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1. Vooronderzoek 
 
Bij het maken van onze workshop burgerschapseducatie, met name ‘Burgerschap en vrijheid van 
meningsuiting’, hebben wij eerst een vooronderzoek gevoerd. Dit vooronderzoek houdt een analyse 
van bestaand educatief materiaal in en een interview omtrent burgerschap in de praktijk. 
 

1.1. Opzoeken en analyseren van bestaand educatief 
 materiaal 

 
Het zou naïef zijn om het bestaande aanbod aan burgerschapsinitiatieven te benaderen als ‘neutrale’ 
bronnen van informatie. Meer nog, doet een duidelijke ideologische stellingname niet per definitie 
afbreuk aan de kwaliteit van bepaalde vooropgestelde doelstellingen. Globalisering, radicalisering of 
diversiteit zijn thema’s die zelfs vanuit een specifieke ideologische invalshoek, mits voldoende debat, 
uitgebreid besproken kunnen worden. 
 
Het bekennen van (politieke) kleur, op voorwaarde dat dit op een open en expliciete manier kan 
gebeuren, dwingt leerlingen bovendien tot het innemen van een bepaalde positie (al dan niet pro of 
contra), en stimuleert leerlingen om hun eigen positie te staven op basis van werkbare argumenten. 
  
Er hoeft dus niet per se moord en brand geschreeuwd te worden wanneer bepaalde initiatieven kleur 
bekennen. Ideologische vooringenomenheden hoeven niet rechtstreeks te vervallen in indoctrinatie 
of politieke steekspelen die een bepaalde mening afdwingen. Zo kan Hart boven Hard, los van de 
anders-globalistische tendensen in hun discours, een informerende functie hebben met betrekking tot 
het hedendaagse kapitalisme, en kan Studio Globo probleemloos informeren over diversiteit en 
solidariteit zonder een specifiek wereldbeeld op te leggen.   
  
Toch dient er een belangrijke nuance gemaakt te worden: ‘Maakt een ideologisch geladen initiatief 
met een zeer specifiek wereldbeeld een leerling echt klaar om in debat te treden?’, ‘Worden leerlingen 
voldoende gesterkt wanneer het gaat om vrijheid van meningsuiting of neutraliteit?’, ‘Wat als er in 
een debat over solidariteit en wereldvrede plots iemand de holocaust ontkent?’, ‘Hoe reageer je als 
een debat over de westerse liberale wereld en de daarmee gepaard gaande principes van neutraliteit 
plots uit blijken te monden in een anti-migratiediscours?’, ‘Treed je in debat met iemand die het 
bestaan van Palestina ontkent?’. 
 
Leerlingen een bepaalde notie van wereldburgerschap meegeven is van fundamenteel belang, maar is 
volgens ons enkel implementeerbaar wanneer er aan volgende voorwaarden is voldaan: 
 

- Kent een leerling de basisprincipes achter het idee van vrijheid van meningsuiting, kan hij/zij 
ten allen tijde zijn/haar eigen mening coherent formuleren? 

- Worden leerlingen voldoende voorbereid om, inzake multiculturele thema’s, met (radicaal) 
tegengestelde meningen in gesprek te gaan, en zijn ze gewapend met sterke argumenten? 
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Onze eigen workshop fungeert op deze manier o.a. als tussenschakel, die leerlingen moet 
voorbereiden op gekleurde initiatieven en mogelijke conflicten in de klas. Kritisch perspectief innemen 
komt op die manier centraal te staan, zelfs wanneer de politieke kleur van een bepaald initiatief 
volledig overeenstemt met de eigen politieke visie. Op die manier geraken gekleurde initiatieven ook 
sneller af van bepaalde negatieve stereotyperingen, omdat leerlingen zouden moeten beseffen dat er 
meer is dan een zwart-wit-verhaal, maar eerder sprake is van een grijs spectrum waar iedereen in 
principe vrij is om een bepaald standpunt in te nemen. Deze ‘grijze zone’ van verschillende en diffuse 
meningen is een element dat onder meer naar boven komt in het interview.  
 
 

1.1.1. Victoria Deluxe 
  
Victoria Deluxe is een sociaal-artistieke werkplek, met een sterk omschreven set doelstellingen: de 
werking fungeert als collectief, en gaat op zoek naar waarden die een duidelijke meerwaarde kunnen 
hebben voor de verscheiden groep deelnemers die aan de werking verbonden is. De focus ligt op 
thema’s met een sterke culturele en maatschappelijke betekenis, en proberen voornamelijk bestaande 
stereotypen te doorbreken. Dit doen ze aan de hand van diverse kunstprojecten die diversiteit en 
multiculturaliteit documenteren. Sociale rechtvaardigheid vormt een belangrijke achterliggende 
waarde. 
  
Deze organisatie slaagt er in om het publiek debat open te trekken door relevante sociale vraagstukken 
te plaatsen in een sociaaleconomische context, en betrekt ook het dominante politieke en 
maatschappelijke klimaat bij deze discussies. Op die manier slagen ze er in om het dominante 
individualistische discours van ‘dat hebben ‘ze’ toch allemaal zelf in handen’ te doorbreken. 
 
De organisatie verzet zich actief en doelgericht tegen wat ze zelf omschrijven als ‘de repressie en 
disciplinering van de kwetsbaarsten in onze samenleving’. Dit gebeurt niet vanuit een neutraal 
perspectief, en (al dan niet tussen de letters door) bekent de organisatie duidelijk kleur. Dominique 
Willaerts, artistiek leider van de organisatie en tevens schrijver van scherpe opiniestukken, steekt zijn 
politiek engagement en project niet onder stoelen of banken. Onder de slogan “Victoria Deluxe 
verwerpt het kapitalisme” maakt men duidelijk waar de organisatie voor staan. 
  
Schoolgroepen kunnen projecten bijwonen/bezoeken of actief deelnemen en een bijdrage leveren aan 
de werking van Victoria Deluxe. De methodiek die ze hiervoor hanteren omschrijven ze zelf als volgt: 
“De belangrijkste artistieke media die we tot op vandaag hanteren zijn het audiovisuele medium en 
theater. Veel projecten ontstaan vanuit research en interviews die later artistiek worden bewerkt en 
uitgewerkt in een voorstelling en/of documentaire. Een belangrijke ambitie richt zich in de eerste 
plaats op hoe de artistieke verbeelding andere en nieuwe perspectieven op onze wereld kunnen 
ontwikkelen. Het meest wezenlijke en bevrijdende karakter van ons werk situeert zich daar waar er 
artistieke vervreemding ontstaat”. 
  
Naast concrete projecten biedt de organisatie eveneens vormingsmateriaal aan, dat door educatieve 
instellingen gebruikt kan worden. Het gebruik van dit materiaal kan vooraf gegaan worden door een 
vorming, of kan begeleid worden door een inleidend spreker. Er wordt echter weinig concreet 
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materiaal naar voor geschoven. De focus ligt volgens ons dan ook voornamelijk op participatie en 
beleving, eerder dan op educatie. Er worden geen doelgroepen gespecifieerd, en ook differentiatie is 
een thema dat niet uitdrukkelijk aan bod komt. 
  
Het voordeel aan deze werking is dat leerlingen in aanraking komen met een zeer geëngageerde 
organisatie, die op een participatieve wijze hun deelnemers echt met de neus op de feiten drukt. 
Confrontatie wordt duidelijk niet uit de weg gegaan. Er wordt ruimte gecreëerd om in debat te treden, 
en Victoria Deluxe lijkt zich te profileren als een open forum waar artistieke vrijheid en participatie 
centraal staan.  
 
Ondanks de waarde van deze doelstelling, komt de eerder genoemde ‘bezorgdheid’ (zie inleiding) hier 
toch sterk naar voor. Dit verklaart mede de keuze om Victoria Deluxe te bespreken in deze reflectie. 
Dergelijke initiatieven vragen eveneens om een kritische reflectie vanuit de participant. De 
aangeboden informatie en het proces van beleving wordt gestuurd vanuit een sterk ideologische 
beweging, die niet met argwaan, maar wel met voldoende nuance bekeken moet worden. Bovendien 
moeten participanten eveneens op de hoogte zijn van het feit dat van wat aangeboden wordt, slechts 
een onderdeel is van een breed spectrum aan politieke meningen en visies. Ingaan op vrijheid van 
meningsuiting en leren in gesprek/dialoog te gaan zijn dan ook noodzakelijke tools om op een kritische 
manier deel te kunnen nemen aan initiatieven als Victoria Deluxe.  
 
 

1.1.2. Democratische dialoog  
 
Democratische dialoog is een initiatief vanuit het Kenniscentrum ‘Urban Coaching & Education’ van de 
Erasmushogeschool Brussel, en heeft tot doel om leerlingen de nodige tools aan te reiken, die 
noodzakelijk zijn om in debat te treden over onderwerpen die gekenmerkt worden door een breed 
spectrum aan ideologische en levensbeschouwelijke visies. Diversiteit anno 2017 blijft een uitdagend 
gegeven, en verschillende onderwerpen botsen vaak op weerstand of conflict (ook in de klas), of 
verdwijnen in het slechtste geval in een doofpot. 
 
Via workshops, studiedagen en trajecten op maat probeert de organisatie een leermoment te voorzien 
waarop participanten leren omgaan met deze controverse thematiek. De organisatie focust zich, in 
tegenstelling tot Victoria Deluxe, op een methodische aanpak, waarbij er minder sprake is van een 
inhoudelijke focus, maar eerder gesproken kan worden over een praktische aanpak.  
 
Een groot voordeel aan deze organisatie is het gegeven van differentiatie: op basis van de vraag en 
specifieke context vanuit onderwijsinstellingen, kan er een pakket worden samengesteld met 
betrekking tot ‘soorten argumentatie’ en ‘te behandelen onderwerpen’. Ook de begeleidende expert 
wordt aangeduid op basis van de specifieke noodzaak vanuit de doelgroep.  Het aanleren van 
communicatievaardigheden en constructieve gespreksattitudes wordt dus afgestemd op de 
doelgroep. De experten spelen zowel in op preventie als op interventie, en richten zich op 
communicatieve ondersteuning voor scholen/organisaties die met ideologische/ 
levensbeschouwelijke knelpunten geconfronteerd worden.  
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Deze organisatie speelt dus meer in op de doelstellingen die wij ook met ons eigen project proberen 
te bereiken: leerlingen klaarstomen om in dialoog te gaan over onderwerpen die radicaal 
tegengestelde meningen op weten te roepen. Het gaat hier meer om te praxis achter de dialoog, meer 
dan om de specifieke inhoud. Het grote voordeel hierachter is de mogelijkheid om deze skills vrij 
kleurloos aan te brengen. Het aangeboden materiaal is tevens onderwerp van diverse 
onderzoeksgroepen (IDLO, TOR, BILD, etc.) die trachten het materiaal op een zo pedagogisch 
interessante manier te brengen en sociale cohesie en diversiteit zo sterk mogelijk te bevorderen.  
 
De organisatie legt zelf veel nadruk op de grote noodzaak aan initiatieven die dialoog-bevorderend 
zouden werken. Ons eigen initiatief kan in die zin dus perfect compatibel functioneren naast een tal 
van andere organisaties die zich richten op het bevorderen van dialoog. Bovendien specificeert 
Democratische Dialoog geen concrete inhouden. Het is dus moeilijk om in te schatten of er eveneens 
een verklaring wordt gegeven waarom dergelijke dialoog fundamenteel is binnen het democratisch 
functioneren van een samenleving. In dat opzicht kunnen we met ons eigen initiatief weldegelijk 
bepaalde hiaten wegwerken.  
 
Democratische Dialoog speelt ook voornamelijk in op problemen die zich voordoen in Schoolgroepen 
(hoewel ze ook een preventieve methode hanteren). De vraag is echter of passieve, minder diverse 
groepen eveneens gebruik maken van deze Democratische Dialoog. Vanuit dit perspectief wordt het 
dus ook interessant om meer op provocatie te gaan focussen en in het eerste deel van onze workshop 
actief te focussen op het uitlokken van bepaalde gevoelens, eerder dan in te gaan op aanwezige 
spanningen. Deze kunnen echter wel betrokken worden wanneer ze boven zouden komen.  
 
  

1.1.3. Debatindeklas.nl  
 
In tegenstelling tot de twee bovenstaande initiatieven focust ‘Debat in de klas’ zich echt op een 
schoolse aanpak. Vanuit de logica dat maatschappelijk debat een belangrijke troef is in het latere leven 
van volwassenen, willen ze leerlingen confronteren met het belang van doordacht oordelen en kritisch 
luisteren. Theorie overstijgen en actief toepassen in gespreksvorm leidt volgens hen dan ook tot de 
ontwikkeling van mondige burgers, die zich actiever inzetten in onze samenleving.  
 
Om deze doelstelling te bereiken, biedt de organisatie een breed pakket aan didactische tools aan, die 
leerlingen van alle leeftijden stap voor stap moeten aanzetten tot het voeren van een constructief 
debat.  
 
De website biedt naast concrete debatvormen ook stellingen en oefeningen aan die de leraar in staat 
stellen om vrijwel meteen aan de slag te gaan. Een aanduiding van niveau en ‘funfactor’ maakt dat er 
perfect gedifferentieerd gewerkt kan worden. Een nadeel aan dit aanbod is dat de leerkracht zelf aan 
de slag moet en in principe niet wordt bijgestaan door ‘professionals’.  Ook hier speelt de organisatie 
echter op in. Zo is er een optie om workshops en cursussen te organiseren, die tegen betaling begeleid 
worden door experten. Bovendien worden er ook toernooien georganiseerd waar leerlingen uit 
diverse scholen tegenover elkaar komen te staan. Dit moet dan gezien worden als de ‘ultieme test’ na 
het doorlopen van de verschillende stappen in het debatproces.  
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Een groot voordeel aan deze website is de concrete invulling van de doelstellingen die ze willen 
bereiken. Debatteren is leuk en leerrijk en de website doet eigenlijk niet veel meer dan het aanbieden 
van een brede basis waar onderwijzers mee aan de slag kunnen. Toch heerst ook hier de vraag of er 
voldoende gewezen wordt op het belang van maatschappelijke dialoog. In dit werkstuk willen we het 
aanleren van democratische skills combineren met een educatieve duiding rond het thema ‘vrijheid 
van meningsuiting’. Op deze manier worden er twee spreekwoordelijke vliegen in één klap gevangen.  
  
