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Kennis   Vaardigheden  Attitudes 

K1. Kwalitatieve bronnenanalyse: 

- Onderscheid tussen mening en feit 
- Onderscheid tussen subjectief en objectief 
- Onderscheid tussen eigen ervaring en mening 
- Mediawijsheid 

 
 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V1. eigen ervaringen en gedachten 
concreet verwoorden.  
 
 

 A1. tonen de bereidheid om relevante kennis en 
persoonlijke ervaringen in groep te 
onderzoeken. 
 

 

K2. Gesprekstechnieken: actief luisteren 

 

 V2. onder begeleiding, het onderwerp 
van de dialoog identificeren en dit in een 
goede vraag formuleren die onderzocht 
kan worden. 
 
 

 A2. tonen dat ze zich op een geweldloze, niet-
agressieve manier kunnen uitdrukken, ook in 
situaties waarin ze met iemand van mening 
verschillen. 
 
 

 V3. onder begeleiding, hoofd- van 
bijzaken scheiden in geuite standpunten.  
 
 

 A3. tonen de bereidheid om te reflecteren over 
eigen gewoontes van denken en gedrag. 
 
 
 

K3. Kenmerken van drie soorten 
gespreksvormen: 
- Kringgesprek 
- Debat  
- Filosofisch gesprek 

 V4. eigen standpunten uitleggen. 
 
 

 A4. hebben aandacht voor eigen sterktes en 
werkpunten in het omgaan met anderen. 
 
 

Competentie filosoferen – eerste graad 
Cluster 1 - zelfstandig kritisch denken 

TERUG 
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K4. Keuze uit reflectiemodellen:  
- Lingsma en Scholten  
- Gibbs  
- Korthagen 
 - Tödt 

 

 

K5. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

 V5. de invloed van het eigen gedrag op 
een situatie beschrijven en aantonen dat 
het eigen gedrag de samenwerking 
bevordert.  
 
 
 
 

 A5. tonen interesse voor de standpunten van 
anderen door actief te luisteren. 
 
 

 V6. eigen standpunten in vraag stellen 
door, onder begeleiding, alternatieven 
voor standpunten voor te stellen.  
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Kennis  Vaardigheden  Attitudes 

K6. Kenmerken van drie soorten 
gespreksvormen: 
- Kringgesprek 
- Debat  
- Filosofisch gesprek 

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V7. inzicht verwerven in het eigen 
denkproces door inhouden te vergelijken 
en verbinden en ze te verwoorden.   

 A6. tonen de bereidheid om relevante kennis en 
persoonlijke ervaringen  in groep te 
onderzoeken. 

V8. het onderwerp van de dialoog 
identificeren en onder begeleiding een 
goede onderzoeksvraag over dat 
onderwerp formuleren.  

A7. tonen dat ze zich op een geweldloze, niet-
agressieve manier kunnen uitdrukken, ook in 
situaties waarin ze benadeeld worden of een 
fundamenteel meningsverschil met iemand 
hebben. 

V9. hoofd- van bijzaken scheiden in 
geuite standpunten.  

A8. tonen dat ze eigen gewoontes van denken 
en handelen kunnen aanpassen aan situaties 
die de gebruikelijke manier van reageren 
uitdagen. 

V10. eigen standpunten uitleggen door 
relevante argumenten te gebruiken. 

A9. tonen de bereidheid om in het omgaan met 
anderen te reflecteren over eigen sterktes en 
werkpunten. 

V11. de invloed van het eigen gedrag op 
een situatie analyseren en gedrag stellen 
dat de samenwerking bevordert.  

A10. tonen interesse voor de standpunten van 
anderen door actief te luisteren. 

Competentie filosoferen – tweede graad 
Cluster 1 - zelfstandig kritisch denken 
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K7. Kwalitatieve bronnenanalyse: 

- Onderscheid tussen feitelijk en emotioneel 
argument 

- Onderscheid tussen argument en drogreden 

- Continuüm van betrouwbaarheid 

 V12. de eigen standpunten en die van 
anderen in vraag stellen door 
alternatieven voor standpunten op een 
beargumenteerde wijze voor te stellen. 

 

K8. Gesprekstechnieken: feedback geven   

  

K9.  Keuze uit reflectiemodellen:  
- Lingsma en Scholten  
- Gibbs  
- Korthagen 
 - Tödt  

 

  

K10. Soorten drogredenen   

  

K11. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K12. Retorica en argumentatie  De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V13. inzicht verwerven in het eigen 
denkproces  door deel-geheelrelaties te 
analyseren en ze te verwoorden. 

 A11. tonen de bereidheid om relevante kennis 
en persoonlijke ervaringen  in groep te 
onderzoeken. 

K13. Vergelijkende bronnenanalyse: 
bronnenkritiek 

V14. het onderwerp van de dialoog 
identificeren en zelfstandig een goede 
onderzoeksvraag over dat onderwerp 
formuleren. 

A12. tonen dat ze zich op een geweldloze, niet-
agressieve manier kunnen uitdrukken, ook in 
situaties waarin ze benadeeld worden of een 
fundamenteel meningsverschil met iemand 
hebben . 

K14. Gesprekstechnieken: geweldloze 
communicatie 

 

 

V15. hoofd- van bijzaken scheiden in 
geuite standpunten en de mogelijke 
gevolgen hiervan voor de argumentatie 
voorspellen. 

A13. passen eigen gewoontes van denken en 
gedrag aan aan situaties die de gebruikelijke 
manier van reageren uitdagen. 

 

K15. Soorten drogredenen 

K16. Keuze uit reflectiemodellen:  
- Lingsma en Scholten  
- Gibbs  

 V16. de eigen standpunten uitleggen 
door samenhangende en relevante 
argumenten te gebruiken. 

 A14. tonen blijvende aandacht voor de eigen 
sterktes en werkpunten in het omgaan met 
anderen. 

 

Competentie filosoferen – derde graad 
Cluster 1 - zelfstandig kritisch denken 

TERUG 
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- Korthagen 
 - Tödt  

 

 V17. de invloed van het eigen gedrag op 
een situatie evalueren en gedrag stellen 
dat de samenwerking bevordert. 

 A15. tonen interesse voor de standpunten van 
anderen door actief te luisteren. 

K17. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

 V18. standpunten op een 
beargumenteerde wijze in vraag stellen 
en over alternatieven voor deze 
standpunten reflecteren. 
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Werkvormen 

Carrousel SOLO: 2 & 3 

De leerlingen zitten of staan per twee met het gezicht naar elkaar zodat een binnen- en buitencirkel ontstaan. Ze bespreken een 
probleem binnen een bepaald tijdsbestek. Vervolgens schuiven de leerlingen van één kring één plaats door zodat ze een nieuwe 
gesprekspartner hebben. 

Mogelijke uitvoeringen: 

 Fiche met een feit of een mening. Op de achterkant van de fiche staat de oplossing met uitleg. Leerlingen discussiëren binnen 
een bepaald tijdsbestek of het een mening of een feit is en kijken pas na afloop naar de oplossing. 

 Speeddebate: leerlingen discussiëren binnen een bepaald tijdsbestek over een vraag of een stelling. 

 Fotocarrousel: leerlingen discussiëren binnen een bepaald tijdsbestek over stereotypen en vooroordelen die de foto’s kunnen bevatten.  

 
Rollenspel Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2, 3 & 4  

Een vorm van groepswerk waarin leerlingen een bepaalde rol aannemen op basis van een beschrijving van een situatie. De leerlingen leven zich in die 
bepaalde rol in en bootsen zo goed mogelijk het gedrag van de rol na. Een gestructureerd rollenspel geeft zeer gedetailleerde informatie over de situatie en 
eigenschappen, meningen e.d. van personen in de situatie. Nadien reflecteren de leerlingen op de eigen rol en het effect ervan op de andere rollen.   

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie filosoferen: cluster 1 - zelfstandig kritisch denken 

TERUG 
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Viertafelonderzoek Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 3 & 4 

Je deelt een tafel of bord op in een raster bestaande uit vier velden: ‘is echt en lijkt echt’, ‘is niet echt en lijkt echt’, ‘is echt en lijkt niet echt’, ‘is niet echt en 
lijkt niet echt’. Dit kan aan de hand van objecten, afbeeldingen of concepten (bv. liefde, vriendschap en dergelijke). 

  

  

 
Mogelijke uitvoeringen: 

 Elke leerling krijgt een item en plaatst dit waar hij denkt dat dit thuishoort in het raster. Wanneer elke leerling deze opdracht gedaan heeft, 
bespreek je klassikaal de plaats van de items in het raster. Je gaat dieper in op de argumentatie van de leerlingen. 

 Om de beurt legt een leerling een item op het raster. Hierna vraag je aan die leerling waarom hij het op die plaats in het raster legt en kun je op 
basis daarvan een filosofisch gesprek starten. 

 De leerkracht legt één item op het raster zonder een argumentatie te geven. Wanneer een leerling daarmee akkoord gaat, kan die een argument 
geven waarom dat item daar thuishoort. Hierna kunnen leerlingen die niet akkoord gaan het item verplaatsen en kort uitleggen waarom. Wanneer 
alle rasters aan bod zijn gekomen, of de leerkracht denkt dat het gesprek voldoende diepgang heeft bereikt, kan hij een volgend item leggen en start 
de oefening opnieuw. 

 
Origami-oefening Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

De leerlingen vouwen een blad in twee helften. De leerkracht neemt een stelling of vraag die hij met de klas wil onderzoeken. Elke leerling noteert deze 
vraag individueel op één bladhelft en noteert en beargumenteert zijn antwoord. Nadien haalt de leerkracht alle bladen op en verdeelt ze willekeurig over de 
klas. Elke leerling duidt in het verkregen tekstje de twee belangrijkste kernwoorden aan en vat het standpunt van de persoon in één zin samen. De 
leerkracht haalt alle bladen op en overloopt klassikaal de korte samenvatting. De leerling van wie het standpunt oorspronkelijk was, beoordeelt of de 
samenvatting zijn standpunt juist omschrijft. Nadien kan eventueel nog een klasgesprek over de stelling of vraag aangevat worden.  

A-Z-brainstorm Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

De leerkracht biedt een bepaalde probleemstelling aan waarvoor de leerlingen verschillende antwoorden moeten bedenken. Het antwoord moet telkens 
beginnen met een bepaalde letter van het alfabet.   
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Mogelijke uitvoeringen: 

 De leerlingen schrijven elk aan de linkerkant van hun blad de letters van het alfabet onder elkaar neer. Bij elke letter formuleren de leerlingen een 
mogelijk antwoord. Dit kan eventueel in de vorm van een race: de leerling die het snelst 26 antwoorden met de verschillende letters van het alfabet 
heeft gevonden, wint. 

 De leerkracht laat 26 bladen met telkens een letter van het alfabet de klas rondgaan. Iedere leerling schrijft op elk blad een mogelijk antwoord.  

 De klas wordt in groepen opgedeeld. Elke groep werkt aan een ander deel van het alfabet. Bijvoorbeeld: groep 1 werkt aan de eerste 7 letters van 
het alfabet, groep 2 aan de volgende 7 en zo verder.  

Regeldicht Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

De leerlingen bedenken in verschillende stappen antwoorden bij probleemstellingen en vormen zo uiteindelijk een gedicht. De leerkracht legt op voorhand 
vast hoeveel regels het gedicht zal hebben en wat er in elke regel zal staan. Bijvoorbeeld: 

 Regel 1: Voornaam 

 Regel 2: Wat vind je van het probleem? 

 Regel 3: Wie speelt er een rol in het probleem? 

 Regel 4: Wat is een mogelijke oplossing voor het probleem? 

 Regel 5: Waarom zou dat het probleem oplossen? Formuleer een argument. 

 Regel 6: Hoe ziet de wereld eruit als het probleem is opgelost? 

 Regel 7: ...  
 
Krantendiscussie SOLO 3 

Leerlingen nemen in groepjes van 3 tot 4 leerlingen een krant door en kiezen twee artikels gerelateerd aan burgerschap waarover ze graag verder willen 
nadenken. Ze vatten het artikel kort samen, presenteren dit aan de groep en vertellen waarom ze er dieper over willen nadenken. De leerkracht begeleidt 
dan een klasdiscussie op basis van dat artikel. Wanneer de discussie afgelopen is, kan een ander groepje zijn artikel presenteren en start een nieuwe 
klasdiscussie (tip: gebruik diverse kranten). 
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Privacycirkels SOLO 1 

Deze werkvorm geeft leerlingen de gelegenheid om uit te zoeken aan wie ze bereid zijn wat te 
zeggen. Dit leidt vaak tot vragen als: ‘Ben ik te open?’ of ‘Ben ik te gesloten?’ De leraar laat de 
leerlingen een aantal cirkels trekken, of stelt de volgende figuur aan hen voor: 

Daarna legt hij van buiten naar binnen uit wat iedere cirkel voorstelt. Er zijn dingen die we aan 
iedereen, zelfs vreemden, zouden willen vertellen. Andere dingen willen we misschien niet aan 
vreemden laten weten, maar wel aan onze kennissen, klasgenoten of buren; weer andere dingen 
reserveren we voor onze vrienden. Dan zijn er ook nog gedachten, gevoelens en dingen die we 
hebben gedaan die we alleen aan onze intiemste vrienden zouden willen vertellen zoals onze beste 
vriend of vriendin. Ten slotte zijn er misschien dingen die we aan niemand zouden willen vertellen. 
De zwarte stip in het midden duidt erop dat er dingen zijn die we zelfs niet aan onszelf durven 
bekennen.  

