twee materialen richten zich eerder op het toepassen. Volgens ons is het van belang
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dat de leerlingen eerst theorie omtrent identiteit verwerven, voordat ze door middel van
diverse werkvormen aan de slag gaan met het toepassen ervan. Het gaat namelijk over
complexe materie, die vermoedelijk niet eenvoudig is voor alle leerlingen. Om de vele
groepsactiviteiten en klassikale activiteiten binnen de materialen te doen slagen, horen de
leerlingen uiteraard zelfstandig aan de slag te kunnen.

Wanneer een kritische blik geworpen wordt op het materiaal ‘Wie denk je dat je bent?’ valt er
op dat de tijd beperkt is voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Het is nochtans
van groot belang dat er voldoende tijd uitgerekend wordt voor het vervullen van de
oefeningen. Daarnaast zijn enkele van de activiteiten binnen dit materiaal te complex voor
de doelgroep van 12 tot en met 15 jaar. De toevoeging van meer eenvoudige activiteiten kan
een potentiële meerwaarde bieden.

Doelgroep
Voor de EDUbox is er voor alle graden en onderwijsvormen van het secundair onderwijs
lesmateriaal omtrent het thema identiteit ontwikkelt. De basis van het pakket is bedoeld voor
iedereen, de invulling ervan kan verschillen naargelang de specifieke doelgroep. Zo somt de
EDUbox per graad de gehanteerde eindtermen op waarbij de leerkracht kan kijken wat er
specifiek bereikt moet worden en aan welke verwachtingen de leerlingen moeten voldoen.
De leerkracht kan dus zelf nog heel wat input geven aan de EDUbox.

Voor het materiaal ‘NoCap’ staat de doelgroep evenals breed omschreven, namelijk als
‘jongeren’. Er kan vanuit gegaan worden dat men hiermee jongeren (12 – 18 jaar) van de
middelbaar school wil bedoelen, aangezien er verscheidene reflectiemomenten in het
materiaal werden opgenomen. Door deze reflecties focust het mogelijks meer op de
leerlingen die zich comfortabel voelen bij spreken in de klasgroep, dan op de stillere meer
gesloten leerlingen. Het is nochtans van belang dat alle leerlingen betrokken worden.

Het materiaal ‘Wie denk je dat je bent’ bakent in tegenstelling tot de vorige twee materialen
de doelgroep af door ze bij leeftijd te benoemen. Zo focust men op de doelgroep 12 – 15
jaar en 16 – 18 jaar (of ouder). Al moet opgemerkt worden dat enkele van de activiteiten wel
te complex lijken voor de leeftijdsgroep 15 – 18 jaar. Deze groep heeft mogelijks meer tijd en
begeleiding nodig om de activiteiten succesvol in te vullen. Voor de leerlingen van 16 tot en
met 18 jaar (en ouder) lijken alle activiteiten wel op het juiste niveau.
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II. Interviews

We interviewden drie leerkrachten: een leerkracht geschiedenis, een leerkracht
Engels/Nederlands en een leerkracht Nederlands. Een samenvatting van die interviews is te
vinden onder bijlage 2. De vergelijking van de interviews gebeurt aan de hand van de
volgende onderverdeling: burgerschap in het algemeen, burgerschap in de les, thema
identiteit in de les, burgerschapseducatie op school en een kritische reflectie.

Burgerschap in het algemeen
Bij de drie geïnterviewde leerkrachten klinkt de term burgerschap niet onbekend in de oren.
Een leerkracht geeft wel aan er niet veel over te weten. Een andere leerkracht somt dan
weer onmiddellijk enkele thema’s op die haar te binnen schieten omtrent burgerschap,
waaronder: milieu, tolerantie, racisme, gender enz. De drie leerkrachten maken al snel de
koppeling tussen burgerschap en het leven in de maatschappij. Het is volgens de
leerkrachten belangrijk dat de leerlingen leren om goed te functioneren op ‘dezelfde planeet’
waar ze allemaal op samenleven. De leerkrachten trachten de leerlingen te begeleiden in
het gegeven dat er verschillen zijn in de maatschappij. Ze leren in de les hoe ze met deze
verschillen horen om te gaan. Burgerschap op school aanleren speelt in dat goed
functioneren dus een belangrijke rol, aldus de geïnterviewde leerkrachten. Van Alstein
(2018) beaamt dit door van mening te zijn dat de klas een veilige omgeving hoort te zijn
waar leerlingen een leven in de maatschappij kunnen oefenen.

Burgerschap in de les
Door de verschillende leerkrachten wordt aangegeven dat burgerschapseducatie aan bod
komt in de les, bij de ene leerkracht is dat al wat meer dan bij de andere. De geïnterviewde
leerkracht Nederlands gaf aan dat ze zich vooral laat leiden door de actualiteit en de
spontaniteit van de leerlingen. Hiermee bedoelde ze dat vooral leerlingen bij haar komen
met vragen of verhalen omtrent diverse thema’s die te maken hebben met burgerschap. De
twee andere leerkrachten werken zeer actief rond burgerschap. De leerkracht
Nederlands/Engels maakt vooral de link met de leefwereld van de jongeren, ze behandelt
zelf een project genaamd ‘Levensweg’ dat hen helpt om verdere stappen te zetten in hun
leven. Hierbij worden vooral de thema’s mobiliteit, milieu en racisme aangebracht. De
geïnterviewde leerkracht geschiedenis beroept zich vooral op de thema’s die aansluiten bij
het leervak, bijvoorbeeld ‘slavernij’. Ook bij deze leerkracht worden de topics aangevuld met
de actualiteit. Actualiteit is eveneens een belangrijk punt bij het bespreken van
burgerschapsthema’s in de lessen van de leerkracht Nederlands/Engels. Zij gaat zelfs actief
aan de slag met de actualiteit door artikelen mee te brengen en de leerlingen deze voor te
schotelen, samen met de reacties die hierop zijn gekomen. De bedoeling is dan dat ze de
relevante reacties bespreken en analyseren. Het belang van actualiteit wordt ook sterk
benadrukt door Van Alstein (2018).

Bij de leerkrachten Nederlands en Nederlands/Engels worden vooral discussies gebruikt om
de thema’s te bespreken. Bij die laatste wordt dit echt georganiseerd op basis van een
proactieve cirkel. Bij beiden is het uitgangspunt steeds dat leerlingen leren luisteren naar
elkaar en begrip hebben voor elkaars standpunt en/of mening. De leerkracht geschiedenis
gaf aan dat er weinig gedifferentieerd wordt in werkvormen en dat er wel soms
extra-curriculaire activiteiten georganiseerd worden zodat leerlingen ook buiten het
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klaslokaal kennis kunnen maken met verschillende onderwerpen die een link hebben met
burgerschap. Dit is echter niet gemakkelijk met betrekking tot de kostprijs, waarop veel
kritiek komt door ouders van leerlingen met als gevolg dat deze activiteiten in zekere mate
beperkt worden door de school. Ook op de school waar de leerkracht Nederlands/Engels
werkt, zijn er extra-muros activiteiten waaraan burgerschap gelinkt kan worden, maar deze
worden niet specifiek georganiseerd om de leerlingen burgerschapseducatie bij te brengen.

Een andere werkvorm die aan bod komt bij de leerkracht geschiedenis en
Nederlands/Engels is het tonen van fragmenten, bij de laatstgenoemde gaat dit bijvoorbeeld
over het thema mediawijsheid. De geïnterviewde leerkracht met het leervak geschiedenis
geeft wel aan dat deze werkvorm soms spanningen kan veroorzaken. Van Alstein (2018)
wijst erop dat het belangrijk is om te differentiëren in de verschillende gebruikte werkvormen
om de leerlingen actief te betrekken bij de thema’s en hen de kans te geven om hun
vaardigheden te ontwikkelen. Hij wijst erop dat dit zich niet enkel mag beperken tot dialoog
en discussies.

Die spanningen benoemen alle geïnterviewde leerkrachten, wat hen soms terugtrekt en
waardoor ze twijfelen over het al dan niet bespreken van de onderwerpen. Dit is ook een
heikel punt dat Van Alstein (2018) aanhaalt, maar wat leerkrachten niet mag afschrikken.
Wanneer dit het geval is, nemen de leerkrachten steeds het gesprek in handen en vertolken
ze de rol van begeleider. Hierbij worden er dan nuances en tegenargumenten gebruikt om
het gesprek terug in een positieve richting te leiden. Dit helpt hen ook om kritisch na te leren
denken en respect te hebben voor elkaars verhaal.

De leerkracht geschiedenis geeft aan dat er relatief weinig diversiteit is in de klassen
waaraan zij lesgeeft, dit heeft als gevolg dat de leerlingen minder snel geraakt zijn door
bijvoorbeeld thema’s met betrekking tot slavernij of Leopold II. De andere leerkrachten
gaven aan dat vooral de verscheidenheid in nationaliteiten voor spanningen kan zorgen en
vaker gevoeliger reageren op diverse thema’s die aan bod komen bij burgerschap. Deze
gegevens tonen dus aan dat de diversiteit van een klasgroep een impact kan hebben op
klasgesprekken. Kritische vragen stellen kan hierbij een hulpmiddel bieden.

Wanneer er een negatief klasklimaat ontstaat, grijpt de leerkracht Nederlands/Engels terug
naar de proactieve cirkel die haar en de leerlingen helpt om het negatieve klasklimaat terug
te veranderen in een positief klimaat. Het is zeer belangrijk dat de leerlingen leren omgaan
met de mening van anderen en dat zij openstaan voor andere standpunten. De leerkracht
merkt wel dat ze de diverse standpunten bij verschillende kwesties steeds beter begrijpen
door regelmatig zulke discussies te organiseren. Met betrekking tot het vermijden van een
negatief klasklimaat raadt Van Alstein (2018) aan om op voorhand een klasgesprek aan te
gaan en afspraken te maken alvorens discussies te starten. Hij geeft enkele basisafspraken
als richtlijnen zoals goed te luisteren naar elkaar, respect te tonen en niet door elkaar te
spreken. Allemaal afspraken die de geïnterviewde leerkrachten wel toepassen, maar het is
belangrijk dat deze ook expliciet worden vermeld en concreet worden gemaakt.

Sommige leerlingen tonen veel interesse in de thema’s wanneer die besproken worden, er
zit dus wel wat in.
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Thema identiteit in de les
Met betrekking tot het thema identiteit geven de leerkrachten aan dat het thema aan bod
komt binnen de voorziene lessenreeks. Ze beschouwen identiteit als een breed thema en
om deze reden verwerkt elke leerkracht het thema op een andere manier. De leerkrachten
vertrekken breed en bakenen identiteit stapsgewijs af. De geïnterviewde leerkracht
geschiedenis vertrekt van ‘nationalisme’ en gaat zo breder naar verschillende soorten
identiteit. De geïnterviewde leerkracht Nederlands ging verder in op de seksuele identiteit,
aangezien een leerling aangaf hierover te willen spreken. Van Alstein (2018) benadrukt dat
inspelen op thema’s die leerlingen belangrijk vinden essentieel is, iets wat hier dus
gebeurde. De geïnterviewde leerkracht Nederlands/Engels laat haar leerlingen dan weer
kennismaken met identiteit door ze zelfstandig een expo te laten presenteren over culturele
stromingen. Op deze manier leren de leerlingen kennismaken met het begrip culturele
identiteit. Haar leerlingen komen overigens in contact met de gewoontes van andere
culturen door verscheidene Erasmus projecten. Op deze manier leren de leerlingen dat wat
zij normaal vinden daarmee niet ‘het normaal’ is. Van Alstein (2018) geeft kracht aan de
wens om zo’n manier van denken te bereiken bij leerlingen. Hij staaft dat leerlingen in de
veilige klascontext best leren omgaan met verschillen tussen mensen. Identiteit is zeker en
vast geen eenvoudig thema voor de leerkrachten, maar op creatieve manieren wekken ze
duidelijk de interesse van de leerlingen.

Burgerschapseducatie op school
De drie geïnterviewden gaven allemaal aan dat er geen coördinatie is rond burgerschap in
hun scholen. Er is geen aanbod vanuit de school en/ of een coördinator die zich bezig houdt
met burgerschap. Dit wil niet zeggen dat die leerkrachten geen aandacht geven aan
burgerschap. Heel vaak behandelen de leerkrachten afzonderlijk enkele thema’s in hun
lessen, iets wat collega’s van hen ook doen.

De leerkracht geschiedenis gaf wel aan dat er informeel afgesproken wordt met de collega’s
van geschiedenis. Zij proberen de thema’s die aan bod komen in de lessen wat op elkaar af
te stemmen, maar er wordt niet overlegd over de verschillende vakken heen (dus bv. niet
geschiedenis - cultuurwetenschappen). Er kan dus geconcludeerd worden dat wat
burgerschap betreft iedere leerkracht op zijn eigen eilandje zit en hooguit bij de vakcollega’s
in overleg gaat.

Kritische reflectie
Op het einde van het interview wilden we even een kritische reflectie horen van de
geïnterviewde. Wie weet kon de leerkracht nog een interessante bijdrage bieden in het
verloop van de ontwikkeling van een workshop. Hieronder wordt hun extra bijdrage kort
samengevat:

● Er is een te grote gap tussen de beleidsmakers en de praktijk op school wat betreft
initiatieven om burgerschap onder te brengen bij de leerlingen.

● Onder de leerkrachten is er te weinig diversiteit waardoor burgerschapsthema’s
dreigen vast te lopen.

● Meer ondersteuning voor de leerkrachten aangezien burgerschapsthema’s heel vaak
moeilijke thema’s zijn die voor veel opschudding kunnen zorgen.
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2. Toelichting bij de workshop

Anno 2022 zijn leerlingen uit een derde graad bijna allen actief op diverse
sociale-mediakanalen. Er zijn echter altijd uitzonderingen, maar de ruime meerderheid van
de leerlingen derde graad begeeft zich op online netwerken. Jongeren gaan zich hierdoor
online voorstellen. Die identiteit(en) die leerlingen hebben op online netwerken brengen vele
voordelen, maar ook potentiële gevaren met zich mee. Dit kadert al snel het belang van een
workshop met als thema ‘online identiteit’. Het is een hedendaags thema en vraagt
weliswaar het belang van mediawijsheid bij leerlingen te kaderen.

Het is belangrijk dat de leerlingen zich bewust worden van hun online identiteit en de
bijhorende diverse sociale mediakanalen. De leerlingen worden hiervoor stapsgewijs
begeleid doorheen de workshop. Binnen de oriëntatiefase gaan de leerlingen ter
kennismaking met het begrip identiteit via een speeddate na tot welke groepen ze behoren.
De leerlingen worden hierbij, via aangereikte vragen, gestimuleerd zich aan elkaar voor te
stellen. Opvolgend komt er een filmfragment aan bod dat het begrip ‘identiteit’ kadert en dat
dit voor een individu diverse betekenissen kan krijgen. Dit vormt een brede introductie op het
thema online identiteit. Het zorgt ervoor dat de leerlingen in eerste instantie zich bewust
worden van het gegeven dat ‘een identiteit’ bestaat uit diverse deelidentiteiten.

In een volgende fase maken de leerlingen via een stellingenspel kennis met wat een online
identiteit allemaal omvat. De leerlingen krijgen namelijk aan de hand van stellingen al een
eerste idee over de onderwerpen die in de workshop aangereikt zullen worden. Het
stellingenspel vormt hiermee een goede inleiding op het thema van de workshop. Het is
belangrijk dat de afbakening van het thema identiteit naar online identiteit zorgt voor het
creëren van diepgang in de workshop.

Na het stellingenspel worden de leerlingen begeleid in de bewustwording van hun eigen
online identiteit op diverse media. De leerlingen stellen een tijdlijn op van hun sociale media
activiteiten en geven per sociale-mediaplatform aan of ze er actief op zijn/ waren en hoe ze
zichzelf erop voorstellen. De Dolly Parton challenge kadert hierbij aanvullend dat eenzelfde
persoon zich op diverse sociale mediakanalen verschillend kan portretteren. Zo kan er bij
een bepaalde online identiteit een sterkere nadruk liggen op een deelaspect van de eigen
identiteit. Op het platform LinkedIn bijvoorbeeld ligt er de nadruk op de eigen
professionaliteit.