 

1.1.4. Algemene conclusie  
 
Algemeen kunnen we concluderen dat er wel een draagvlak is voor dialoog rond maatschappelijke en 
controversiële thema’s. Zowel inhoudelijk als vormelijk wordt er door verschillende organisaties 
ingespeeld op de noodzaak om dergelijk gesprekken te voeren en dit ook vorm te geven. 
  
Toch blijkt er op het eerste zicht geen overkoepelend geheel te bestaan: al te vaak wordt er ingezet op 
het voeren van een (geïsoleerd) gesprek rond een specifiek thema of zet men zeer breed in op het 
aanleren van specifieke skills in een debat. Dit hiaat proberen wij in dit werkstuk op te vullen door 
beide onderdelen aan te bieden in één workshop. Door zowel in te zetten op de inhoudelijke invulling 
en het belang van vrijheid van meningsuiting en dit principe vervolgens zorgvuldig toe te passen in een 
filosofisch gesprek worden er twee belangrijke doelen binnen burgerschapseducatie gezamenlijk 
bereikt. 
  
Via deze combinatie van theorie en praktijk hopen we dat leerlingen in staat zijn om kritisch te 
reflecteren over de aangeboden thematiek en deze reflectie mee te nemen in maatschappelijk 
gesprek. 
 
 

1.2. Reflectie interview  
 
Naast het opzoeken en analyseren van bestaand educatief materiaal hebben wij ook een interview 
omtrent burgerschapseducatie bijgewoond tussen Sylvie Janssens en een leerkracht van een 6de jaar 
cultuurwetenschappen in het Atheneum Voskenslaan Gent (GO onderwijs). De leerkracht gaf aan dat 
het Atheneum een vrij homogene ‘witte’ school is en er zo niet veel diversiteit is bij de leerlingen. Ook 
in het lerarenkorps is er bijna geen diversiteit (enkel de Islam leerkracht is Moslim) en zijn het 
overwegend vrouwen. Bijgevolg vond ze dat de school meer divers mocht zijn. 
  
Betreffende burgerschapseducatie gaf de leerkracht aan dat er niets specifiek gedaan wordt rond 
burgerschap en dat dit eerder geïntegreerd is in de lessen. Zo worden o.a. de burgerschapsthema’s 
politiek, media en participatie besproken tijdens de lessen, maar gebeurt er afzonderlijk niets specifiek 
met burgerschap. Ze is zelf geen voorstander van een apart vak burgerschap, maar ze vindt het wel 
belangrijk en ze zou er meer aandacht aan willen besteden. 
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De leerkracht gaf aan dat haar leerlingen niet zo geëngageerd zijn en relatief weinig interesse vertonen 
in politiek en de actualiteit. Dit ervaren de politici zelf ook en zij willen o.a., via meer aandacht aan 
burgerschap in het onderwijs, de kloof tussen de burger en de politiek verkleinen. Aangezien de jeugd 
de toekomst van morgen is, vinden wij het ook belangrijk dat jongeren bewuster zijn van hoe de 
maatschappij er in België uitziet, ze meer engagement/ verantwoordelijkheid leren nemen, enz. Zelf 
misten wij in onze secundaire opleidingen ook het uitgebreid bespreken van thema’s zoals politiek, 
recht, multiculturele samenleving, waarden en normen en vooral de actualiteit. Het is belangrijk om 
deze en actuele thema’s te bespreken. Zo gaf de leerkracht aan dat er, ondanks vragen van de 
leerlingen, niet altijd genoeg tijd is om actuele thema’s uitgebreid te bespreken, zoals bv. de coup in 
Turkije (ze had toen twee Turkse leerlingen in haar klas), aanslagen 22/03, racisme.. Dit vinden wij 
jammer. In de lessen PAV worden actuele thema’s wel expliciet besproken. Dit vinden wij een grote 
meerwaarde in de educatie van jongeren. Bijgevolg lijkt het ons ook belangrijk om meer aandacht te 
besteden aan burgerschap. 
  
De leerkracht gaf aan dat burgerschap iets vakoverschrijdend is en bijgevolg over de vakken heen 
behandeld dient te worden. Langs de ene kant delen wij haar visie dat het iets vakoverschrijdend is. 
Langs de andere kant vrezen wij er echter voor dat, indien dit in elk vak gezien dient te worden, er 
minder aandacht aan besteed zal worden. Bijgevolg vinden wij het introduceren van een vak 
burgerschap geen slecht idee. Wanneer burgerschap echter over verschillende vakken heen 
projectmatig aangepakt wordt en er op voorhand tijd voor wordt vrijgemaakt (opgenomen in het 
leerplan), dan kan het, volgens ons, ook vakoverschrijdend slagen. 
 
Ten slotte gaf de leerkracht aan dat er een lage betrokkenheid en engagement is bij een deel van de 
leerkrachten. Hiervoor heeft de school een driejarig project opgestart (‘warme school’) om de 
betrokkenheid bij de leerkrachten en ook de leerlingen te verhogen. Dit lijkt ons een goed initiatief.  
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2. Workshop burgerschap en vrijheid van meningsuiting 
 

2.1. Doelstellingen 
 

2.1.1. Lesdoelen  
 
Zoals eerder aangeduid, stellen we via deze taak twee centrale vragen:  
 

- Kent een leerling de basisprincipes achter het idee van vrijheid van meningsuiting, kan hij/zij 
ten allen tijde zijn/haar eigen mening coherent formuleren? 

- Worden leerlingen voldoende voorbereid om, inzake multiculturele thema’s, met (radicaal) 
tegengestelde meningen in gesprek te gaan, en zijn ze gewapend met sterke argumenten? 

 
Anders geformuleerd proberen we via dit project leerlingen inzichten te verschaffen in de 
verschillende benaderingen van vrijheid van meningsuiting, om ze nadien op een constructieve manier 
gebruik te laten maken van dit recht. De focus ligt zowel op het conceptueel kaderen van vrijheid van 
meningsuiting, als op het aanleren van de nodige skills om dit recht ten volle te benutten. Deze 
workshop is gemaakt voor leerlingen uit de derde graad van het ASO. 
 
Dit levert volgende lesdoelen op:  
 
§ De leerlingen zijn in staat om het belang van ‘vrijheid van meningsuiting’ te omschrijven en toe te 

lichten. 
§ De leerlingen kunnen zelf een invulling geven aan het concept en kunnen dit eveneens met 

argumenten staven. 
§ De leerlingen begrijpen de logica achter de basisprincipes en kunnen een kritische mening 

formuleren met betrekking tot de principes. 
§ De leerlingen kunnen de principes van Mill herkennen en toepassen. 
§ De leerlingen zien zelf de gevaren van subjectieve perceptie in, en begrijpen de logica achter het 

idee van de rechtstaat. 
§ De leerlingen zoeken zelfstandig de wetsartikels op en zijn in staat deze te begrijpen/toe te passen. 
§ De leerlingen begrijpen het idee van imperfectie gekoppeld aan de grondwet en kunnen een 

mening formuleren over deze imperfectie.   
§ De leerlingen kunnen een algemeen beeld vormen van het principe van ‘vrijheid van 

meningsuiting’ en kunnen dit plaatsen in een bredere maatschappelijke context. 
§ De leerlingen zijn in staat het belang van vrijheid van meningsuiting in een democratische, 

multiculturele samenleving te duiden.  
§ De leerlingen kunnen inzien dat deze vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving 

tot spanningen kan leiden. 
§ De leerlingen kunnen een mening vormen over multiculturele thema’s en zijn in staat om 

kwalitatieve argumenten op te bouwen.  
§ De leerlingen kunnen respect tonen voor tegengestelde meningen. 
§ De leerlingen zijn in staat om op een constructieve wijze een gesprek te voeren.   
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2.1.2. VOETen 
 
De doelstelling achter deze taak staat niet los van de vakoverschrijdende eindtermen die door de 
overheid omschreven werden. Hoewel er verschillende VOETen van toepassing zijn, zijn het vooral 
‘kritisch denken’ en ‘open constructieve houding’ die sterk aanwezig zijn in dit werk.   
 

 
• Kritisch denken   

o 11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen 
a.d.h.v. relevante criteria;   

o 12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te 
maken; 

o 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken 
 

• Open en constructieve houding   
o 16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in 

 samenleving en wereld;   
o 17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends 

 aan verschillende standpunten; 
 

 
 
Het concept ‘vrijheid van meningsuiting’ wordt niet als een voldongen feit opgelegd, maar wordt ter 
discussie gesteld door te focussen op de persoonlijke visie van de leerlingen. Actief dialoog over de 
mogelijke inhoud ervan en een afweging tussen de verschillende persoonlijke visies maken kritische 
reflectie noodzakelijk.  
 
Hier stoppen we echter niet. Er wordt nadien ingezet op oefeningen en vraaggesprekken die de 
leerlingen ook in aanraking moeten brengen met een filosofisch en juridisch kader. Ook deze kaders 
worden permanent in vraag gesteld. De leerlingen hoeven dus zeker geen concreet afgebakend en 
statisch beeld te hebben betreffende vrijheid van meningsuiting, maar zouden na de workshop 
moeten beseffen dat het hier om een dynamisch concept gaat, dat permanent in vraag gesteld moet 
worden.  
 
Gezien er vanuit constructivistisch oogpunt ook wordt ingezet op ‘samenwerkend leren’ en ‘peer-
tutering’ (visies en principes worden steeds in groep besproken en in vraag gesteld, leerlingen 
beoordelen ook actief elkaars visie), valt dit werk ook te kaderen onder de noemer ‘open en 
constructieve houding’, die eveneens in de VOETen terug te vinden valt. Er is in deze workshop ruimte 
voor enge meningen en controversieel dialoog, maar dit wel volgens de regels binnen het filosofisch 
gesprek en steeds in functie van de voorgeschreven doelen.  
Op die manier overstijgt de workshop puur theoretische materie, maar kunnen deze competenties 
meegenomen worden in het aangaan/oplossen van mogelijk conflictueuze thematieken in een 
klascontext.  
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2.1.3. Kritische bronnenanalyse en historische kritiek  
 
Er wordt in de extra muros-activiteit eveneens ingezet op kritische bronnenanalyse. De leerlingen 
krijgen een breed aanbod aan bronnen, waarmee ze in het uitschrijven van hun argumentatie mee aan 
de slag moeten. Door zelf kritisch argumenten te formuleren en actief in te spelen op de argumenten 
van de tegenpartij (peer-tutering) zal kritische bronnenreflectie een belangrijke rol innemen in dit deel 
van de workshop.  
 
Daarnaast worden er ter inleiding van het filosofische gesprek ook bronnen ter beschikking gesteld, 
die leerlingen kunnen gebruiken bij het formuleren van argumenten tijdens het gesprek. Zo is het 
artikel over het zwartenpietendebat een goed voorbeeld van hoe vrijheid van meningsuiting tot 
spanningen kan leiden in een multiculturele samenleving. 
 
Meer nog is er sprake van een specifieke focus op historische kritiek, doordat er actief linken worden 
gelegd naar historische gebeurtenissen zoals de Holocaust, de genocide in Rwanda en de moorden op 
Van Gogh, Fortuyn etc. Dit zorgt ervoor dat kennis en inzicht in het verleden kunnen functioneren als 
instrument om empathie, betrokkenheid, reflectie en actie te bekomen (cfr. Circulair model 
burgerschapseducatie). Bovendien kunnen deze gebeurtenissen nog steeds als tijdloos 
referentiekader gelden om actuele ontwikkelingen met betrekking op vrijheid van meningsuiting te 
analyseren. In dit opzicht sluit de workshop ook aan bij de bredere doelstelling van ‘historische 
vorming’ en ‘historisch bewustzijn’.  
 
Ten slotte is de workshop opgebouwd uit drie delen, namelijk: 

1) Deel 1: Vrijheid van meningsuiting: het hoe en het waarom 
2) Deel 2: Het belang van vrijheid van meningsuiting 
3) Deel 3: Het leren argumenteren in de context van een filosofisch gesprek  
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2.2. Vrijheid van meningsuiting: het hoe en het waarom 
 (deel 1) 

	

2.2.1. Eigen conceptie 
  

2.2.1.1. Quiz 

2.2.1.1.1. Doel en inhoud 
 
De leerlingen worden via een introductie quiz op een toegankelijke manier in contact gebracht met 
het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’. De leerlingen dienen, op een poll van Kahoot, te antwoorden 
of ze volgende foto’s en filmfragment toelaatbaar vinden en of het, volgens hen, valt onder de 
wettelijke omschrijving van ‘vrijheid van meningsuiting’. 
 
De bedoeling is om, via deze introductie-quiz en reflectie, de leerlingen kennis te laten maken met het 
concept ‘vrijheid van meningsuiting’ en hen over het concept te laten nadenken. 
 
 
- Link Kahoot quiz: https://play.kahoot.it/#/?quizId=a80527f7-451a-45aa-afe8-9232dd11236d	
  
 
Ø Voorbeeld 1:  
  

 
  
  
à Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Dit is een humoristische cartoon. Er is geen intentie/ 
kwaadwillige opzet om aan te zetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in 
het openbaar, doelbewust en om een welbepaalde reden. 
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Ø Voorbeeld 2: 
  

  
 
à Dit valt niet onder de vrijheid van meningsuiting. Er is een intentie/ kwaadwillige opzet om aan te 
zetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het openbaar, doelbewust en 
om een welbepaalde reden. 
 