Vervolgens vraagt de leraar de leerlingen in iedere cirkel twee dingen (gevoelens, overtuigingen of 
daden) te schrijven. In de cirkel waar vrienden in staan bijvoorbeeld twee dingen die zij wel aan 
hun vrienden maar niet aan vreemden en kennissen zouden vertellen.  

Daarna vraagt de leraar de volgende zaken een plaats te geven in de cirkels:  

 Het verhaal van je eerste liefde (trefwoord: liefde) 

 Je persoonlijke problemen (trefwoord: problemen) 

 Wanneer je voor het laatst gehuild hebt (trefwoord: gehuild) 

 … 

De leerlingen kunnen de trefwoorden in de overeenkomstige cirkels schrijven. 
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Chat talk Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 1 of 2 

Een chat talk of een chatgesprek is een stille manier om na te denken, ideeën te creëren, problemen op te lossen enz. Het chatgesprek kan plaatsvinden op 
het (digitale) bord, op een grote rol papier die vooraf aan de muur wordt gehangen, via sociale media (bijv. a.d.h.v. tweets), via educatieve apps enz. De 
leerkracht start met een prikkelende vraag en nodigt vervolgens de leerlingen uit om hierop te reageren. Omdat het volledig in stilte wordt gedaan, kan het 
aanmoedigen tot diepgaand nadenken en bezinning. 

Jigsaw Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

Deze werkvorm is geschikt om onderzoek of bronnenanalyse uit te voeren. Jigsaw is een 
specifieke vorm van groepswerk waarbij leerlingen in wisselende deelgroepen zitten en de 
eigen expertise verworven in de eerste deelgroep inbrengen in de tweede. Het is een specifieke 
vorm van collaboratief leren waarbij de samenstelling van de samenwerkende groepjes wisselt. 

 Leerlingen krijgen een complexe taak in verband met een relevant lesonderwerp die in 
deeltaken kan worden opgesplitst. 

 In een eerste fase worden leerlingen ingedeeld in een aantal groepjes die vanuit eenzelfde 
specifieke invalshoek de taak bestuderen. Leerlingen met dezelfde rol worden dus 
samengezet om de opdracht/taak vanuit eenzelfde perspectief onder de loep te nemen. 

 Overstap SOLO van 2 naar 3 

 In een tweede fase worden de groepjes helemaal herschikt en zo samengesteld, dat in elke 
groep leden zitten die de taak vanuit verschillende invalshoeken hebben bestudeerd. Deze 
groepjes moeten de taak tot een goed einde brengen door de verschillende invalshoeken 
samen te leggen om zo een coherent en omvattend beeld te krijgen van het onderwerp. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqoCfnZ_WAhUSJVAKHRiFAwUQjRwIBw&url=http://www.fadal.be/wp/index.php/jigsaw/&psig=AFQjCNFWhRTKYgUpvc7BUs4HAX6xik7pEQ&ust=1505291297842155
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Competitiedebat SOLO 3 

De leerkracht verdeelt de klasgroep in teams. De leerkracht bepaalt welk team voor en welk tegen een stelling argumenteert. Vervolgens debatteren de 
teams met elkaar. Eén team wint de discussie op basis van overtuigingskracht.  

Mogelijke uitvoeringen: 

 De leerkracht beslist wie er wint en beargumenteert dit. 

 De leerkracht stelt een jury van leerlingen aan (bijv. drie leerlingen). Zij observeren het debat en kiezen op basis van argumentatie en los van eigen 
voorkeuren de winnaar van het debat. 

Variant: 

 De leerlingen worden verdeeld in groepjes van drie. 

 Per tafel zijn er telkens twee debatpartijen + 1 jury: het is de bedoeling dat de partijen de jury overtuigen met sterke argumenten. 

 Per tafel wordt eerst afgesproken wie pro en wie contra de debatstelling is; pas dan wordt een debatstelling getrokken. 

 De partijen bereiden hun argumenten voor; ook de jury denkt na over de stelling. 

 Wanneer de partijen klaar zijn, brengen zij hun argumenten naar voren, volgens de volgende regels, (waar de jury op toekijkt!): 

 men onderbreekt elkaar niet; 

 de tegenpartij mag één opmerking geven / vraag stellen bij elk argument; 

 de jury mag geen opmerkingen geven, maar wel één vraag stellen bij elk argument. 

 De jury noteert kort de argumenten op het daartoe bestemde blad 

 De jury beraadslaagt (kan zich even afzonderen) en velt een oordeel over welke partij haar het meest overtuigd heeft; zij kan ook beslissen dat geen van 
de partijen wint. OPGELET: ze doet dit niet op basis van haar eigen overtuiging maar op basis van de sterkte van de argumenten van een partij. 

 Wanneer klaar wordt er doorgeschoven (eventueel ook tussen tafels).  
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Vragenspel SOLO 2 of 3 
Er worden diverse vragen op kaartjes geschreven. Het kunnen filosofische vragen, levensvragen en dergelijke zijn. Op basis van de gekozen vraag wordt een 
klasgesprek gehouden.  

Mogelijke uitvoeringen: 

 De leerkracht gooit alle vragen in een hoed en om de beurt kan een leerling een vraag trekken. Over deze vraag wordt gediscussieerd. 

 De leerlingen trekken in kleine groepjes een vraag en bespreken ze onderling. Na een bepaald tijdsbestek ronden ze de discussie af en presenteren ze 
hun bevindingen aan de klas. Eventueel kan de leerkracht op basis van de presentatie verhelderingsvragen toelaten of een klasdiscussie initiëren.  

 
Vvraagtechnieken inoefenen Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

 Verdeel de leerlingen in groepjes van drie 

 Leerling A van het groepje heeft zicht op het projectiescherm. Leerlingen B en C zitten naast elkaar en met hun rug naar het scherm. Zij hebben een 
potlood en blad in de hand.  

  

 

 Op het scherm wordt een kunstwerk geprojecteerd. De bedoeling is dat het kunstwerk zo goed mogelijk wordt getekend door leerlingen B en C. 
Leerlingen B en C krijgen max. 5 minuten de tijd om vragen te stellen aan leerling A over het kunstwerk. Leerling A mag enkel antwoorden op de vragen 
en niet tussendoor kijken naar de tekeningen van B en C. A mag ook niet de titel van het kunstwerk of de naam van de kunstenaar zeggen.  

 Nadien vergelijken de leerlingen de tekeningen met het echte kunstwerk. Komen de tekeningen sterk overeen met het kunstwerk of niet? Hoe komt dat?  

 Ook worden de tekeningen van de verschillende groepjes vergeleken. Zijn hier grote verschillen of gelijkenissen vast te stellen? Hoe komt dat?  
 
Er wordt een link gelegd met perspectief nemen en vragen stellen.  
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Schrijfdiscussie SOLO 3 
De leerkracht biedt de leerlingen een bepaalde stelling of casus aan. Aan de hand van een stappenplan gaan de leerlingen hierover individueel met zichzelf 
in discussie. Deze discussie schrijven ze individueel neer. 

 Stap 1: Wat is de essentie van de stelling? 

 Stap 2: Ga ik akkoord of niet akkoord met de stelling? 

 Stap 3: Waarom ga ik akkoord of niet akkoord met de stelling? Formuleer argumenten. 

 Formuleer mogelijke tegenargumenten die een ander standpunt dan het jouwe vertegenwoordigen.  

 Formuleer argumenten om de tegenargumenten op te lossen of te ontkrachten.  
 

Driestappeninterview Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 3 of 4 
Deze werkvorm kan gebruikt worden om onderzoekscompetenties te oefenen. De klas wordt verdeeld in groepjes van vier. Leerling A ondervraagt leerling B 
en leerling C ondervraagt leerling D. Nadien wordt er gewisseld: leerling B ondervraagt leerling A en leerling D ondervraagt leerling C. Nadien bespreken de 
leerlingen de antwoorden in hun groepje: leerling A geeft weer wat leerling B heeft gezegd, leerling B wat leerling A heeft gezegd, leerling C wat leerling D 
heeft gezegd en leerling D wat leerling C heeft gezegd. 

Mogelijke uitvoeringen: 

 Dit kan eventueel samengevat worden aan de hand van een placemat. Elk groepje van vier leerlingen krijgt een vel 
papier, met in het midden een rechthoek. Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de leerlingen lijnen naar de 
hoeken van het papier. Op die manier ontstaan er nog vier vakken. In deze vakken schrijven de leerlingen elkaars 
antwoorden. Nadien formuleren ze een samenvattende conclusie in de rechthoek. De placemat kan klassikaal 
gepresenteerd worden en de basis vormen voor een klasgesprek.  

 

 Aan de hand van een schema kunnen de leerlingen hun vragen evalueren. Deel een blad op in drie kolommen: goede vragen, aanvaardbare vragen 
en minder goede vragen. De leerlingen moeten telkens de gestelde vragen in een van de kolommen plaatsen. Op basis van een groepsdiscussie of 
leergesprek kunnen de leerlingen zelf tot de criteria van een goede vraag komen. 
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Cartoonanalyse Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 3 of 4 
De leraar verzamelt verschillende cartoons die aansluiten bij de lesstof. Enige voorzichtigheid is bij deze werkvorm vereist. Cartoons mogen niet kwetsend 
overkomen of mogen niet gebruikt worden om bepaalde vooroordelen of veralgemeningen te bevestigen. 

Mogelijke uitvoeringen: 

 Eerst wordt aan de leerlingen gevraagd om te beschrijven wat ze in de cartoon zien. Nadien moeten ze verwoorden hoe ze de cartoon interpreteren. De 
leerkracht of een medeleerling kan een andere interpretatie verwoorden. Vervolgens mogen de leerlingen, als ze dit wensen, hun mening 
herformuleren.  

 De leerkracht kopieert een cartoon maar wist de tekst uit. De leerlingen krijgen de opdracht om zelf een nieuwe tekst in te vullen. Indien de cartoon 
verschillende tekstballonnen bevat, kan de klas opgedeeld worden in groepjes. Het aantal leerlingen per groepje is afhankelijk van het aantal 
tekstballonnen. De eerste leerling vult de eerste tekstballon in, de tweede leerling de tweede tekstballon en zo verder. Vervolgens kan een 
groepsdiscussie gestart worden.  

 De leerlingen moeten beoordelen welke cartoons kwetsend kunnen zijn. Elke leerling schrijft individueel in één woord op een post-it welk gevoel hij had 
bij de cartoon. Op het sein van de leerkracht plakken de leerlingen hun post-its op de cartoon. De leerkracht overloopt de verschillende gevoelswoorden 
en kan bij de leerlingen naar verduidelijking vragen. Vervolgens kan een klasdiscussie gestart worden. 

 

 Voorbeeld:  
Globalisering en onderlinge afhankelijkheid. 'Het nieuws veranderen': cartoon 
Bron 
Oxfam (2006). Teaching Controversial Issues. Global Citizenship Guides 

 
Doel 
Om kritisch denken over de media te stimuleren en machtsvraagstukken en wereldwijde ongelijkheden te onderzoeken. 

 
Materiaal 
Maak gebruik van een cartoon (voorbeeld in het Engels, zie hieronder) die afgestemd is op het beheersingsniveau van de leerlingen.  
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Verloop  
1. Begin met een vrijwilliger te vragen om de cartoon voor te lezen. Vraag de leerlingen dan om de volgende vragen in paren te beantwoorden: 

● Waar denk je dat deze cartoon over gaat? 
● Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee G8-instructies? 
● Welke verklaring is waarschijnlijk eerder in het nieuws te lezen? Waarom? 

2. Zodra de leerlingen deze vragen hebben beantwoord, moeten de antwoorden worden teruggekoppeld naar de rest van de klas. 
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Webquest SOLO 3 
De leerlingen doen een vorm van onderzoek waarbij ze bronnen van het internet gebruiken. Een webquest bestaat uit de volgende delen: 

 Introductie 

 Taakomschrijving 

 Links naar de digitale bronnen waarvan de leerlingen gebruik mogen maken 

 Stappenplan waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen 

 Weergave van de criteria waarmee de leerlingen geëvalueerd worden 

 Gelegenheid tot reflectie op het eigen leerproces 
 
Nadien beargumenteren de leerlingen welke bronnen volgens hen betrouwbaar zijn en welke niet. 

Omgekeerdestellingenspel Naargelang de beginsituatie van de leerlingen SOLO: 3 of 4 
Leerlingen nemen een eigen standpunt in bij een bepaalde stelling en moeten vervolgens het tegenovergestelde standpunt verdedigen.  

Block party SOLO 2 

 Deze activiteit kan worden gebruikt met een verscheidenheid aan teksten, gedichten, artikelen, boeken, tekstfragmenten e.d. Het werkt goed met grote 
groepen. 

 De leerkracht schrijft vooraf enkele citaten op steekkaarten. Per leerling is een steekkaart met een citaat voorzien. De steekkaarten worden willekeurig 
uitgedeeld aan de leerlingen.  