In het derde deel ligt de essentie op de bewustwording van voor- en nadelen van een online
identiteit. De leerlingen gaan hiervoor in groepen met elkaar in gesprek om hun voorkennis
en eventuele eigen ervaringen omtrent deze voor- en nadelen met elkaar te delen.
Uiteindelijk zorgt de leerkracht voor een algemene terugkoppeling op deze bevindingen. Via
deze weg krijgen de leerlingen de kans van elkaar te leren. De leerkracht voorziet ter
ondersteuning zelf enkele voor- en nadelen die na het onderwijsleergesprek aan bod komen.
Het onderwijsleergesprek op zich is in deze fase van uitermate belang. Zo krijgen de
leerlingen alle nodige informatie mee.
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Afrondend wordt er binnen de workshop tijd voorzien voor een slotfase. Via MentiMeter gaan
de leerlingen delen wat voor hen nieuw was en wat ze voornamelijk meenemen uit de
workshop. De leerkracht pikt in op de antwoorden van de leerlingen en laat hen de
aangehaalde begrippen opnieuw toelichten in functie van herhaling. Verder geeft het de
leerkracht de kans om de bevindingen omtrent de workshop bij de leerlingen af te toetsen.

Na afloop van de workshop en bijbehorende leerlingenbundel ontvangen de leerlingen ter
ondersteuning de gebruikte presentatie van bij de workshop.

Ter aanvulling en om het thema identiteit in de breedte aan bod te laten komen, wordt er het
voorstel gedaan voor de workshop een extra-muros activiteit in te voeren. Deze extra-muros
activiteit bestaat uit een activiteit in de voormiddag en namiddag. In de voormiddag wordt er
een bezoek naar de tentoonstelling ‘democratiefabriek in je stad’ aangereikt. Voor in de
namiddag staat er de dansvoorstelling followfollow van fABULEUS op het programma.
Idealiter vindt deze activiteit plaats voor de workshop.
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3. Workshop - handleiding voor de leerkracht

Deze workshop is bedoeld voor de derde graad TSO (of ASO als de
onderwijsleergesprekken verdiepend genoeg zijn) en duurt in totaal 100 minuten. Voor deze
workshop wordt best een ruim lokaal voorzien. In de volgende onderdelen worden de
verschillende stappen en processen van de workshop toegelicht.

a) Doelstellingen van de workshop

Voor deze workshop worden in totaal negen doelstellingen vooropgesteld die de leerlingen
zouden moeten bereiken aan het einde van de workshop.

1. De leerlingen kunnen het begrip ‘identiteit’ en ‘deelidentiteit’ uitleggen.
2. De leerlingen kunnen het begrip ‘deelidentiteit’ op zichzelf toepassen.
3. De leerlingen kennen het verschil tussen de online identiteit en offline identiteit.
4. De leerlingen kunnen hun eigen online identiteit onder de loep nemen.
5. De leerlingen kunnen duiden dat er verschillende identiteiten zijn binnen de online

wereld.
6. De leerlingen kennen de voordelen van een online identiteit.
7. De leerlingen kunnen in eigen woorden toelichten wat de voordelen van een online

identiteit juist inhouden.
8. De leerlingen kennen de nadelen/ gevaren van een online identiteit.
9. De leerlingen kunnen verwoorden wat de nadelen/ gevaren van een online identiteit

juist inhouden.

b) Link met de leerplannen

Deze workshop focust zich dus op leerlingen derde graad TSO (of ASO). De leerinhoud die
aan bod komt in de workshop kan gekoppeld worden aan verschillende eindtermen of
leerplandoelen.

Het thema (online) identiteit kan geplaatst worden binnen enkele contexten van de
vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) van 2010, namelijk (AKOV, 2010):

Gemeenschappelijke stam
● Communicatief vermogen

○ 1 - De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief
handelen in praktijk

● Empathie
○ 5 - De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en

emoties van anderen
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● Exploreren
○ 8 - De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties

● Kritisch denken
○ 13 - De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit

verschillende invalshoeken
● Mediawijsheid

○ 14 - De leerlingen gaan alert om met media
○ 15 - De leerlingen participeren doordacht via de media aan de

publieke ruimte
● Open en constructieve houding

○ 16 - De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf
en  bij  anderen,  in  samenleving  en wereld

● Respect
○ 18 - De leerlingen gedragen zich respectvol

● Zelfbeeld
○ 21 - De leerlingen verwerven inzicht in eigen sterke en zwakke punten
○ 22 - De leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek

individu, behorend tot verschillende groepen
● Context 2: mentale gezondheid

○ 6 – De leerlingen stellen zich weerbaar op
● Context 3: sociorelationele ontwikkeling

○ 2 - De leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en
het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties

○ 6 - De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste
beïnvloeding en machtsmisbruik

Volgende leerplandoelstelling binnen het vak ‘Sociale wetenschappen’ in de derde graad
TSO kan gehanteerd worden en dus aanleiding bieden tot het uitvoeren van de workshop.
Volgende doelstellingen staan opgenomen in het leerplan met het nummer
D/2017/13.758/018 (VVKSO):

Doelstelling 2: Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de mens verloopt
LPD 13 De leerling onderzoekt hoe thema ‘s in verschillende leeftijdsfasen

geconcretiseerd worden, thema: identiteit.

De doelstellingen van de workshop vinden ook aansluiting bij de volgende
leerplandoelstellingen uit het leerplan met het nummer 2009/045 (VVKSO), derde graad
ASO:

● In het vak Gedragswetenschappen (5de jaar):
○ Thema G51: zichzelf worden en zichzelf zijn

G5101 - Aantonen hoe doorheen de ontwikkeling van de persoon
verschillende vormen van identiteit tot stand kunnen komen. (SET 9)

● In het vak Cultuurwetenschappen (5de jaar)
○ Thema C51: media en samenleving

C5101 - Uitleggen welke functies de massamedia vervullen voor het individu
en voor de samenleving. (SET 7)
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Met het zicht op de modernisering van de derde graad dekt deze workshop ook
enkele ‘nieuwe’ eindtermen (Vlaamse overheid & AHOVOKS, z.d.) - ASO, TSO, KSO
(finaliteit doorstroom):

● Burgerschap
○ De dynamiek en de gelaagdheid van eigen identiteiten duiden
○ Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken

■ 7.4. De leerlingen hanteren strategieën om met vooroordelen,
stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk om te gaan.

○ Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan
■ 7.7 De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen

en bij te sturen (attitudinaal).
○ Digitale competenties en mediawijsheid

■ Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale
media en informatie

c) Lesschema van de workshop

Aan de hand van theorie en verschillende didactische werkvormen krijgen de leerlingen
inzicht in de verschillende dimensies met betrekking tot de online identiteit. De workshop
bevat 5 onderdelen:

● Door een inleidend gedeelte maken de leerlingen kennis met het onderwerp identiteit
en de breedte van het onderwerp. Dit gebeurt aan de hand van een speeddate
waarbij leerlingen per twee tegenover elkaar gaan staan en elkaar vertellen over hun
identiteit en welke elementen ze als een deel van hun identiteit zien. We komen
gezamenlijk tot het besluit dat identiteit zeer breed is.

● We gaan dieper in op de online identiteit van jongeren aan de hand van stellingen.
Op die manier krijgen de leerlingen een inzicht in verschillende aspecten van de
online identiteit. Ook cijfergegevens worden hierin verwerkt.

● Een derde deel van de workshop bestaat eruit dat leerlingen nadenken over hun
digitale levensloop. Op welke platformen zijn ze aangesloten en wanneer zijn ze lid
geworden? Hoe presenteren ze zichzelf op de verschillende sociale-mediaprofielen?

● Om diepte te creëren worden de leerlingen in groepen gedeeld zodat ze aan de hand
van een groepsgesprek geselecteerde dimensies van de online identiteit kunnen
behandelen. Deze dimensies zijn: gevaren op het internet (catfishing), social media
vs. reality, zelfbeeld, …

● Tot slot vindt er een eindbespreking plaats waarbij de leerlingen vertellen wat ze
geleerd hebben en reflecteren ze op de workshop.

De workshop bevat een goede afwisseling van verschillende didactische werkvormen. Dit
heeft als doel de aandacht van de leerlingen te trekken, maar ook te behouden. Het is
volgens Van Alstein (2018) opportuun om te diversifiëren in verschillende werkvormen. Dit
zorgt ervoor dat leerlingen actief geprikkeld worden en zich kunnen focussen op het
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Naast het hanteren van diverse activerende
werkvormen, heeft deze workshop oog voor de leefwereld van de leerlingen. Het thema
‘online identiteit’ kent namelijk een grote invloed in het leven van een adolescent. Ze zijn
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dagelijks bezig met het bekijken van foto’s, video’s, artikels, en andere fragmenten op hun
smartphone waardoor hun interesse kan geprikkeld worden door het onderwerp. Omdat het
direct aansluit bij de leefwereld van de jongere kunnen de leerlingen zich beter inleven en
over eigen ervaringen vertellen. De kennis van de leerlingen wordt verrijkt door in te zetten
op verschillende dimensies van de identiteit zodat het geen oppervlakkig verhaal wordt.

De informatie die in deze workshop aan bod komt is afkomstig van actualiteit, statistieken en
relevante literatuur. De bronnen zijn bij interesse raadpleegbaar in de bibliografie op het
einde van deze uiteenzetting.

d) Verloop van de workshop

In de volgende onderdelen wordt de workshop toegelicht. Die is verder onderverdeeld in
fasen en delen. Alvorens de workshop wordt beschreven, worden er nog twee zaken
meegegeven:

● Leerlingen krijgen na de workshop een schriftelijke neerslag. In die bundel staan de
geziene begrippen en de kern van de workshop. Als leerkracht moet je vermelden
dat ze een bundel gaan krijgen op het einde en dat ze die thuis verder moeten
invullen. De opdrachten die erin komen zijn reeds uitgevoerd in de workshop. Deze
kleine huistaak zorgt er bovendien voor dat de leerlingen na de workshop nog eens
alles doorlopen, wat een goede herhalingsoefening is. De leerlingen krijgen best een
deadline tegen wanneer de bundel af moet zijn. Die behoort ook tot de
examenleerstof en het zelfstandig doornemen is al een eerste individueel
leermoment.

● De leerlingen ontvangen na afloop van de gehele workshop en het volledig
doorlopen van de bundel via SmartSchool (of ander platform) de presentatie omtrent
online identiteit.

Fase 1: Oriëntatiefase (25 min.)
Deel 1 - Speeddate: tot welke groepen behoor jij?

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

15 min.

Doelstelling 1

Als inleiding op het thema identiteit stellen de
leerlingen zich aan elkaar voor onder het mom
van een speeddate. Daarbij worden enkele
richtvragen weergegeven.

De leerlingen lopen na de uitleg rond in het lokaal.

Projectiescherm
Muziekspeler
Ruimte zonder al te
veel obstakels

Leerlingen lopen
tijdens de speeddate
rond

De leerlingen maken kennis met elkaar. Hierbij worden de leerlingen via richtvragen (zie
verder) gestimuleerd om rond het thema ‘identiteit’ zichzelf voor te stellen. De focus zal er
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dus eerder liggen op tot welke groepen de leerling behoort. De leerlingen lopen rond in de
ruimte terwijl er een lied afspeelt, zodra het lied stopt gaan de leerlingen bij de
dichtstbijzijnde medeleerling zich voorstellen a.d.h.v. die richtvragen. Die voorstelling
gebeurt 1 minuut, daarna start de muziek opnieuw. Er wordt 5 keer gespeeddate.

De richtvragen die zullen worden geprojecteerd zijn:
- Wat maakt je uniek?
- Wanneer ervaar je een groepsgevoel?
- Ben je lid van een vereniging waar je trots op bent?
- Hang je een bepaalde religie aan?
- Val je op mannen of vrouwen?
- …

Boodschap aan de leerkracht
● Vermeld bij het begin van de speeddate dat de leerlingen slechts 5 keer zullen

speeddaten (en dus niet met de ganse groep). Zo zijn de leerlingen daarvan op de
hoogte.

● Zie erop toe dat de tijd (1 min. per ronde) gewaarborgd blijft. De tussenstukjes
moeten ook niet lang blijven uitlopen. Het is belangrijk om niet te veel kostbare tijd te
verliezen i.h.k.v. de verdere workshop.

● De muziek die afspeelt heeft bij voorkeur te maken met identiteit. Laat het lied
stoppen na enkele seconden (niet volledig laten uitspelen!); De leerlingen krijgen de
liedjes opgelijst in hun schriftelijke neerslag met wat meer info.
Deze voorbeelden van liedjes kunnen worden gebruikt en hebben een link met
identiteit:

○ Starboy - The Weeknd, ft. Daft Punk
○ Karma Chameleon - Culture Club
○ Born this way - Lady Gaga
○ In my life - The Beatles
○ Bohemian Rhaspody - Queen

Deel 2 - Concept identiteit en deelidentiteit

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

10 min.

Doelstelling 1 en 2

In dit onderdeel worden twee theoretische
concepten aangehaald: identiteit en deelidentiteit.
Via een filmpje worden de deelidentiteiten
aangehaald. Van daaruit wordt de kern van deze
workshop dan verder behandelt.

Projectiescherm
Internetverbinding

Leerlingen zitten
klassikaal neer

In dit onderdeel wordt even stilgestaan bij het concept ‘identiteit’. Daarbij moet vertrokken
worden vanuit de input van de speeddate. De leerkracht kan daarbij vragen hoe de
leerlingen zich tijdens de speeddate hebben beschreven. Van daaruit wordt het begrip
identiteit gedoceerd en uitgelegd.

19



Na het verduidelijken van het begrip identiteit, laat de leerkracht een fragment zien uit
EDUbox Identiteit. Daarvoor is internetverbinding vereist. Na het filmpje wordt een
onderwijsleergesprek gehouden.

Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=p6AP4Ey4u-E

Onderwijsleergesprek n.a.v. het filmpje over de deelidentiteiten

Vraag Antwoord in het kader van
de doelstelling

Doelstelling van de vraag

Kawtar en Stéphan praten
over hun identiteit. Wat valt
daarbij op?

Ze hebben het niet over één
identiteit, maar over
verschillende soorten
identiteit waar ze een
percentage opplakken.

De leerlingen moeten
kennismaken met het
concept deelidentiteit.

Welke deelidentiteiten
zouden jullie in jullie taart
plaatsen.

Leerlingen denken hier zelf
na over hun eigen
deelidentiteiten.

Leerlingen moeten zelf
nadenken over hoe het
concept deelidentiteit er in
de praktijk uitziet.

Heeft iemand ooit al eens
gehoord over online
identiteit?
Wat zou dat betekenen?

Samen zoeken naar een
definitie voor online
identiteit.

Vanuit die deelidentiteit
moeten leerlingen al eens
nadenken over online
identiteit en of dat in hun
taart een plaats zou krijgen.

Boodschap aan de leerkracht
● Bij de tweede vraag van het onderwijsleergesprek kan je de leerlingen oproepen om

terug te denken aan de speeddate: welke identiteiten kwamen daar aan bod? Indien
er weinig respons is, kan je als leerkracht enkele aanzetten geven: geslacht,
afkomst, jeugdbeweging, hobby’s …

● Voor de tweede vraag rond de deelidentiteiten kan ook een soort van Mentimeter
gemaakt worden. Zo worden delen die vaak aan bod komen duidelijk en kan daarop
eventueel wat dieper worden ingegaan.

Fase 2: Online identiteit (60 min.)
Deel 1 - Stellingenspel: Welke aspecten omvat online identiteit?

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

10 min.

Doelstelling 3 en 4

Als inleiding op online identiteit worden enkele
stellingen geprojecteerd. Bij elke stelling houden
de leerlingen een groen of rood kaartje in de lucht
om aan te geven of ze akkoord gaan met de
stelling of niet.

Projectiescherm
Groene en rode
kaartjes voor elke
leerling
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Bij deze werkvorm is het de bedoeling dat de
leerling voeling krijgen met verschillende aspecten
van online identiteit.

De leerlingen krijgen voeling met het onderwerp ‘online identiteit’ aan de hand van
verschillende stellingen. Deze stellingen geven verschillende aspecten van online identiteit
weer die ook verder in de workshop aan bod zullen komen. Dit geeft de leerlingen de kans
om al eens een eerste keer na te denken over de verschillende onderwerpen. Elke stelling
wordt geprojecteerd en voorgelezen door de leerkracht waarna de leerlingen een groen of
rood kaartje opsteken om aan te geven of ze akkoord of niet akkoord zijn met de stelling.
Daarna wordt de stelling gekoppeld aan een cijfer over Vlaamse jongeren zodat leerlingen
zicht krijgen op de gemiddelde denkwijze in Vlaanderen (Pimento, z.d.). Op deze manier kan
ook de mening van de klas vergeleken worden met gemiddeld Vlaanderen.