 
 
Ø Voorbeeld 3: 
  

 
Racisme in Seefhoek (Antwerpen) 
https://www.youtube.com/watch?v=2zhqXyUJI10 
  
à Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Er is geen intentie/ kwaadwillige opzet om aan te 
zetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het openbaar, doelbewust en 
om een welbepaalde reden. 
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Ø Voorbeeld 4: 

  
 
à De 37-jarige hoofdinspecteur Bert V.L. had in februari 2017 een foto verspreid waarop toenmalig 
hoofd diversiteit van de Mechelse politie Jinnih Beels was afgebeeld met bovenstaande tekst. Het 
parket heeft Bert V.L. aangeklaagd en hij moest zich verantwoorden voor inbreuken op de racismewet 
en voor het aanzetten tot haat en discriminatie. De rechter heeft geoordeeld dat ‘het gedrag van Bert 
V.L. volstrekt onwaardig is voor een hoofdinspecteur en de prent ontegensprekelijk racistisch en 
beledigend is’. Maar de rechter kon niet met zekerheid vaststellen dat de hoofdinspecteur met deze 
boodschap de kwaadwillige bedoeling had om aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Bijgevolg 
heeft de rechter Bert V.L. vrijgesproken voor dit misdrijf.  
 
 

2.2.1.1.2. Nabespreking 
  
Bij elke foto en videofragment wordt er gevraagd of de leerlingen het toelaatbaar vinden en of het, 
volgens hen, valt onder de wettelijke omschrijving van ‘vrijheid van meningsuiting’. Er wordt meteen 
per voorbeeld stilgestaan waarom de leerlingen dit, al dan niet, toelaatbaar vinden en waarom het 
volgens hen, al dan niet, onder de vrijheid van meningsuiting valt. De leerlingen kunnen hierover 
klassikaal discussiëren.  
 
Na het bespreken van de wettelijke conceptie (2.2.3) wordt er even teruggekoppeld naar deze 
voorbeelden en wordt er besproken of ze, wettelijk gezien, al dan niet onder de vrijheid van 
meningsuiting vallen in België. Dit wordt hier pas besproken aangezien de leerlingen in het volgende 
deel eerst een eigen conceptie van vrijheid van meningsuiting dienen te creëren. (De voorbeelden zijn 
getoetst aan de vrijheid van meningsuiting met Paul Borghs, jurist bij Unia). 
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2.2.1.2. Creëren eigen conceptie 
  
Vervolgens dienen de leerlingen zelf tot een eigen conceptie van ‘vrijheid van meningsuiting’ te komen 
via een kaartspel. 
  
De leerlingen krijgen in groepjes (van ongeveer vier leerlingen) verschillende kaartjes met mogelijke 
kenmerken van de vrijheid van meningsuiting. Ze dienen vier kaartjes te selecteren waarvan ze vinden 
dat deze de belangrijkste kenmerken zijn van de vrijheid van meningsuiting. 
  
Daarna worden alle geselecteerde kaartjes van de verschillende groepen overlopen. De kaartjes die 
het meest aan bod komen, worden opgehangen op het bord en vormen hun gezamenlijke conceptie 
van de vrijheid van meningsuiting. 
 
Ten slotte wordt de eigen conceptie met de leerlingen besproken. Er wordt gevraagd of iedereen zich 
hierin kan vinden en of ze denken dat hun conceptie overeenkomt met de wettelijke conceptie. 
  
Op de kaartjes staat: 

• Je mag vrij je mening zeggen in alle omstandigheden  
• Een mening mag oproepen tot geweld 
• Een mening mag niet oproepen tot haat en discriminatie  
• Een mening mag racistisch zijn 
• Je mag geen discriminerende, racistische zaken zeggen  
• Je mag de Holocaust niet ontkennen 
• Je mag de Islam of andere religies niet bekritiseren en beledigen  
• Een mening mag alle religies bekritiseren en beledigen 
• Je mag niemand kwetsen, beledigen  
• Een mening mag mensen kwetsen en beledigen 
• Iedereen heeft het recht zijn/haar mening te zeggen  
• Minderheden mogen hun mening niet altijd verkondigen 
• Het uiten van een mening mag in alle publieke ruimtes   
• Een mening moet steeds onderbouwd zijn  
• Een mening uiten kan als de meerderheid er mee akkoord gaat  
• Een mening mag niet oproepen tot strafbare feiten 
• Een mening moet verboden worden als minstens één iemand zich gekwetst voelt  
• Je mag alles zeggen wat je wil, maar niet oproepen tot haat, geweld of discriminatie 
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2.2.2. Filosofische conceptie 
 
Introductie leerkracht: naast een eigen conceptie is het interessant om op zoek te gaan naar een vaste 
standaard, die door alle mensen gebruikt kan worden, om op die manier discussies over ‘betere’ of 
‘slechtere’ eigen concepties te vermijden. Eerst behandelen we de filosofische conceptie, om 
vervolgens de grondwettelijke bepaling rond vrijheid van meningsuiting te bekijken.   
 

2.2.2.1. Doel 
 
Aan de hand van onderstaande leesopgave zouden de leerlingen zelfstandig in staat moeten zijn om 
de filosofische principes van Mill uit de tekst te filteren, om deze vervolgens te vertalen in eigen 
woorden. De leerlingen werken individueel en lezen zelfstandig dit uitgeprint tekstfragment. 
  
Nadien worden Mill’s principes tijdens de nabespreking via een PowerPoint presentatie geprojecteerd, 
om deze vervolgens toe te passen op geprojecteerde foto’s (zie ‘inhoud’). Twee vragen staan tijdens 
deze nabespreking centraal: 

• Welke principes (2 principes van Mill) zijn van toepassing op deze foto’s? (Kennis) 
• Zijn deze principes volgens jullie te open/gesloten? (Reflectie en nabespreking) 

 
 

2.2.2.2. Inhoud  
 
Ø Leesopgave 
 
De leerkracht zet de leerlingen aan het werk met volgende opgave:  
Lees onderstaand tekstfragment (individueel): welke twee centrale principes verdedigt Mill hier? Met 
andere woorden, welke twee fundamentele principes kunnen volgens Mill beschouwd worden als dé 
filosofische basis betreffende de vrijheid van meningsuiting? 
  
Mill vertrekt vanuit het vrijheidsprincipe – ook wel het schadeprincipe genoemd. Dit bepaalt dat ‘de 
enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een beschaafde 
samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade wordt toegebracht. Iemands eigen 
welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende rechtsgrond’. Elke vorm van paternalisme wordt 
hiermee uitgesloten: het individu mag niet in zijn vrijheid worden beperkt, ook niet door een autoriteit 
die het beter weet en het goed voor heeft met het desbetreffende individu. Voor Mill is het wezenlijk 
voor het welzijn van een individu dat het volgens de eigen (voorlopige beste) inzichten kan leven en de 
vrijheid heeft die inzichten te wijzigen, te bediscussiëren, uit te testen en zich doorheen een reflexief 
proces toe te eigenen. Het tweede hoofdstuk van het essay handelt over één enkel aspect van het 
vrijheidsprincipe, namelijk de vrijheid van denken, spreken en schrijven. Volgens Mill zijn meningen niet 
schadelijk – ook niet wanneer ze als kwetsend ervaren worden. Hij bepleit een vrije samenleving waarin 
de vrijheid van meningsuiting voor elk individu afzonderlijk geldt. Meningen op zich, hoe onwaar, 
kwetsend of immoreel ook, kunnen niet gecensureerd worden. Mill benadrukt dat de vrijheid van 
meningsuiting geldt voor ieder individu afzonderlijk: ‘Als de gehele mensheid met één uitzondering 
dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de 
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mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om 
de mensheid het zwijgen op te leggen, als hij de macht had.’ 
Toch is Mill geen free-speech absolutist. Er is een grens aan de vrijheid van meningsuiting, namelijk 
wanneer het uiten van bepaalde meningen een reëel risico tot fysieke schade en een reële beperking 
van de vrijheid van anderen inhoudt. Enkel in specifieke situaties waarin ophitsend taalgebruik 
aantoonbaar aanzet tot het toebrengen van schade aan anderen, mag de vrijheid van meningsuiting 
aan banden gelegd worden. Mill geeft volgend voorbeeld: ‘De opvatting dat graanhandelaren de 
armen uithongeren, of dat persoonlijke eigendom diefstal is, hoort ongemoeid te blijven, zolang deze 
slechts door de pers wordt verspreid, maar mag terecht worden gestraft, wanneer zij in een toespraak 
wordt verkondigd tegen een opgewonden menigte die voor het huis van een graanhandelaar te hoop 
is gelopen, of wanneer zij als vlugschrift onder die menigte wordt verspreid.’  
 
 

2.2.2.3.  Nabespreking  
 
Tijdens de nabespreking overloopt de leerkracht de correcte antwoorden en gaan de leerlingen samen 
in gesprek over de betekenis van deze principes. De leerkracht werkt rond de twee onderstaande 
vragen:  
 
Ø Welke twee centrale principes komen hier terug?  
 

- Vrijheid van meningsuiting 
“Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon 
een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om 
die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te 
leggen, als hij de macht had.”  

 
- Schade/vrijheidsprincipe 

“…dat de enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een 
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade wordt 
toegebracht. Iemands eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende 
rechtsgrond.” 

 
Ø Welke principes zijn van toepassing op onderstaande foto’s?  

o Welke principes zijn hier van toepassing?  
o Zijn deze principes verregaand genoeg/te verregaand/ te open/te gesloten? 

(vraaggesprek) 
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Antwoord: Schadeprincipe: er wordt 
opgeroepen tot geweld  

 

 

 

Antwoord: Schadeprincipe: protestanten 
gebruiken geweld 

 

Bijvraag: is geweld nooit toegelaten als 
protestvorm?  

Bijvraag: wat als de politie zelf geweld gebruikt?  

 

 

 

Antwoord: Principe van vrijheid van 
meningsuiting (er wordt geen rechtstreeks 
geweld gebruikt) 

 

Bijvraag: valt ‘het aanvallen van waarden en 
tradities’ onder geweld (vaak gebruikt argument 
in de tegenbeweging) 
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Antwoord: Schadeprincipe: gewelddadige 
opstand 

 

Bijvraag: Het protest is pas gewelddadig 
geworden nadat het regime de bevolking 
gewelddadig heeft onderdrukt. Is dit dan 
ontoelaatbaar?  

 

Via deze oefening leren de leerlingen hun eigen visie rond vrijheid van meningsuiting contrasteren met 
filosofische concepties en kan er een gesprek gevoerd worden over de voordelen en nadelen van 
open/gesloten interpretaties rond vrijheid van meningsuiting. De relativiteit van het concept is een 
basis waar vervolgens op verder gebouwd kan worden (zeker wanneer het gaat over mogelijke 
conflicten rond het uiten van meningen in een multiculturele setting, die ook tussen leerlingen voor 
kunnen komen).   

 

2.2.3. Wettelijke conceptie 
 
Introductie leerkracht: naast een filosofisch concept (waar de nodige discussie rond bestaat) hebben 
democratische staten ook allemaal één of enkele artikels in hun grondwet die het recht op vrije 
meningsuiting verankeren. We bekijken in deze oefening de bepalingen in de Belgische grondwet en 
de uitzonderingen die er op deze bepalingen bestaan. 
 

2.2.3.1. Doel 
 
De leerkracht kondigt aan dat er naast een eigen visie en een filosofische conceptie ook een 
grondwettelijke bepaling is (in de Belgische grondwet) die aangeeft wat er volgens de officiële 
grondwet al dan niet is toegelaten. Deze wordt echter niet door de leraar zelf gedoceerd, maar door 
de leerlingen zelfstandig opgezocht.  
 
Opgave: De leerlingen zoeken zelfstandig naar de correcte grondwettelijke waarborgen via volgende 
website: http://www.senate.be/doc/const_nl.html. 
  
Nadien volgt een nabespreking: de algemene principes die door de leerlingen werden gevonden 
worden getoetst aan de hand van enkele wettelijke uitzonderingen (verbod op negationisme, 
antiracisme en antidiscriminatie wet, etc.) die door de leerkracht worden aangehaald.   
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De leerkracht werkt aan de hand van volgende vraag:  
Is er sprake van een dubbele standaard? Wettelijk gezien mag men blijkbaar wel de Rwandese genocide 
ontkennen (idem voor de Belgische wanpraktijken in Congo en 9/11), terwijl het ontkennen van de 
genocide verboden is. 
 
Dit vormt het uitgangspunt voor een klassikale reflectie: ook hier wordt wederom duidelijk dat ook de 
grondwettelijke conceptie niet waterdicht is. Dit kan door de leerlingen zelf uitgesproken worden. 
Indien dit niet gebeurd, kan de leerkracht zelf deze conclusie trekken.  
 

2.2.3.2. Inhoud 
  
Ø Opzoekopdracht 
 
Leerkracht: ‘Surf naar volgende website’  http://www.senate.be/doc/const_nl.html 
‘Welke twee grondwettelijke waarborgen garanderen de vrijheid van meningsuiting in de Belgische 
samenleving? ‘ 
 
Volgend antwoorden worden door de leerkracht geprojecteerd: 
 
Ø Antwoord 
 

- Art. 19 
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk 
gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. 

 
- Art. 25 

De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden 
geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.  
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker 
of de verspreider niet worden vervolgd. 

 
De leerkracht overloopt de antwoorden met de leerlingen.  
Evaluatie: zijn de leerlingen erin geslaagd om de juiste wetsartikelen op te zoeken?  
 
Vervolgens worden de grenzen van vrije meningsuiting door de leerkracht geprojecteerd en 
besproken:  
 

1) Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het openbaar, 
doelbewust en om een welbepaalde reden 

2) Denkbeelden verspreiden over rassuperioriteit of rassenhaat 
3) Behoren tot of meewerken met een groep of vereniging die herhaaldelijk discriminatie of 

segregatie verkondigt 
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4) Negationisme 
5) Schriftelijke beledigingen, misbruik van communicatiemiddelen & stalking 
6) Drukpersmisdrijven 

 
(Informatie omtrent de grenzen van vrije meningsuiting vindt de leerkracht terug op de volgende 
websitepagina https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/internet/wat-zijn-haatboodschappen#4.-
Negationisme) 
 
Aan de hand van het verbod op negationisme en drie onderstaande foto’s start de nabespreking.  
 