 De leerlingen besteden een paar minuten om na te denken over de betekenis van hun citaat. 

 De leerlingen vormen een buitenste cirkel en een binnenste cirkel en bespreken zo in paren hun citaat totdat de cirkel rond is. 
 
Mogelijke uitvoeringen: 

De leerlingen krijgen een tekst die betrekking heeft op het onderwerp van de les. Elke leerling moet één citaat dat voor hem betekenisvol is, in de tekst 
markeren. In een kringgesprek of in kleinere groepjes bespreken de leerlingen beurt om beurt waarom ze voor dit citaat gekozen hebben. Waarom gaat hij 
akkoord of niet akkoord met het citaat? Welke vragen roept dit citaat op? Welke kwesties komen er naar boven? De rest van de klas kan naar wens 
reageren. Zij kunnen een andere kijk hebben op het citaat, de veronderstellingen van de persoon bevragen enz. Wanneer de cirkel is rondgegaan, heeft de 
leerling van wie het citaat net besproken is het laatste woord. In minder dan een minuut antwoordt hij op de reacties. 

De leraar kiest samen met de klas een controversieel onderwerp uit dat actueel is. Iedereen moet met grote letters op een blad een spreuk schrijven die zijn 
standpunt weergeeft. Vervolgens kunnen de spreuken in het klaslokaal worden opgehangen, waarna er gediscussieerd kan worden.   
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Valk, A.M., & de Coole, D. (2015). Actief met taal: didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Nederland: Uitgeverij Coutinho 

Zwanenberg, F. & Pardoen, J. (2010). Handboek mediawijsheid op schoo : Hoe worden kinderen mediawijs? Praktische gids en inspiratie voor het 
onderwijs. Stichting Mijn Kind Online. Stichting Mijn Kind Online 

Websites 

Competitiedebat als didactiek, zie www.civiclab.be/schooldebatten   

Website als hulpmiddel voor leerlingen om kritisch om te gaan met digitale informatie, zie www.webdetective.nl    

‘How to spot fake news’, zie www.ifla.org   

Brochure ‘Fake news? What’s in a name’ van Mediawijs, zie https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-fake-news   

Een overzicht van interactieve en activerende werkvormen om met leerlingen in gesprek te gaan, Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, zie 
http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx   

Nieuws in de Klas, een media-educatief project van de Vlaamse overheid met een uitgebreid aanbod aan lesmateriaal, vol gevarieerde opdrachten 
over, rond en met verschillende nieuwsmedia, zie https://www.nieuwsindeklas.be/   

KLAAR, een project van VRT NWS met audiovisueel lesmateriaal over actuele onderwerpen voor leerlingen in het secundair onderwijs, zie 
https://www.vrt.be/nl/vrt-in-de-klas/middelbaar-onderwijs/klaar/   

Het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid, zie https://mediawijs.be   

Mediawijs onderwijs: hoe mediacompetenties integreren in je klaspraktijk, zie http://www.ontdekmedia.nl/  

Informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media, zie https://www.mediawijsheid.nl  

http://gosp07pwfe1/godoc/Elektronische%20documenten/27%20Handboek%20Mediawijsheid%20versie%20website.pdf
http://gosp07pwfe1/godoc/Elektronische%20documenten/27%20Handboek%20Mediawijsheid%20versie%20website.pdf
http://www.civiclab.be/schooldebatten
http://www.webdetective.nl/
http://www.ifla.org/
https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-fake-news
http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx
https://www.nieuwsindeklas.be/
https://www.vrt.be/nl/vrt-in-de-klas/middelbaar-onderwijs/klaar/
https://mediawijs.be/
http://www.ontdekmedia.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/
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Iedereen Leest, initieert en coördineert leesbevorderingsprogramma en stelt een boekenpakket op maat op volgens thema’s (in verband met 
burgerschap) en doelpubliek, zie www.stichtinglezen.be  

Lessuggesties ontwikkeld door Vlaams Instituut Gezond Leven over bewust en kritisch omgaan met verleiders uit reclame voor voeding, zie 
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-lekkere-reclame 

Een online tool ‘Hé, het is oké’ die jongeren leert bewust om te gaan met seksuele situaties en digitale media, ontwikkeld door Mediawijs en 
Sensoa, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/he-het-oke   

Babbelmethodiek voor seksuele vorming, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/tussen-de-lakens-lespakket 

Sexting@School, lesmap secundair onderwijs over omgaan met online media en seksualiteit, zie https://sexting.be/dossiers/sextingschool-lesmap-
secundair-onderwijs   

Affiche: Betrouwbare info of toch fake, zie  https://iedereenjournalist.mediawijs.be/tools/affiche-betrouwbare-info-of-toch-fake 

Nieuws in de Klas, een media-educatief project en draagt bij tot het vormen van geïnformeerde, kritische en ‘mediawijze’ burgers, zie 
nieuwsindeklas.be  

Educatief pakket over beeldgeletterdheid in het nieuws, zie https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-beelden-nieuws 

Omgaan met archiefbeelden, zie https://mediawijs.be/andersbekeken 

Mediawijze toolbox voor jonge mediamakers, zie https://mediawijs.be/how-to-movies 

Affiche: Hoe reageer je best op sociale media, zie https://mediawijs.be/tools/affiche-hoe-reageer-je-beste-sociale-media   

Lespakket ‘Think before you post’ van Child Focus, zie http://childfocus.be/sites/default/files/think_before_you_post_nl_0.pdf 

Campagne van GO! ivm. veilige wachtwoorden, zie http://pro.g-o.be/informatieveiligheid/stappenplan/bewustwording/wachtwoorden 

Omgaan met bronnen: Van zoeken tot verwerken, zie https://drive.google.com/file/d/0B3XHAPr8LmKZWnN2OWdmZ2I3NGs/view?usp=sharing 

http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-lekkere-reclame
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/he-het-oke
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/tussen-de-lakens-lespakket
https://sexting.be/dossiers/sextingschool-lesmap-secundair-onderwijs
https://sexting.be/dossiers/sextingschool-lesmap-secundair-onderwijs
https://iedereenjournalist.mediawijs.be/tools/affiche-betrouwbare-info-of-toch-fake
http://nieuwsindeklas.be/
https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-beelden-nieuws
https://mediawijs.be/andersbekeken
https://mediawijs.be/how-to-movies
https://mediawijs.be/tools/affiche-hoe-reageer-je-beste-sociale-media
http://childfocus.be/sites/default/files/think_before_you_post_nl_0.pdf
http://pro.g-o.be/informatieveiligheid/stappenplan/bewustwording/wachtwoorden
https://drive.google.com/file/d/0B3XHAPr8LmKZWnN2OWdmZ2I3NGs/view?usp=sharing
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Methodiekenbundel om met de actualiteit aan de slag te gaan binnen PAV en andere vakken van Kleur Bekennen, zie 
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/downloadbaar-lesmateriaal/48983/actualiteit-methodiekenbundel-pav/?previous  

Online lesmateriaal op ‘KlasCement voor wereldburgers’, zie www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/ : 

- Slecht nieuws : Nepnieuws ontmaskeren.  Online game dat inzichten geeft in de mechanismen van ‘fake news’: 
www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/80241  

Documentaires/voorstellingen 

Comedy-voorstelling over vooroordelen (bijv. Het schaap van Vlaanderen van O’Kontreir (2017))  

De mensentuin: ocumentaire reeks op Canvas over de mens, zijn ontwikkeling, zijn gedrag en zijn relatie tot anderen. Zie 
https://www.eenmanierom.nl/human-zoo/    

Interviews over actuele thema’s, zie https://zwijgenisgeenoptie.be/   

Via verschillende methodieken kennismaken met thema’s zoals communicatie, seksualiteit en internet, zie 
https://www.seksuelevorming.be/projecten/goede-minnaars-tentoonstelling en bijbehorende werkmap 
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/werkmap-goede-minnaars 

Video’s over relaties en seksualiteit om leerlingen kritisch te leren nadenken, zie https://www.youtube.com/user/sensoa    

Andere  

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra : 

- Walker, Jamie 2001. Conflicten geweldloos oplossen. Een praktisch werkboek met spelen en oefeningen voor het voortgezet onderwijs. 
Katwijk : Panta Rhei 

- Michel Onfray (2015).  Antihandboek voor de filosofie : tegendraadse lessen in de geest van Socrates. Lemniscaat. 
- Djapo (2017) Hoe een haas een koe vangt:  kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld. Leuven. 

 

https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/downloadbaar-lesmateriaal/48983/actualiteit-methodiekenbundel-pav/?previous
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/80241
https://www.eenmanierom.nl/human-zoo/
https://zwijgenisgeenoptie.be/
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/werkmap-goede-minnaars
https://www.youtube.com/user/sensoa
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Werkvormen 

Een overzicht van werkvormen voor het oefenen van sociale vaardigheden, zie http://www.werkvormen.info/  

Een site van acteursbureau Kapok met allerlei activerende werkvormen die gebruikt kunnen worden om leerlingen te trainen in 
samenwerkingsvaardigheden, communiceren, hoe omgaan met emoties, enz. zie http://www.werkvormen.info/werkvorm/complimentendouche   

  

http://www.werkvormen.info/
http://www.werkvormen.info/werkvorm/complimentendouche
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K18. Onderscheid tussen mening en argument 

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V19. afspraken en regels die nodig zijn bij 
het voeren van gesprekken, formuleren 
en toepassen. 
 
 
 
 
 
 

 A16. engageren zich om perspectieven en 
overtuigingen in groep uit te drukken en 
moedigen anderen hier ook toe aan. 

 
 

K19. Verbale en non-verbale communicatie 

 
 

V20. aangeven wanneer er van het 
onderzoeksonderwerp afgedwaald 
wordt. 
 
 

A17. brengen standpunten in als hypothesen 
die onderzocht kunnen worden. 

 

K20. Samenwerkingsmanieren (Thomas-
Kilmann-model): 

 Competitie 

 Vermijden 

 Compromis 

 Samenwerken 

 Toegeven 
 

V21. met anderen in interactie treden 
door verbaal en non-verbaal gedrag dat 
de dialoog bevordert. 
 
 

A18. zijn bereid om de eigen standpunten te 
evalueren en aan te passen, afhankelijk van de 
ingebrachte argumenten van anderen. 

 

V22. in een dialoog het onderscheid 
tussen meningen en argumenten 
herkennen. 
 
 

A19. staan open voor bezwaren en mogelijke 
verduidelijkingsvragen. 

 

Competentie filosoferen – eerste graad 
Cluster 2 – samen kritisch denken 

TERUG 
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K21. Groepsdynamica met nadruk op 
groepsdruk 

 

 

V23. onder begeleiding, de meningen en 
argumenten in de dialoog vergelijken met 
eigen opvattingen. 
 
 

A20. engageren zich om aangebrachte bronnen 
te gebruiken en onder begeleiding informatie 
over het onderwerp van de dialoog op te 
zoeken. 

 
 

V24. onder begeleiding, verkennen of 
onderzochte argumenten logisch 
aanvaardbaar zijn binnen de context van 
de gevoerde onderzoeksdialoog.  
 
 

A21. bevorderen het vertrouwen tussen de 
verschillende partijen. 

 

V25. de gevolgen van standpunten 
verwoorden. 
 
 
 

 

K22. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K23. Axenroos van Cuvelier: 
communicatiestijlen 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V26. afspraken en regels die nodigzijn  bij 
het voeren van interculturele, 
interlevensbeschouwelijke, filosofische of 
andere gesprekken, formuleren en 
toepassen. 

 A22. engageren zich om perspectieven en 
overtuigingen in groep onderbouwd uit te 
drukken en moedigen anderen hier ook toe aan.  

K24. Groepsdynamica met nadruk op 
conformiteit  

 

V27. aangeven waar en wanneer er van 
het onderzoeksonderwerp afgedwaald 
wordt en de dialoog opnieuw richten 
naar wat onderzocht wordt. 

A23. brengen standpunten in als hypothesen 
die onderzocht kunnen worden.   

K25. JOHARI-venster V28. In interactie treden met anderen 
door verbaal en non-verbaal gedrag dat 
de dialoog bevordert. 

A24. zijn bereid om de eigen standpunten te 
evalueren en aan te passen, afhankelijk van de 
ingebrachte argumenten van anderen. 

K26. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

 V29. in een dialoog een 
argumentatiestructuur benoemen. 

 A25. begrijpen dat het voor mensen moeilijk is 
om het eigen perspectief te verlaten. 

 V30. de meningen en argumenten in de 
dialoog vergelijken met eigen 
opvattingen. 

 A26. anticiperen, onder begeleiding, op 
bezwaren en mogelijke verduidelijkingsvragen. 

V31. illustreren dat onderzochte 
argumenten logisch aanvaardbaar, valide 
of overtuigend zijn binnen de context van 
de gevoerde onderzoeksdialoog. 

A27. engageren zich om aangebrachte bronnen 
te gebruiken en, onder begeleiding, informatie 
over het onderwerp van de dialoog op te 
zoeken. 

Competentie filosoferen – tweede graad 
Cluster 2 – samen kritisch denken 

TERUG 
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V32. de gevolgen van standpunten 
afwegen en beargumenteren. 