De volgende stellingen komen aan bod, gevolgd door Vlaamse cijfers:
- Ik denk regelmatig na over wat ik online zet. (8/10 van de jongeren)
- Ik heb er al over nagedacht om sociale media-profielen te verwijderen. (5/10)
- Ik toon de beste versie van mezelf online. (3/10)
- Iemand heeft al eens een foto van mij online gezet zonder dat ik dat wou. (3/10)
- Ik vind mezelf leuker online dan offline. (2/10)
- Online leer ik mijn vrienden beter kennen. (2/10)
- Online kan ik makkelijker mijn mening geven dan offline. (6/10)
- Online ben ik meer bezig met mijn uiterlijk dan offline. (2/10)
- Ik vertel zeer persoonlijke dingen tegen mensen die ik enkel online ken. (1/10)
- Ik heb al online haatspraak gelezen of gehoord. (9/10)

Boodschap aan de leerkracht
● Besteed niet te veel aandacht aan de cijfergegevens, dit is maar een indicatie voor

de leerlingen om een zicht te krijgen op de ervaringen of denkwijze van de
gemiddelde Vlaamse jongere.

● Het is de bedoeling dat dit deel een zeer korte inleiding vormt op online identiteit,
uitwijden is dus zeker niet nodig.

● De werkvorm kan ook op volgende manier aangepast worden: in plaats van te
werken met groene en rode kaartjes kan het lokaal ook in twee (akkoord/ niet
akkoord) verdeeld worden. De leerlingen verplaatsen zich dan van de ene kant naar
de andere kant naarmate of ze akkoord of niet akkoord gaan met de stelling.

Deel 2 - Levenslijn: Hoe ziet jouw online identiteit eruit?

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

20 min.

Doelstelling 3, 4 & 5

De leerlingen maken een persoonlijke levenslijn
waarbij ze kijken naar de verschillende platformen
waarop ze actief zijn. Hierbij is het ook de
bedoeling dat ze kijken hoe ze zich presenteren

Projectiescherm om
voorbeeld te
projecteren
A4-pagina’s
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op elk platform, met andere woorden hoe ze zich
online identificeren.

Pennen
De leerlingen hebben
een bank ter
beschikking

De leerlingen krijgen vijf minuten voorbereidingstijd. Het is de bedoeling dat de leerlingen
een levenslijn maken in verband met het aanmaken van hun sociale-mediaprofielen.
Daarnaast denken ze ook na over hoe ze zichzelf presenteren op deze profielen en hoe hun
online identiteit kan veranderen afhankelijk van het platform. Enkele richtvragen kunnen
hierbij gesteld worden.

- Wat is je vroegste herinnering aan de online wereld?
- Op welke leeftijd had je toegang tot een gsm, smartphone of tablet?
- Hoe oud was je toen je voor het eerst online ging?
- Met welke app of welk sociaal medium ben je gestart?
- Hoe presenteer je jezelf op elk platform?
- Zijn je profielen openbaar of privé? - koppeling aan je identiteit
- Zijn er platformen waarop je vroeger wel actief was en nu niet meer? Of omgekeerd?

- koppeling aan je identiteit

Wanneer de leerlingen hun tijdlijn hebben gemaakt worden er enkele leerlingen aangeduid
die kort toelichten wat ze op hun levenslijn hebben geplaatst. Dit gebeurt met speciale
aandacht voor de manier waarop de leerling zich presenteert op de verschillende
platformen. Deze nabespreking wordt gekoppeld met een deel theorie en kan ook aan de
hand van een onderwijsleergesprek vorm gegeven worden.

Vraag Antwoord in het kader van
de doelstelling

Doelstelling van de vraag

Op welke manieren kan je
jezelf weergeven online?

Een kopie van je offline
identiteit of op een volledig
andere manier.

De leerlingen begrijpen dat
identiteiten binnen de online
wereld en offline wereld
sterk kunnen verschillen.

Kent iedereen in de offline
wereld je op dezelfde
manier? En hoe verschilt dit
van de online wereld?

Het is mogelijk dat je jezelf
anders voordoet bij
verschillende personen
(school, sportclub,
werkgever, vrienden, …).
Maar in de online wereld
ziet iedereen je op dezelfde
manier, namelijk hoe jij
jezelf op elk platform
weergeeft.

Ben je dezelfde persoon op
de verschillende sociale
media-platformen? En hoe
verschilt je identiteit dan
tussen de verschillende

Antwoord van de leerlingen

Deze discussie kan geleid
worden aan de hand van de
Dolly Parton challenge.

De leerlingen zijn zich ervan
bewust dat een persoon een
grote variatie aan
identiteiten kan hebben
binnen de online wereld.
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kanalen?

Boodschap aan de leerkracht
● Het is van groot belang dat de focus van deze werkvorm ligt op het bereiken van het

inzicht dat men verschillende identiteiten kan hebben online. Benadruk dat leerlingen
de verschillende platformen mogen opsommen, maar dat ze dienen te beschrijven
hoe ze zich presenteren op elk platform. Aan de hand daarvan kan dan tijdens de
nabespreking een discussie gestart worden. De nabespreking zal dus niet een
opsomming worden van de verschillende social-media profielen, maar zal gaan over
de identiteiten die leerlingen aannemen op deze platformen.

● Om de leerlingen op weg te helpen is het handig een voorbeeld te tonen van een
levenslijn.

Deel 3 - Voor- & nadelen/ gevaren van een online identiteit

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

30 min.

Doelstelling 6 tot en met 9.

De leerlingen worden in groepen van vier (max.)
aan het werk gezet om de voor- en nadelen van
een online identiteit met elkaar te bespreken en
notitie van te nemen. De leerlingen beroepen zich
hiervoor op hun eigen voorkennis en ervaringen.

Om een overzicht te bewaren van wat de
leerlingen in groep aan het delen zijn, schrijven ze
hun besproken voor- en nadelen op een post-it.

Projectiescherm
Post-its
Jokerkaarten (voor- en
nadelen)
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Deze post-its kleven ze op het bord vooraan in het
lokaal. Op het bord schrijft de leerkracht intussen
de woorden: ‘voordelen’ en ‘nadelen’. De
leerlingen plaatsen hierdoor de bijbehorende
post-its onder ‘voordelen’ en ‘nadelen’ van een
online identiteit.

De leerkracht voorziet jokerkaarten waar relevante
voor- en nadelen op genoteerd staan. De
jokerkaarten zijn er om de leerlingen indien nodig
op weg te helpen in hun bespreking.

De leerlingen worden in groepen van vier opgedeeld om hun kennis en ervaringen
betreffende de voor- en nadelen van een online identiteit met elkaar te delen. De leerlingen
krijgen tien minuten de tijd om dit in groep te bespreken. De besproken voor- en nadelen
schrijven de leerlingen op een post-it. Deze post-its plaatsen ze op het bord vooraan in het
leslokaal waar de woorden ‘voordelen’ en ‘nadelen’ opgeschreven staan. Indien de
leerlingen moeilijk op weg geraken in hun groepsbespreking, voorziet de leerkracht enkele
‘jokerkaarten’. Op deze kaarten staan relevante voor- en nadelen van een online identiteit
geformuleerd met als doel de groepsbespreking in de juiste richting te stimuleren. Indien
nodig kunnen de leerlingen na het verkrijgen van een jokerkaart elektronisch middelen
inschakelen om verdere informatie op te zoeken. De kaarten zijn terug te vinden onder
Bijlage 3. Deze begrippen staan neergeschreven op de jokerkaarten:

- Catfish
- Avatar
- Internet trolls
- Invloed op sollicitatie
- Anoniem
- Contact (wereldwijd)
- Privacy
- Influencers
- Schone schijn
- Fraude
- Creativiteit
- Nettiquette

Boodschap aan de leerkracht
● Indien de groepen vlot aan de slag kunnen en de jokerkaarten niet nodig blijken te

zijn, worden deze best niet ingezet. Het is louter een sturing indien er opgemerkt
wordt dat de gehele klasgroep of enkele individuele groepen hier nood aan hebben.

Om na te gaan welke voor- en nadelen de leerlingen bespreken, schrijven ze hun
bevindingen in enkele kernwoorden op een post-it. Vooraan op het bord schreef de
leerkracht hiervoor de woorden ‘voordelen’ en ‘nadelen’. De leerlingen kleven hun post-its
onder het bijbehorende woord.
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Na afloop van de groepswerken verzamelen alle leerlingen rond het bord. De leerlingen
krijgen hierdoor zicht op de neergeschreven voor- en nadelen van hun medeleerlingen. In
functie van de nabespreking (10 minuten) van de groepsgesprekken krijgen de leerlingen in
eerste instantie zelf het woord. De leerkracht werpt een blik op de neergeschreven voor- en
nadelen en vraagt de leerlingen extra duiding te geven bij de begrippen die ze op hun
post-its schreven. Er hoort geïnvesteerd te worden in een sterke nabespreking waarin de
leerlingen hun kennis met elkaar delen.

De leerkracht voorziet voor de volgende stap zelf enkele voor- en nadelen die in de
nabespreking eveneens aan bod horen te komen (10 minuten). Deze voor- en nadelen
worden beknopt opgenomen op de presentatie. Dit zorgt voor de nodige herhaling en
mogelijks extra toelichting bij enkele elementen. Hierdoor kunnen er eveneens voor- en
nadelen aan bod komen die de leerlingen binnen de groepen niet naar voren lieten komen.
Op deze manier is de bespreking van de voor- en nadelen zo volledig mogelijk.

Boodschap aan de leerkracht
● Er hoort een sterke focus te liggen op het onderwijsleergesprek dat volgt na het in

groep werken van de leerlingen. Stel voldoende vragen in functie van toelichting bij
de begrippen die de leerlingen neerschreven op hun post-its. Het is van groot belang
dat de leerlingen hun eigen kennis met elkaar delen. Je stuurt het
onderwijsleergesprek door in te pikken op de input van de leerlingen en laat hiermee
diverse voor- en nadelen van een online identiteit door de leerlingen naar voren
komen.

Vraag Antwoord in het kader van
de doelstelling

Doelstelling van de vraag

Wat zijn de voordelen van
een online identiteit?

Antwoord van de leerlingen.

Opgenomen voordelen op
de presentatie: in contact
met de wereld, anonimiteit.

De leerlingen worden zich
ervan bewust dat een online
identiteit voordelen kent.

Wat zijn de nadelen van een
online identiteit?

Antwoord van de leerlingen.

Opgenomen nadelen op de
presentatie: anonimiteit,
internettrol, catfish, fraude,
schone schijn.

De leerlingen worden zich
ervan bewust dat een online
identiteit eveneens nadelen
kent. De leerlingen leren dat
deze nadelen gevaarlijk
kunnen zijn voor zowel
zichzelf als anderen.
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Fase 3: Slotfase (15 min.)

Tijd Inhoud en werkvorm Materiaal/ omgeving

15 min.

Reflectie- en herhalingsmoment.

Om de workshop af te sluiten, wordt een
algemeen evaluatiemoment ingelast. Daarbij gaan
leerlingen via MentiMeter aangeven (woordwolk)
wat nieuw was voor hen en wat hen bijbleef. Via
die antwoorden wordt een klasgesprek
georganiseerd met als doel de begrippen herhalen
(zoals bv. wat betekende het begrip catfish ook
alweer?).

Internetverbinding
MentiMeter
Projectiescherm

De leerlingen nemen hun smartphone of laptop/PC. Op die manier verbinden ze met de
website menti.com. De leerlingen geven de code in die de leerkracht hen aanreikt en worden
hiermee doorverwezen naar de woordwolk. Door middel van MentiMeter geven de leerlingen
kernwoorden in omtrent wat hen bijbleef en/ of wat nieuw was voor hen. Leerlingen kunnen
zoveel mogelijk antwoorden indienen als ze willen.

Op basis van de antwoorden wordt er in de resterende tijd een nabespreking gehouden.
Begrippen die door de leerlingen worden aangegeven, laat de leerkracht de leerlingen nog
eens uitleggen ter herhaling. De leerkracht verwerft via de MentiMeter eveneens zicht op de
perceptie van de leerlingen op de workshop.

Boodschap aan de leerkracht
● Geef de leerlingen voldoende tijd om woorden op te geven in de MentiMeter. Dit kan

gerust een kleine vijf minuten duren, uiteraard afhankelijk van de klascontext.
● Het is belangrijk om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken in de nabespreking en

na te gaan in welke mate iedereen mee is.
● Geef bij afloop van deze fase de schriftelijke neerslag mee aan de leerlingen. Daarbij

spreek je direct een datum af waartegen de bundel ingevuld moet zijn (zie eerder).

De begeleidende powerpoint kan gevonden worden onder Bijlage 4 en via de volgende link:
https://www.canva.com/design/DAE9ONUKmv4/MXg2T2TsELrdMirKNObsvw/view?utm_con
tent=DAE9ONUKmv4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publis
hsharelink.
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4. Workshop - schriftelijke neerslag voor de leerlingen

Vanaf de volgende bladzijde kan de schriftelijke neerslag voor de leerlingen worden
teruggevonden. Dit krijgen de leerlingen na de workshop mee naar huis. Als een eerste
herhalingsmoment moeten de leerlingen dit nog eens zelfstandig doornemen en de
oefeningen invullen.

In de bundel staan de geziene begrippen opgelijst en wordt er de kern van de workshop
aangehaald. De leerkracht hoort bij aanvang van de workshop te vermelden dat de
leerlingen een bundel gaan krijgen op het einde en dat ze deze thuis verder moeten invullen.
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Workshop: wie ben jij (online)?
Schriftelijk cursusonderdeel bij de workshop

0 Doelstellingen

Wat moet je kennen/ kunnen?

Je kan het begrip ‘identiteit’ en ‘deelidentiteit’ uitleggen.

Je kan het begrip ‘deelidentiteit’ op jezelf toepassen.

Je kent het verschil tussen de online identiteit en offline identiteit.

Je kan je eigen online identiteit onder de loep nemen.

Je kan duiden dat er verschillende identiteiten zijn binnen de online
wereld.

Je kent de voordelen van een online identiteit.

Je kan in eigen woorden toelichten wat de voordelen van een online

identiteit juist inhouden.

Je kent de nadelen/ gevaren van een online identiteit.

Je kan verwoorden wat de nadelen/ gevaren van een online identiteit

juist inhouden.
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1 Wat is identiteit?

Zoals jullie in de workshop wel konden

merken, is identiteit een breed begrip.

Onder identiteit verstaan we een beeld

dat iemand van zichzelf heeft en hoe die

persoon zich voelt. Het is een soort van

overeenstemming met hoe je jezelf

voelt, je specifieke karakteristieken.

Denk maar even terug aan de speeddate. Toen heb je waarschijnlijk jezelf

voorgesteld aan de anderen via verschillende soorten identiteit.

Opdracht

Schrijf hier na afloop van de workshop nog enkele voorbeelden die jij

zelf ervaart als je ‘eigen identiteit’.

Tijdens de speeddate speelden enkele liedjes af, die gingen ook over identiteit.

Lees hier kort de betekenis van de afgespeelde liedjes:

- Starboy - The Weeknd, ft. Daft Punk: dit liedje gaat over de

verandering van identiteit van wereldsterren (van nobele

onbekende tot beroemdheid).
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- Karma Chameleon - Culture Club: men zingt hier over

het onderdrukken van jezelf (wie ben ik echt) naar de

buitenwereld toe. In het lied gaat het dan over de

(persoonlijke) gevolgen van het niet zijn wie je bent

(karma).

- Born this way - Lady Gaga: Lady Gaga wil hier de

boodschap meegeven dat iedereen zichzelf moet zijn, pas

dan ben je echt gelukkig. Je identiteit volledig volgen, gelijk

wie je bent, hoe je je voelt, los van je geaardheid, …

- In my life - The Beatles: het verhaal herinnert iedereen

aan het verleden en hoe bepaalde personen van vroeger

nog steeds een impact hebben op wie je bent de dag van

vandaag.

- Bohemian Rhaspody - Queen: alhoewel dit lied niet

openlijk gaat over homoseksualiteit, zijn er kleine

aanwijzingen van Freddie Mercury dat hij homo was (zoals:

‘Mama, I just killed a man’ of ‘I see a little silhouetto of a

man’).

Opgepast!

Verwar het begrip van deze workshop niet met

het meer ‘juridische’ begrip identiteit: wie je

officieel bent met je naam, geboortedatum,

geboorteplaats, enz.