 
Rwandese genocide   Genocide door Leopold II 9/11 
 
 

2.2.3.3. Nabespreking 
 
Na het overlopen van de correcte antwoorden (zie boven: art. 19 en art. 25 projecteren op PowerPoint) 
start een vraaggesprek rond het verbod op negationisme en de drie foto’s, dat door de leerkracht 
wordt geleid rond volgende vragen:  
  

- De Holocaust ontkennen mag wettelijk niet. De Rwandese genocide, de volkenmoord in Congo 
of 9/11 mogen in principe wel ontkend worden. Het uitwerken van uitzonderingen en specifieke 
wetgeving (in tegenstelling tot Mill’s algemene principes) lijkt dus voor een dubbele standaard 
te zorgen. Wat vinden jullie hier van?  

 
-  Is het problematisch dat deze dubbele standaard ontstaat of is dit eerder een noodzakelijk 

kwaad, dat als bijproduct beschouwd kan worden van het zo concreet mogelijk definiëren van 
vrijheid van meningsuiting? 
 

- Hebben jullie zelf al (schoolse) situaties meegemaakt waar bepaalde dingen wel gezegd 
konden worden, terwijl andere (gelijkaardige) standpunten wel veroordeeld werden? Wat 
vonden jullie hier van ?  
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2.2.4. Samenvatting 
 
Uiteindelijk eindigen de leerlingen met drie visies: een persoonlijke, een wettelijke en een filosofische. 
Uitgaande van het provocatief materiaal, kan er verwacht worden dat de openheid achter de 
filosofische en wettelijke concepties (er mag blijkbaar heel veel) voor discussie zal zorgen. Aantonen 
waarom deze vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is in een democratisch systeem vormt een 
volgende logische stap in dit verhaal.  
 
Onderstaand schema kan geprojecteerd worden als samenvatting, vooraleer er wordt overgegaan 
naar een volgend deel:  
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2.3. Belang vrijheid van meningsuiting (deel 2) 
 
Er wordt in dit onderdeel aandacht geschonken aan de begrippen dictatuur en censuur, om op deze 
manier te wijzen op het belang van een open visie. Wat gebeurt er wanneer de wettelijke omschrijving 
van ‘vrijheid van meningsuiting’ ingeperkt wordt? Nadien wordt deze ‘problematiek’ gekoppeld aan 
conflicten in de klas.  
 

2.3.1. Opdracht 1  
 

2.3.1.1. Doel en inhoud 
 
De leerlingen spelen de regering van een Europees land dat een grote invloed heeft op de media. Ze 
dienen mee te beslissen welke krantenkoppen gepubliceerd worden en welke niet (deze werpen ze in 
de doofpot). Het doel is de leerlingen al doende te laten stilstaan bij de begrippen dictatuur en censuur. 
 

1. Vicepremier wordt genoemd in een omkoopschandaal. 
2. 100.000 mensen wonen het succesvol congres van de regeringspartij bij. 
3. Journalist die kritiek uitte op het beleid van de regering is al een week verdwenen. 
4. De president viert zijn 50e verjaardag. De bevolking komt massaal op straat om zijn 

verjaardag te vieren. 
5. Het protest tegen de nieuwe wet, die de regering meer macht zal geven, neemt toe. 
6. Regering krimpt de macht van de oppositie in. 
7. De regering tekent een wapendeal met Saoedi-Arabië van ettelijke miljoenen en dit levert 

vijfduizend banen op. 
8. De Europese Commissie tikt de regering op de vingers inzake persvrijheid. 

 

2.3.1.2. Nabespreking 
 
De leerlingen zullen allicht krantenkop 1, 3, 5, 6 en 8 in de doofpot plaatsen. Hierna dient de leerkracht 
met de leerlingen te bespreken waarom ze deze krantenkoppen in de doofpot hebben geplaatst. 
Vervolgens dient de leerkracht volgende vragen te stellen: Hoe vertekent dit het beeld van de realiteit? 
Wat zijn mogelijke consequenties van deze beperking? Zijn er landen waar jullie spontaan aan denken 
wanneer het gaat over beperkingen op de vrijheid van meningsuiting?  
Zo kunnen de leerlingen doorheen het leergesprek tot inzichten komen over het belang van vrijheid 
van meningsuiting en persvrijheid en welke gevolgen censuur heeft. 
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2.3.2. Opdracht 2 
 

2.3.2.1. Doel 
 
De leerlingen gaan op basis van voorkennis op zoek naar landen die volgens hen gekenmerkt worden 
door een beperking op de vrijheid van meningsuiting. 
  
Vervolgens wordt er een kaart getoond waar effectief op staat aangeduid in welke landen er een 
beperking zou gelden. Dit vormt een aanknopingspunt om een klasgesprek te voeren over de gevolgen 
van deze beperkingen a.d.h.v. onderstaande artikels en cases (Fortuyn, Van Gogh, etc.). 
 
Het uiteindelijke doel is om de leerlingen te wijzen op het belang van vrijheid van meningsuiting in een 
democratische samenleving. Wat gebeurt er wanneer mensen het heft in eigen handen nemen? Wat 
als staten geen rechtsregels hanteren, maar censureren o.b.v. eigenbelang?   
Deze gespreksinhoud kan vervolgens geprojecteerd worden op de eigen klaswerking: wat als een klas 
niet meer functioneert volgend democratische principes?  
 

2.3.2.2. Inhoud 
 
De leerkracht voorziet een grote blinde kaart (zie onder) en stelt volgende vraag:  
In welke landen heerst er een beperking op de vrijheid van meningsuiting? Duid in grove lijnen aan 
welke landen volgens jullie gekenmerkt worden door een beperking. 
  
Blinde kaart (afhankelijk van aantal leerlingen één of meerdere keren in een groot formaat geprint). 

 
 
Nadat de leerlingen de kaart hebben aangeduid roept de leerkracht de leerlingen terug samen. De 
aangeduide kaart(en) worden samengelegd en een kaart met de juiste aanduiding wordt door de 
leerkracht geprojecteerd.  
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Antwoord (projecteren) 

 
 
 
De leerkracht vergelijkt samen met de leerlingen de aangeduide en de correcte kaart en stelt volgende 
vragen:  

- Welke landen zijn er algemeen gekend als ‘beperkend’ op vlak van vrijheid van meningsuiting?  

- Zijn er landen waar jullie niet van verwacht hadden dat ze in deze lijst werden opgenomen?  

- Waar zitten de grote verschillen tussen jullie kaart en de correcte kaart?  

Nadien start een nabespreking aan de hand van onderstaande artikelen en cases. 
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2.3.3. Nabespreking 
 
De reflectie en nabespreking van opdracht 1 en 2 gebeurt aan de hand van voorbeeldartikels en een 
vraaggesprek over cases waarin mensen slachtoffer werden van ‘dodelijk geweld’ als gevolg van het 
uiten van een bepaalde mening (zowel door individuen als door regimes). 
 
Artikels:  

  
Leerkracht:  
- Wie gaat er volgens jullie de fout in?  
- Kan Trump deze houding zomaar aannemen?  
- Welke gevaren houdt deze houding van Trump in?  
- Brengt dit de Amerikaanse democratie in gevaar?  
  
 
 
 

 
 
Leerkracht: 
- Is dit iets wat jullie in een goed functionerende 
democratie zien gebeuren?  
- Waarom is persvrijheid zo fundamenteel in een 
democratie?  
- Wat zijn de mogelijke consequenties van (extreme) 
beperkingen op persvrijheid?  
- Zijn er zaken waar de pers wel/niet over mag 
schrijven?  
 

Vermoord vanwege ‘een mening’:  
 
Onderstaande cases zijn voorbeelden van misdaden waar individuen of overheden zelf het heft in 
eigen handen hebben genomen en mensen de mond hebben gesnoerd. Deze cases vormen een 
aanknopingspunt om in gesprek te treden.  
  

-        Theo van Gogh: vermoord op 2 november 2004 door Mohammed B. (na o.m. de publicatie 
van submission, over vrouwenonderdrukking) 
-        Pim Fortuyn: vermoord op 6 mei 2002 door Volkert van der Graaf  (populistisch en 
flamboyant figuur, vermoord door radicaal links milieuactivist) 
-        Anna Politkovskaja (vermoord in 2006): journaliste en mensenrechtenactiviste – vermoord 
vanwege kritiek ten aanzien van het regime (waarschijnlijk door het regime). 
-        Aleksandr Litvinenko (ex kgb’er – vermoord in 2006): Rusland kritiek + onderzoek naar 
moord journaliste (waarschijnlijk door het regime). 
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Blijkbaar garanderen politieke kaders niet steeds het recht op vrije meningsuiting. Bovendien nemen 
individuen soms het heft in eigen handen en beschouwen ze een als verwerpelijk geïnterpreteerde 
mening als grond voor gruwelijke daden.  
 
Democratie in de klas?  
 

- Hoe botsten bovenstaande voorbeelden met de filosofische principes van Mill?  
- Hoe botsten bovenstaande voorbeelden met de grondwettelijke principes?   

 
Verwachte conclusie: dergelijke situaties worden op (inter)nationaal niveau negatief beoordeeld, 
gezien ze in strijd zijn met wat vanuit liberaal democratisch standpunt als standaard wordt gebruikt.  
Hoe vertalen deze principes zich op klasniveau?  
 

- Moet een klas op dezelfde democratische manier functioneren?  
- Mag een leerkracht bepaalde meningen censureren?  
- Hoe dient er omgegaan te worden met afwijkende meningen?  
- Hoe dient er omgegaan te worden met conflict?  

 
Verwachte conclusie: tijdens dit gesprek zal hoogstwaarschijnlijk de complexiteit van dit debat aan bod 
komen. De kans is klein dat de vragen allemaal eenduidig beantwoord worden. Hier kan dan ook een 
mogelijke link gelegd worden naar de centrale vraag uit het 3e deel van deze workshop: Werkt vrijheid 
van meningsuiting in een multiculturele samenleving? 
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2.4. Het voeren van een filosofisch gesprek (deel 3) 
 

2.4.1. Inleiding 
 
Oorsprong 
 
Deze oefening komt voort uit de tekst ‘Philosophy for democracy’ (Bartels et al., 2016), waar het 
voeren van een filosofisch gesprek wordt beschouwd als de ideale oefening om democratische skills 
en attitudes te trainen, met het oog op maatschappelijk conflict: 
  
“Philosophy in this conceptual framework is primarily seen as a way of thinking: the search for 
relationships, assumptions in one’s own thinking and that of others, the comparison of positions therein 
and so on (Heesen 1998). The aims of philosophising with children should therefore be particularly 
placed in the domain of the development of critical thinking skills like learning to examine one’s own 
thinking, exploring ideas and so on”. 
  
Retoriek is een onmiskenbaar deel van burgerschapseducatie. De groep filosoferende leerlingen 
functioneert volgens deze auteurs als democratische gemeenschap, waardoor dit type oefening 
perfect aansluit bij de doelstellingen van burgerschapseducatie. Participatie en inclusiviteit zijn dan 
ook belangijker dan het halen van iemands gelijk. 
 Deze oefening reikt in die zin de noodzakelijke competenties en attitudes aan om op een constructieve 
manier om te gaan met conflicten in de klas.  
 
Doelstelling 
 
Het grote doel van dit gesprek is dat de leerlingen samen met de leerkracht (die de rol van facilitator 
op zal nemen) een filosofische vraag onderzoeken. 
 
De hoofdvraag die zal worden onderzocht is de volgende: 

• Werkt vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving? 
 
Door op deze vraag te antwoorden, zoeken de leerlingen naar een manier van ‘dialoog voeren’ die 
compatibel is met de realiteit van zeer diverse culturele invloeden en principes.  
  
Deze filosofische vraag wordt onderzocht aan de hand van een vragenlijst (zie onder). Belangrijk is dat 
deze vragenlijst als leidraad functioneert voor de gespreksfacilitator (leerkracht). De facilitator zal het 
hanteren van deze lijst moeten afwegen tegenover de natuurlijke flow van het gesprek. Daar waar 
nodig worden nieuwe vragen gesteld. 
 
Op deze manier draagt de oefening bij tot het aanleren van een kritische, open en constructieve 
houding in een gesprek, waarmee deze oefening perfect aansluit bij de sleutelcompetenties van de 
vakoverschrijdende eindtermen.   
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2.4.2. Opzet en voorbereiding  
 
 
Leerlingen  
 
De leerlingen zetten zich in een cirkel, zodat iedereen elkaar duidelijk kan zien. Er is geen materiaal 
nodig (tenzij dit door de gespreksfacilitator wordt aangeboden). In principe wordt er van de leerlingen 
niets meer verwacht dan het voeren van het gesprek. Noteren vertraagt de natuurlijke flow, dus wordt 
in principe afgeraden. Indien dit toch wordt gedaan, is het aangeraden om een observator aan te 
duiden die het verloop neerschrijft, maar niet participeert in het gesprek. Deze observator zet zich dan 
ook buiten de cirkel. 
 
Belangrijk bij deze didactische werkvorm is natuurlijk dat leerlingen op de hoogte zijn van de inhoud, 
de waarde en het praktisch verloop van een socratisch gesprek. Ten allen tijde moet vermeden worden 
dat er een klassiek debat wordt gevoerd. Vandaar is het interessant om de leerlingen eerst te laten 
lezen over de opzet van dit type gesprek. Dit kan aan de hand van onderstaande bronnen. Belangrijk 
om weten is dat de leerkracht zelf ook op de hoogte moet zijn van deze methode, gezien hij/zij hier 
een vitale rol in zal spelen (zie onder: gespreksfacilitator).  
 
Bronnen:  

• https://www.nieuwwij.nl/interview/hoe-voer-je-een-filosofisch-gesprek/ 
• http://hetsocratischgesprek.nl/dossier-socratisch-gesprek-achtergrond-en-uitleg/ 
• https://www.tumult.nl/vragen-stellen-in-zes-stappen-volgens-socrates/ 

 
Na het lezen van één of enkele van deze bronnen is het belangrijk dat de leerkracht nogmaals 
terugkomt op deze inhoud: wat zijn de kernprincipes van een socratisch gesprek? Hoe wordt zo’n 
gesprek opgestart? Hoe gedragen de gesprekspartners zich? Wat is het uiteindelijke doel van dit 
gesprek?  
 