A28. bevorderen het vertrouwen tussen de 
verschillende partijen. 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K27. Proces van cognitieve dissonantie  De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V33. afspraken en regels die nodig zijn bij 
het voeren van interculturele, filosofische 
of andere gesprekken, formuleren en 
toepassen. 

 A29. engageren zich om perspectieven en 
overtuigingen in groep onderbouwd en 
samenhangend uit te drukken en moedigen 
anderen hier ook toe aan. 

K28. Fundamentele attributiefout V34. aangeven waar en wanneer er van 
het onderzoeksonderwerp afgedwaald 
wordt en de dialoog opnieuw richten 
naar wat onderzocht wordt. 

A30. brengen standpunten in als hypothesen 
die onderzocht kunnen worden.  

K29. Leiderschapsstijlen (Hersy & Blanchard) V35. In interactie treden met anderen 
door verbaal en non-verbaal gedrag dat 
de dialoog bevordert.  

A31. zijn bereid om de eigen standpunten te 
evalueren en aan te passen, afhankelijk van de 
ingebrachte argumenten van anderen. 

K30. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen  

 V36. in een dialoog veronderstellingen in 
argumenten en argumentatiestructuren 
benoemen. 

 A32. begrijpen dat het voor mensen moeilijk is 
om het eigen perspectief te verlaten en dat 
iedereen hierdoor de neiging heeft om aan 
onverantwoordbare veronderstellingen en 
argumenten vast te houden.  

 

Competentie filosoferen – derde graad 
Cluster 2 – samen kritisch denken 

TERUG 



 29 

 V37. de meningen en argumenten in de 
dialoog vergelijken met eigen 
opvattingen en verbinden tot een 
samenhangend geheel. 

 A33. anticiperen op bezwaren en mogelijke 
verduidelijkingsvragen.   

 V38. beoordelen of onderzochte 
argumenten aanvaardbaar, valide of 
overtuigend zijn en dit beargumenteren 
binnen de context van de gevoerde 
onderzoeksdialoog. 

 A34. engageren zich om zelfstandig bronnen te 
gebruiken en informatie over het onderwerp 
van de dialoog op te zoeken. 

 V39. de gevolgen van standpunten 
analyseren. 
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Werkvormen 

T-diagram SOLO 3 
Op basis van dit diagram kunnen argumenten pro en contra bij bepaalde stellingen, problemen en te onderzoeken vragen verzameld worden. Op basis 
hiervan kan een klasgesprek gestart worden. 

 

 

 

 

Mogelijke uitvoeringen: 

 De leerkracht noteert in de juiste kolommen de argumenten van de leerlingen die zij als reactie geven op de stellingen, problemen en te onderzoeken 
vragen. Hierna kan een klasgesprek aangevangen worden. 

 De leerkracht laat leerlingen aan het bord komen om de argumenten die zij als reactie hebben op de stellingen, problemen en te onderzoeken vragen in 
de juiste kolom te noteren. Hierna kan een klasgesprek aangevangen worden. 

 

Metagesprek SOLO 3 

De leerlingen krijgen de opdracht om een gesprek te voeren rond een vooraf bepaald onderwerp. Na dit eerste gesprek kan een klasgesprek gestart worden 
aan de hand van de volgende vragen: Wat ging er goed in het gesprek? Wat liep er mis? Hoe kunnen we het volgende gesprek beter laten verlopen? Door 
middel van dit metagesprek kunnen leerlingen in overleg afspraken en regels voor het voeren van gesprekken formuleren.  

Mogelijke uitvoeringen: 

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie filosoferen: cluster 2 - samen kritisch denken 

TERUG 
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 De klas wordt verdeeld in een binnen- en buitenkring. De leerlingen van de binnenkring voeren een gesprek met elkaar terwijl de leerlingen van de 
buitenkring hen observeren. De leerlingen van de buitenkring reflecteren over het gesprek dat plaatsvond tussen de leerlingen van de binnenkring en 
formuleren enkele kritische bedenkingen. Nadien kunnen de leerlingen in overleg afspraken en regels voor het voeren van gesprekken formuleren. 
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Emotiespel SOLO 1 
Er worden diverse emoties op kaartjes geschreven. Om de beurt beelden de leerlingen de emotie op hun kaartje uit. De rest van de klas moet steeds raden 
welke emotie de leerling uitbeeldt. Het zal duidelijk worden dat niet iedereen elke emotie op dezelfde manier interpreteert. 

Mogelijke uitvoeringen: 

-De leerlingen krijgen een beschrijving van een bepaalde rol. Ze beelden deze rol uit, maar leggen steeds een andere emotie in hun spreken en handelen. 

Bio-ethische commissie SOLO 3 en 4 

De leerlingen vormen een bio-ethische commissie die een uitspraak doet over het al dan niet toelaten van bepaalde gedragingen, initiatieven of ingrepen 
met betrekking tot een moreel dilemma. De leerlingen treden hierover met elkaar in dialoog en komen uiteindelijk tot een consensus. 

De leerkracht kan de discussie leiden aan de hand van de volgende varianten: 

 Stellingenspel rond het morele dilemma.  

 Casuïstische analyse: het morele dilemma wordt op een opbouwende wijze telkens complexer gemaakt.  
 
Doorgeefdiscussie SOLO 3 

De klas wordt verdeeld in groepjes van vijf. Elke groep krijgt een moreel dilemma. Zonder te praten, laten de leerlingen een blad rondgaan in hun groep 
waarop ze om de beurt hun oplossing voor het dilemma schrijven. Elke leerling reageert ook telkens op de argumenten van de vorige schrijver. Deze 
schriftelijke neerslag van de discussie is duidelijk te evalueren op basis van argumentatiekracht en actief luisteren.   
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KlasLab SOLO 2 

In het KlasLab worden wetenschappelijke experimenten (en hun oorspronkelijke opzet) binnen de klascontext als creatieve werkvormen vertaald. 

Mogelijke uitvoeringen: 

 Overeenstemmingsexperiment 1 (geïnspireerd op het experiment van Asch): de leerkracht stuurt een of twee leerlingen met een fictieve reden uit de 
klas. Dan legt hij aan de rest van de klas uit dat ze een experiment zullen doen. De leerkracht heeft twee doosjes. In één doosje zit een banaan, in het 
andere een aardbei. Als de leerling of leerlingen die buiten gestuurd zijn terug zijn, moet de rest van de klas aan de doosjes ruiken en op een 
overtuigende manier de geur beschrijven als die van banaan en koffie. Zullen de weggestuurde leerlingen zich conformeren aan de rest van de klas? 
Hierop volgt een reflectiegesprek: Hoe voelden de leerlingen zich? Hoe ervaarden ze deze oefening? Nadien wordt er klassikaal teruggekoppeld naar 
conformisme en groepsdruk. 

 Overeenstemmingsexperiment 2: De klas wordt in verschillende groepen verdeeld. In elke groep spelen de leerlingen hetzelfde spel, maar de spelregels 
van het spel zijn in elke groep anders. Na een eerste spel schuift er telkens één leerling van een groep door naar een andere groep. Zal de leerling zich 
conformeren aan de nieuwe spelregels of zal hij er iets van zeggen? Hierop volgt een reflectiegesprek: Hoe voelden de leerlingen zich? Hoe ervaarden ze 
deze oefening? Nadien wordt er klassikaal teruggekoppeld over conformisme en groepsdruk.  

 
Peeling the onion SOLO 1 & 2 

Deze werkvorm is bedoeld om de lagen die onder  diepere problemen liggen voor leerlingen zichtbaar te maken of ‘af te pellen’. 

 De leerkracht beschrijft het probleem of dilemma en stelt een vraag om de focus van de discussie te bepalen. 

 De leerlingen mogen vervolgens reageren of vragen stellen:  

 Wat ik hoorde zeggen is ... 

 Een veronderstelling die een deel lijkt te zijn van het dilemma is ... 

 Een vraag die opkomt bij mij is… 

 Wat als … ? Hebben we nagedacht over ...? Ik vraag me af … 

 De leerlingen maken intussen aantekeningen.  

 Na de vragenronde is er ruimte voor een reflectiemoment: er worden mogelijke oplossingen gezocht.  

 Dan volgt een nabespreking: was dit proces nuttig/interessant/ …? Is de ui gepeld? 
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Gevolgenschema SOLO 3 & 4 

Er wordt een gevolgenschema zoals hieronder afgebeeld aan de leerlingen uitgedeeld, of ze moeten er zelf een maken. Ze moeten boven in de drie 
kolommen de beste drie oplossingen schrijven die ze voor een van de situatieschetsen aangehaald door de leraar hebben bedacht. Het is dan de bedoeling 
dat men zoveel mogelijk gevolgen van deze alternatieven in de kolommen eronder invult. Dit kan individueel of in groep worden gedaan. Nadat de 
leerlingen de gevolgen hebben overwogen, moeten ze de alternatieven opnieuw op hun bruikbaarheid onderzoeken. Zij kunnen bepaalde alternatieven 
vervangen door andere. Er zijn altijd ten minste twee alternatieven waarvan de gevolgen onderzocht kunnen worden (niets doen, of geen keuze maken is 
namelijk ook een beslissing met bepaalde gevolgen). 

Gevolgenschema 

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

   

 
Structured Academic Controversy (SAC)  
Met behulp van gestructureerde korte opdrachten verkennen leerlingen verschillende perspectieven op een onderwerp en werken zij in groepjes van 
vier toe naar consensus over hun standpunt. De structuur is als volgt: 
• De leraar deelt de klas in in groepjes van vier (liefst heterogene groepjes). 
• Elk groepje krijgt van de leraar een stelling over een maatschappelijk relevant thema (aan de hand van een foto, tekst of videofragment). 
• In duo’s bedenken leerlingen argumenten ofwel voor ofwel tegen de stelling. 
• Het ene tweetal presenteert zijn argumenten aan het andere tweetal. 
• Het andere tweetal geeft een korte samenvatting en presenteert vervolgens zijn argumenten. 
• Het eerste tweetal vat de presentatie kort samen. 
• De duo’s wisselen nu van perspectief en benoemen argumenten die nog niet benoemd zijn. 
• De eigen perspectieven worden losgelaten en leerlingen komen samen tot een gezamenlijk standpunt of oplossing. 
Optioneel: terugkoppeling naar de hele klas per groepje. Reflectie op het proces met de hele groep. Mogelijke reflectievragen: Hoe is het gegaan? Was het 
moeilijk om van perspectief te wisselen? Wat hebben we geleerd over dialoog? Wat hebben we geleerd over het thema? 
 
Octaviaanse discussie 

De klasgroep vormt twee cirkels, een buitencirkel (dit is het’publiek’) en een binnencirkel met een tafel en acht stoelen (octa) waarrond de discussie 
plaatsvindt. De leerkracht is de moderator en neemt plaats in de binnenste cirkel. Drie tot vier leerlingen in de binnencirkel bereiden een thema sterk voor en 
leiden de discussie en reflectie. Daarna vraagt de moderator naar de respons van de drie tot vier personen die worden uitgenodigd voor de discussie. Na een 
eerste commentaarronde kunnen de leden van het publiek gaan zitten op een stoel die vrij is. Ze wachten tot de moderator hen aanwijst. Niemand wordt 
verondersteld te spreken, behalve diegenen die aan tafel (of een kring van stoelen indien er geen tafel beschikbaar is) zitten. Wanneer iemand - ofwel uit het 
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publiek, ofwel iemand van het aanvankelijke panel - zijn zegje gedaan heeft, keert hij terug naar zijn plaats in het publiek. Enkel de moderator en diegene die 
de discussie leidt mogen de hele tijd aan de tafel blijven zitten; de acht stoelen zijn slechts sporadisch bezet. De achterliggende idee is een meer open discussie 
toe te laten, waaraan het publiek volwaardiger kan deelnemen. Deze werkwijze geeft niemand enige controle of voordeel en het publiek wordt een actieve 
deelnemer. Met deze werkwijze kunnen alle leerlingen uitgenodigd worden om een mogelijke inbreng te doen. 

 

  



 36 

Inspiratiebronnen 

Boeken 

Anthone, R. & De Smedt, R. (2007). Filosoferen met Doornroosje. Leuven: Acco 

Anthone, R. & Mortier, F. (1997). Socrates op de speelplaats. Leuven: Acco 

Brennifier, O. Wie ben ik?, Wat is goed, wat is kwaad?, Wat voel ik?, Waarom leef ik? Samenleven, hoe doe je dat? Brussel: Davidsfonds 
(boekenreeks) 

Ceulemans, C. (2009). Kansen creëren door filosoferen met leerlingen in beroeps- en technisch onderwijs. VEFO 

Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2008). Vrije Ruimte Praktijkboek. Boom Amsterdam.  