Identiteit kan ook gaan over je favoriete muziek of films, over je karakter, over

je dromen, over een geliefde voetbalclub, … Maar het kan ook ruimer gaan dan

dat. Denk maar aan eventuele buitenlandse roots, seksuele oriëntatie, of je

nationale identiteit (bv. ik voel me Vlaming/ Belg, …). Identiteit bestaat dus uit

verschillende stukjes, we noemen dit deelidentiteiten.
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1.1 Een identiteit bestaat uit verschillende deelidentiteiten

Zoals je waarschijnlijk al was opgevallen

tijdens de speeddate, beschrijf je jezelf via

verschillende identiteiten. De ene identiteit

weegt op bepaalde momenten meer door dan

op een ander moment.

Via deze QR-code kan je het filmpje van Kawtar en Stéphan

opnieuw bekijken over hun deelidentiteiten.

Dit zijn de deelidentiteiten van Kawtar die we zagen in het filmpje.

Opdracht

Na afloop van de workshop kan je hier - ter illustratie - in een ‘taart’ ook

je verschillende deelidentiteiten neerschrijven.
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Een deelidentiteit zou ook je online identiteit kunnen zijn. Over die online

identiteit gaan we het in de volgende onderdelen van deze cursus hebben.

2 Online identiteit
2.1 Inleiding/definitie

Je hebt nu een idee over het concept ‘identiteit’. In deze cursus zal je

kennismaken met de online identiteit.

In de huidige samenleving heeft de meerderheid van

de bevolking een online identiteit. Het lijkt voor

jongeren zelfs onmogelijk om geen online identiteit

te hebben omdat onze maatschappij dit ‘eist’.

Maar wat is je online identiteit nu eigenlijk? Een

online identiteit ontwikkel je zelf op verschillende

platformen. Vaak maak je onbewuste keuzes waardoor je identiteit vorm krijgt.
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Het is de optelsom van informatie die over jou terug te vinden is en de

manier waarop jij je presenteert op het web (De schaal van M, z.d.).

Deze identiteit kan sterk gelijken op je offline identiteit, je presenteert je hierbij

niet op een andere manier. Daarnaast kan dit ook een totaal andere

representatie zijn van jezelf.

Tijdens de workshop heb je enkele stellingen gezien die je een idee gaven over

verschillende aspecten van de online identiteit.

Opdracht

Kan je nog enkele overkoepelende thema’s opnoemen? (zelfbeeld,

pesten, vriendschappen, …)

Welke stelling is jou het sterkst bijgebleven met betrekking tot de

cijfergegevens over Vlaamse jongeren?

2.2 Wie ben jij online?

Tijd om even na te denken hoe jij jezelf presenteert op

het internet. Wie ben jij online? Het is mogelijk dat je

jezelf op verschillende platformen op een andere wijze

in de kijker zet. Ben je op Instagram en Snapchat de

levensgenieter? Op Facebook een echte vriend? Je hebt

misschien al een LinkedIn account waarop je een zeer formele ‘jij’ weergeeft?
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De Dolly Parton Challenge op sociale media heeft dit op een ludieke manier

geïllustreerd. Hierbij maakten celebrities, maar ook anderen een vierdelige reeks

waarin duidelijk werd gemaakt hoe ze zich presenteren op de verschillende sites.

Opdracht

Op welke platformen ben je actief en hoe presenteer je jezelf op elk

platform?

De bovengenoemde challenge heeft ons duidelijk gemaakt dat het belangrijk is

om te weten dat je verschillende online identiteiten kan ontwikkelen, afhankelijk

van het platform dat je gebruikt. Dit is eigenlijk hetzelfde als in de offline wereld.

Er bestaat een kans dat je ouders je op een andere manier kennen dan je

vrienden, daarnaast zal je je naar je werkgever toe tijdens je weekendwerk ook

anders presenteren. Verder is het mogelijk dat vrienden uit de sportclub je op

een andere manier zullen beschrijven dan je beste vrienden waarmee je vooral
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in het weekend contact hebt. Hierin ligt een groot verschil met de online wereld.

De vrienden die je hebt op sociale media zullen allen dezelfde online identiteit

van jou te zien krijgen op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Dit is meestal ook

de reden waarom iedereen alles zeer positief voorstelt. Toch kan je online ook

verschillende identiteiten hebben, aan de basis hiervan liggen de verschillende

sociale mediakanalen. Het is mogelijk dat je vrienden een andere jij te zien

krijgen op Facebook dan op Snapchat of Instagram (Mediawijs, 2021).

2.3 Voor- & nadelen/ gevaren van een online identiteit

Tijdens de workshop ben je je ervan bewust geworden dat een online identiteit

heel wat voordelen, maar helaas ook nadelen kent. Je ging hiervoor in groep je

voorkennis en ervaringen delen.

Opdracht

Ken je nog enkele voor- en nadelen die je in groep hebt besproken?

Leerde je iets nieuws kennen via je medeleerlingen betreffende de voor-

en nadelen van een online identiteit?

We overlopen enkele belangrijke voor- en nadelen van een online identiteit:
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Bij voordelen van een online identiteit denken we al snel aan de mogelijkheid om

via zo’n identiteit in contact te staan met de hele wereld. Vriendschappen en

contacten worden hiermee niet langer beperkt tot de personen die dichtbij je

wonen. Via online games of sociale media platformen kan je in contact komen en

blijven met iemand aan de andere kant van de wereld.

De anonimiteit die gepaard kan gaan met een online identiteit kan gezien

worden als iets positief, maar eveneens als iets negatief. Het positieve aspect is

dat het als aangenaam ervaren kan worden om je ware identiteit schuil te

houden. Denk hierbij maar aan het belang van privacy. Je wil niet dat iedereen

je interesses of persoonlijkheidstrekken online leert kennen. Daarnaast kan het

leuk zijn om via een Avatar in een game even van de werkelijkheid te

ontsnappen.

In die anonimiteit schuilen echter ook vele

gevaren. Jullie hebben via de workshop reeds

gehoord over ‘internettrollen’ of een ‘catfish’. Zo’n

internettrol is iemand die zich gemeen of

haatdragend gaat gedragen online in de hoop

reactie los te wekken. Hij/ zij zal zich in het

negatief gedrag gesterkt voelen doordat men

anoniem kan handelen. Een internettrol kan het

idee hebben ongestraft met zijn daden weg te komen, gezien dit vaak ook zo is.

Je kan hierbij denken aan gemene commentaren op Instagram of Facebook bij

nieuwsartikels of bij gedeelde berichten van bekende personen.

Een catfish zal dan weer een geheime identiteit gebruiken om andere mensen

online een bepaalde identiteit van hem/haar te laten inbeelden. Ze doen zich

online anders voor, zoals: jonger, ouder, slanker, knapper, slimmer, welgestelder,

… De realiteit stemt in dit geval niet overeen met de online identiteit. Iemand

‘catfishen’ kan weliswaar grote gevolgen hebben. Zo kan het er bijvoorbeeld

voor zorgen dat iemand verliefd wordt op een illusie van een persoon.
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Het bekend Amerikaans tv-programma ‘Catfish’ toont de waarheid en leugens

die gepaard kunnen gaan met de wereld van online dating.

Via deze QR-code kom je terecht op volgende website:

https://www.mtv.nl/shows/catfish-the-tv-show. Je kan hier

in geval van interesse gratis volledige afleveringen bekijken

van het programma ‘Catfish’. Het programma toont welke

gevolgen het kan hebben voor personen wanneer iemand

zich online anders voordoet.

Een ander welbekend nadeel van een online

identiteit is dat anderen je moeiteloos kunnen

contacteren met de intentie je op te lichten. We

spreken in dit geval over online fraude. Je weet

niet wie er precies achter de laptop of Smartphone

met je in conversatie is gegaan. Hierdoor kunnen mensen blindelings vertrouwen

tonen en in de val trappen van oplichters. Het kan ervoor zorgen dat mensen
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rekeningen betalen die niet bestaan, vrijwillig geld storten naar oplichters,

belangrijke gegevens aan gevaarlijke individuen vrijgeven, … Let dus zeker op

met wie je belangrijke gegevens deelt!

Een online identiteit kan eveneens gelijk staan aan ‘het ophouden van schone

schijn’. Je leerde reeds eerder in de workshop dat we online niet altijd tonen

hoe ons leven er werkelijk uitziet. Op sociale media scrollen kan je hierdoor een

slecht gevoel geven. Iedereen deelt leuke kiekjes van talrijke vakanties en

prestaties waar ze fier op zijn in de hoop likes te verzamelen. Het lijkt bijna alsof

je de enige bent met ‘problemen’ of ‘moeilijkheden’. Uiteraard is dit helemaal

niet zo, maar laten mensen via hun online identiteit wel eens een perfect

leventje uitschijnen. Die ‘schone schijn’ op sociale media heeft een invloed op

ons.

Er zijn zelfs invloedrijke mensen ‘influencers’ die er hun job van hebben

gemaakt om anderen online te beïnvloeden. Influencers zijn vaak bekende

mensen, bloggers, content-creators of experts in een bepaalde industrie.

Uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde doel voor ogen: je koopgedrag

beïnvloeden.

Opdracht
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Ken je influencers? Zo ja, volg je ze via je sociale mediakanalen?

Heb je je ooit al laten beïnvloeden door een influencer? Zo ja, op welke

manier?

3 Tot slot

Opdracht

Wat bleef je voornamelijk bij na het doorlopen van de workshop? Wat

was er allemaal nieuw voor jou?
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5. Extra-muros-activiteit

a) Beschrijving van de extra-muros-activiteit

Deze extra-muros-activiteit bestaat uit twee activiteiten: een bezoek aan een workshop in
BELvue en een dansvoorstelling. De activiteiten hebben vooral betrekking op de identiteit in
het algemeen, waarbij er een kleine instap is naar de online identiteit tijdens de
dansvoorstelling. Daarom is het aangeraden om deze activiteiten voor de workshop te laten
plaatsvinden zodat ze een basis meekrijgen waarop de workshop verder kan bouwen.

Het is belangrijk om deze uitstap niet zomaar te laten passeren. We raden daarom aan dat
er tijdens de workshop (zie supra) voldoende teruggekoppeld wordt naar deze activiteiten.
We raden absoluut af dat deze activiteit zonder enig gevolg wordt afgehandeld. Er kan
tussen deze extra-muros-activiteit en de uiteindelijke workshop ook een les besteedt worden
aan een nabespreking. In dat laatste geval behoren deze twee voorstellen tot de
mogelijkheden:

● Wat betreft de tentoonstelling in het BELvue-museum, kunnen de leerlingen tijdens
de voormiddag via http://papaspasta.nl/vanchris/projecten/democratiefabriek
aanvullingen doen. De input daarvan is een tekst met overzicht van hun keuzes. De
bedoeling is dat achteraf via positieve feedback naar de mening van de leerlingen
worden gevraagd. ‘Je denkt dat’ en de leerlingen kunnen dan een korte commentaar
geven. Op die manier worden ze gestimuleerd om achteraf nog eens na te denken
over  hun antwoorden.

● Over de dansvoorstelling kan een klasgesprek ontstaan waarbij de volgende vragen
aan bod kunnen komen:

○ Wat hebben jullie geleerd uit de dansvoorstelling?
○ Waarop lag de nadruk denken jullie?
○ Wilden ze iets aankaarten of niet?
○ Hoe zouden ze op zoek gaan naar hun identiteit?

b) Doelstellingen

Concreet worden bij deze extra-muros-activiteit drie doelstellingen geformuleerd.

● Leerlingen denken actief na en evalueren de begrippen identiteit, diversiteit en
stereotypen.

● Het uitdagen van leerlingen kritisch na te denken over eigen percepties en
meningen.
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● Leerlingen op een alternatieve en niet voor de hand liggende manier kennis laten
maken met identiteit, gelinkt aan de online identiteit.

c) Planning

Tijdsindeling Activiteit Toelichting

Voormiddag 8u30-9u30 Vervoer naar
museum

10u-11u30 Interactieve
tentoonstelling
(BELvue
museum)

In de voormiddag worden de
leerlingen verwacht in het
BELvue museum. Hier kunnen
zij zelfstandig een interactieve
tentoonstelling, genaamd
‘democratiefabriek in je stad’
doorlopen. Het is een
doe-tentoonstelling over
identiteit, diversiteit en actief
burgerschap.

Middag 11u30-12u30 Middagpauze De leerlingen eten hun eigen
middagmaal of nuttigen een
middagmaal in de stad.

Namiddag 12u30 Verplaatsing
naar theater

13u30-14u30 Dansvoorstelling
followfollow

In de namiddag zijn de
leerlingen welkom bij de
dansvoorstelling followfollow
van fABULEUS. Het is een
dansvoorstelling die de
zoektocht naar identiteit
centraal stelt en de link maakt
met verschillende online
aspecten.

15u-16u Vervoer naar
school

I. Voormiddag

De activiteiten die georganiseerd worden in het BELvue museum worden gecoördineerd
door eduBEL, de educatieve dienst van BELvue. Het museum kan bereikt worden met de
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trein (45 min. vanuit Gent-Sint-Pieters). Het is een ‘reizende tentoonstelling’, dus de school
kan ook een aanvraag indienen om de tentoonstelling naar een plaats dichterbij te brengen.

Via verschillende modules gaan de leerlingen nadenken en discussiëren over hun waarden,
dit gebeurt in duo. De bedoeling van de Democratiefabriek is dat leerlingen bruggen slaan
tussen identiteit, stereotypen en diversiteit. De leerlingen worden geconfronteerd met
verschillende situaties met nieuwe ervaringen en uiteenlopende meningen. Zo worden ze
gestimuleerd om hun eigen denken te verlaten en nieuwe meningen te vormen. Een ander
voordeel is dat deze uitstap gratis is (BELvue, z.d.). Indien er nog een les wordt voorzien
om de activiteit te bespreken, kunnen de leerlingen tijdens of na hun bezoek al reflecteren
via de site http://papaspasta.nl/vanchris/projecten/democratiefabriek/. Dit kan dan dienen als
basis voor de nabespreking in de les.

Meer informatie is terug te vinden via deze link:
https://www.belvue.be/nl/activities/interactieve-tentoonstelling/democratiefabriek-je-stad.

II. Middagpauze

Na de eerste activiteit kunnen leerlingen een eigen middagmaal nuttigen of in de stad waar
de activiteit heeft plaatsgevonden. De prijs kan opnieuw gedrukt worden door iedereen een
eigen picknick te laten meenemen.

III. Namiddag

In de namiddag staat een dansvoorstelling op de planning. Deze dansvoorstelling wordt
uitgevoerd door jongeren en voor jongeren onder leiding van choreograaf en performer Koen
De Preter. Op de website kunnen we het volgende lezen:

“followfollow is een dansproductie van fABULEUS over volgen en volgers. Over
inspireren, kopiëren en nabootsen. Over mode die verschijnt, verdwijnt en terugkeert.
Over in de pas lopen en tegenbewegingen. Over selfies en de laatste
TikTok-challenges. Over duimpjes zetten en hartjes geven. Over groep en
groepsdruk. Over je hart achterna jagen en jezelf proberen zijn in een wereld vol
tegenstellingen. Over zoeken naar identiteit.” (fABULEUS, z.d.).

Meer informatie is terug te vinden via deze link:
https://www.fabuleus.be/followfollow.
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6. Reflectie

In de volgende onderdelen staan we even stil bij het uittestmoment van een stuk van onze
workshop op woensdag 27 april 2022. Daarbij hebben we fase 2 en 3 uitgetest bij de groep
studenten. Tijdens deze reflectie wordt ook teruggekoppeld naar de inzichten van Van
Alstein (2018).

Het uittesten van de workshop was voor ons een positieve en leerrijke ervaring, waarbij we
zicht kregen op het succes en de potentiële gevaren van onze gekozen werkvormen. Op
voorhand hadden we al goed nagedacht wat we wilden bereiken en welke specifieke
doelstellingen we vooropstelden (Van Alstein, 2018). We namen in groep de beslissing om
het middenstuk van onze workshop uit te testen, omdat we omtrent dat deel de meeste
twijfels hadden in verband met de uitwerking. Op die manier konden we eveneens de twee
delen die gekoppeld worden aan een onderwijsleergesprek voor onszelf beoordelen en
bekijken waar eventuele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Betreffende de voorbereiding van onze workshop was er sprake van een vlot verloop. Er
werd op voorhand in groep nagedacht over de benodigdheden voor de uitvoering van de
workshop. Het meebrengen van de benodigdheden werd verdeeld onder de groepsgenoten
met het volste vertrouwen in elkaar. De dag waarop we onze workshop mochten uitoefenen
waren we door onze goede communicatie dan ook goed voorbereid.