Opstart van het gesprek: 
 
Deze informatie vindt u terug onder 2.4.3. verloop + vragenlijst.  
Belangrijk! Dit type gesprek is geen muizenvalinductie: een gesprek waar op voorhand al een antwoord 
is vastgelegd waar de leerlingen achter moeten proberen te komen. Veeleer is er sprake van een 
gemeenschappelijk onderzoek. 
 
De basisprincipes kort op een rij: 
 
• Zet je actief in voor het gesprek. De studenten moeten bereid zijn actief deel te nemen en zich te 

houden aan de regels die de gespreksleider stelt. 
 
• Stel een fundamentele vraag die voor iedereen betekenisvol is. Deze vraag moet zoeken naar 

voorwaarden of beginselen. Probeer een ja/nee-vraag te voorkomen door in zo’n geval een 
voorafgaande vraag te zoeken. Voorbeelden van ‘goede’ vragen: wat is leren, in welke mate 
moeten scholen normen en waarden overbrengen? Voorbeeld van een ja/nee-vraag: kun je een 
student vertrouwen? Een voorafgaande vraag: wat is vertrouwen? 
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• Doe geen beroep op autoriteit. Om zelfstandig denken te kunnen bevorderen, mag je alleen 

gebruikmaken van je eigen ervaringen. Je mag geen onderzoeken of boeken als kennis aanhalen. 
De ervaring mag niet verzonnen zijn en moet goed uit te leggen zijn. 

 
• Luister naar elkaar. Om geen discussie te krijgen en het gesprek voor iedereen begrijpelijk te 

houden, is deze regel erg belangrijk. De begeleider kan studenten bijvoorbeeld vragen om te 
herhalen wat er is gezegd of om twee verschillende standpunten te vergelijken.  

 
• Streef naar consensus (overeenstemming). De studenten hoeven het niet met elkaar eens te zijn. 

Als zij verschillende standpunten hebben, zoeken zij verder naar de grondslagen van dat verschil. 
Het is niet het doel om de ander te overtuigen.  

 
Bron: http://www.ru.nl/radboudreflects/@739052/pagina/ 
 
De einddoelen van een gesprek: 
 
• Antwoord vinden op de vraag (niet het voornaamste doel) 
• In samenspraak met anderen leren van je eigen ervaringen en op een systematische wijze 

(belangrijkste doel) 
• Opvattingen toetsen aan je eigen ervaringen en onderwerpen aan een gemeenschappelijk 

onderzoek 
• Actualiseren van belangrijke onderwerpen: je wordt als deelnemer helemaal opgenomen in het 

onderwerp 
• Je deugden oefenen, zoals geduld, doorzettingsvermogen en bereidheid om je mening te laten 

horen 
 
Bron: https://www.studocu.com/nl-be/document/vrije-universiteit-amsterdam/filosofie-en-
pedagogiek/samenvattingen/het-socratisch-gesprek/1109986/view   



	 32	

Leerkracht 
De leerkracht neemt de rol van gespreksfacilitator op. Aan de hand van een op voorhand vastgelegde 
vragenlijst (zie verder) leidt hij het gesprek. Wat volgt is een opsomming van een aantal basisregels 
waar de facilitator zich aan moet houden: 
  
Taken van de facilitator 
Het gesprek aanmoedigen 
Ld1 1. Moedig participatie aan 
Ld2 2. Zet de leerlingen aan tot het stellen van vragen 
Ld3 3. Zet de leerlingen aan tot het formuleren van antwoorden 
Hoe omgaan met antwoorden van leerlingen 
Le1 1. De leerkracht moedigt leerlingen aan en prijst de gegeven antwoorden 
Le2 2. De leerkracht parafraseert de leerlingen 
Le3 3. De leerkracht ondersteunt leerlingen door hen aan te vullen, zinnen af te maken en te 
herformuleren 
Het gesprek zelf leiden 
Lf1 1. De leerkracht zorgt er voor dat verschillende leerlingen aan bod komen 
Lf2 2. De leerkracht houdt de volgorde in het oog: leerlingen laten uitspreken, naar aandacht vragen, 
door elkaar spreken vermijden, gemaakte afspraken herhalen etc. 
Lf3 3. Het proces in het oog houden: teruggrijpen naar de gestelde vraag; ervoor zorgen dat de 
leerlingen rond het onderwerp blijven filosoferen 
Lf4 4. De leerkracht vat samen, maakt conclusies 
Vragen naar kennis en inzicht  
Li1 1. De leerkracht verzorgt een kennisbasis, zodat het gesprek inhoudelijk gevoerd kan worden 
Li2 2. De leerkracht peilt naar kennis van de leerlingen 
  
Belangrijk! Het filosofisch gesprek is geen debat: één op één discussies met constante verwijzingen naar 
autoriteiten en empirische argumenten maken hier geen deel van uit. Het doel is dat leerlingen aan de 
hand van vragen samen een filosofische vraag ontleden, en naar antwoorden zoeken. 
 
Socratische vragen: vragen die de leerkracht kan stellen tijdens het gesprek 
Ls1 1. Vragen stellen die peilen naar verheldering 
Ls2 2. Vragen stellen die een bepaalde assumptie bevatten 
Ls3 3. Vragen naar rationale redeneringen en empirisch bewijs 
Ls4 4. Vragen die leerlingen aanzetten tot het innemen van een ander standpunt 
Ls5 5. Vragen stellen die peilen naar implicaties en gevolgen 
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2.4.3. Verloop + vragenlijst 
 
Hoofdvraag: Werkt het principe van vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving?  
 
Vanuit deze hoofdvraag stelt de leerkracht nieuwe vragen. Hieronder worden bredere categorieën, 
steeds voorzien van enkele vragen, voorgesteld. Het is aan de leerkracht om hier tijdens het gesprek 
uit de selecteren.  
 
Inleiding: De leerlingen krijgen enkele artikels (zie bijlage) over actuele gebeurtenissen waar het 
principe van vrijheid van meningsuiting lijkt te botsen met de multiculturele samenleving.  
 
Vrijheid van meningsuiting: kernprincipe 
• Mag iedereen zo maar alles zeggen?  
• Zijn er specifieke situaties te bedenken waarin niet zomaar alles gezegd kan worden?  

o Zo ja, dewelke? 
• Bestaat er een gemeenschappelijke maatstaaf die we kunnen gebruiken om ‘het uiten van een 

mening’ af te toetsen?  
o Zo ja: dewelke? Waarom?  
o Zo nee: welke maatstaven zouden we kunnen gebruiken?  

• Hebben we nu voldoende inzicht om een werkdefinitie voor dit gesprek te bepalen?  
o Zo ja: hoe gaan we deze werkdefinitie van vrijheid van meningsuiting omschrijven?  
o Zo nee: welke informatie hebben we nog meer nodig?  

• Bestaat er een hiërarchische ordening van moreel hogere en lagere principes?  
• Hoe verhoudt vrijheid van meningsuiting zich ten aanzien van andere morele principes?  
 
De multiculturele samenleving   
• Aan welke voorwaarden moet een samenleving voldoen om als ‘multicultureel’ beschouwd te 

worden?  
• Bijvragen: 

o Moet een dergelijke samenleving seculier zijn? Valt het verbieden van een hoofddoek dan 
niet te beschouwen als een beperking op vrijheid van meningsuiting?  

o Moet een dergelijke staat neutraal zijn? Rijmt de verplichting tot neutraliteit met vrijheid 
van meningsuiting?  

• Bestaat er zoiets als een gemeenschappelijk waarden- en normenpatroon waar iedereen zich aan 
moet houden 

o Zo nee: is dit iets waar we als samenleving naar op zoek moeten?  
o Zo ja: moeten mensen verplicht worden om hiernaar te streven?  

• Aan welke voorwaarden moet een multiculturele samenleving voldoen om ze te laten werken? 
 
Dialoog in een multiculturele samenleving 
• Zijn er bepaalde thema’s die in een multiculturele samenleving bespreekbaar moeten zijn?  
• Zijn er thema’s enkel individueel beleefd mogen worden/ uit het maatschappelijk debat geweerd 

moeten worden?  
• M.a.w.: is volledig ‘vrij’ spreken een haalbaar principe in een multiculturele samenleving?  
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• Is het zinvol om volledig vrij te spreken in een multiculturele samenleving?  
• Bestaat er zoiets als een (morele) grens die bepaald wat we wel/niet kunnen zeggen?  
• Is het naleven van het principe van vrijheid van meningsuiting leefbaar in een multiculturele 

samenleving   
 
 

2.4.4. Nabespreking  
 
Nadien, na het voeren van een gesprek dat gezien de beperkte tijd op 30 minuten zal worden afgerond, 
volgt een nabespreking. In deze nabespreking wordt er door een van de leerlingen een samenvatting 
gemaakt van de verschillende vragen en standpunten die aan bod zijn gekomen. Andere leerlingen 
krijgen de kans om hierop in te pikken en aan te vullen. Op deze manier wordt er door de leerlingen 
geëvalueerd of de hoofdvraag beantwoord is. 
 
Naast een inhoudelijke evaluatie wordt er ook aandacht geschonken aan het verloop van het gesprek?  
• Hoe voerde de facilitator zijn taak uit?  
• Hoe gedroegen de participanten zich?  
• Zijn er werkpunten die naar een eventueel vervolggesprek meegenomen kunnen worden?  
 
Er wordt dus ook de tijd genomen om een meta-analyse te maken van het gesprek zelf. Op die manier 
wordt er zowel inhoudelijk als vormelijk gekeken naar dialoogvoering, wat cruciaal is in de context van 
burgerschapseducatie en democratische dialoog. 
 
Het is dan ook sterk aan te raden om deze techniek niet te beperken tot deze ene workshop. Gezien 
het hier echt gaat om een methode, eerder dan een vak gerelateerde inhoud, kan deze werkvorm 
vakoverschrijdend worden geïntroduceerd. Leerlingen moeten hier echt getraind in worden, en enkel 
met voldoende ervaring zullen leerlingen de vruchten plukken (lees competenties aangereikt krijgen) 
van deze socratische dialoog.  
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Vragenlijst vrijheid van meningsuiting: visueel model 
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2.5. Extra Muros-activiteit 
 
Ø Digimores debatwedstrijd  
 
Inhoud  
 
Ter aanvulling van onze eigenlijke workshop lijkt de digimores debatwedstrijd een interessante extra 
muros-activiteit. De Digimores debatwedstrijd is een wedstrijd die zich focust op de kunde van 
leerlingen om met gegeven onderwerpen aan de slag te gaan, kwalitatieve argumenten te formuleren 
en in debat te treden (http://debatwedstrijd.be). 
  
Leerlingen kunnen zich inschrijven in verschillende voorrondes, waar ze in duo tegenover elkaar komen 
te staan en onderwerpen krijgen toegewezen. De uiteindelijke kers op de taart voor de winnaars van 
de voorrondes is een ticket voor het grote finale debat in een Vlaamse parlement te Brussel. Deze 
workshop kan in principe als voorbereiding fungeren voor dergelijke formats, gezien de dubbele focus 
op het belang van goede argumenten en de praktische oriëntatie op het ‘leren debatteren’. 
 
Verantwoording keuze  
 
Deze extra muros-activiteit is een mooie aanvulling op wat er in de workshop wordt aangeleerd. In het 
laatste deel van de workshop wordt er voornamelijk gefocust op de methode van de socratische 
dialoog, een dialoogtechniek die perfect aansluit bij de doelstellingen van democratische 
dialoogvoering en burgerschapseducatie.  
 
Tijdens de Extra-Muros activiteit wordt er gefocust op een tweede dialoog-techniek: het klassieke 
debat. Op deze manier komen de deelnemende leerlingen in contact met twee dialoogvormen, wat 
volgens ons bijdraagt tot de doelstellingen die we eerder in deze taak gekoppeld hebben aan de 
doelstellingen van burgerschapseducatie en democratische dialoog.  
  
Gezien de thematiek van deze wedstrijd niet specifiek focust op conflict, maar eerder op sociaal 
kapitaal en democratie in de bredere betekenis, wordt er in de bijgevoegde neerslag voor leerlingen 
(zie bijlage) ook specifiek gefocust op het thema ‘stemmen vanaf 16’. Deze lesbundel kan gebruikt 
worden te voorbereiding van de extra murosactiviteit, maar maakt geen deel uit van de workshop zelf.  
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een algemene ‘opleiding’ tot redevoering sowieso bijdraagt tot 
het bespreken en behandelen van conflictsituaties in een klascontext. Vanzelfsprekend is de link met 
conflict wel sterker vertegenwoordigd in de eigenlijke workshop.  
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2.6. Reflectieverslag workshop  
 

Reflectierapport  
Workshop Burgerschap en vrijheid van meningsuiting 

Tomas Uten & Willem Sunaert 
 
 
Het eerste deel van onze workshop bestond uit de Kahoot quiz omtrent de vrijheid van 

meningsuiting. We hadden hen een aantal voorbeelden laten zien waarbij ze moesten 

oordelen of ze het voorbeeld toelaatbaar vonden in het kader van de vrijheid van 

meningsuiting en of het, volgens hen, viel onder de vrijheid van meningsuiting in België. We 

merkten dat dit een goede starter was om de workshop en het thema in te leiden. Ze werden 

aangezet om na te denken over wat er onder de vrijheid van meningsuiting viel en wat ze zelf 

aanvaardbaar vonden. Dit leidde ook tot interessante meningsverschillen. Het nadeel was dat 

we niet veel tijd hadden. Hierdoor konden we er niet diep genoeg op ingaan. We hadden hier 

beter minder voorbeelden (bv. twee of drie) gebruikt zodat er meer ruimte was om hier dieper 

op in te gaan.  