Lipman, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge 

Magano, M.D., Mostert, P. & van der Westhuizen, G. (2010). Learning conversations. Duitsland: Heinnemann 

Mccall, C. (2010). Anders denken. Filosoferen vanaf de basisschool. Antwerpen: Garant 

Souleymane Bachir Diagne (2016). Filosoferen in de islam? Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 

Van Rossem, K., Meskens, J., & Van Overmeir, J. (2017). Leerling of bekeerling? Radicalisering bespreken in de klas. Leuven: Acco 

Van Rossem, K. & De Swaef, G. (2008). Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren. Mechelen: Plantyn 

Worley, P. (2010). The If Machine. Philosophical Enquiry in the Classroom. Continuum Publishing Corporation 

Worley, P. (2012). The If Odyssey: A Philosophical Journey Through Greek Myth and Storytelling for 8 - 16-Year-Olds. Continuum Publishing 
Corporation 

Worley, P. (2012) The Philosophy Shop, Independent Thinking Press. Continuum Publishing Corporation 

Wyffels, D. & Poppelmonde, W. (2008) Klassevol filosoferen. Mechelen: Plantyn 



 37 

't Sas, J. (2013). Sprekend leren. Wanneer groepswerk écht rendeert in het lager onderwijs. Brugge: die Keure  

Websites 

Marshall: Giraf en jakhals voor geweldloze communicatie http://www.blabla-blabla.be/geweldloze-communicatie/giraf-en-jakhals/  

Kwaliteitsvol lesmateriaal waar je spreekvormen, debatvormen, lesbrieven en debatvideo’s vindt, voor creatieve spreekopdrachten zie 
http://www.debatunie.nl/lesmateriaal/  en http://www.debatunie.be/lesmateriaal/#spreekopdrachten   

Meer dan driehonderdstellingen geordend volgens moeilijkheidsgraad en thema om rond te discussiëren, zie http://www.debatstelling.nl/  

The Illusions Index, zie http://www.illusionsindex.org/    

Educatieve website ‘Discussiëren kun je leren’, zie http://www.discussierenkunjeleren.nl/  

Oké. Spel over grensoverschrijdend gedrag, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/oke-spel-over-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag 

Mediawegwijzer: Neen tegen cyberpesten, zie https://mediawijs.be/tools/neen-tegen-cyberpesten 

Website School en veiligheid:  Je hebt makkelijk praten : het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas, zie 
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/handleiding-hebt-makkelijk-praten/ 

 

Documentaires/voorstellingen 

‘Don’t Judge too quickly’, educatieve reclamefilmpjes over vooroordelen en stereotypen, zie https://www.youtube.com/   

'Six Blind Men and the Elephant', een populaire folklore in India die ons vertelt hoe mensen in het algemeen totaal verschillende standpunten 
innemen in welke situatie dan ook, zie https://www.youtube.com/watch?v=iBqgr5xZLz0    

Andere  

Simulatiespel "G4" (over de gemeente) en simulatiespel "Overstemmen" (over het parlement) waarin leerlingen de rol van gemeenteraadslid of van 
volksvertegenwoordiger opnemen, met elkaar in debat gaan en nadenken over de gevolgen van hun keuzes. Het spelmateriaal kan besteld worden 
bij www.dekrachtvanjestem.be of bij De Aanstokerij. De simulatiespellen worden ook gespeeld tijdens de educatieve dagprogramma's van De 

http://www.blabla-blabla.be/geweldloze-communicatie/giraf-en-jakhals/
http://www.debatunie.nl/lesmateriaal/
http://www.debatunie.be/lesmateriaal/#spreekopdrachten
http://www.debatstelling.nl/
http://www.illusionsindex.org/
http://www.discussierenkunjeleren.nl/
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/oke-spel-over-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://mediawijs.be/tools/neen-tegen-cyberpesten
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/handleiding-hebt-makkelijk-praten/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iBqgr5xZLz0
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Kracht van je Stem in het Vlaams Parlement. Meer info over de programma’s https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-ons-het-vlaams-
parlement/op-bezoek/dagprogrammas. 

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen: , zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra : 

- Hu, Lisa (2017). Terra Nova Terra Nova : minimaatschappij. Huizen : Pica. 
- Wassenberg, Sabine (2017). Kinderlogica : filosoferen op een multiculturele school. Rotterdam : Lemniscaat. 
- Vormen vzw ( 2010). Controversiële onderwerpen in de klas: informatief pakket. Antwerpen.  

 

 
  

https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-ons-het-vlaams-parlement/op-bezoek/dagprogrammas
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-ons-het-vlaams-parlement/op-bezoek/dagprogrammas
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K31. Definitie van:  

- Inlevingsvermogen  
- Empathie  
- Emoties 

 
 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V40. verschillen en overeenkomsten in 
reacties van individuen op eenzelfde 
situatie benoemen. 
 
 
 

 A35. begrijpen dat mensen met andere 
levensbeschouwingen en culturele 
achtergronden bepaalde communicatie anders 
kunnen interpreteren. 

 
 

K32. Definitie van referentiekader 

 

V41. percepties, overtuigingen, emoties 
en noden van anderen identificeren en 
verduidelijken zodat de dialoog 
bevorderd wordt. 
 
 
 
 

A36. tonen belangstelling voor de ervaringen en 
perspectieven van anderen. 

 

 

K33. De eerste indruk: 
- Halo-effect 
- Horn-effect 

 

V42. het eigen oordeel uitstellen om zich 
in het perspectief van de ander in te 
leven en dit beschrijven. 
 
 
 
 
 

A37. zijn bereid actief op zoek te gaan naar 
elementen van de eigenheid van anderen en 
gaan hier gepast mee om, om de interactie te 
bevorderen. 

 

Competentie filosoferen – eerste graad 
Cluster 3 – inlevingsvermogen 

TERUG 
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K34. Het communicatiemodel 

 

V43. overeenkomsten en verschillen 
tussen verbale en non-verbale 
communicatie herkennen en hier gepast 
op reageren om de sfeer en een 
constructieve relatie met de anderen te 
bevorderen. 
 
 

 

A38. treden op een begrijpbare en begripvolle 
wijze in communicatie met anderen van wie de 
culturele normen kunnen verschillen van de 
eigen normen.  

 

 V44. zich inleven in het referentiekader 
van anderen en hier constructieve 
feedback op geven.   
 
 
 

 

K35. Definitie van sociaal handelen 

 
 

  

  

K36. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K37. Stadia van morele ontwikkeling - Kohlberg 

 

K38. Het TOPOI model 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V45. verschillen en overeenkomsten in 
reacties van individuen of groepen op 
eenzelfde situatie verklaren en hier 
gepast op reageren. 

 A39. begrijpen dat mensen met andere 
levensbeschouwingen en culturele 
achtergronden bepaalde communicatie anders 
kunnen interpreteren. 

K39. Processen in de vorming van 
vooroordelen:  

 Selffulfilling prophecy 

 Wishful thinking 

 Placebo-effect 

V46. percepties, overtuigingen, emoties 
en noden van anderen identificeren en 
verduidelijken zodat de dialoog 
bevorderd wordt. 

A40. tonen belangstelling voor de ervaringen en 
perspectieven van anderen. 

K40. Niveaus van inlevingsvermogen: 

 Intrapersoonlijk 

  Interpersoonlijk  

 Intragroeps 

 Intergroeps 

V47. het eigen oordeel uitstellen om zich 
in het perspectief van de ander in te 
leven en dit nauwkeurig beschrijven. 

A41. zijn bereid actief op zoek te gaan naar 
elementen van de eigenheid van anderen en 
gaan hier gepast mee om, om de interactie te 
bevorderen. 

K41. Het omstanderseffect V48. overeenkomsten en verschillen 
tussen verbale en non-verbale 
communicatie herkennen en hier gepast 
op reageren om de sfeer en goede relatie 
met de anderen te bevorderen. 

A42. treden op een begrijpbare en begripvolle 
wijze in communicatie met anderen van wie de 
culturele normen kunnen verschillen van de 
eigen normen. 

   

Competentie filosoferen – tweede graad 
Cluster 3 – inlevingsvermogen 

TERUG 
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 V49. zich inleven in het referentiekader 
van anderen en hier constructieve 
feedback op geven.   

 

K42. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K43. Perspectiefname (Selman) 

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V50. verschillen en overeenkomsten in 
reacties van individuen of groepen op 
eenzelfde situatie analyseren en op 
mogelijke verschillen anticiperen.  

 A43. begrijpen dat mensen met andere 
levensbeschouwingen en culturele 
achtergronden bepaalde communicatie anders 
kunnen interpreteren. 

K44. Hechtingstheorieën 

K45. Sociale leertheorie (Bandura) 
 
K46. Soorten van interactie van sociaal 
handelen  

V51. percepties, overtuigingen, emoties 
en noden van anderen identificeren en 
verduidelijken zonder het doel van de 
dialoog uit het oog te verliezen.  

A44. tonen belangstelling voor de ervaringen en 
perspectieven van anderen. 

K47. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen  

V52. het eigen oordeel uitstellen om zich 
in het perspectief van de ander in te 
leven en hierover reflecteren. 

A45. zijn bereid actief op zoek te gaan naar 
elementen van de eigenheid van anderen en 
gaan hier gepast mee om, om de interactie te 
bevorderen. 

V53. overeenkomsten en verschillen 
tussen verbale en non-verbale 
communicatie herkennen en hier gepast 
op reageren om de sfeer en goede relatie 
met de anderen te bevorderen. 

A46. treden op een begrijpbare en begripvolle 
wijze in communicatie met anderen van wie de 
culturele normen kunnen verschillen van de 
eigen normen. 

 V54. zich inleven in het referentiekader 
van anderen en hier constructieve 
feedback op geven.   

 

  

  

Competentie filosoferen – derde graad 
Cluster 3 – inlevingsvermogen 

TERUG 
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Werkvormen 

De aandacht- en luisteroefening SOLO 1 of 2 

In een ondersteunende en accepterende omgeving zijn leerlingen meer geneigd zich open uit te spreken. Om een dergelijke sfeer te creëren moeten de leraar 
en de leerlingen leren accepteren dat zij er verschillende meningen op na houden en daarnaar handelen. Het doel is dat de leerlingen leren om gezichtspunten 
van iemand anders waarover ze het niet eens zijn te begrijpen in plaats van te proberen ze te veranderen. De leraar laat de leerlingen de volgende zinnen 
afmaken: Ik ben het meest op mijn gemak in een groep mensen die…/Ik ben het minst op mijn gemak in een groep mensen die… Wanneer de leerlingen deze 
zinnen hebben afgemaakt, verdeelt de leraar de klas in groepjes van drie. In deze groepjes heeft ieder gedurende vijf minuten de volle aandacht van de twee 
anderen. Gedurende deze vijf minuten kan die leerling vertellen hoe hij de bovengenoemde zinnen heeft afgemaakt. Bij dit groepsproces moeten de volgende 
regels in acht worden genomen: de regel van aandacht, de regel van acceptatie, de regel van aanmoedigen. De leraar zet misschien het best de regels zelf op 
papier/op het bord. 

Een luisteroefening in parafraseren Naargelang de beginsituatie van de leerlingen: SOLO 2 of 3 

Om open te staan voor alternatieven moeten we in staat zijn om echt naar andere mensen te luisteren. Goed luisteren kan inhouden dat je niet alleen de 
woorden van de spreker hoort, maar ook de gevoelens achter die woorden; dat je je inleeft in de spreker (zijn gevoelens voelt en de wereld door zijn ogen 
ziet); dat je je eigen oordeel opschort om de gedachten en gevoelens van de spreker te begrijpen zoals hij ze zelf ervaart. Deze luisteroefening kan in 
groepjes van drie of meer leerlingen gedaan worden. Eén persoon is de procesbewaker die zorgt dat het gesprek volgens de regels verloopt. De anderen zijn 
discussianten. De groep kiest een onderwerp dat ieder groepslid interesseert maar waarover ze verschillende meningen hebben (of de leraar reikt een 
onderwerp aan). Een van de groepsleden geeft zijn mening over het onderwerp en de discussie begint. Tijdens discussies zijn deelnemers vaak zo bezig met 
wat ze zelf willen zeggen, dat ze niet meer goed opletten en niet alles horen wat er wordt gezegd. In deze oefening moet iemand die iets wil zeggen eerst 
dat wat de vorige spreker heeft gezegd zo samenvatten dat die het gevoel heeft dat men begrepen heeft wat hij bedoelde. De procesbewaker zorgt ervoor 
dat deze regel nageleefd wordt.  

  

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie filosoferen: cluster 3 - inlevingsvermogen 

TERUG 
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Actief luisteren SOLO 1 

De leerkracht vertelt een verhaaltje waarin twee woorden veelvuldig voorkomen. Elke leerling heeft een object in zijn handen. Wanneer ze het ene woord 
horen, moeten ze het object naar links verschuiven; wanneer ze het andere woord horen, moeten ze het object naar rechts verschuiven. Dit is een goede 
oefening om actief luisteren te stimuleren. Achteraf kan de leerkracht aan de leerlingen vragen stellen over de inhoud van het verhaal.  
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Luisteren vanuit het eigen referentiekader SOLO 2 

Het doel bij deze werkvorm is de leerlingen de invloed van het eigen referentiekader te laten onderzoeken. 

Lees, ter illustratie, onderstaand verhaaltje voor. 

Om half negen schrok Tom wakker. Hij rekte zich uit, sprong uit bed en zette in de keuken thee. Daarna ging hij naar de badkamer om de slaap van zich af te 
spoelen. Na het ontbijt rende hij naar de slaapkamer, kuste zijn vrouw, daarna zijn kinderen en ging vol stress de deur uit. 