Het uittesten van de workshop zelf verliep naar ons gevoel zeer vlot. We slaagden erin de
aandacht van de studenten te trekken en te behouden, door ook verschillende werkvormen
te integreren (Van Alstein, 2018). Naar ons gevoel hadden we sterk geïnvesteerd in de
onderwijsleergesprekken en hier heel wat input mee verkregen. Desondanks ons positief
gevoel waren we uiteraard erg benieuwd naar de feedback die we zouden verkrijgen.

Na het uittesten van de workshop kregen we uiteindelijk gerichte en nuttige feedback van
onze medestudenten en voornamelijk van onze UGent-begeleiders. De feedback vanuit de
studenten bleef relatief beperkt. We vermoeden dat een van de oorzaken hiervoor was dat
we onze workshop hadden uitgevoerd voor de middagpauze en onze feedback pas hierna
ontvingen. Mogelijks was onze workshop niet meer vers in het geheugen. We waren
uiteraard zeer tevreden met de feedback die we mochten ontvangen en hadden erg veel aan
de feedback van onze UGent-begeleiders. We aanschouwden het uitoefenen van onze
workshop en het ontvangen van feedback als een groeikans.

Met betrekking tot de verkregen feedback was een belangrijk punt dat aangekaart werd de
keuze van onze doelgroep. We kozen namelijk voor onze workshop de groep 5 ASO, maar
kregen de opmerking dat onze gekozen werkvormen voor deze doelgroep een minder grote
uitdaging zouden kunnen vormen. Voor deze opmerking hebben we alle begrip. We
erkennen dat onze workshop sterk leunt op onderwijsleergesprekken. Het is om deze reden
dat we getracht hebben om aan de hand van die onderwijsleergesprekken een verdiepende
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factor te integreren. Vanuit de UGent-begeleiders ontvingen we hieromtrent dan ook naar
onze tevredenheid positieve feedback. Daarnaast zijn we van mening dat de workshop kan
gebruikt worden in ASO en TSO, mits er een diepgaander onderwijsleergesprek gevoerd
wordt in ASO. Bij TSO hebben we een aansluiting gevonden in het leerplan van sociale
wetenschappen, waarbij het thema ‘identiteit’ aan bod komt. Onze definitieve keuze van
doelgroep is dus gericht op TSO, maar ook toepasbaar binnen ASO (mits een sterk
verdiepend onderwijsleergesprek). Het vormt volgens ons een voordeel dat de workshop
inzetbaar is voor diverse onderwijsniveaus.

De feedback heeft verder extra belicht dat er enkele belangrijke zaken zijn waarmee de
leerkracht bij het uitvoeren van de workshop rekening moet houden. Zo dient de werkvorm
met betrekking tot de online identiteit van jongeren aan de hand van een tijdlijn, steeds
vanuit de focus op ‘verschillende identiteiten’ benaderd te worden. Vandaar dat we hier wat
hebben bijgestuurd en de focus expliciet legden op de verschillende identiteiten online om
aan onze doelstellingen tegemoet te komen (Van Alstein, 2018). Het is belangrijk om te
vermelden dat dit deel van de workshop tot doel heeft de leerlingen te wijzen op het hebben
van meerdere identiteiten in de online wereld, net zoals die er zijn in de offline wereld. De
Dolly Parton challenge kadert dit zeer krachtig. Door de verkregen feedback hebben we dit
gegeven opgenomen in onze leerkrachtenbundel zodat de leerkracht zeker op de essentie
van de werkvorm gewezen wordt om voldoende diepgang (gelinkt met de online identiteit) te
kunnen blijven garanderen.

Daarnaast kregen we als feedback dat het onderwijsleergesprek dat werd aangegaan goed
gestuurd werd. Het onderwijsleergesprek is belangrijk om de doelstellingen van de workshop
te kunnen bereiken. Het wordt dan ook in de leerkrachtenbundel benadrukt dat de
onderwijsleergesprekken grondig voorbereid en gestuurd dienen te worden. Hierbij is het
van groot belang dat de leerkracht steeds inpikt op de input van de leerlingen,
terugkoppelingen maakt en leerlingen met elkaar laat interageren. Deze werkvorm vertrekt
ook vanuit de leerlingen, ze gaan er zelf aan de slag en gaan in groep in dialoog. Het
onderwerp is bovendien niet te complex, waardoor er heel wat informatie kwam uit de
leerlingen zelf (Van Alstein, 2018). Toch hadden we enkele aanvullingen voorzien om te
voorkomen dat belangrijke informatie door de leerlingen niet werd aangereikt. Met het
onderwijsleergesprek voorziet de leerkracht een vastzetting van de leerinhoud. Een
onderwijsleergesprek stimuleert ook een veilig klasklimaat, door de voorgaande werkvorm
zijn de leerlingen ook zelf actief aan de slag gegaan met voorkennis (Van Alstein, 2018).
Hierop ontvingen we eveneens positieve feedback. Dit gaf ons een zeer fijn gevoel.

De verwerking van de actualiteit bij de nabespreking van de voor- en nadelen van een online
identiteit werd door de UGent-begeleiders positief ontvangen. Zelf hechten we veel waarde
aan het koppelen van actualiteit aan leerinhoud en wilden we dit om deze reden zeker
verwerken binnen onze workshop, een punt die Van Alstein (2018) ook aanhaalt. Door de
verwerking van actualiteit worden de leerlingen opnieuw betrokken bij de workshop: theorie
wordt dan heel concreet.

Los van het uitvoeren van de workshop ervaarden we enkele moeilijkheden bij het zoeken
naar een extra-muros-activiteit, waarbij het online aspect van identiteit nog een extra
beperking gaf. Dit is de reden waarom wij gekozen hebben om identiteit in het algemeen aan
bod te laten komen tijdens de activiteit. De dansvoorstelling geeft wel al een aanleiding tot
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online identiteit. Wij raden aan om de activiteit te laten doorgaan voor de workshop, zodat
diepgang tijdens de workshop gecreëerd kan worden.

Verder blikken we graag terug op een geslaagde samenwerking binnen ons team. Er werden
regelmatig online meetings gepland die zeer efficiënt verliepen. Afspraken rond
voorbereidingen en taakverdeling werden steeds correct nageleefd. Elk lid van de groep had
een sterke bijdrage aan de uitwerking van deze workshop.

Er worden langs onze zijde weinig problemen verwacht bij het effectief uitvoeren van de
workshop, maar het blijft belangrijk om leerlingen erop te wijzen dat ieders mening telt en
een plaats kan krijgen binnen de les. Er werden bewuwst werkvormen gekozen die een
veilig klasklimaat bewerkstelligen. Respect ligt ook aan de basis van de workshop, het is
namelijk de bedoeling dat leerlingen volledig zichzelf kunnen zijn en eigen input durven
geven. Het stimuleren van een open en veilig klasklimaat is dus zeker een aandachtspunt
dat niet vergeten mag worden (Van Alstein, 2018).

We leveren deze workshop met fierheid af en hopen dat leerkrachten ermee aan de slag
kunnen gaan in de klaspraktijk.
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Bijlagen

Bijlage 1: Analyses van de bestaande educatieve materialen

Materiaal 1: EDUbox1

Over en doel van het educatief materiaal
EDUbox is een project van VRT NWS in samenwerking met andere partners die
verschillende soorten digitale educatieve tools ontwikkelen voor leerkrachten. De bedoeling
van zo’n pakket is dat elk onderwerp bespreekbaar wordt in de klas. Deze geselecteerde
EDUbox gaat over het leren omgaan met meningsverschillen. De makers van dit lespakket
vinden dit thema zeer belangrijk omdat door de complexiteit van sommige thema’s
leerkrachten die negeren. Jongeren kunnen vaak een (ongenuanceerde) uitgesproken
mening hebben. In een diverse samenleving van vandaag mijden leraren al te vaak
sommige complexe thema’s. De makers van EDUbox vinden het belangrijk dat leerkrachten
met dit lespakket dit thema niet meer zullen negeren.

Er worden geen specifieke doelstellingen geformuleerd. In de handleiding heeft men het wel
over: “Met de EDUbox Wij-zij-denken: Leren van mening verschillen laten we jongeren in de
klas oefenen in het omgaan met meningsverschillen” (EDUbox, 2021b).

Op het eerste gezicht lijkt dit niet veel te maken te hebben met identiteit, maar de aanloop
naar die meningsverschillen vertrekt vanuit het identiteitsverhaal. Dit toont ook meteen de
complexiteit van burgerschapsthema’s zoals identiteit aan: het hangt aan heel veel vast. Zo
behandelt deze tool ook thema’s zoals wij-zij-denken, polariteit, mediawijsheid en
samenleven. Het uiteindelijke doel van deze EDUbox is het leren omgaan met
meningsverschillen, iets waar ze met de aanpak in slaagt. Ze gaan heel stapsgewijs van
identiteit naar wij-zij-denken naar uiteindelijk een rollenspel over een maatschappelijk thema.
Door die aanpak per stap, slagen de makers er alleszins in om tot de essentie te komen.

Methode en inhoud
De leerkracht krijgt de leidende rol van dit lespakket. Gedurende twee lesuren moet de
leraar dit pakket begeleiden. Zo wordt er een Pdf-bestand ter beschikking gesteld die dient
als integrale EDUbox, daarnaast ook een interactieve site met links naar video’s en andere
sites. De leerlingen kunnen die site zelf gebruiken. Er zijn ook interactieve video’s ter
beschikking.

Gedurende dit lespakket wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen:
- Een individuele opdracht waarbij de leerlingen zelf moeten nadenken en reflecteren

over een vraag. Later wordt dat individuele werk gebruikt voor een

1 EDUbox. (2021b). WIJ-ZIJ-DENKEN: LEREN VAN MENING VERSCHILLEN. VRT.be.
Geraadpleegd op 5 november 2021, van https://www.vrt.be/nl/edubox/catalogus/#wij-zij-denken.
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groepsbespreking. Er wordt dus teruggekoppeld met de individuele antwoorden in
een verder thema via een groepsbespreking.

- Men maakt ook gebruik van video’s om een begrip te introduceren en de leerlingen
ermee te laten kennismaken. Via video’s toont men ook voorbeelden van begrippen
in de praktijk.

- Finaal gebruikt men een rollenspel om de leerlingen met elkaar te laten discussiëren.
Via de rollen debaters en spectators leert men – op een geordende manier – met
elkaar discussiëren over een thema via verschillende rondes. De leerkracht neemt
hierin een mediërende rol. De uiteindelijke bedoeling is dan ook dat de leerlingen na
dit rollenspel terug door dezelfde deur kunnen.

Zoals al werd aangehaald is het meest belangrijke van deze EDUbox de leerlingen leren
omgaan met meningsverschillen en wat daaraan aan de basis ligt. Concreet is deze
EDUbox ontwikkelt voor 2 lesuren die 4 hoofdstukken behandelt. Die hoofdstukken
weerspiegelen ook de gelaagdheid en hoe men naar het uiteindelijke thema toewerkt:

1. Tot welke groepen behoor jij allemaal? Je komt te weten hoe groepen ontstaan en
hoe verhalen jouw wereldbeeld beïnvloeden.

2. Je leert hoe wij-zij-denken ontstaat, wanneer het gevaarlijk is en wat je dan kunt
doen.

3. Je gaat nu zelf aan de slag door te leren van mening te verschillen.
4. Wil je nog meer weten? Dan vind je in dit hoofdstuk allerlei interessante links.

Daarnaast biedt deze tool ook enkele andere bronnen aan rond het thema zodat de
leerkracht daarmee verder in de klas op een ander moment aan de slag kan gaan. Zo geeft
men VRT-programma’s als voorbeeld en verschillende soorten debat-thema’s of sites die
betrekking hebben op het thema. Deze extra bronnen gaan eerder over samenleven dan
identiteit, maar opnieuw moeten we dit kaderen binnen het breder thema. Als een leerkracht
het thema identiteit wil aanhalen, dan kan dit telkens ook wel eraan gekoppeld worden. Dit
lespakket toont ook aan dat heel veel thema’s met elkaar betrekking hebben en de
gelaagdheid van het thema identiteit.

Het identitaire luik in dit materiaal ligt dan voornamelijk in het nadenken over de eigen
identiteit en het gevaar dat een wij-zij-denken daaruit voortvloeit. Van daaruit kunnen
leerlingen kennismaken met de gevaren van zo’n overdreven identiteit: conflicten,
wij-zij-denken, polarisatie enz.

Kwaliteit van het materiaal
Een groot voordeel van dit lessenpakket is dat het een heel recent werk is. Het werd pas dit
jaar gepubliceerd. Dit zorgt voor heel recente voorbeelden. Door de samenwerking met heel
wat partners is de inhoud heel kwaliteitsvol en correct uitgelegd. Na het rollenspel kon wel
nog ruimte gelaten worden voor een reflectie die hier wel ontbreekt. Met die reflectie kunnen
leerlingen zichzelf op het einde in vraag stellen en daar ook iets over bijleren.

Een ander sterk punt van dit materiaal is de gelaagdheid. Uit die hoofdstukken konden we al
vaststellen dat deze EDUbox heel stapsgewijs te werk gaat. Vooral het eerste (en in mindere
mate het tweede) hoofdstuk hebben betrekking op ons thema identiteit. Vanuit het
groepen-verhaal komt men uiteindelijk tot het wij-zij-denken en het leren omgaan met
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verschillende meningen. Daarnaast komen er verschillende werkvormen aan bod (in groep
bespreken, individueel nadenken, een rollenspel) die dicht aansluiten bij de doelen die de
EDUbox vooropstelt.

Doelgroep
De partners ontwikkelden deze EDUbox voor alle graden en onderwijsvormen van het
secundair onderwijs. Specifiek behandelt men in deze tool eindtermen rond burgerschap
zoals: gelaagdheid van identiteiten aanduiden, omgaan met diversiteit en samenleven,
geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan en dit in combinatie met enkele
sleutelcompetenties. Per graad somt men in de EDUbox de gehanteerde eindtermen op
waarbij je als leerkracht dan kan kijken wat je specifiek moet bereiken en wat je mag
verwachten van je leerlingen. Verder zijn verschillende invalshoeken mogelijk om aansluiting
te zoeken bij de onderwijsdoelen van de graad en onderwijsvorm. Zo geeft men als
voorbeeld dat men in de groepsdiscussies thema’s kan kiezen op niveau van de leerling. De
basis van dit pakket is echter bedoeld voor iedereen, de invulling ervan kan verschillen
naargelang specifieke doelgroep. Binnen het lessenpakket is er dus zeer veel ruimte voor
differentiatie. De leerkracht kan dus zelf nog heel wat input geven aan de EDUbox.
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Materiaal 2: NoCap2

Over en doel van het educatief materiaal
Het gekozen didactisch materiaal bestaat uit verschillende modules, voor deze analyse werd
er gekeken naar module 3, het uitgewerkte lespakket om aan de slag te gaan in de praktijk.

Het leermateriaal van ‘No Cap’ wordt aangeboden door de Vlaamse Overheid, waarbij
verschillende partners samenwerken zoals Klasse, Mediawijs en KU Leuven. Ze hebben drie
verschillende thema’s uitgewerkt om leerlingen, in een steeds meer polariserende
maatschappij, hun plaats te helpen vinden. Het besproken lesmateriaal dient als leidraad
voor leerkrachten om dieper in te gaan op de identiteit van leerlingen.

Omdat enkele zaken aan leerlingen hun identiteit zo opvallen wordt de kennis van een
leerkracht over de identiteit van de leerlingen soms beperkt tot dat ene aspect. Hiermee
bedoelt men de zichtbare kenmerken, zoals bijvoorbeeld de etnisch-culturele achtergrond of
hun extreme kapsel. Echter, er zijn zoveel identiteits-lagen die bijdragen tot hoe de leerling
en waarom de leerling zich op een bepaalde manier gedraagt of uit. Het doel van het
didactisch materiaal is dan ook om de leerkracht en leerlingen uit te dagen om verder te
kijken dan die eerste identiteits-laag.

De doelstellingen worden expliciet geformuleerd, zowel in de intro van het lesmateriaal als
op de website van No Cap. Op die website wordt eerder in het algemeen vermeld wat de
doelstelling is van de drie besproken thema’s en dus niet enkel voor het specifieke thema
‘identiteit’.