 

Door het tijdsgebrek hadden we ook geen ruimte meer om de tweede opdracht (het creëren 

van een eigen conceptie a.d.h.v. kaartjes) uit te voeren. Dit had nuttig geweest om hen zelf 

nog meer over het concept vrijheid van meningsuiting te laten nadenken. Aangezien dit deel 

is weggevallen, vonden sommige studenten dat er in het volgende deel ook te veel gedoceerd 

werd. Achteraf hadden we ook dit gevoel. Hierin bespraken we het wettelijk concept van de 

vrijheid van meningsuiting en de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Wijzelf en de 

studenten vonden dit interessante informatie, maar wegens het tijdsgebrek hadden we dit 

korter kunnen overbrengen door hen bv. een bundeltje met informatie te geven of de info op 

één slide te tonen. We hadden wel het gevoel dat de studenten het concept na de introductie 

quiz en de uitleg begrepen. Het aftoetsen van de voorbeelden aan de wettelijke conceptie en 

de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting hielpen hier zeker bij en dat zouden we dan ook 

zeker behouden.  
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Bij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting hadden we meer met de diversiteit van de 

klas kunnen doen. Zo kan het interessant zijn om aan leerlingen met een andere roots te 

vragen hoe het in hun land van oorsprong/ land van hun (groot)ouders zit met de vrijheid van 

meningsuiting. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en zal een discussie ook bevorderen.  

 

In het algemeen hebben we in het eerste deel (vóór het filosofisch gesprek) te veel zaken 

willen behandelen en zijn we te lang stil blijven staan bij sommige aspecten. Indien we de 

workshop nog eens zouden geven, dienen we dus vooral aan onze timemanagement te 

sleutelen. Verder vonden de studenten de structuur en inhoud wel goed. Ze vonden het een 

vlotte overgang van de quiz, naar de wettelijke conceptie en de grenzen aan de vrijheid van 

meningsuiting en ten slotte het filosofisch gesprek. Dit zouden we dan ook behouden.  

 

Het filosofisch gesprek verliep an sich zeer vlot, maar dit was zeker en vast ook te wijten aan 

de dankbare groep waar we dit gesprek mee konden voeren. Wanneer dit type werkvorm 

wordt gebruikt in het 5e of 6e middelbaar dient dit veel beter gekaderd te worden. Dit had 

natuurlijk te maken met de beperkte tijd.  

Wanneer deze werkvorm volwaardig wordt uitgewerkt is een inleidende uitleg over de opzet 

en de doelstelling achter de socratische dialoog noodzakelijk. In de eigenlijke workshop die op 

papier is uitgewerkt, wordt er dan ook meer aandacht aan besteed.  

 

We vermoeden ook dat de facilitator (Tomas), die in dit gesprek met een sterke groep veel 

vrijheid kon voorzien, de touwtjes sterker in handen zal moeten nemen wanneer het over een 

jonger publiek gaat. Er zal veel informatie voorzien moeten worden, en regelmatig een aanzet 

moeten worden gegeven. De natuurlijke flow van het gesprek zal hoogstwaarschijnlijk een 

stuk lager komen te liggen.  

 

Over het algemeen werd de werkvorm positief onthaald, en werd er binnen de tijd toch een 

zekere ‘conclusie’ (hoewel dit niet het eigenlijke doel van het gesprek is) bereikt.  

Hoewel het gesprek hier en daar trekken begon te vertonen van een klassieke discussie, 

verliep het gesprek zeer constructief.  
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Het gesprek vormde een mooi vervolg op de theoretische inleiding, waar leerlingen 

voornamelijk waren bezig geweest met hun eigen conceptie. Via deze werkvorm kon deze 

conceptie meer getoetst worden aan andere meningen.  

Ook hier kunnen we meer ruimte laten voor diversiteit, hoewel het initiatief voornamelijk van 

de leerlingen zelf moet komen.  

Dit kan natuurlijk via gerichte vragen zonder dat leerlingen direct worden aangesproken.  

 

De workshop was in zijn geheel een interessante test. Hoewel er werkpunten zijn, en er maar 

een beperkt deel kon worden getest, bereikten we de lesdoelen die we voor ogen hadden.  

Het is naar onze mening ook een bruikbare workshop om conflicten in de klas te bespreken, 

en zowel een theoretisch kader te bieden, evenals leerlingen voor te bereiden op werkelijk 

debat.  
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4. Bijlagen 

4.1. Artikels spanningen in multiculturele samenleving 
	

‘Het	zwartepietendebat	is	
hier	gruwelijk	ontspoord’	
 
In Nederland is het zwartepietendebat helemaal uit de hand 
gelopen. Hoe komt het toch dat onze noorderburen nooit 
maat weten te houden in maatschappelijke discussies? 

DOMINIQUE MINTEN 4 DECEMBER 2017 DE STANDAARD 

Vanavond zetten in Nederland alle kinderen hun schoen, in de hoop dat de goede sint 
er allerlei lekkers in achterlaat. Toch zou het niet verbazen als sommigen dat met de 
nodige angst doen. Want wie weet komen in plaats van Sinterklaas wel betogers 
langs, die op luide toon eisen dat Zwarte Piet niet langer zwart mag zijn. Of juist wel. 

De voorbije weken is de zwartepietendiscussie bij onze noorderburen helemaal 
ontspoord. Er ging geen dag voorbij of er werd actie gevoerd: voor én tegen Zwarte 
Piet. En daarbij ging het er niet altijd even zachtzinnig aan toe. 

Een greep uit de incidenten. 

De populaire tv-presentator Humberto Tan – een man met een kleurtje – vertelde dat 
hij niet meer zonder beveiliging de studio verlaat, sinds hij twee jaar geleden in de 
uitzending zei dat het uiterlijk van Zwarte Piet moet veranderen. 

In Dokkum, diep in Friesland, moest de snelweg worden afgesloten omdat voor- en 
tegenstanders van de ‘knecht’ van Sinterklaas er met elkaar in confrontatie gingen. 
Ook de Erasmusbrug in Rotterdam werd korte tijd geblokkeerd toen actievoerders 
boven de hoofden van de kinderen anti-pietspandoeken aan de brug bevestigden. In 
Dordrecht werd de deur van een Sinterklaashuis dichtgelijmd omdat daar 
traditionele Zwarte Pieten komen. 

De actiegroep No More Blackface eiste dan weer in Leiden dat burgemeester Henri 
Lenferink zich niet zou vertonen bij de intocht van Sinterklaas, en dat de gemeente de 
subsidies voor het feest zou intrekken. ‘Over de racisme valt niet te polderen’, aldus 
een van de actievoerders 

Bovendien weten we sinds dit weekend dat Charlotte Dematons, tekenares van één 
van de populairste sinterklaasboeken (Mooiste Boekomslag 2007 / Gouden Penseel 
2008), geen herdruk meer wil. Omdat ze in het boek zwarte Zwarte Pieten tekende, 
wordt ze nu regelmatig uitgemaakt voor raciste. 
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Het blijft een zinnige discussie over integratie en discriminatie 

‘De lijst met incidenten is inderdaad lang’, geeft Peter Vandermeersch, 
hoofdredacteur van NRC Handelsblad, toe. ‘Het debat is hier gruwelijk ontspoord.’ 

Hij was er nochtans zelf een groot voorstander van. ‘Ik vind het nog altijd zinnig dat 
erover gediscussieerd wordt. Het gaat over wezenlijke zaken in onze samenleving. 
Het gaat over culturele traditie, maar ook over de verwelkoming van vreemdelingen 
en integratie. En het debat heeft ook geleid tot een, weliswaar lichte, 
mentaliteitsverandering.’ 

Het ministerie van Sociale Zaken peilt sinds 2014 naar de opvattingen van de 
Nederlanders over de figuur. En wat blijkt: het begrip voor mensen die Zwarte Piet 
discriminerend vinden, is toegenomen, zowel bij autochtonen (van 10 procent in 
2014 naar 15 procent nu) als Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders (van 32 naar 
42 procent in dezelfde periode). 

Maar in de feiten gebeurde er weinig. Op de overgrote meerderheid van de scholen in 
Nederland, 85 procent, is Piet nog echt zwart. Op een kwart van de scholen komen 
(daarnaast nog) roetveegpieten. Dat blijkt uit een enquête bij 400 schooldirecteuren. 
Dat laat ook de kloof zien tussen de Randstad en het platteland. Op de basisscholen 
in de drie grootste steden en randgemeenten ligt dat anders: hier komt op slechts 17 
procent van de scholen een Zwarte Piet. Ze hebben massaal gekozen voor de 
roetveegpiet. 

In Vlaanderen zegeviert gezond verstand 

Zeker is dat veel Nederlanders het debat spuugzat zijn. Nog maar 8 procent vindt het 
goed dat de discussie wordt gevoerd. Dat was in eerdere jaren 10 procent. Bijna 
driekwart van de Nederlanders vindt de discussie ook niet interessant. 

Dat de toon ervan alleen verscherpt is, heeft daar waarschijnlijk veel mee te maken. 
Hoe komt dat toch? ‘Ik breek er nog altijd mijn hoofd over’, zegt Vandermeersch. 
‘Komt het door het principiële en gelijkhebberige karakter van de Nederlander? Ik 
kan alleen maar vaststellen dat het past in het bredere Nederlandse debatplaatje. Vele 
jaren was Nederland toonaangevend, maar stilaan werd debatteren synoniem voor 
schreeuwen en overschreeuwen. Naar elkaars argumenten luisteren is er niet meer 
bij. En dat kan ik alleen maar betreuren.’ 

Het debat dreigde twee jaar geleden over te slaan naar Vlaanderen. Maar echt 
doorgebroken is het hier niet. ‘Klopt’, zegt Vandermeersch. ‘Misschien heeft in 
Vlaanderen het gezond verstand gezegevierd. Ik heb bovendien vastgesteld dat bij de 
intocht van Sinterklaas op VRT de zwarte pieten allemaal roetpieten waren. De geeft 
toch aan dat in het officiële beleid de omslag in stilte is gemaakt.’ 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171204_03223726  
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Hoofddoekendebat:	"Ouders	moeten	
keuzes	kunnen	maken	voor	hun	
kinderen	
 

Het hoofddoekendebat is weer terug van nooit weggeweest. Nadat een rechtbank oordeelde dat 
elf Limburgse meisjes wel degelijk met hun hoofddoek naar school mogen is het debat opnieuw 
springlevend. Mieke Vanhecke (CD&V), ex-topvrouw van het Katholiek onderwijs pleitte in 
Terzake voor het recht om een hoofddoek te dragen op school. Darya Safai (N-VA) blijft het 
zien als een symbool van onderdrukking. 

Nico	Cardone	wo	28	feb		20:45,	Terzake	

Vanhecke voert aan dat niet alleen moslims slachtoffer zijn van het hoofddoekendebat. "Door 
een verbod op hoofddeksels worden niet alleen moslims getroffen", aldus Vanhecke. "In Sint-
Truiden waren er nooit problemen doen de Sikh-jongens met een tulband naar school 
kwamen, door het verbod hebben zij geen toegang meer tot onze school." 

Vrije	keuze	of	niet?	
Safai voert aan dat de keuze om een hoofddoek te dragen niet gemaakt wordt door meisjes 
zelf. "Het is geen vrije keuze. Als ik meisjes van zes jaar zie met een hoofddoek, dan vraag ik 
mij echt af hoe ze dat zelf hebben kunnen beslissen? Het wordt je opgelegd en je leeft ermee 
leven." 

Voor Safai is het wel degelijk een symbool van onderdrukking. "Mannen dragen geen 
hoofddoek, dat is het beste bewijs", aldus Safai. 

"Bij Joden dragen enkel de mannen een keppeltje, en dat wordt ook niet gezien als een 
symbool van onderdrukking", repliceert Vanhecke. 

Meer zelfs: Vanhecke vindt dat er ook meisjes onderdrukt worden als ze de hoofddoek niet 
mogen dragen. "Een godsdienst verplicht de hoofddoek, een samenleving verbiedt het. Dat is 
hetzelfde principe." 

"U interfereert in een fundamenteel recht van ouders om keuzes te maken voor hun kinderen", 
aldus Vanhecke. 
 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/28/hoofddoekendebat-terzake/ 
 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20170830_03044168	
	
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180314_03408441	
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FRANKRIJK 

Charlie	Hebdo	schiet	weer	op	islam	

	
 
De aanslagen in Spanje hebben het Franse satirische weekblad Charlie 

Hebdo opnieuw geïnspireerd tot een snoeiharde uithaal naar de islam. Op het omslag 
van het jongste nummer is in bloedrode letters te lezen: ‘Islam, religie van vrede’, 
gevolgd door de ironische toevoeging ‘eeuwige (vrede)’. 

 
De cover leidde tot heftige, negatieve reacties. Op sociale media wordt het 

tijdschrift beschuldigd van islamofobie en racisme. Critici vinden dat de cartoonisten 
de 1,5 miljard moslims in de wereld niet mogen gelijkstellen met de terroristen. ‘Dit 
soort associaties is erg gevaarlijk. Zeggen dat de islam een religie is van vrede en in 
feite beweren dat het een religie van de dood is, is uiterst gevaarlijk’, zei Stéphane Le 
Foll, oud-minister en ex-woordvoerder van de vroegere Franse president Hollande. 

 
Maar er zijn ook moslimstemmen die het recht op vrije meningsuiting van het 

magazine blijven verdedigen. ‘Ik hou van de islam zoals die mij werd aangeleerd. Ik 
verzet mij tegen de manier waarop terroristen die kapen. Ik respecteer de vrijheid om 
ALLES te karikaturiseren’, zei de Frans-Tunesische televisiepresentatrice Sonia 
Mabrouk. 

 
In januari 2015 was de redactie van Charlie Hebdo het doelwit van een aanslag. 