Stel daarna achter elkaar de volgende vragen (laat de deelnemers hun antwoorden opschrijven!): 

 Ging om half negen de wekker? 

 Zette Tom beneden in de keuken een grote pot thee? 

 Heeft Tom gedoucht vooraleer hij de deur uit ging? 

 Werd hij na het ontbijt door vrouw en kinderen gekust? 

 Ging Kees vol stress naar zijn werk? 
  
Nabespreken op: 

 Hoe kan het dat je allerlei dingen antwoordt die je niet gehoord hebt? 

 Luisteren vanuit referentiekaders 
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Cartoonanalyse SOLO 3 

De leerkracht toont de leerlingen onderstaande cartoon die kan gebruikt worden om het begrip ‘referentiekader’ uit te leggen. Eerst wordt aan de 
leerlingen gevraagd om te beschrijven wat ze in de cartoon zien. Nadien moeten ze verwoorden hoe ze de cartoon interpreteren. Dan volgt een discussie 
waarbij de link wordt gelegd met het begrip ‘referentiekader’. 
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Tangrampuzzel: vanuit welke bril kijkt de ander? SOLO 1 

 Vorm duo’s. Elk paar gaat tegenover elkaar zitten met een tafel ertussen. Verspreid de paren over het lokaal, zodanig dat ze de anderen niet te veel 
storen en ook niet van elkaar kunnen afkijken. 

 
Geef elk paar een grote kaft en vraag hen die kaft tussen hen in te zetten als scherm. Leg nu de opdracht uit als volgt: 

 Zeg dat de leerlingen gaan puzzelen. 

 Persoon 1 krijgt een set puzzelstukken en een tekening van de afgewerkte puzzel (= het resultaat). 

 Persoon 2 krijgt enkel de puzzelstukken (dezelfde als de partner). 

 Het is de bedoeling dat persoon 1 instructies geeft aan persoon 2 die de puzzel maakt en dus de instructies van persoon 1 volgt. 

 Zeg dat ze zeker niet over het scherm mogen kijken. Er mag gepraat worden, er mogen vragen gesteld worden, maar men mag niet naar de 
puzzelstukken van de partner kijken. Er mogen ook geen tekens met de handen gegeven worden. Afkijken bij andere koppels mag natuurlijk ook niet. 

 
Deel de puzzelstukken uit, geef de personen 1 de tijd om hun puzzelstukken juist te leggen, help waar nodig en geef dan het startsein. 

Indien de groep te groot is om voldoende afstand te creëren tussen de koppels, kun je trio’s vormen en vragen dat er telkens één persoon observeert. Geef 
de observatoren enkele richtlijnen: 

 Hoe beginnen ze eraan? Wat zijn de eerste zinnen? 

 Wanneer loopt het goed en waarom? 

 Wanneer loopt het niet goed en waarom? 

 Geven de partners dezelfde betekenis aan bepaalde termen? 

 Luisteren ze naar elkaar? 

 Worden er vragen gesteld? 

 Worden ze zenuwachtig, boos? Of blijven ze rustig? 
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Nabespreking 

 Vond je het een leuke activiteit? Waarom wel of waarom niet? 

 Is het gelukt? 

 Hoe zijn jullie aan de puzzel begonnen? 

 Wanneer liep het goed en waarom? 

 Wanneer liep het mis en waarom? 

 Geven jullie dezelfde betekenis aan bepaalde termen? 

 Hebben jullie naar elkaar geluisterd? 

 Werden er vragen gesteld? 
 
Vraag de observatoren hun bevindingen te vertellen. 

Opdracht omtrent emoties SOLO 1 

Trek/bedenk elk een emotie en voer met die emotie dit toneelstukje in duo op. 

A: Weet u waar de halte van tram 4 is? 

B: Tram 4, nee … Ik weet enkel de halte van tram 12 zijn. 

A: Ah die kan ik ook nemen. Waar is die halte dan? 

B: Rechtdoor, de eerste straat links en 50 m verder aan uw linkerkant is de halte. 

A: OK, hartelijk bedankt. 

B: Graag gedaan. 

De rest van de klasgroep moet nagaan welke emoties eraan te pas komen. Dan volgt een nabespreking. 
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Een dag in het leven van … SOLO 3 

Om de leerlingen zich te laten inleven in de perspectieven, emoties, percepties enz. van anderen, kan er op school een inleefdag georganiseerd worden. De 
leerlingen een dagje in de huid van een andere persoon en worden geconfronteerd met tal van problemen, beperkingen e.d.    

Men kan dit als volgt invullen: 

 een persoon met een beperking: in een rolstoel, geblinddoekt, met een geluiddempende koptelefoon enz.  

 een persoon die in kansarmoede leeft: geef de leerlingen een kleine som (fictief) geld  en confronteer hen met allerlei moeilijkheden en problemen  

 een vluchteling 

 een gevangene 
 
Belangrijk hierbij is dat er heel de dag door ruimte voorbehouden wordt voor reflectie en discussie. Bij het eerste voorbeeld kan er bijv. een kringgesprek 
rond inclusie opgestart worden. Is er voor iedereen plaats in de maatschappij? Welke beperkingen en mogelijkheden worden er ervaren?   

Het kettinginterview SOLO 1 

Deze werkvorm geeft de leerling de kans om openlijk voor de klas een standpunt over verscheidende zaken in te nemen en toe te lichten; het is een goed 
middel om de leerlingen beter met elkaar te laten kennismaken. De interviewer mag de geïnterviewde elke vraag over zijn leven en zijn waarden stellen die 
hij wil. Als de leerling antwoordt, moet hij dat liefst zo eerlijk mogelijk doen. Het doel is om de leerlingen meer kansen te geven om hun gezichtspunten 
openlijk kenbaar te maken. De leraar begint met iemand een vraag te stellen, die hierop een antwoord geeft en op zijn beurt weer iemand anders een vraag 
stelt enzovoort. De leerling hoeft de vragen die hij niet wil beantwoorden, niet te beantwoorden. 
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KlasLab SOLO 3 

In het KlasLab worden wetenschappelijke experimenten (en hun oorspronkelijke opzet) binnen de klascontext vertaald als creatieve werkvormen. 

Binnen de cluster inlevingsvermogen is dit een voorbeeld : 

 Het  omstandereffect (Darley & Latané (1968)).  ‘Omstandereffec’ is een term uit de sociale psychologie. Er is sprake van tijdens een situatie die om 
ingrijpen vraagt, bijvoorbeeld als iemand kermt van de pijn op straat. Uit onderzoek blijkt dat hoe groter de groep omstanders (of betrokkenen) is, hoe 
kleiner de kans is dat iemand ingrijpt. Je kunt dit experiment als werkvorm gebruiken om met leerlingen in een veilige context uit te voeren (bijv. op de 
speelplaats). Dan  volgt een discussie waarbij de link wordt gelegd met het begrip ‘bystander effect’ of ‘omstandereffect’. 
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Snapshots  SOLO 3 

Bron 
Oxfam (2006). Teaching Controversial Issues. Global Citizenship Guides 
Doel 
De nieuwsgierigheid van leerlingen opwekken en zich de vraag stellen hoe bepaalde beelden van rampen of wereldgebeurtenissen worden gebruikt, en 
tonen dat deze afbeeldingen niet altijd een compleet beeld geven.  
 
Materiaal 
Een aantal foto's van rampsituaties, zoals die hieronder, die verschillende perspectieven laten zien of die verschillende emoties aanspreken. 

 
Een week nadat de tsunami toesloeg in december 2004, keerden gezinnen terug om te zien waar hun huis was en op zoek te gaan naar hun persoonlijke 
bezittingen.  
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Verloop 
1. Hang de foto’s uit in het klaslokaal. Vraag de leerlingen, in paren, om  een of twee foto's te kiezen  
en beantwoord de volgende vragen: 

 Wat kan het doel van de foto zijn? 

 Voor wie is het aangrijpend? 

 Wat kan er buiten het kader van de foto gebeuren? 

 Wie heeft de foto genomen? 

 Waarvoor zouden de verschillende foto’s kunnen gebruikt worden?  
 
2. Kom als klas bij elkaar en bespreek hoe foto’s genomen worden voor een verscheidenheid aan redenen. Afhankelijk van hun doeleinden kunnen ze heel 

verschillende indrukken geven van de mensen die worden geportretteerd. Een kranteneditor kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een dramatische foto 
te presenteren die de aandacht van lezers zal trekken. Een lokale gemeenschapsorganisatie zal misschien een positief beeld gebruiken van mensen die 
samenwerken om van een ramp te herstellen. 

 
Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid. Verdienen jongens meer onderwijs dan meisjes?SOLO 3 
 
Bron 
Oxfam (2006). Teaching Controversial Issues. Global Citizenship Guides 
 
Doel 
Deze werkvorm moedigt leerlingen aan om kritisch na te denken over onderwijs en geslacht en stelt hen in staat om zich in te leven in de situatie van een 
peer die in moeilijke omstandigheden in Kenia leeft.  
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Materiaal 
Een kopie van ‘Een mening uit Kenia’ om naar te verwijzen (zie hieronder).  
 
Een mening uit Kenia 
 
Maria heeft haar hele leven gewoond in Kiberia, een sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Ze heeft al de gebruikelijke huishoudelijke klusjes uit te voeren, maar 
slaagt er nog steeds in om naar school te gaan. Haar ambitie is om daar te blijven en uiteindelijk om te werken met computers. 
“Soms lijken ouders niet geïnteresseerd in het feit dat hun dochters op school zijn, dus schenken zij niet veel aandacht aan wat we doen. Ze zeggen dat 
meisjes niet hetzelfde zijn als jongens. Meisjes trouwen en dragen niet bij aan het gezinsinkomen. Jongens krijgen werk en bieden hulp voor de familie. We 
weten dat er tegenwoordig veel meisjes helpen met gezinsuitgaven, maar het gevoel is er nog steeds van de ouders dat het onderwijs van een meisje minder 
belangrijk is.” 
 
“Ik vind dat onderwijs voor meisjes belangrijk is, want zonder een schoolcertificaat is er geen werk. Maar vaak is het moeilijker voor meisjes omdat ze geen 
tijd hebben om te studeren. Een meisje wordt altijd op pad gestuurd voor water, om naar de winkel te gaan, om af te wassen en van alles en nog wat. Terwijl 
een jongen kan studeren, kunnen meisjes niet eens hun huiswerk maken. Als we het proberen, zijn we snel gestoord. Je weet dat er een tekort is aan water in 
Kiberia. Er worden meiden gestuurd om water te vinden, hoe ver ze ook gaan. Jongens verzamelen nooit gewillig water.”  
 

Verloop 
 

1. Onderwijs voor iedereen is een recht. Het is echter vaak veel moeilijker voor meisjes om een opleiding te volgen dan voor jongens. ‘Een mening uit 
Kenia’ wordt voorgelegd aan de klas. 

2. Vraag de leerlingen om twee kolommen te tekenen en in de ene kolom 'Maria's kijk op de opvoeding van meisjes' en in de andere kolom 'Maria's 
kijk op het onderwijs van jongens' te schrijven. In de eerste kolom moeten leerlingen aangeven op welke manier Maria het moeilijk vindt voor 
meisjes om een opleiding te volgen. In de tweede kolom moeten ze een lijst maken met de manieren waarop zij denkt dat het gemakkelijker is voor 
jongens. 

3. Bespreek de resultaten als een klas. Kunnen leerlingen nog aan andere redenen denken waarom het moeilijker is voor meisjes om een opleiding te 
volgen dan jongens? Denken de leerlingen dat de mening van Maria voor elk gezin geldt? 
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Apostel, L.  & Van der Veken, J. (1990). Wereldbeelden - Van fragmentering naar integratie. Kapellen: Pelckman. 

Websites 

Bundel met werkvormen over 'de eerste keer' ontwikkeld door Sensoa op maat van jongeren van 12-16 jaar, zie 
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/lesvoorbereidingen-over-de-eerste-keer-voor-12-tot-16jarigen  

Tool over beeldgeletterdheid in de klas, zie https://mediawijs.be/tools/spijker-je-beeldgeletterdheid en https://mediawijs.be/tools/leren-beelden  
 

Documentaires/voorstellingen 

Een documentaire van De Mensentuin (Human Zoo) over het omstanderseffect, zie https://www.youtube.com/watch?v=gPvwxCbA7_Y  (deel 2)  

Inside out (2015), een animatiefilm over de complexiteit van emoties. 