Het belang wordt niet expliciet vermeld, maar het is wel zeer duidelijk waarom het
lesmateriaal is ontwikkeld en waarom de verschillende partners hebben samengewerkt. Het
belang zijn vooral de jongeren die in een samenleving leven waar de steeds veranderende
identiteit een grote impact heeft op hun eigenheid. Hierbij hebben zij in sommige gevallen
ondersteuning nodig, die soms in zeer kleine mate gegeven wordt.

Het materiaal is zeer opbouwend samengesteld en begint met het kijken naar hoe je zelf
denkt over anderen om te begrijpen dat de identiteit van iemand in zekere mate verborgen
kan zijn. Het eerste deel van de module begint namelijk met het bespreken van
vooroordelen. Daarna wordt er op een zeer laagdrempelige manier gekeken naar hoe de
leerlingen zichzelf zien, dit wordt dan gekoppeld aan een brede reflectieoefening.
Verschillende aspecten van identiteit komen aan bod op een interactieve manier met
aandacht voor de leefwereld van jongeren. Ten slotte wordt er ook gekeken naar hoe men
kan reageren op verschillende identiteiten en hoe dit kan botsen in een klascontext en in de
maatschappij. Omwille van deze redenen worden de doelstellingen zeker in grote mate
behaald, maar het vraagt wel veel input van de leerlingen zelf, dit kan voor sommige
jongeren moeilijk liggen aangezien ze zich kwetsbaar zullen moeten opstellen. Het is dus
geheel afhankelijk van de jongeren zelf en hoe de leerkracht omgaat met het lesmateriaal of
de doelstellingen bereikt kunnen worden.

2 NoCap. (2020). Module: Identiteit in een diverse samenleving. Geraadpleegd op 5 november 2021,
van https://no-cap.be/modules.html#lesmateriaal.
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Methode en inhoud
De leerinhouden die worden behandeld hebben steeds betrekking op identiteit, waarbij
aandacht is voor verschillende aspecten. Er wordt belang gehecht aan vooroordelen en
stereotypen, hierbij wordt de boodschap meegegeven dat iedereen zich wel eens schuldig
maakt aan ‘hokjesdenken’. Het wordt duidelijk dat dit een constante is in de maatschappij,
maar dat dit het net moeilijk maakt voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen. Verder worden
leerlingen ook aangemoedigd om naar zichzelf te kijken en te illustreren wat hun identiteit is.
Als laatste aspect maakt vooral de bredere maatschappij deel uit van het lesmateriaal en
wordt er gekeken naar wat constructieve manieren zijn om te reageren op bepaalde uitingen
van mensen die de identiteit van anderen niet aanvaarden.

Er worden verschillende werkvormen aangeboden:
● Reflectieopdracht: de leerlingen dienen zichzelf voor te stellen aan de hand van

visuele materialen (tekenen en/of schrijven) op een blad. Daarna wordt er klassikaal
een reflectie voorzien waarbij volgende vragen beantwoord worden:

○ Is jouw identiteit blijvend? Of zou die over 10 jaar veranderd zijn?
○ Welke elementen van je identiteit kan je wel/niet veranderen?
○ Zijn er zaken die de rest van de klas nog niet wist? Of zelfs grote

verrassingen?
○ Zijn er elementen uit je identiteit die vasthangen aan een plaats? Aan je

afkomst?
○ Zijn er elementen uit je identiteit die vooral dromen weerspiegelen? Of die

weerspiegelen waar je gelukkig van wordt?
● Klasgesprek: Er wordt naar filmpjes gekeken waarbij verschillende personen aan bod

komen die vertellen over hoe hun identiteit soms gereduceerd wordt naar de
zichtbare aspecten. Na het kijken van de filmpjes is het de bedoeling dat de
leerlingen hun ervaringen met identiteitsontwikkeling vertellen en hierover in gesprek
gaan.

● ‘All that we share’ spelvorm: De leerkracht laat leerlingen enkele kenmerken met
betrekking tot hun identiteit opschrijven. De leerlingen gaan op een lijn staan en de
leerkracht leest de opgegeven kenmerken van de leerlingen voor. Bij elk kenmerk dat
de leerlingen ook koppelen aan hun identiteit kunnen ze een stap naar voor zetten.

● Opdracht + reflectie: De leerlingen schrijven gedurende een bepaalde periode alle
negatieve uitspraken in verband met identiteit op waarna hierop gereflecteerd wordt
in klasverband.

● Doceren: enkele aspecten worden gedoceerd zodat leerlingen een beeld hebben van
identiteit.

Er wordt vooral visueel en audiovisueel materiaal ingezet. De audiovisuele materialen
hebben betrekking op voorbeelden en getuigenissen. Er wordt bijvoorbeeld geïllustreerd hoe
de ‘all that we share’ spelvorm uitgevoerd kan worden, maar daarnaast geeft ook een
leerkracht uitleg hoe zij het thema identiteit aanpakt in een klascontext. De getuigenissen
hebben vooral betrekking op hun zoektocht naar hun identiteit of hun identiteitsontwikkeling.

Er is aandacht voor verschillende leerstijlen, er worden opdrachten aangeboden in de vorm
van simpele oefeningen. Daarnaast wordt er ook ingezet op interactie en doe-opdrachten.
Niet elke leerling zal zich in elke leerstijl kunnen vinden, maar dat maakt het net zeer
interessant. In het thema identiteit wordt namelijk heel sterk ingezet op de diversiteit van de
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leerlingen in een klasgroep. De leerstijlen zijn dus samenvattend helemaal niet eentonig en
bieden zeer veel variatie.

Kwaliteit van het materiaal
De werkvormen passen bij de inhoud en geven bij elk aspect verschillende werkvormen ter
illustratie. Ze doen de leerlingen nadenken over hun eigen identiteit en leren hen hierover
open te communiceren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het respect hebben
voor de identiteit van anderen door middel van reflectie.

Het materiaal is inhoudelijk correct, het maakt echter weinig gebruik van een theoretisch
kader en is vooral gericht op toepassen. De inhouden zijn up-to-date, het is immers maar ter
beschikking gesteld vanaf januari 2020 en de looptijd van het project zal afgerond worden in
maart 2022. Daarnaast worden er ook twee filmpjes aangereikt uit 2021.

Het is een zeer interactief lessenpakket, maar voor mij ontbreekt er een theoretisch kader. Ik
ben van mening dat het handig is om deze interactieve werkvormen te gebruiken nadat de
leerlingen meer hebben geleerd over de verschillende soorten identiteiten. Op dit moment
zou het lessenpakket diepgang kunnen mislopen als elke leerling bijvoorbeeld over een
specifiek aspect van zijn/haar persoonlijke identiteit zou spreken. Sommige aspecten van de
identiteit zouden verloren kunnen gaan omdat hierover in het algemeen minder gesproken
wordt en leerlingen dus ook niet de motivatie hebben om hierover te spreken (ik denk aan
geaardheid, psychosociale situatie, …)

De sterke punten zijn dat elke leerling aan het woord komt en dat het zo wordt
gecoördineerd dat de leerling in een veilige omgeving kan spreken. De variatie die wordt
aangeboden geeft ook een grotere kans dat elke leerling allicht in een bepaalde werkvorm
zich goed voelt en geëngageerd is om actief deel te nemen.

De aanpak biedt ruimte voor reflectie, er worden namelijk drie keer reflectieoefeningen
geïntegreerd in de werkvormen waarbij de leerlingen gezamenlijk of individueel kunnen
nadenken over de toepassing op zichzelf. Deze reflecties worden begeleid met een aantal
voorbeeldvragen die als leidraad gebruikt kunnen worden om de reflectie op te starten of in
goede banen te leiden.

Doelgroep
De doelgroep van het materiaal wordt omschreven, namelijk jongeren. Ik ga ervan uit dat dit
jongeren in de middelbare school zijn aangezien het relatief veel reflectie vraagt en jongeren
in de basisschool minder in staat zijn om hierover een eigen standpunt in te nemen.
Jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar staan meer stil bij hun eigen identiteit en
beginnen zichzelf meer vragen te stellen.

Het materiaal is op niveau van de jongere en heeft naar mijn mening de kracht om de
jongere aan te zetten actief deel te nemen aan de klasgesprekken en opdrachten. De
opdrachten zullen echter niet altijd toegang kunnen bieden tot alle jongeren. Personen die
meer gesloten zijn of zich minder veilig voelen in de klas, kunnen het moeilijk hebben om te
communiceren over hun identiteit. Er wordt echter niet gezegd over welk aspect van hun
identiteit jongeren dienen te spreken, er is een ruime keuze. Dan is het natuurlijk wel
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interessant dat er verschillende jongeren zijn die geen onderwerp uit de weg gaan en zo
misschien de stillere leerlingen kunnen aanzetten tot meer diepgang.

Er wordt voldoende ruimte voorzien voor differentiatie, er worden veel verschillende soorten
werkvormen gehanteerd en er is aandacht voor de verschillen van jongeren in een bepaalde
groep.
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Materiaal 3: Wie denk je dat je bent3

Over en doel van het educatief materiaal
Het bestaande educatief materiaal ‘wie denk je dat je bent’ werd gecreëerd door het
onderwijsteam van het Huis van de Europese geschiedenis. Deze instantie is in de eerste
plaats een museum te Brussel, maar biedt daarnaast enkele online leermiddelen aan over
diverse onderwerpen. Identiteit vormt een van deze onderwerpen. Het thema identiteit werd
door het Huis van de Europese geschiedenis opgesplitst in drie verschillende onderdelen.
De focus binnen deze analyse ligt op het eerste onderdeel: ‘wat is mijn identiteit?’.

Het overkoepelend doel van dit leermateriaal is jongeren laten kennismaken met identiteit en
hieraan gekoppeld hun Europese identiteit. Om dit doel te bereiken komen verscheidene
voorbeelden uit verleden en heden, door middel van enkele actieve werkvormen
(groepsactiviteiten en klassikale activiteiten) aan bod. Verder is er binnen de activiteiten
frequent een doorverwijzing naar externe relevante bronnen voor het thema.

De doelstellingen van het materiaal staan expliciet geformuleerd in de vorm van
leerresultaten. Deze leerresultaten werden als volgt geformuleerd:
De leerlingen zullen:

- Achterhalen dat identiteit geen onveranderlijk gegeven is maar iets kneedbaars
- Inzien dat een verscheidenheid aan identiteiten positief is en moet worden

gerespecteerd
- Begrijpen dat elke natie methoden of middelen gebruikt om zogenaamde

"collectieve" identiteiten te scheppen
- Zich een eigen, doordachte mening vormen over het concept van een Europese

identiteit/Europese identiteiten.

Het belang van het thema identiteit staat niet expliciet vermeld binnen het educatief
materiaal. Doorheen het materiaal en aan de hand van de gewenste leerresultaten, wordt
het wel duidelijk dat het belang van dit thema betrekking heeft tot de positieve gevolgen van
het kijken naar de eigen identiteit. Verschillen tussen individuen worden hier namelijk door
opgemerkt, met kritisch nadenken en aanvaarding van deze als ideaal gevolg.

De aanpak van het materiaal kent een logische volgorde. Het thema identiteit is erg breed
en werd hierdoor stapsgewijs opgebouwd door een opsplitsing te maken van drie
onderdelen:

- Onderdeel 1: Wat is mijn identiteit?
- Onderdeel 2: Hoe krijgen en houden mensen een bepaalde identiteit?
- Onderdeel 3: Wij en de anderen: hoe onze identiteit sommigen insluit en anderen

buitensluit

Het eerste onderdeel start dus bij het begin; duiding bij het begrip identiteit en wat de eigen
identiteit juist inhoudt. Dit onderdeel bestaat uit vijf verschillende activiteiten. De beschrijving

3 Huis van de Europese geschiedenis. (2020). Thema: Wie denk je dat je bent? - Identiteit.
Geraadpleegd op 6 november 2021, van
https://historia-europa.ep.eu/sites/default/files/Discover/EducatorsTeachers/ActivitiesForYourClassroo
m/id-teachers-notes-nl_2.pdf
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van deze activiteiten heeft binnen dit onderdeel van de analyse als doel aantonen dat de
leerresultaten behandeld worden binnen het leermateriaal ‘wat is mijn identiteit’.  

De leerlingen reflecteren in de eerste klassikale activiteit zowel individueel als in groep over
welke elementen en eigenschappen hen vormen tot wie ze zijn. Elementen als religie en
fysieke kenmerken kunnen bijvoorbeeld aan bod komen. Het brainstormen over de eigen
identiteit krijgt vorm aan de hand van matroesjka's. In de grootste matroesjka schrijven de
leerlingen met welke identiteit ze zichzelf het meest identificeren, in de kleinste waarmee ze
zich het minst gelijkstellen.

In een opvolgende groepsactiviteit richten leerlingen een staat op, waar een divers publiek
aan inwoners zich allemaal horen thuis te voelen. Er ontstaat een inzicht over naties, staten
en hoe deze inclusief kunnen zijn.      

De tweede groepsactiviteit werd gelinkt aan het bezitten van een Europese identiteit. De
leerlingen vergelijken kaarten van Europa uit verschillende eeuwen met elkaar. Hierdoor
merken ze op dat de grenzen van Europa meermaals verschoven zijn. Deze verschuiving
kent een invloed op de Europese identiteit. Ze bekijken hierna het schilderij ‘Europa: work in
progress’ met bijhorend enkele vragen en denken zo kritisch na over de Europese identiteit. 
         

De derde en laatste groepsactiviteit binnen het educatief leermateriaal vormt een
denkoefening over het motto van de Europese Unie: “In verscheidenheid verenigd”. Dit zorgt
voor inzichten in de verscheidenheid en samenhang binnen het begrip Europese identiteit.

De laatste werkvorm bestaat uit een klassikale activiteit waar leerlingen een blik werpen op
hun associatie met een Europese identiteit, door middel van een terugkoppeling naar de
eerste activiteit. Ze werpen een blik op de woorden die in de matroesjka's geschreven
werden en merken hierbij wel of niet op dat Europa aan bod kwam. Er volgt een reflectie
over het (al dan niet bestaande) belang van Europeaan zijn voor de leerlingen met
betrekking tot hun identiteit.

Methode en inhoud
Binnen dit leermateriaal staat het thema identiteit centraal. Men start met identiteit in het
algemeen en maakt hierna geleidelijk aan een afbakening naar de Europese identiteit.
Verscheidene aspecten van identiteit waaronder veranderlijkheid, diversiteit en een
collectieve identiteit komen hiermee aan bod.

Er komen zowel klassikale activiteiten als groepsactiviteiten aan bod. Voor de klassikale
activiteiten is er een bespreking in de gehele klasgroep, voor de groepsactiviteiten vormen
de leerlingen groepjes om zo aan een opdracht te werken. Bij groepsactiviteiten wordt de
input uit elke groep, na uitwerking van de opdracht, klassikaal besproken. De leerkracht
hoort bij de besprekingen van de klassikale activiteiten en groepsactiviteiten telkens de
essentie van de verschillende doe- en denkopdrachten te verduidelijken.

Voor de verschillende opdrachten werkt het Huis van de Europese geschiedenis met visueel
materiaal. Ter illustratie: kaarten van Europa over verscheidene eeuwen heen, spotprenten,
… . Er staat bij deze materialen telkens de bron weergegeven. Daarnaast zet het materiaal
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aan tot het gebruik van het schoolbord en/of het online feedbackinstrument AnswerGarden,
met als doel gegeven antwoorden van de leerlingen te verzamelen. Het gebruik van literaire
bronnen zoals passages uit (auto)biografieën of een blog voor verdere uitdieping, moedigt
het leermateriaal eveneens aan.

De activiteiten binnen het materiaal bestaan uit klassikale activiteiten en groepsactiviteiten.
De leerlingen worden aan het werk gezet (brainstormen, samenwerken, ideeën opschrijven)
en horen hiernaast telkens hun bedenkingen klassikaal mee te delen. Om een discussie op
gang te brengen werden voor de opdrachten vragen opgesteld die klassikaal beantwoord
worden. Kritisch denken over de (Europese) identiteit staat steeds centraal.