Twee terroristen drongen het redactiekantoor in Parijs binnen en schoten twaalf 
mensen dood, onder wie de tekenaars Stéphane Charbonnier, Jean Cabut, Tignous en 
Georges Wolinski. 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170823_03032161	
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4.2. Kaartjes eigen conceptie vrijheid van meningsuiting 
	
	

1. Je	mag	vrij	je	mening	

zeggen	in	alle	

omstandigheden	

2. Een	mening	mag	

oproepen	tot	geweld	

3. Een	mening	mag	niet	

oproepen	tot	haat	en	

discriminatie	

4. Een	mening	mag	

racistisch	zijn	

5. Je	mag	geen	

discriminerende,	

racistische	zaken	

zeggen	

6. Je	mag		de	Holocaust	

niet	ontkennen	

7. Je	mag	de	Islam	of	

andere	religies	niet	

bekritiseren	en	

beledigen	

8. Een	mening	mag	alle	

religies	bekritiseren	en	

beledigen	
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9. Je	mag	niemand	

kwetsen,	beledigen	

10. Een	mening	mag	

mensen	kwetsen	en	

beledigen	

11. Iedereen	heeft	het	

recht	zijn/haar	mening	

te	zeggen	

12. Minderheden	

mogen	hun	mening	niet	

altijd	verkondigen	

13. Het	uiten	van	een	

mening	mag	in	alle	

publieke	ruimtes		

14. Een	mening	moet	

steeds	onderbouwd	

zijn		

15. Een	mening	uiten	

kan	als	de	meerderheid	

er	mee	akkoord	gaat	

16. Een	mening	mag	

niet	oproepen	tot	

strafbare	feiten	

17. Een	mening	moet	

verboden	worden	als	

minstens	één	iemand	

zich	gekwetst	voelt		

18. Je	mag	alles	zeggen	

wat	je	wil,	maar	niet	

oproepen	tot	haat,	

geweld	of	discriminatie	
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4.3. Leerinhoud concepties vrijheid van meningsuiting 
	
In deze neerslag staan de belangrijkste concepten met betrekking tot ‘vrijheid van meningsuiting’ 
opgesomd. Net zoals in de workshop maken we een onderscheid tussen de filosofische conceptie en 
het wetgevend kader in België.  
 
v De filosofische visie van J. S. Mill 
 
Ø Mill hanteert 2 centrale principes:  
 

- Vrijheid van meningsuiting 
“Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon 
een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om 
die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te 
leggen, als hij de macht had.”  

 
- Schade/vrijheidsprincipe 

“…dat de enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een 
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade wordt 
toegebracht. Iemands eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende 
rechtsgrond.” 

 
v Vrijheid van meningsuiting in de Belgische grondwet 
 

- Art. 19 
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk 
gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd 

- Art. 25 
De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden 
geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.  
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker 
of de verspreider niet worden vervolgd 

 
v Samengevat 
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4.4. Online leerpad  
 
Via onderstaande link komen de leerlingen op een online leerpad terecht. Dit leerpad kan achteraf als 
summatieve evaluatie worden gebruikt door de leerkracht om te toetsen of alle lesdoelen gerealiseerd 
zijn. 
 

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_s5ciOsZ72X8t4SPetjLnAU0SqYzIxhQqe4hosJ
3fuXI0g/viewform 

 
Bovendien kan dit leerpad ook gebruikt worden als verkorte versie van de workshop of zelfs als 
inleiding wanneer niet de gehele workshop gegeven kan worden (Deel 2 taak vakdidactiek). Het omvat 
een aantal interactieve opdrachten die inspelen op de verschillende concepties (‘eigen’ – ‘filosofische’- 
‘grondwettelijke’) rond vrijheid van meningsuiting.  
 
 

4.5. Schriftelijke neerslag voor de leerling  
	

4.5.1. Lesbundel Extra Muros: Digimores debatwedstrijd  
 

Deze lesbundel dient ter voorbereiding van de Extra Muros activiteit die eerder in deze taak aan bod 
kwam. Nadat de leerlingen in aanraking zijn gekomen met de methode van de socratische dialoog, 
worden ze tijdens de extra muros activiteit geconfronteerd met een andere vorm van dialoog: het 
klassieke debat. Op die manier leren leerlingen eigenlijk op diverse manieren in dialoog treden, wat 
aansluit bij de doelstellingen die in het begin van dit document gekoppeld werden aan de filosofie 
achter burgerschapseducatie.  
 
De Digimores debatwedstrijd werkt in 2018 voornamelijk rond 2 grote thema’s: jong kapitaal en 
democratie. 2 thema’s die minder aansluiten bij conflict in de klascontext, maar anderzijds perfect 
aansluiten bij de thematiek rond democratische dialoogvoering en burgerschapseducatie.  
De lesbundel die hieronder weergeven staat, focust zich dan ook op één van de thema’s die aan bod 
zullen komen tijdens de debatwedstrijd.  
Het onderwerp waarover de leerlingen dienen te debatteren is: ‘stemrecht vanaf 16 jaar’. 
  
Instructies:  
Jullie mogen jullie opdelen in vier gelijke groepjes. Twee groepen zijn voor ‘stemrecht op 16 jaar’ en 
twee groepen zijn tegen ‘stemrecht op 16 jaar’. Spreek samen met de leerkracht af of jouw groepje 
voorstander of tegenstander is. 
  
Jullie dienen nu het debat voor te bereiden in 50 lesminuten. Jullie krijgen informatie en opdrachten 
betreffende: 

• De verschillende soorten argumenten;	
• Het counteren van tegenargumenten en drogredeneringen;	
• Bronnenmateriaal om de argumenten inhoudelijk voor te bereiden.	
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1. Soorten argumenten 
 
Hieronder vind je informatie over de verschillende soorten argumenten.  
De opdracht hierbij is: ‘Gebruik minstens vier van deze vormen in je argumentatie’. 

 
• Een feitelijk argument is controleerbaar.  

o vb. Ik had veel meer aandelen in Moulinsart moeten kopen. Ze zijn inmiddels al 
tien keer zoveel waard. 

 
• Voorbeeld: in de argumentatie wordt er verwezen naar een specifiek voorbeeld  
 
• Een empirisch argument of een ervaringsargument is gebaseerd op een voorval dat je 

zelf hebt meegemaakt.  
o Vb. Let op wanneer je naast tramsporen fiets, ik ben al eerder met mijn wiel in 

een spoor terecht gekomen, en gevallen!  
 

• Gebaseerd op een vergelijking: 
o ‘Sara mag meedoen aan de wedstrijd. Anne doet ook mee.’ 

§ Mening: ‘Sara mag meedoen aan de wedstrijd.’ 
§ Argument: ‘Anne doet ook mee.’ 
§ Verzwegen argument: ‘Als Anne ook meedoet, dan mag Sara meedoen 

aan de wedstrijd.’ 
o Bij deze argumentatie wordt ervan uitgegaan dat er een overeenkomst is tussen 

de beide gevallen.  



	 54	

• Een argument op basis van autoriteit of een gezagsargument maakt gebruik van een 
verwijzing naar iemand die als vak expert wordt beschouwd.  

o logica: X zegt iets, en gezien zijn expertise kunnen we dat ook aannemen.  
 

• Gebaseerd op een oorzaak/gevolgrelatie: 
o ‘Er zullen veel nieuwe meisjes bij de selectie komen. De clubkampioenschappen 

zijn pas geweest.’ 
§ Mening: ‘Er zullen veel nieuwe meisjes bij de selectie komen.’ 
§ Argument: ‘De clubkampioenschappen zijn pas geweest.’ 
§ Verzwegen argument: ‘Als de clubkampioenschappen pas zijn geweest, 

dan zullen er veel nieuwe meisjes bij de selectie komen. 
 
• Middel en doel 

o Redenering op basis van het vooropgestelde nut: deze consequentialistische 
logica kijkt voornamelijk neemt de oorzaak/gevolg relatie over, en definieert het 
gevolg als ‘nuttig’.  

 
• Morele argumentatie  

o Bij een moreel argument volgt er een specifieke verwijzing naar een 
waarden/normenpatroon, waarbij de persoonlijke overtuiging, religie of 
andere levensbeschouwelijke achtergrond gebruikt wordt als argument.  

 
• Emotionele argumentatie  

o Bij een emotioneel argument volgt er een verwijzing naar de eigen intuïtie, het 
zogenaamde buikgevoel. Iets ‘is’ omdat het juist/fout aanvoelt.  

o Het spreekt voor zich dat dit argument beduidend minder sterk is, in vergelijking 
met eerder genoemde argumenten.  
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2. Tegenargumenten counteren  
 
Hier leren jullie tegenargumenten te counteren. 
De opdracht hierbij is: ‘In het aangeboden bronnenmateriaal wordt er een opdeling gemaakt 
tussen argumenten voor en tegen jullie positie. Laat het ‘bezwarende’ materiaal niet links 
liggen, en gebruik deze informatie om mogelijke tegenargumenten te counteren.’ 
 
Wanneer bepaalde argumenten aan elkaar gewaagd zijn, en er meer nodig is dan inhoud, 
kunnen ook stijlmiddelen steeds van pas komen. Opdracht: ‘Probeer minstens 2 strategieën 
uit tijdens het debat.’ 
 

- Tautologie = “vast en zeker, nooit en te nimmer” 

- Pleonasme = eigenschap word twee keer genoemd 

- Antithese = tegenstelling (“meer smaak, minder nodig”) 

- Paradox = schijnbare tegenstrijdigheid (“Dreft, kleine verpakking 2 keer zo lang mee”) 

- Hyperbool = overdrijving (“ik moest uren in de rij staan”) 

- Understatement = iets minder voorstellen dan het is (“Max Verstappen kan een aardig 

rondje rijden”) 

- Eufemisme = verzachtende omschrijving (“hij is heen gegaan”) 

- Woordspeling = “de roker is steeds vaker de sigaar” 

- Spelen met klanken = rijmen 

- Retorische vraag = vraag waarop je het antwoord al weet (“wie wil er nou niet slagen”) 

- Jargon = vaktaal 

- Ironie  = licht spottend/sarcastisch(“die jas is zeker voor jou ontworpen”) 
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3. Drogredeneringen 
 
Drogredeneringen zijn misvormde argumenten die regelmatig gebruikt worden tijdens 
debatten. De opdracht hierbij is: ‘Gebruik drie drogredeneringen tijdens het debat. Daarnaast 
dienen jullie ook de drogredeneringen van de andere groep te herkennen en te melden aan de 
moderator.’ 
 
Een drogredenering is dus een misvormd argument. Dit betekent nog niet dat de boodschap 
of de stelling die de spreker naar voren schuift niet waar is, maar dat de middelen die hij 
gebruikt niet correct of betrouwbaar zijn. De redenering kan dus juist zijn, maar de manier van 
overtuigen is onjuist/ vals. Het is dus niet omdat iemand die een drogredenering gebruikt, dat 
de stelling ook automatisch fout is. 
  
Hieronder volgen de bekendste drogredeneringen: 
  
1.  Argumentum ad Baculum 
  
·    Je argument met geweld, agressie afdwingen. (Baculum = wapen) 
·    Ook iemand het zwijgen opleggen door uitsluiting of censuur (voor tegenargumentatie). 

Iemand uitsluiten van de groep die mag spreken (bv. vrouwen in bepaalde mannelijke 
bastions). 

·    Heb je recht van spreken in alle situaties. Dit argument kan werken met woorden, maar 
evengoed door andere middelen: non-verbale communicatie (door je weg te draaien, 
iemand het woord te ontnemen) 

  
  
2.  Ad hominem: Schieten op de boodschapper (op de man spelen en niet op het 

argument) 
  
·    Waarschijnlijk de bekendste drogredenering. Je probeert een argument aan te vallen 

door te wijzen op de intelligentie, moraliteit, professionele kwalificaties, het karakter, de 
reputatie van je tegenstander. 

·    Variant: Guilt by association: Iemands standpunten proberen ontkrachten of weerleggen 
door te wijzen op de negatieve ethos van iemand die bij de groep, partij, … hoort van je 
tegenstander. “Ze heeft ongelijk, want ze is lid van S.P.A/NV-A/Groen!/… 

·    Variant: Reductio ad Hitlerum: het linken van je tegenstander aan daden of uitspraken 
van Hitler. “Vegetarisme is slecht, want Hitler was ook vegetariër” 

·    (Omgekeerde drogredenering: “token endorsement fallacy”: “A kan niet racistisch zijn, 
want B, een zwarte man en heeft gezegd dat A niet racistisch is) 
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3.  Stroman-argument 
  
·    Het gebruik maken van een valse, zwakke, extreme versie van iemands argumenten of er 

een parodie van maken, om die “stroman” dan te weerleggen. “Vegetariërs zeggen dat 
dieren ook gevoelens hebben. Heb je ooit al eens een koe zien wenen bij een opera?”. 
Het concept “gevoelens” wordt gelijk gesteld aan “artistieke gevoelens”. 

o   Maakt een versie van iemands argumenten die totaal niet overeenkomen met wat 
die persoon bedoelt. Je maakt een parodie. 

o   In plaats van de echte argumenten, ga je jouw versie van de argumenten 
aanvallen. 

o   Je creëert een stroman van iemands argumentatie 
·    Ook vaak door het naar boven halen van absurde, gewelddadige leden in een betoging 

en dan de hele betoging de legitimeren.  
 
 
4.  Tu Quoque (jij ook) 
  
·    Het verdedigen van een stelling (of goed praten van eigen of ander standpunt) door er 

op te wijzen dat de acties, ideeën van je tegenstander ook in vraag gesteld kunnen 
worden, misschien erger zijn. Mijn argumentatie mag dan miss slecht zijn, maar die van 
jouw is nog veel slechter. 

·    Bv. Trump: Vladimir Putin mag dan een moordenaar zijn, ook Amerika heeft zijn 
moordenaars “"There are a lot of killers. We've got a lot of killers. What, do you think our 
country's so innocent?” (Trump past dit bizar genoeg toe op zijn eigen land) 

o   Of bv. jijzelf niet zo slecht bent want anderen nog veel slechter zijn 
·    Bv. Politiek, het is één pot nat. Het zijn allemaal zakkenvullers, dus is het niet zo erg dat X 

hoge bonussen krijgt 
 

5.  Populariteit (Ad populum) 
  
·    Je argument berust op de idee dat “iedereen” er zo over denkt, of het zo doet. Dus 

daarom moet het wel waar zijn. 
·    “Deze muziekgroep heeft miljoenen fans, dus ze moeten wel goed zijn” (Niet omdat iets 

heel populair is, dat het goede muziek is). 
·    “70% van de bevolking steunt deze maatregel, dus ze moet uitgevoerd worden” (maar 

dit zegt niet of ze ook ethisch juist is) 
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6.  post hoc fallacy/ drogredenering 
  
·    Correlatie is geen causatie! 

o   2 gebeurtenissen die tegelijkertijd samenvallen, na elkaar vallen à een causaliteit 
van trekken 

·    Het toeschrijven van imaginaire causaliteit aan toevalligheden. Je concludeert dat omdat 
twee zaken na elkaar of gelijktijdig gebeurden, ze wel gerelateerd of zelfs oorzaak en 
gevolg meten zijn. 