Een documentaire waarin dr. Zimbardo analyseert hoe we van passieve omstanders naar actieve upstanders kunnen evolueren door te bekijken 
hoe we in bepaalde situaties reageren, zie https://www.youtube.com/watch?v=XqDKRjIuM80   

Andere 

Uitdeklas.nl –een databank waarop spellen, films en andere interactieve werkvormen rond vooroordelen, racisme en discriminatie beschikbaar 
worden gesteld. www.uitdeklas.nl 

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra :  

- Centrum informatieve spelen (1998). Rafa Rafa: spel over migranten, racisme, vooroordelen, integratie. Leuven  
- Centrum informatieve spelen. (2000) Noord-Zuid - Vijf spelen over wereldverhoudingen. Leuven  
- Protos (2017). Agwaminga : opdrachtenspel om samen de wateruitdagingen in Ecuador beter te leren kennen : 1ste graad secundair 

onderwijs, A-stroom en B-stroom.  Gent 
- Tumult vzw, (2017) En route! Inleefspel . Brussel 

https://www.seksuelevorming.be/materiaal/lesvoorbereidingen-over-de-eerste-keer-voor-12-tot-16jarigen
https://mediawijs.be/tools/spijker-je-beeldgeletterdheid
https://mediawijs.be/tools/leren-beelden
https://www.youtube.com/watch?v=gPvwxCbA7_Y
https://www.youtube.com/watch?v=XqDKRjIuM80
http://www.uitdeklas.nl/
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K48. Definitie van ethiek  

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V55. een situatie vanuit een ethisch perspectief 
analyseren en deze analyse met peers 
vergelijken. 
 
 
 
 

 A47. tonen interesse voor actuele problemen 
en zijn bereid ze in groep te onderzoeken.  
 
 

K49. Ethische stromingen: deugdenethiek 

 

 V56. de betrokken partijen en hun belangen en 
standpunten identificeren en vergelijken. 
 
 
 
 
 

 A48. gaan om met stereotypering als een vorm 
van discriminatie, die de individualiteit en 
mensenrechten mogelijk ondermijnt. 
 
 
 
 
 
 

K50. Definitie van:  
- Stereotype 
- Vooroordelen 
- Discriminatie 

 
 

 V57. de situatie met gelijkaardige situaties 
vergelijken om mogelijke oplossingen voor te 
stellen. 
 
 
 

 A49. zijn alert om onrecht op te merken en te 
duiden.  
 
 
A50. zijn bereid om onrecht te voorkomen en 
oplossingsgericht aan te pakken.  

Competentie waardevorming – eerste graad 
Cluster 1 – ethische perspectieven 

TERUG 
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K51. Keuze uit thema’s rond de impact van 
globalisering  

 

 V58. hedendaagse ethische problemen 
oplossingsgericht analyseren. 
 
 
 

 

K52. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

 V59. lokale en globale uitdagingen voor de 
democratische samenleving benoemen en 
onderzoeken. 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K53. Ethische stromingen:  
- Deontologie (plichtenethiek) 
- Utilitarisme (gevolgenethiek) 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V60. een situatie vanuit een ethisch perspectief 
analyseren en deze analyse met peers 
vergelijken. 

 A51. tonen interesse voor actuele problemen 
en zijn bereid ze in groep te onderzoeken.  

K54. Keuze uit gevolgen van stereotypering 
doorheen de geschiedenis 

 V61. de betrokken partijen en hun belangen en 
standpunten identificeren en vergelijken. 

 A52. gaan om met stereotypering als een vorm 
van discriminatie, die de individualiteit en 
mensenrechten mogelijk ondermijnt. 

K55. Keuze uit thema’s rond de impact van 
globalisering op de samenleving 

 V62. de situatie met gelijkaardige situaties 
vergelijken om mogelijke oplossingen voor te 
stellen. 

 A53. zijn alert om onrecht op te merken en te 
duiden.  
 
A54. zijn bereid om onrecht te voorkomen en 
oplossingsgericht aan te pakken. K56. Keuze uit bio-ethische thema’s 

K57. Niet-westerse ethische stromingen 

 V63. hedendaagse ethische problemen 
oplossingsgericht analyseren met het oog op 
toekomstige ontwikkelingen  

 

  

Competentie waardevorming – tweede graad 
Cluster 1 – ethische perspectieven 

TERUG 
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K58. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

V64. lokale en globale uitdagingen voor de 
democratische samenleving benoemen en 
onderzoeken.  
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K59. Ethische stromingen: 
- Deugdenethiek 
- Deontologie (plichtenethiek) 
- Utilitarisme (gevolgenethiek) 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V65. een situatie vanuit een ethisch perspectief 
analyseren en deze analyse met peers 
vergelijken. 

 A55. tonen interesse voor actuele problemen 
en zijn bereid ze in groep te onderzoeken.  

K60. Keuze uit ethische thema’s rond nationale 
en internationale uitdagingen voor de 
democratische samenleving 

 

 V66. de betrokken partijen en hun belangen en 
standpunten identificeren en vergelijken. 

 A56. gaan om met stereotypering als een vorm 
van discriminatie, die de individualiteit en 
mensenrechten mogelijk ondermijnt. 

K61. Natuurlijke drogredenering (naturalistic 
fallacy, Moore) 

 V67. de situatie met gelijkaardige situaties 
vergelijken om mogelijke oplossingen voor te 
stellen. 

 A57. zijn alert om onrecht op te merken en te 
duiden.  
 
A58. zijn bereid om onrecht te voorkomen en 
oplossingsgericht aan te pakken. 

 V68. hedendaagse ethische problemen 
oplossingsgericht onderzoeken op hun 
bevorderend effect op het samenleven. 

 

K62. Niet-westerse ethische stromingen 

 

 V69. lokale en globale uitdagingen voor de 
democratische samenleving benoemen en 
onderzoeken. 

 

  

K63. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen   

  

Competentie waardenvorming – derde graad 
Cluster 1 – ethische perspectieven 

TERUG 
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Werkvormen 

Foto-opdracht rond stereotypering SOLO 3 

De leerlingen krijgen foto’s te zien van onbekende personen. Vervolgens moeten ze aan de personen labels toekennen (beroepen, misdaden, 
verwezenlijkingen, e.d.). Nadien volgt een reflectiegesprek over de verschillende vormen, kenmerken en gevolgen van stereotypering.  

Varianten: 

 Foto-opdracht: labels toekennen aan bekende personen. 

 Schilderij-opdracht: De Völkertafel, een 18e-eeuws (ca. 1720/1730) schilderij waarop een aantal Europese volkeren is afgebeeld met daarbij 
stereotiepe beschrijvingen van die volkeren. 

 Stripopdracht: labels toekennen aan stripfiguren. 
 

De citroenen – deel 1 (stereotypen en veralgemeningen)1 SOLO 3 
 Leg een zestal citroenen (afhankelijk van het aantal groepen die je moet vormen) op tafel zodat de deelnemers ze goed kunnen zien. 
 Vraag de deelnemers (in de grote groep) zoveel mogelijk kenmerken van ‘de citroen’ op te noemen en noteer die op een bord of op een affiche 

(geel, zuur, exotisch, enz.). 
 Maak subgroepjes van 5 tot 6 personen en geef elk groepje één citroen. Je kunt de groepjes ook zelf de citroen laten kiezen. 
 Vraag de groepjes hun citroen goed te leren kennen door de citroen goed te bekijken, te onderzoeken. 
 Verzamel de citroenen en leg ze door elkaar op een tafel. 
 Vraag uit elk groepje één persoon om hun citroen terug te zoeken. Dat stelt over het algemeen geen probleem omdat de citroenen 

geïndividualiseerd en gekarakteriseerd zijn tijdens de observatiefase. Ze hebben op basis van uiterlijkheden en andere aspecten van hun citroen 
een individu gemaakt. 

 Bespreking in de grote groep. 
  

                                                           

1 Anti-Defamation League, A WORLD OF DIFFERENCE® Institute 

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie waardevorming: cluster 1 – ethische perspectieven 
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 Mogelijke vragen voor de bespreking 

- Wat vond je van deze activiteit? 
- Hoe is de citroen ‘jullie’ citroen geworden? Hoe hebben jullie je citroen kunnen onderscheiden van de andere citroenen? Hoe wisten jullie dat 

het de juiste citroen was? 
- Heb je hier iets uit geleerd over de manier waarop we veralgemenen en onderscheiden? Wat?  
- Hoe heb je overgeschakeld van de veralgemening op de onderscheiding? Op welke kenmerken heb jij je gebaseerd? 
- Gebeurt dit ook in het werkelijke leven? Hoe? Kun je voorbeelden geven? 
- Heb je ooit bepaalde ideeën gehad over iemand die veranderden toen je die persoon beter leerde kennen? 
- Wat heb je uit deze activiteit geleerd? 

 
Deze activiteit kan aangevuld worden met de activiteit van de citroenen deel 2. 

Benodigdheden 
Eén citroen per groep van drie tot vier personen, een bord en viltstiften. 

Varianten 
Vraag de leerlingen hun citroen een leeftijd, een naam, een geschiedenis, een geboorteplaats en een familie te geven.  
Vooraleer je de citroenen wegneemt, moeten de groepen hun citroen voorstellen aan de anderen.  
De groepen mogen echt een heel levensverhaal van hun citroen brengen.  
Na de voorstelling door elke groep nemen de deelnemers afscheid van hun citroen. 
Nadien kun je dezelfde bespreking voeren als hierboven beschreven staat. 
De veralgemeningen en mechanismen van onderscheiden zullen nog beter tot uiting komen. 
In de vragen kun je het concept van gehechtheid introduceren en een debat aangaan over de manier waarop gehechtheid ontstaat. Op het ogenblik dat de 
citroenen ingezameld worden, kun je doen alsof jij je evenwicht verliest en laat je de citroenen vallen. Over het algemeen lokt dit een veelbetekenende reflex 
uit die wijst op de ‘gehechtheid’ aan een onbeduidend voorwerp, die tijdens een eenvoudige oefening ontstaan is  

  



 63 

De citroenen – deel 2 (stereotypen en discriminatie)2 SOLO 4 
 De deelnemers hebben nog steeds hun citroen. Geef elke groep een nieuwe vrucht en zorg ervoor dat elk groepje een andere vrucht krijgt.  
 Vertel de deelnemers dat er nieuwe vruchten binnenkomen in het monoculturele land van de citroenen. Geef hun de opdracht om te beslissen of 

ze al dan niet de nieuwe vrucht in het land van de citroenen zullen aanvaarden. Geef de groepjes vijf minuten de tijd om een verhaal te verzinnen 
over het aanvaarden of weigeren van de nieuwe vrucht.  

 Laat elke groep zijn verhaal vertellen aan de andere groepen. Vraag de groepen de criteria voor het weigeren of aanvaarden van de vrucht duidelijk 
te verwoorden (maximum twee minuten per groep). 

 Nabespreking in de grote groep. 
 
Mogelijke vragen voor de nabespreking 

 Wat vond je van deze activiteit? 

 Wat heb je uit deze activiteit over jezelf geleerd? 

 Wat leert deze activiteit jou over anderen, over de samenleving waarin we leven?  

 Kun je concrete voorbeelden van uitsluiting en discriminatie in jouw school of in onze samenleving geven? 
 
Variant 1 

Eén deelnemer van elke groep krijgt in het geheim de opdracht om het oneens te zijn met de rest van de groep. 

Geef hen stiekem het volgende strookje: 

Pssst!!Laat dit aan niemand zien. Het is jouw taak om het op elk moment oneens te zijn met de groep. Jij moet hun uitspraken voortdurend tegenspreken. 

  

                                                           

2 Anti-Defamation League, A WORLD OF DIFFERENCE® Institute 
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Variant 2 

In plaats van  een nieuwe fruitsoort in citroenenland te introduceren, kun je aan elk subgroepje één van onderstaande strookjes geven. 

 De aardbeien gaan naar het zwembad. Iedereen weet dat de aardbeien ziektes met zich dragen die huiduitslag veroorzaken. Wat doe jij? 

 De appelen sluiten zich aan bij het voetbalteam. Ze worden altijd bevoordeeld door de trainer. Wat doe jij? 

 Een kokosnoot en een citroen moeten samenwerken. De eindscore is gebaseerd op hun gezamenlijke inspanningen. We weten allemaal dat de 
kokosnoot lui is. Wat doe jij? 

 De kiwi’s nodigen jou uit voor een etentje. Het is moeilijk om te praten met de kiwi’s en hun voedsel is bizar. Wat doe jij? 

 De perziken spotten met de citroenen. De perziken en de peren hebben samen macht. Als jij de perziken uitdaagt, daag je de peren ook uit. Wat doe jij? 

 Een tomaat gaat trouwen met een citroen. De tomaten zijn afkomstig uit het slechte stadsgedeelte. Ze zijn hypocriet en zwaarlijvig. Wat doe jij? 

 De peren denken dat ze de beste zijn. Ze hebben de beste huid, de beste kleur, de beste textuur en het beste lichaam. Jouw citroen denkt dat de peren 
rondhangen rond zijn huis. Wat doe jij? 

 Een ananas heeft een afspraakje met jouw citroen. Iedereen weet wat de ananassen doen na het afspraakje. Wat zullen de andere citroenen denken? 
Hoe ga jij de reputatie van jouw citroen verdedigen? Jij voelt dat je citroen in gevaar is. Wat doe je? 

 De druiven komen in jouw wijk wonen. Iedereen weet dat de druiven veel kinderen hebben. De wijk zal ingepalmd en overrompeld worden door de 
druiven. Wat doe jij? 

 Jouw citroen brengt een abrikoos mee naar huis om je te ontmoeten. Iedereen weet dat abrikozen niet te vertrouwen zijn en geen goede vrienden zijn. 
Wat doe jij? 

 De meloenen in jouw school plegen vandalisme. Jouw citroen ziet hoe een meloen de andere citroenen aanvalt, mishandelt en achtervolgt. Iedereen 
weet dat de meloenen ongedisciplineerd, bekrompen en gevaarlijk zijn. Wat doe jij? 