Kwaliteit van het materiaal
De werkvormen passen bij de lesinhoud gezien de leerlingen op creatieve en uitdagende
manieren aangezet worden tot het kritisch nadenken over de eigen identiteit en opvolgend
gelinkt aan de Europese identiteit. De werkvormen geven verder duidelijk weer dat identiteit
een zeer breed thema is dat divers afgebakend kan worden. Binnen dit leermateriaal koos
men ervoor identiteit te linken aan Europa. De leerlingen leren door de werkvormen hun
ideeën met medeleerlingen te delen en leren zo van elkaar. Ze leren hierdoor overigens op
een respectvolle manier met elkaars verschillen omgaan. De leerkracht zorgt ervoor dat elke
klasdiscussie uiteindelijk uitdraait op het meekrijgen van de essentie van de thematieken.

Het materiaal is inhoudelijk correct en momenteel (2021) up-to-date. Het huis van de
Europese geschiedenis creëerde het materiaal namelijk in 2020. De focus ligt niet enkel op
het heden, maar blikt door middel van voorbeelden ook terug op het verleden. Bijvoorbeeld:
de visualisatie van de grenzen van Europa in de Middeleeuwen. Er wordt uiteindelijk
nagedacht over de betekenis van de Europese identiteit in de 21ste eeuw.

De leerlingen gaan voornamelijk zelf nadenken over de aangereikte verscheidene thema’s
van identiteit. De leerkracht zorgt er wel voor dat alles in goede banen verloopt en geeft de
essentie telkens weer, maar volgens mij is er ruimte voor een intensere vorm van doceren.
Het gaat namelijk over complexe materie, die vermoedelijk niet eenvoudig is voor alle
leerlingen. Ik ben twijfelachtig of de leerlingen direct met de groepsactiviteiten en klassikale
activiteiten zelfstandig aan de slag kunnen.

Het leermateriaal geeft aan hoe lang elke activiteit nodig heeft. Het gebruik van alle
activiteiten binnen de voorziene tijd lijkt me echter weinig realistisch. Bijvoorbeeld: leerlingen
horen een eigen staat op te richten en krijgen hier slechts 15 minuten voor. Ik stel me hierbij
de vraag hoe leerlingen in groep zo’n soort opdracht horen uit te werken en het hiernaast
klassikaal met de andere leerlingen horen te bespreken in een relatief beknopte tijd.

Verder lijken enkele activiteiten te complex voor de doelgroep van 12 tot en met 15 jaar. De
toevoeging van enkele eenvoudigere thema gerelateerde activiteiten lijkt mij een
meerwaarde voor het materiaal.

De aanpak verwerkt in het materiaal heeft zeker en vast een aantal sterke punten. Ten
eerste vertrekt het materiaal vanuit identiteit in het algemeen en laat leerlingen na een
brainstorm over de eigen identiteit zeer geleidelijk aan een afbakening maken naar de
Europese identiteit. Ten tweede zet het de leerlingen duidelijk aan kritisch te reflecteren over
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identiteit en hierbij horende aspecten. Het is niet enkel de leerkracht die het woord voert,
maar eerder de leerlingen delen hun gedachtegangen klassikaal over het thema.

Over het algeheel staat reflectie over diverse aspecten van het thema identiteit zeer
centraal.

Doelgroep
Het huis van de Europese geschiedenis bakent het materiaal af tot de doelgroep 12 – 15, 16
– 18 en ouder. Enkele van de activiteiten lijken ons te complex om zelfstandig uit te voeren
met de leeftijdsgroep 12 tot en met 15 jaar, voor de leerlingen van 16 tot en met 18 jaar (en
ouder) lijken alle activiteiten wel op het juiste niveau.

Er ligt een sterke focus op de verschillen tussen de identiteit bij personen en het belang van
hier respectvol mee om te gaan. Dit gegeven vormt zelfs een van de leerdoelen binnen het
leermateriaal.
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Bijlage 2: Verslagen van de interviews van de leerkrachten

Interview 1

Naam interviewer: Robbe Cognie
Naam geïnterviewde: Carmen Coussement
Beroep: leraar geschiedenis
Beroepsinstelling: Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem
Datum: 01/12/2021 om 17u

Burgerschap in het algemeen
Burgerschap vindt de geïnterviewde vooral in haar eigen lesvak: geschiedenis. Voor haar is
burgerschap heel breed: het gaat over de leerling binnen de school, de leerling die stappen
gaat zetten binnen de maatschappij en hoe je hen daarop voorbereidt. Geschiedenis is
daarrond een interessant vak, want door geschiedenis kan je de leerlingen zaken aantonen
en wapenen tegen gevaren (leren uit de geschiedenis). De vraag speelt dan: ‘Welke rol
speel je als burger in de maatschappij’ en ze wijst de leerlingen erop dat iedereen leeft op
dezelfde planeet: sommige leerlingen lijken onverschillig en soms moet je eens aan de
leerlingen ‘schudden’. Dat laatste is dus een belangrijk element in burgerschap.

Burgerschap in de les
Een belangrijk iets wat naar boven kwam in het interview was dat burgerschap in de klas
niet altijd benoemd moet worden: je mag als leraar niet ‘te belerend’ overkomen, anders kan
je een averechts effect krijgen.

Heel veel zaken die aan bod komen in de les geschiedenis hebben te maken met
burgerschap. Ze probeert in haar lessen heel vaak actualiteit te betrekken. Op die manier
probeert ze een kritische blik aan te leren bij de jongeren (zoals bv. in de les over slavernij
de Black Lives Matter-beweging betrekken: hoe zit het met de rechten van de
Afro-amerikanen, is hun gevoel correct enz.). De leidraad blijft dus de cursus, maar daarbij
worden soms extra voorbeelden uit de actualiteit gegeven.

Ze wees wel op het feit dat er voorzichtig moet omgegaan worden met bepaalde thema’s.
Soms twijfelt de leerkracht om bepaalde fragmenten te tonen die heel kwetsend kunnen
overkomen t.a.v. mensen. Je mag als leraar geen thema’s vermijden. Daarbij vermeldde ze
ook dat het de taak is van de begeleider (leraar of externe) om de leerling kritisch te laten
nadenken over thema’s. Uiteraard kan je nooit iedereen mee hebben in het verhaal, maar dit
moet het doel zijn van de leraar om via geschikte werkvormen (afhankelijk van de
doelgroep) zoveel mogelijk leerlingen te bereiken.

Adolescenten denken heel zwart-wit waarbij ik vroeg of er spanningen kunnen ontstaan in
de klas. Zij had persoonlijk nog geen echte spanningen daaromtrent opgemerkt. Ze wijst wel
onmiddellijk naar de samenstelling van haar klassen. Zij geeft les in ASO-klassen in
Waregem met weinig diversiteit. Een thema als slavernij of Leopold II zal daar dus minder
‘leven’ dan in andere klassen met meer diversiteit. Een klassamenstelling kan volgens haar
zeker een impact hebben op de manier hoe er wordt omgegaan met de thema’s.
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Wel probeert ze telkens een uitspraak van leerlingen te nuanceren of een tegenargument te
geven om de leerlingen te laten nadenken. Als leraar mag je niet kneden, maar wel ‘koteren’
en nuanceren, ze treedt daarbij op als ‘begeleider’, iets wat Van Alstein liever niet ziet
gebeuren. Verder worden in haar lessen geen rollenspellen of andere sterk activerende
didactische werkvormen gebruikt rond de burgerschapsthema’s zoals Van Alstein voorstelt,
maar wel (kosteloze) verwijzingen naar de actualiteit. Iets waar Van Alstein wel belang aan
hecht.

Qua werkvormen wordt er in de les niet echt gedifferentieerd, maar er wordt in beperkte
mate wel gebruik gemaakt van extra-curriculaire activiteiten om burgerschap ook buiten het
klaslokaal te brengen (bv. bezoek aan het Vlaams Parlement, een lezing van Europahuis
Ryckevelde enz.), maar dit kost geld. Iedere keer er zo’n uitstap gepland staat, komen er
klachten van ouders. Zelfs kleine bedragen zijn niet los van kritiek. Daarom probeert de
school die extra-curriculaire activiteiten wat te beperken, al zijn leerkrachten daar wel
voorstander van om eens buiten de lessen te gaan. Van Alstein (2018) haalde aan dat
scholen best versterkt kunnen worden in hun burgerschapseducatie, maar dit heeft dus een
kostprijs wat een remmende factor kan zijn.

Thema identiteit in de les
In het vijfde jaar behandelen de leerlingen in geschiedenis de verschillende ideologieën uit
de 19e eeuw. Bij het behandelen van de ideologie nationalisme wordt identiteit dan ook
aangeraakt. Ze geeft wel aan dat dit een moeilijk thema is voor de leerlingen. Als leerlingen
iets weten over nationalisme of identiteit, is dat vaak een vies woord voor de leerlingen
(zwart-wit-denken) of liggen ze er totaal niet wakker van. Volgens haar is het een moeilijk
thema om aan te brengen in de les, dit kan heel abstract zijn. Vandaar dat ze steeds
probeert te vertrekken vanuit de leefwereld van jongeren (bv. lid van een jeugdbeweging) en
dan verder gaan naar lid zijn van een staat/ regio/ volk.

Burgerschapseducatie op school
Op school is er geen echte coördinerend gegeven, maar ze vertrekken wel vanuit de
eindtermen en de gemeenschappelijk funderend leerplan. Door de modernisering van het
secundair onderwijs moeten leerkrachten soms wel nog wat uitzoeken hoe het nu precies
zit. Er is wel overleg met de collega’s geschiedenis rond burgerschapsthema’s, maar niet
echt buiten de vakgroep. Kortom, formeel is er geen overleg, maar informeel tussen de
leerkrachten wel.

Kritische reflectie
Ze gaf de wereld van verschil aan tussen de beleidsmakers en de lespraktijk. De politiek
bedenkt heel wat zaken om burgerschap te stimuleren bij jongeren (bv. stemrecht op 16 jaar
voor de EU), maar dat dit niet overeenstemt met de realiteit. Op vlak van eindtermen en
andere verwachtingen t.a.v. burgerschap zouden beleidsmakers wat meer in de praktijk
moeten komen om zaken te begrijpen. Er gaat heel wat - goedbedoelde - input verloren door
het verschil tussen theorie en de praktijk.
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Interview 2

Naam interviewer: Ilse Rosseels
Naam geïnterviewde: Lies Van Nijverseel
Beroep: leraar Nederlands & Engels
Beroepsinstelling: Sint-donatusinstituut Merchtem
Datum: 02/12/2021 om 20u30

Burgerschap in het algemeen
De geïnterviewde leerkracht Lies denkt bij de term burgerschap aan een aantal
verschillende thema’s waarin leerlingen moeten opgeleid/opgevoed worden. Enkele thema’s
zijn milieu, tolerantie en verdraagzaamheid (naar elkaar toe), anti-racisme, gender, etc. Dit
zijn thema’s die in de maatschappij leven, maar niet bepaald in één schoolvak terug te
vinden zijn. Haar mening is dat deze thema’s over verschillende vakken of schoolprojecten
moeten opgenomen worden.

Burgerschap in de les
Burgerschap komt zeker en vast aan bod binnen de lessen van Lies. Ze overloopt het thema
“plagiaat” bijvoorbeeld, waarin ze probeert leerlingen te laten inzien dat het kopiëren van
andermans werk “not done” is (=ethiek). Verder heeft ze met betrekking tot burgerschap zelf
een project genaamd “Levensweg” in het 6e jaar Sociale & Technische Wetenschappen. Dit
project gaat over welke verdere stappen leerlingen kunnen zetten na hun secundair
onderwijs. Ze laat leerlingen in dit project een blik werpen op de toekomst, namelijk naar het
moment dat het hoger onderwijs er voor hen opzit (in het geval dat ze verder studeren). Wat
doen de leerlingen na het behalen van dit diploma? Gaan ze bijvoorbeeld alleen wonen,
gaan ze sparen, gaan ze trouwen, (…)? Hier komt ook het thema mobiliteit en milieu in voor
aangezien ze gaan analyseren wat een auto kost, een elektrische fiets kost, waarom ze best
openbaar vervoer nemen, enzovoort. In haar lessen Engels & Nederlands komen overigens
de hoofdstukken racisme en milieu aan bod.

Voor Lies gaat burgerschap ook over het leren argumenteren van meningen en het leren
debatteren met anderen. Dit overloopt ze in haar les met het gebruik van verschillende
werkvormen. Ze gaat graag de discussie aan met leerlingen door middel van
discussievragen waarbij gebruik wordt gemaakt van een proactieve cirkel. Eerst gaat er een
vraag de cirkel rond waar leerlingen enkel “ja” of “nee” op kunnen antwoorden. De leerlingen
horen elkaar hierbij geen commentaar te geven. Zo leren de leerlingen luisteren naar andere
meningen. Nadien mogen de leerlingen hun antwoord staven door argumenten te geven en
zo begint de discussie. Als een leerling de mening van een ander niet respecteert, wordt die
uit de cirkel gezet.

Daarnaast overloopt ze het thema mediawijsheid, om leerlingen te beschermen tegen fake
news. Een voorbeeld hiervan is dat ze verschillende fragmenten van de documentaire “The
Social Dilemma” analyseren om zo een beeld te krijgen over hoe manipuleerbaar sociale
media in werkelijkheid zijn. Leerlingen leren zo de impact van deze kanalen op relaties met
vrienden en familie.
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Lies probeert duidelijk de actualiteit te implementeren in haar lessen. Volgens haar moet hier
als leerkracht frequent op ingespeeld worden. Ze gebruikt zelf de oefening “Meningenbrij”,
waarbij leerlingen een nieuwsartikel voorgeschoteld krijgen waar er zeer veel reacties op zijn
gekomen. Ze bekijken samen welke reacties relevant zijn bij het nieuwsartikel en welke dat
totaal niet zijn. Daarna gaan ze over op een filtersysteem. De reacties die niet relevant zijn
schrappen ze, op die manier komen ze uit op reacties die wel relevant zijn en deze
analyseren ze.

Lies vertelt dat er wel eens uitstappen gedaan worden, maar dat er niet echt uitstappen zijn
die specifiek rond een bepaald thema worden georganiseerd. Maar, burgerschap komt wel
aan bod in de uitstappen. Zo gingen ze recent naar een toneelstuk over de zoektocht naar
identiteit bij jongeren die in twee culturen opgroeien. Bijvoorbeeld jongeren die thuis in een
Oosterse cultuur opgroeien, maar eens ze op school zijn zich aanpassen aan de Westerse
cultuur. Ze bezoeken ook oude kazernes van de Tweede Wereldoorlog, om zo hun kennis te
laten maken met de tijd van toen.

Met betrekking tot de leerlingen zelf valt het Lies op dat ze interesse tonen in de
verschillende thema’s rond burgerschap. De thema’s die ze overloopt in de les zijn thema’s
waar veel leerlingen een mening over hebben. Wel voegt ze toe dat de leerlingen de term
burgerschap op zich niet kennen. De leerlingen hebben vaak niet door dat ze onrechtstreeks
bezig zijn met burgerschap.

Lies merkt wel eens spanningen op in de klas bij de bespreking van bepaalde thema’s.
Enerzijds zijn leerlingen van andere (niet-Vlaamse) culturen gevoelig naar alles wat van
“white people” komt. Als Lies een opmerking maakt, die niet te genuanceerd is, is het moord
en brand. Maar, onlangs kwamen ze tijdens een theaterstuk de zin “ons moeder is nog niet
thuis” tegen. Hierop vroeg iemand waar die uitdrukking op slaat “ons moeder”? Waarom
wordt “ons” gebruikt? Na de uitleg van Lies over dialecten en spreektaal, zei een leerling uit
de klas dat dit iets typisch voor “white people” is. Lies gaat hierop in door het heel neutraal te
benaderen. Goed of slecht bestaat niet in die dingen zegt ze. Ze durft doorvragen van
waarom vind je dat? Of waarom zeg je dat? Je moet de leerlingen uitdagen om zichzelf in de
schoenen van een ander te plaatsen. Het helpt wel om leerlingen in de klas te hebben die
hun mening durven uitdrukken en erover durven praten.

De leerlingen appreciëren dat zo’n dingen gezamenlijk besproken worden. Lies probeert hier
steeds heel correct in te zijn. Maar, langs de andere kant, soms worden er ook gewoon
mopjes gemaakt. Zo wou een leerling met Turkse afkomst voor de grap Sinterklaas spelen.
Vele leerlingen vonden dit hilarisch. Volgens Lies komt hier wel meer en meer begrip voor,
van alle culturen. Waar er vroeger heel hard werd afgegeven dat er commentaar kwam op
de Zwarte Pietenkwestie, gaan nu veel meer jongeren hier anders mee om. Ze begrijpen de
verschillende standpunten bij deze kwesties steeds beter.