·    “Aids verspreidde zich toen Disco-muziek opkwam, dus Disco-muziek moet gezien 
worden als een oorzaak voor de aids-epidemie” à Correlatie is geen causatie! 

  
  
7.  Slippery Slope 
  
·    Drogredenering dat “één ding onvermijdelijk leidt tot een andere”. 

o   “Als we dit toelaten, zal dat onvermijdelijk leiden tot …. 
o   Als we toelaten dat jongeren bepaalde dingen mogen doen, zal het leiden tot het 

verval van onze maatschappij,.. 
·    Outcome bias: Argumenteren vanuit de gevolgen van iets. Iets kan niet waar zijn omdat 

de gevolgen of de uitkomst niet aanvaardbaar zou zijn. “Aandacht voor ecologie is niet 
goed, want dan zou onze economie in elkaar stuiken”. 

o   Argumenteren vanuit de gevolgen die iets zou kunnen hebben, om een bepaald 
standpunt te legitimeren. 

  
  
8.  Onwetendheid (Argumentum ad Ignorantium) 
  
·    Argumenteren vanuit het idee dat jouw stelling goed is omdat er geen tegenbewijs is 

(geen onderzoek dat jou tegenspreekt) 
o   Wetenschappers kunnen niet bewijzen dat God niet bestaat dus bestaat God 

·    Omdat we iets niet weten (of niet kunnen bewijzen), moet jouw stelling wel juist zijn. 
“Wetenschappers kunnen niet bewijzen dat …, dus moet het omgekeerde wel waar zijn”. 
Variant: jouw bewijs is onvolledig, dus ik heb gelijk. 

·    Argumentum ex Silentio (Argument from Silence): drogredenering dat als bronnen stil 
blijven dat bewijst dat jij gelijk hebt. “Wetenschap geeft toe dat het niet kan bewijzen 
dat God niet bestaat, dus moet God wel bestaan” / “Zwijgen over iets is toegeven dat je 
schuldig bent” 
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9.  Petitio Principii (Begging the Question) 
  
·    Een vorm van circulair redeneren 

o   Uitkomst van argumentatie al in vraag bevat zit 
·    De vraag of de stelling bevat al de uitkomst. “In welk Italiaans restaurant gaan we eten?” 

“Maar ik wil Chinees gaan eten” 
o   Zo proberen overtuigen in welk soort (Italiaans) restaurant we gaan eten. 

·    Vaak moet je kijken naar adjectieven of bijwoorden. Politici hebben het vaak over het 
beteugelen van “onnodige kosten”. Iedereen zal het daar wel eens mee zijn, maar wat 
bedoelt de politicus precies met “onnodig”. CD&V: goed bestuur; Donald Trump: “we 
won’t fight any dumb wars” 

o   Natuurlijk onnodige kosten schrappen (wat bedoelt een politicus met onnodig 
o   Leterme & CD&V à Goed bestuur -> wat is goed bestuur? 
o   Trump: In future, we won’t fight any dumb wars à Ligt voor de hand, in 

overtuiging, argumentatie zit al vervat wat het resultaat is 
  
 
10.  Red Herring (Ignoratio Elenchi – Irrelevante Thesis) 
  
·    Je lanceert een irrelevant argument of stelling (in je argumentatie) om je publiek te 

misleiden, vaak op emotionele basis. “Ik ben dan wel veroordeeld voor corruptie, maar 
wat echt belangrijk is, is terrorisme. En ik zal jullie beschermen tegen terroristen” 

o   Voor argumentatie omtrent corruptie is bescherming voor terrorisme irrelevant 
o   Iets wat in debat gegooid wordt, dat totaal niet relevant is (vb. een rode haring in 

een debat smijten = totaal irrelevant en zou mensen afleiden) 
  

  
11.  Generalisaties (Dicto Simpliciter) 
  
·    Snelle of onjuiste generalisatie (totus pro partes): een brede generalisatie vervangt alle 

speciale gevallen 
·    Bv.:  sommige mensen die zeiden“het is niet “black lives matter”, maar “all lives 

matter””. 
o   Dit is vanzelfsprekend waar, maar dit leidt de aandacht af van het specifieke geval 

van een zwarte jongen die doodgeschoten wordt. 
·    Ook het denken vanuit een anekdote die algemeen gemaakt wordt: geval X toepassen op 

alles wat in dezelfde groep als X zit. Bv. “één immigrant begin een misdaad, wat betekent 
dat ze allemaal wel slechte bedoelingen hebben” 

·    Je probeert als het ware te veel in één koffer te stoppen, dingen die er niet bij horen. 
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12.  Valse Dichotomie (Zwart/Wit, Of/Of) (dichotomie is tegenstelling) 
  
·    Deze drogredenering bouwt op de idee dat er maar twee mogelijke opties zijn, terwijl 

een waaier aan mogelijkheden bestaan. “Er is geen compromis of middenweg” Dit slaat 
ook op argumentaties die opties tegen elkaar zet: bv. Als je zegt “Black Lives Matter” 
sommigen zeiden dan geef je niet om “Blue Lives (politie), terwijl best wel veel 
politieagenten zwart zijn, en dat dit natuurlijk niet tegengesteld hoeft te zijn. Terwijl je 
zowel voor zowel black als blue lives kan zijn. 

·    Een recente uitbreiding is het TINA-idee (there is no alternative): “we moeten dit doen, 
want het alternatief is niet realistisch/ gaat ons in afgrond storten” zonder bewijs (ook 
gerelateerd aan Argumentum ad Baculum: tegenstanders het zwijgen opleggen). 
Voorstellen dat er eigenlijk maar één optie is. 

 
 
13.  Beroepen op Traditie 
  
·    Beroepen op traditie: omdat iets al altijd zo geweest is, is het ook juist (terwijl het vaak 

was dat één groep zeer bevooroordeeld was) 
·    Variant: argument from inertia (vertraging): het is nodig om op dezelfde koers te blijven, 

omdat verandering een toegeven zou zijn van je ongelijk (Koers aanhouden). 
·    Variant: default bias: een voordeel geven aan de situatie zoals ze nu is omdat die situatie 

nu zo is (if it ain’t broke, don’t fix it). Je moet maar alles bij het oude houden. 
·    Tegengestelde: beroepen op innovatie: iets is goed/beter omdat het nieuw is 
  
  
14.  Beroepen op natuur 
  
·    Drogredenering dat als iets natuurlijks is het ook direct goed is. Omgekeerde: iets 

“onnatuurlijks” (toegepast op bv. homoseksualiteit) 
  
  
15.  Beroepen op Autoriteit 
  
·    Een argument is juist omdat de leider of een autoriteit het zo gezegd heeft (ofwel 

mensen uit je eigen “team”). Loyaliteit staat niet boven de waarheid, je eigen ratio of 
bewustzijn. 

·    “Ik doe gewoon mijn job” “ik volg gewoon bevelen” / Autoriteit kan ook God zijn 
·    Blinde loyaliteit (bv. Neurenberg proces). Zie de verdediging van nazi’s dat ze gewoon 

bureaucratische regels volgden 
o   Waarom is het zo? Omdat in de Bijbel staat, omdat Hitler, Mao, Stalin het gezegd 

heeft,..   
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16.  Beroepen op Medelijden 
  
·    Oproepen om te denken aan de “underdog” (“denk aan de onschuldige kinderen”), maar 

evengoed dat de onderliggende partij steeds gelijk heeft, omdat hij/zij de minder sterke 
partij is. Je ziet dat dit een ver doorgedreven vorm van “pathos” is. Het is geen rationele 
argumentatie. 

 
 

4. Bronnen pro/contra: ‘stemrecht op 16 jaar ‘ 
 
Hieronder zijn de bronnen weergegeven die jullie kunnen raadplegen om jullie argumentatie 
inhoudelijk voor te bereiden.  
 
Bronnen pro 

• https://vlaamsejeugdraad.be/16-vragen-over-stemrecht-vanaf-16 
• https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/stemrecht-op-16-jaar 
• https://www.demorgen.be/opinie/wel-oud-genoeg-voor-een-enkelband-maar-niet-

mogen-stemmen-absurd-b1502ab9/ 
• http://www.knack.be/nieuws/belgie/door-jongeren-stemrecht-te-geven-zullen-

politici-meer-rekening-houden-met-de-toekomst/article-opinion-853869.html 
 
Bronnen contra  

• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2992195 
• http://newsmonkey.be/article/75242 

 
Beiden 

• https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/kolk/Definitief_Eindrapport_verlaging_kie
sgerechtigde_leeftijd.pdf 

• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2334587 
• Artikel: Negen argumenten voor en tegen de verlaging van de kiesgerechtigde 

leeftijd. 
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4.5.2. Leerinhoud concepties vrijheid van meningsuiting 
	
In deze neerslag staan de belangrijkste concepten met betrekking tot ‘vrijheid van meningsuiting’ 
opgesomd. Net zoals in de workshop maken we een onderscheid tussen de filosofische conceptie en 
het wetgevend kader in België.  
 
v De filosofische visie van J. S. Mill 
 
Ø Mill hanteert 2 centrale principes:  
 

- Vrijheid van meningsuiting 
“Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon 
een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om 
die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te 
leggen, als hij de macht had.”  

 
- Schade/vrijheidsprincipe 

“…dat de enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een 
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade wordt 
toegebracht. Iemands eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende 
rechtsgrond.” 

 
v Vrijheid van meningsuiting in de Belgische grondwet 
 

- Art. 19 
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk 
gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd 

- Art. 25 
De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden 
geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.  
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker 
of de verspreider niet worden vervolgd 

 
v Samengevat 
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4.6. Slides PowerPointpresentatie  
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Workshop: Vrijheid van 
meningsuiting in een multiculturele 

samenleving  
Door Willem Sunaert & Tomas Uten 

Doelstellingen 

• Kent een leerling de basisprincipes achter het idee van vrijheid van 
meningsuiting, is kan hij/zij ten allen tijde zijn/haar eigen mening 
coherent formuleren?

• Worden leerlingen voldoende voorbereid om met (radicaal) 
tegengestelde meningen in gesprek te treden, en zijn ze gewapend 
met sterke argumenten?

Overzicht VVMU

• Deel 1: een conceptuele duiding 
- Eigen visie
- Grondwettelijke visie
- Filosofische visie 

• Deel 2: democratie vs. Dictatuur 

• Deel 3: filosofisch gesprek 
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De heilige tweevuldigheid

“Niets is onbespreekbaar…”

“Verplaats jezelf steeds in de ander…”

Deel 1: vrijheid van 
meningsuiting: het hoe en het 
waarom

1.1 Een eigen conceptie 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a80527f7-451a-45aa-afe8-
9232dd11236d
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Nabespreking 
Toelaatbaar of niet? 

Wat zegt onze Belgische wet? 

1.1 Een eigen conceptie 

• Verdeel jullie in groepjes van vier

• Selecteer uit de gekregen kaartjes 4 principes die jullie als groep het 
meest typerend vinden 

• Wat merken jullie als we de definities samenleggen? 
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1.2 Filosofische basis 

Lees onderstaand tekstfragment (individueel).

welke twee centrale principes verdedigt Mill hier?

Principe 1
• Vrijheid van meningsuiting
“Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, 
terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou 
de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen 
te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te 
leggen, als hij de macht had.” 

Principe 2
• Schade/vrijheidprincipe
“…dat de enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen 
over enig lid van een beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is 
dat anderen geen schade wordt toegebracht. Iemands eigen welzijn, 
hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende rechtsgrond.”
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Uitzondering 

Toepassing 1

Toepassing 2
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Toepassing 3

Toepassing 4

1.3 VVMU in de Belgische grondwet 

• Opdracht: Zoek met je smartphone naar de grondwetsartikels die de 
vrijheid van meningsuiting weten te waarborgen (2). 
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VVMU in de Belgische grondwet 

• Art. 19

De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, 
alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn 
gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter 
gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden 
gepleegd

VVMU in de Belgische grondwet 

• Art. 25

De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen 
borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of 
drukkers.
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, 
kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd

Wat als de grondwet twijfel zaait? 

• Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, 
minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-
socialistische regime is gepleegd (BS, 30.III.1995)
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Dubbele standaard? 

Samengevat 
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Conclusie: VVMU is…

• …fundamenteel in onze democratische samenleving 

• …onderhevig aan subjectieve discussie 

• …grondwettelijk gewaarborgd 

• … vastgelegd in de filosofische basisprincipes van Mill 

Deel 2: Belang vrijheid van 
meningsuiting

Baas in eigen land 

Opdracht 1
Verplaats jezelf in een regeringslid van een Europees land dat een grote 
invloed heeft op de media. Beslis op deze manier welke krantenkoppen 
gepubliceerd worden en welke niet (Wat je niet publiceert werp je in 
de doofpot).
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Baas in eigen land 

• Vice-premier wordt genoemd in een omkoopschandaal.
• 100.000 mensen wonen het succesvol congres van de regeringspartij bij.
• Journalist die kritiek uitte op het beleid van de regering al een week 

verdwenen.
• De president viert zijn 50e verjaardag. De bevolking komt massaal op straat 

om zijn verjaardag te vieren.
• Het protest tegen tegen de nieuwe wet, die de regering meer macht zal 

geven, neemt aan.
• Regering krimpt de macht van de oppositie in.
• De regering tekent een wapendeal met Saoedi-Arabië van ettelijke 

miljoenen en dit levert vijfduizend banen op.
• De Europese Commissie tikt de regering op de vingers inzake persvrijheid.

Dictatuur – censuur 
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Gevolgen? 

meningen durven verschillen! 

VVMU: meningen verschillen! 
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Deel 3: filosofisch gesprek

Deel 1: de voorbereidende fase 

- Vorm een cirkel zodat iedereen elkaar duidelijk kan zien 

- Lees de artikels die jullie hebben gekregen grondig door 

- Luister aandachtig naar de instructies die jullie krijgen 

Deel 2: het eigenlijke debat 