Toch valt het soms voor dat er een negatief klasklimaat in enkele groepen heerst. Lies vertelt
dat de proactieve cirkel (eerder in dit interview) hier echt mee kan helpen. Elke oefening
waarbij de leerlingen leren om naar elkaar te luisteren helpt. Het helpt ook om de leerlingen
te laten inzien dat hun mening niet altijd de realiteit is. Het is niet omdat het hun mening is,
dat die mening werkelijk een feit is. Een voorval van bij haar op school: een leerling doet een
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flesje in de verkeerde vuilbak, waarop een leerkracht vraagt om het flesje eruit te nemen en
in de juiste vuilbak te doen (in dit geval PMD). De leerling reageert geprikkeld en geeft
volgende opmerking: “Jij moet veel zeggen, jij komt zelfs niet met de fiets naar school”. Veel
leerlingen vonden deze reactie normaal. Lies heeft hiervoor haar tijd moeten nemen om uit
te leggen dat het een losstaat van het ander.

Wat vaak voorvalt in negatieve klasklimaten is dat wanneer er meningen worden
uitgesproken over een bepaald onderwerp, het zeer snel afdwaalt van de oorspronkelijke
stelling waar het eerst over ging. Als je ze on topic houdt, gebeuren er veel minder
complicaties en gebeuren er weinig persoonlijke aanvallen.

Thema identiteit in de les
Lies laat het thema identiteit regelmatig aan bod binnen haar lessen Engels, aangezien ze
frequent de Britse en Amerikaanse cultuur naast de Vlaamse/Belgische cultuur plaatst. Zo
maken de leerlingen kennis met het Britse en Amerikaanse schoolsysteem, met het
dagelijks leven daar, enzovoort. In het 5e middelbaar Nederlands maken leerlingen kennis
met enkele culturele stromingen die in België plaatsgevonden hebben. De leerlingen
onderzoeken de stromingen en presenteren deze aan de hand van een expo of
tentoonstelling. Op die manier ontdekken leerlingen de culturele diversiteit.

Op school organiseren ze Erasmus projecten waar leerlingen kennismaken met leerlingen
van andere landen zoals Spanje, Tsjechië en Frankrijk. Volgens Lies zijn dit belangrijke
leermomenten die een school kan organiseren. Leerlingen zien via deze manier in dat ons
“normaal” daarom niet “het normaal” is. In Spanje bijvoorbeeld zijn de eetgewoontes en de
gewoontes op school heel anders dan in België.

Lies voegt toe dat er bij haar op school tijdens de les IO een GIP opdracht gaat over: “Me,
myself and I”. Hier komen persoonlijkheidstesten aan bod gepaard met bepaalde
levenskeuzes. Opnieuw een aanraking met het thema identiteit.

Burgerschapseducatie op school
In Lies haar school is er geen beleid rond burgerschapseducatie. Het opvoeden en leren
rond burgerschap doet ze op eigen houtje. Burgerschap komt wel voor in de leerplannen.
Het enige stukje “beleid” waar ze aan denkt, is dat in het 3de jaar een lesuur voorzien wordt
om over burgerschap gerelateerde thema's te praten.

Zeggen dat de school niets doet, zou te kort door de bocht zijn. Elk schooljaar is er wel een
moment waar er thema’s over burgerschap besproken worden. Er is overigens
gegarandeerd elk schooljaar een politiek debat waar leerlingen op voorbereid worden. Dit is
voor Lies ook een vorm van burgerschap.

De school van Lies heeft in de toekomst niet direct plannen omtrent het integreren van
burgerschap. Ze denkt wel dat het hele ‘online gebeuren’ belangrijke topics met zich gaat
meebrengen, zoals cyberpesten. Het vormt een extra uitdaging dat smartphones vroeger
verboden waren op school, maar vandaag de dag je dit niet meer kan doen. In het digitale
verhaal moet er dus wel voldoende begeleiding komen, zoals het ontdekken van OneDrive,
online mappen maken, enzovoort.
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Kritische reflectie
Volgens Lies is het grootste pijnpunt met betrekking tot burgerschapseducatie op school dat
het lerarenkorps nog steeds een zeer wit korps is. Zolang er geen expertise komt van
mensen/leerkrachten van andere culturen kom je altijd uit op een moment waar je vastloopt.
Er zijn zeer weinig mensen van andere culturen die meedoen aan een lerarenopleiding.
Volgens Lies komt dat door er, enerzijds, veel leerlingen van Arabische etniciteit kiezen voor
een Economische studierichting. Mogelijks wordt dit gestimuleerd van thuis uit. Die mensen
willen ondernemen, ze willen een eigen bedrijf. Moesten we meer mensen van andere
culturen binnen de leerkrachten populatie krijgen, zou het gebrek aan diversiteit veel minder
een probleem zijn.
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Interview 3

Naam interviewer: Silke Vermeiren
Naam geïnterviewde: Ellen Mertens
Beroep: leerkracht Nederlands
Beroepsinstelling: Technisch Instituut Sint-Carolus, Sint-Niklaas
Datum: 02/12/2021 om 16u15

Burgerschap in het algemeen
Voor het interview geeft de leerkracht aan zelf niet veel te weten omtrent het thema
burgerschapseducatie. De geïnterviewde ziet burgerschap als een zeer breed thema. Ze
koppelt hier vooral waarden en normen aan die een leerling tot een betere burger kunnen
maken en waarin zij begeleiding nodig hebben om hen attent te maken op verschillen in de
maatschappij. Ze vindt het zeer belangrijk dat de leerlingen worden gewezen op bepaalde
aspecten rond burgerschap en hen bepaalde levenslessen mee te geven om de wijde
wereld in te trekken.

Burgerschap in de les
Burgerschapseducatie komt niet echt aan bod in de lessen van de geïnterviewde. Ze duidt
hier op bijvoorbeeld teksten of leermateriaal, deze geven geen leidraad voor het geven van
specifiek burgerschapseducatie. Zij volgt vooral de aangeboden werkboeken door de
uitgeverijen en zal dus niet specifiek burgerschap in haar lessen aan bod laten komen. Enkel
wanneer leerlingen zelf vragen hebben over bepaalde thema’s komt burgerschapseducatie
aan bod en dat dan vooral op basis van actualiteit. De geïnterviewde wees op bijvoorbeeld
het homofobe geweld dat regelmatig in de actualiteit in de kijker staat. Leerlingen komen
dan zelf met vragen of willen meer weten / een discussie starten omtrent het onderwerp en
dan gaat zij dit gesprek met veel plezier en geboeidheid aan. Op die manier probeert zij de
leerlingen bij te brengen om open te communiceren over dergelijke thema’s, maar ook
vooral respect te tonen voor iemand anders zijn verhaal of standpunt.

Ze heeft zelf al ervaren dat zulke thema’s voor opschudding kunnen zorgen in de les en dus
hevige discussies kunnen uitlokken tussen de leerlingen. Dit vooral omdat sommige
leerlingen vaak wat teruggetrokken zijn omtrent dergelijke thema’s, terwijl andere leerlingen
juist een heel uitgesproken mening hebben. Meestal laat zij het gesprek zijn vrije loop gaan,
maar wanneer er een hevige discussie ontstaat tracht ze het gesprek in handen te nemen.
Dit doet ze door de leiding van het gesprek over te nemen en kritische vragen aan de
leerlingen te stellen zodat leerlingen die een uitgesproken mening hebben ook de andere
kant van het verhaal zouden kunnen begrijpen of daar respect voor zouden kunnen tonen. In
een klas met veel diversiteit op verschillende vlakken is het niet altijd even gemakkelijk om
zulke topics te bespreken en een gesprek op een positieve manier te laten verlopen.

Ze wijst vooral op de spontaniteit die meespeelt bij het aan bod komen van
burgerschapsthema’s en dit wordt dan vooral geleid door de actualiteit. De leerlingen
brengen dit dan vaak zelf mee naar de les.
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Thema identiteit in de les
Identiteit als thema wordt niet echt aangehaald, net zoals ze had aangegeven in het topic in
verband met burgerschap in de les werkt ze niet specifiek rond deze thema’s. Wanneer er
toch een gesprek over burgerschapseducatie tot stand komt, zal dit vooral met betrekking tot
het brede thema identiteit zijn. Omdat dit een topic is waar de leerlingen in die
leeftijdscategorie vaak mee worstelen of toch tot hun leefwereld behoort. Ze verwees terug
naar het homofobe geweld, maar ze gaf ook een voorbeeld van een leerling die worstelde
met haar seksuele geaardheid en die daarover thuis niks kwijt kon of daarover thuis niet
durfde praten. Die leerling is dan zelf een gesprek gestart omtrent seksuele geaardheid bij
jongeren en klasgenoten konden dan hun input geven. Hierbij werd er ook advies gegeven
aan de desbetreffende leerling om daarover toch thuis een gesprek te kunnen hebben. De
leerkracht geeft aan dat leerlingen zelf het heel interessant vinden om over dergelijke topics
te communiceren en ze denkt dan ook dat ze hier veel belang aan hechten.

Burgerschapseducatie op school
De geïnterviewde heeft geen weet van andere collega’s die werken rond
burgerschapseducatie, dit is geen topic waarover zij samen zitten om op elkaar af te
stemmen. Zij heeft ook geen weet van externe organisaties die worden aangesproken om de
school bij burgerschapseducatie te begeleiden of hen leermateriaal hierover aan te reiken.
Wel weet ze dat iedere leerkracht probeert om toch zijn bijdrage te leveren aan het creëren
van een open geest bij de leerlingen, maar vooral zoals eerder vermeld aan de hand van
thema’s die spontaan naar boven komen.

Wel zijn er soms dagen waaraan aandacht besteed wordt, ze gaf als voorbeeld
wereldaidsdag. Die dag werd ook dit jaar in de verf gezet door bijvoorbeeld het uitdelen van
het steunlintje en dan komen er automatisch gesprekken op gang in de les. Dit is een
initiatief van de groep godsdienstleerkrachten. Daarnaast werd er ook aandacht besteed op
school aan Rode Neuzendag. En als laatste gaf de geïnterviewde leerkracht als voorbeeld
het milieu, er is een MOS-team op school die soms activiteiten organiseren omtrent het
thema milieu en dan vooral de klimaatverandering.

Op school hebben zij geen coördinatie met betrekking tot burgerschap, dus er is ook geen
verantwoordelijke die tracht om via uitstappen of andere activiteiten burgerschap in de klas
te brengen. Ook wordt er geen vak burgerschapseducatie aangeboden, zij denkt zelf dat
sommige collega’s hier niet mee akkoord zouden gaan omdat er dan uren zouden moeten
sneuvelen of extra uren zouden moeten gecreëerd worden.

Kritische reflectie
Ze wijst erop dat leerkrachten meer bewust gemaakt moeten worden met betrekking tot
deze thema’s in de les. Ze krijgen hierin eigenlijk geen begeleiding of steun en vinden het
dan ook vaak moeilijk om hierover zelf iets in te brengen. Zelf is ze wel voorstander van een
vak zoals burgerschapseducatie op school en ziet dit dan ook als één van de pijnpunten op
de betreffende school.
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Bijlage 3: Jokerkaarten (fase 2 - deel 3)

Vanaf de volgende bladzijde zijn de jokerkaarten terug te vinden die gebruikt kunnen worden
tijdens de opdracht voor de leerlingen rond de voordelen en de gevaren van online identiteit.
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Catfish 

 

 

 

Avatar 

  



 

Internet trol 

 

 

 

Invloed op 

sollicitatie 



 

Anoniem 

 

 

 

Contact 

(wereldwijd) 



 

Privacy 

 

 

 

Influencers 

  



 

Schone schijn 

 

 

 

Fraude 

  



 

Creativiteit 

 

 

 

Nettiquette  
 



Bijlage 4: Handouts van de presentatie

Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van een Canva-presentatie. Die presentatie is
terug te vinden via onderstaande link of via de bijlage die begint op de volgende bladzijde.

Link naar de presentatie:
https://www.canva.com/design/DAE9ONUKmv4/MXg2T2TsELrdMirKNObsvw/view?utm_con
tent=DAE9ONUKmv4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publis
hsharelin
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Workshop

Wie ben jij (online)?



Wat maakt je uniek? 
Wanneer ervaar je een groepsgevoel? 
Ben je lid van een vereniging waar je
trots op bent? 
Hang je een bepaalde religie aan?
Val je op mannen of vrouwen?

Speeddate



Wat is identiteit? 

01



Identiteit
Een beeld dat iemand van zichzelf heeft en hoe die persoon zich
voelt. 

Het is een soort van overeenstemming met hoe je jezelf voelt, je
specifieke karakteristieken.

Bv. favoriete muziek of films, een geliefde voetbalclub, nationaal
gevoel, ...





Deelidentiteiten

Kwatar
25% vrouw
20% Marokkaans
20% Belg
20% moslim
15% vrouw

En jij?

Je beschrijft jezelf via verschillende identiteiten.



Online identiteit

02



Stellingenspel

Ik denk regelmatig na over wat ik online zet.

8/10
 



Stellingenspel

Ik heb er al over nagedacht om sociale media-
profielen te verwijderen.

5/10
 



Stellingenspel

Ik toon de beste versie van mezelf online. 

3/10
 



Stellingenspel

Iemand heeft al eens een foto van mij online
gezet zonder dat ik dat wou.

3/10
 



Stellingenspel

Ik vind mezelf leuker online dan offline.

2/10
 



Stellingenspel

Online leer ik mijn vrienden beter kennen.

2/10
 



Stellingenspel

Online kan ik makkelijker mijn mening geven
dan offline.

6/10
 



Stellingenspel

Online ben ik meer bezig met mijn uiterlijk dan
offline. 

2/10
 



Stellingenspel

Ik vertel zeer persoonlijke dingen tegen
mensen die ik enkel online ken.

1/10
 



Stellingenspel

Ik heb al online haatspraak gelezen of gehoord.

9/10
 



Hoe ziet jouw online
identiteit eruit?



Levenslijn

01
02

Teken op het gekregen papier een levenslijn en denk na over 
jouw online identiteit.

Je krijgt 5 minuten de tijd om een eigen levenslijn te maken.



Levenslijn
Wat is je vroegste herinnering aan de online 
wereld?
Op welke leeftijd had je toegang tot een gsm, 
smartphone of tablet?
Hoe oud was je toen je voor het eerst online ging?
Met welke app of sociaal medium ben je gestart?
Hoe presenteer je jezelf op elk platform?
Zijn je profielen openbaar of privé?
Zijn er platformen waarop je vroeger wel actief 
 was en nu niet meer? Of omgekeerd?





Online identiteit (levenslijn)
Nabespreking

Op welke manieren kan je jezelf weergeven online?
Kent iedereen in de offline wereld je op dezelfde manier? Hoe 
verschilt dit van de online wereld?
Ben je dezelfde persoon op de verschillende social media- 
platformen? Hoe verschilt je identiteit tussen de verschillende 
kanalen?



Verschillende identiteiten
op verschillende online
platformen 



Voor- en nadelen online
identiteit



Voor- en nadelen online
identiteit

Vorm groepjes van vier leerlingen.

Je krijgt 10 minuten de tijd om in groep de voor- en nadelen
van een online identiteit te bespreken.

Schrijf jullie gevonden voor- en nadelen beknopt op post-its
en kleef deze op het bord. 

01
02

03



Nabespreking voor- en
nadelen online identiteit



Voor- en nadelen online
identiteit

+) In contact met de wereld

Via online games
Via sociale media

 



Voor- en nadelen online
identiteit

+)  Anonimiteit

Privacy
Werkelijkheid ontsnappen 



Voor- en nadelen online
identiteit

-) Anonimiteit

Internettrol 
Catfish



Voor- en nadelen online
identiteit

-) Internettrol
Gemeen/ haatdragend gedrag
Idee ongestraft blijven

-) Catfish
Online anders voordoen
Identiteit laten inbeelden 



Voor- en nadelen online
identiteit

-) Fraude

Blindelings vertrouwen
Belangrijke gegevens ontrafelen

Bv. bankgegevens



Uit de
actualiteit
 

Bron: VRT NWS & Het
Nieuwsblad

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/09/naaktfoto-s-getuigen/


Voor- en nadelen online
identiteit

-) Schone schijn

De werkelijkheid niet tonen
Sociale media
Influencers: anderen beïnvloeden 



Tot slot

03



Tot slot
Surf naar www.menti.com en geef de juiste code in.

"Wat leerde je bij via de workshop? Wat was er nieuw?"
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