 Een nectarine treedt binnen in jouw vriendenkring van citroenen. Iedereen weet dat de nectarine veel geld heeft en veel prestige geniet. Wat doe jij? 
 
De rechtvaardige wet SOLO 3  

In deze werkvorm wordt de huidige wetgeving vanuit specifieke situaties besproken om . De leerlingen krijgen een satirisch filmpje te zien waarbij inbreuken 
op de wet gepleegd worden (op YouTube vind je tal van fragmenten uit de voormalige Eén-programma’s ‘In De Gloria’, ‘Willy’s en Marjetten’ e.d.). De 
leerlingen moeten achterhalen op welke wet(ten) de fragmenten betrekking hebben. Nadien volgt een klasdiscussie over de ethische kwesties die hier aan 
bod komen.  
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Het kompas SOLO 2 

De leerkracht geeft aan de leerlingen een tekst die betrekking heeft op het lesonderwerp. De tekst moet uitdagend zijn en moet zich lenen voor reflectie en 
interpretatie. De leerlingen krijgen ook een blad met daarop onderstaand kompas. Ze moeten het kompas gebruiken om na te denken over het perspectief 
van de auteur en welke reactie de tekst bij hen opwekt. De categorieën van het kompas kun je zelf invullen (bijv.,  moreel, intellectueel, sociaal en/of 
emotioneel) of door de leerlingen in groepjes via consensus laten bepalen. Kies een punt op het kompas en vraag elke leerling om (een selectie) uit de tekst 
en de reactie daarop te delen. 

 

Keuze-analyse SOLO 3 

Deze werkvorm heeft als doel leerlingen te helpen bepalen wat de juiste omstandigheden zijn om openlijk voor hun ideeën, gevoelens en daden uit te 
komen. De leraar geeft een paar voorbeelden van conflicten die kunnen ontstaan als je voor je mening uitkomt. Voorbeelden van conflicten: 

 Ik wil niet doen wat mijn vrienden iedere zaterdagavond doen. Zal ik ze dat vertellen, met het risico dat ze me uit de groep zetten? 

 Ik zou mijn leraar graag eens vertellen wat ik echt denk over een bepaald onderwerp. Maar dat zou weleens nare gevolgen kunnen hebben. Is dit het 
risico waard?  

Vervolgens vraagt hij de leerlingen om bovenaan op een blad papier het standpunt te schrijven dat zij graag aan de klas, hun familie, de leraar, hun vrienden 
zouden willen vertellen. Het moet iets zijn dat je niet zo gemakkelijk vertelt, of waarbij je door het te vertellen risico loopt. Daarna moeten de leerlingen een 
verticale lijn trekken in het midden van het papier. Aan de ene kant schrijven ze de voordelen op, aan de andere kant de nadelen of risico’s. Nadat zij alleen 
of samen met iemand anders de voor- en nadelen tegen elkaar hebben afgewogen, kunnen ze onderaan op de bladzijde schrijven of ze het al dan niet de 
moeite waard vinden om het risico te nemen.   

•voelen•doen

•denken•geloven

moreel intellectueel

emotioneelsociaal
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Brainstormen over oplossingen SOLO 2 

Brainstormen is een welbekende en veelgebruikte methode om problemen op te lossen. Het stimuleert de leerlingen om hun fantasie te gebruiken en 
creatief te zijn. Als het om waarden gaat, kan het van belang zijn in het helpen aandragen van alternatieven. Op het bord wordt een welbepaald probleem 
(kernwoord) geschreven. Wie een idee heeft, komt naar voren en schrijft dit op. Alle leerlingen die een idee hebben komen elk om de beurt naar voren. Als 
er geen nieuwe ideeën meer worden aangereikt, ontstaat er een klasgesprek.  

Regels: 

 Het is niet toegestaan om de ideeën te beoordelen. 

 Iedereen moet aangemoedigd worden om zo wild mogelijke ideeën te bedenken. Het is eenvoudiger om een wild idee terug te brengen tot iets 
bruikbaars dan om een tam idee op te peppen. 

 Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk suggesties worden gedaan. 

 Iedereen wordt aangemoedigd om op ideeën van anderen voort te bouwen. Het combineren en aanpassen van eerder gesuggereerde ideeën leidt 
vaak tot nieuwe.  

 
Schrijfopdracht (essay of presentatie) SOLO 3 

De leerlingen kiezen zelfstandig een bio-ethisch thema (bijv. fertiliteit, transhumanisme e.d.). Schriftelijk of mondeling (dan wel voorbereid) geven de 
leerlingen een zelfstandig kritisch uitgewerkt oordeel. Ze gaan hierbij op zoek naar twee voordelen en twee nadelen om vervolgens een weloverwogen 
conclusie te trekken. Zij mogen dit indienen of, indien bereid, vertellen en uitleggen aan de klasgenoten.    

Ethische commissie Rechtvaardigheid SOLO 4 

De leerlingen vormen een ethische commissie die een rechtvaardige wet bedenkt om een actueel ethisch probleem op te lossen. Ze treden hierover met 
elkaar in dialoog en komen uiteindelijk tot een consensus. 

Variant: De leerlingen worden op de hoogte gebracht van een actueel ethisch probleem (bijv. via krantenkoppen). Vervolgens vormen ze een ethische 
commissie waarbij specifieke gevallen beoordeeld worden vanuit de huidige wetgeving om na te gaan of ze legaal zijn. 
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All that we share SOLO 1 

Bij deze werkvorm is het van belang dat er een sfeer van vertrouwen en veiligheid heerst.  

Instructies: 

In dit spel denken de leerlingen na over wat hen verbindt. Het spel toont aan dat ze veel meer gelijkenissen hebben met elkaar dan verschillen.  

We starten met een gesprek in kleine groepjes waarbij de leerlingen aan elkaar vertellen wat hen bezighoudt, wat ze misschien niet weten van elkaar maar 
wel belangrijk is.(+-30min.). 

Daarna gaan de leerlingen in een kring staan. De leerkracht leest telkens een zin voor. Wanneer de leerlingen zich aangesproken voelen, gaan ze in het midden 
van de kring staan. Op die manier worden de gelijkenissen en verschillen tussen elkaar visueel weergegeven. Belangrijk is dat er ruimte voor vertrouwen is. 
De leerlingen hoeven zich niet te verantwoorden, hoeven niet te blijven staan of in het midden te gaan staan als ze dat niet willen.  

Voorbeeldzinnen: 

 Wie woont in deze stad? 

 Wie is 14 jaar ? 

 Wie eet graag chocolade? 

 Wie doet graag aan sport? 

 Wie gaat graag naar school? 

 Wie viert graag kerst? 

 Wie heeft stiefouders ? 

 Wie is gelovig? 

 Wie zit in de jeugdbeweging? 

 Wie houdt van kunst/P.O.? 

 Wie is verliefd ? 

 Wie is ooit al gepest/uitgesloten? 

 Wie heeft anderen al gepest/uitgesloten? 

 Wie heeft spijt van iets? 

 Wie voelde zich ooit al eenzaam? 

 Wie heeft een vriend of vriendin die homo-, biseksueel of lesbisch is? 

 Wie heeft het moeilijk met zijn thuissituatie? 
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 Wie heeft soms het gevoel misbegrepen te zijn, dat mensen je niet echt kennen? 

 Ga in het midden staan als je iemand mist. 

 Ga in het midden staan als je je ooit gekwetst hebt gevoeld door een opmerking van iemand die je niet kende. (Die je bijvoorbeeld aansprak op basis van 
je uiterlijk.) 

 … 
 
Nabespreking: 

De leerlingen krijgen de kans hun gevoelens en/of gedachten te verwoorden. Wat willen ze kwijt over deze oefening? Wat vonden ze moeilijk? Wat hebben 
ze bijgeleerd? … 

Ik ga op reis en ik neem mee  SOLO 3 

Instructies vooraf:  

 Schrijf op etiketten verschillende karakteristieken  

 De leerlingen staan in twee rijen, met de rug naar elkaar. Ze zien dus het etiket van de andere leerlingen nog niet.  

 Deel aan elke leerling een etiket uit, dat ze op hun voorhoofd kleven.  
 
Instructies tijdens het spel: 

 De leerlingen gaan op reis en moeten een metgezel zoeken. Ze kiezen iemand uit de groep.  

 De leerlingen wandelen rond en bekijken het etiket van de andere leerlingen. 

 Ze zoeken iemand met wie ze de reis willen maken. Als ze iemand hebben gevonden, gaan ze per twee zitten. 
 
Instructies nadien: 

 Waarom heb je die persoon eruit gekozen? 

 In welke mate heeft de karakteristiek op zijn/haar voorhoofd een invloed gehad op jouw keuze? 

 Heb je iemand er niet uit gekozen door wat er op zijn/haar voorhoofd geschreven stond? 

 Hoe voel je je wanneer anderen zich al een idee over jou hebben gevormd zonder je echt te kennen? 

 Waarom hebben we de neiging om beelden/stereotypen te plakken op sommige mensen/groepen? 
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Waardencontinuüm: standpunten wisselen SOLO 2 
Bron 
Oxfam (2006). Teaching Controversial Issues. Global Citizenship Guides 
 
Doel 
Deze activiteit genereert een discussie over een controversieel probleem, moedigt leerlingen aan om te luisteren naar de mening van anderen en ontwikkelt 
redeneervaardigheden.  
 
Materiaal 
Kleine stukjes papier / indexkaart voor elke leerling 
 
Verloop 
3. Lees de volgende verklaring voor de klas: 'Geweld, hetzij door demonstranten of door de politie, is nooit gerechtvaardigd in protesten.’ 
4. Vraag de leerlingen om hun standpunt over deze verklaring te kiezen en het op hun papier te schrijven. 
5. Ze zouden een cijfer moeten schrijven tussen 1 en 5, waarbij 1 'helemaal mee oneens' is en 5 'zeer mee eens'. 
6. Ze moeten nu iemand vinden die hun standpunt deelt en de verklaring gedurende drie minuten bespreken. Als ze op enig moment van mening 

veranderen, kunnen ze hun nieuwe kijk op hun papier noteren. 
7. Vervolgens spreken leerlingen een medeleerling aan wiens positie één stap van hen verwijderd is. 
8. Uiteindelijk komt de klas samen en bespreekt het proces: 

 Hoeveel leerlingen hebben ontdekt dat ze van positie zijn veranderd? 

 Waarom zijn ze van mening veranderd? 

 Wat hebben ze uit dit proces gehaald? 
 
Duurzame ontwikkeling. Lokaal tot wereldwijd vragenuur SOLO 3 
 
Bron 
Oxfam (2006). Teaching Controversial Issues. Global Citizenship Guides 

Doel 

Deze activiteit moedigt leerlingen aan hun analyse- en informatieverwerkingsvaardigheden te gebruiken en om de impact van lokale activiteiten op globale 
activiteiten aan te tonen. 
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Materiaal 

Fotokopieën van een tijdschrift- of krantenartikel 

Verloop 

9. Gebruik een krantenbericht of een tijdschriftartikel over een milieuprobleem, zoals overstromingen. De leerlingen beantwoorden in groepjes van twee 
de volgende vragen: 

 Hoe beïnvloedt dit mensen in jouw omgeving? 

 Hoe beïnvloedt dit mensen in België? 

 Hoe beïnvloedt dit mensen over de hele wereld? 

 Hoe beïnvloedt dit de natuurlijke omgeving? 

 Wat zijn de oorzaken ervan? 

 Zijn de oorzaken dezelfde voor mensen over de hele wereld? 

 Wat zijn de oplossingen daarvoor? 

 Zijn de oplossingen dezelfde voor mensen over de hele wereld? 

 Wanneer iets in een deel van de wereld gebeurt, heeft dit dan gevolgen voor mensen op andere plaatsen? 

 Hoe is dit een wereldwijd probleem? 
 
10. Zodra ze deze vragen hebben beantwoord, gebruikt elk paar leerlingen dit als basis voor een klasdiscussie.  
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Mortier, F. & Raes, K. (1997) Een kwestie van behoren. Stromingen in de hedendaagse ethiek. Gent 

Singer, P. (2001). Een ethisch leven. Utrecht: Unieboek | Het Spectrum BV 
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Dejaeghere, A. , et al. (2017). Vroeger gaat niet over: herinneringseducatie als pedagogische praktijk. Leuven: Lannoo 

Websites 

De Maakbare Mens, een forum voor ethische en maatschappelijke thema’s, zie https://www.demaakbaremens.org/themas/maakbare-mens/   

Nieuwe didactische werkvormen in ethiekonderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, zie 
https://nvbioethiek.files.wordpress.com/2015/04/podium-15-1-nieuwe-didaktische-werkvormen.pdf    

KIDS-GIDS, een project van HoGent over hoe stedelijk burgerschap van kinderen en jongeren versterkt kan worden via de planning van de stedelijke 
ruimte, zie http://kids-gids.be/  

FREE2CHOOSE, een discussieprogramma van de Anne Frank Stichting voor jongeren van 15 jaar over botsende grondrechten en de grenzen van 
vrijheid met een educatief aanbod, zie edu.annefrank.org/free2choose 

Materiaal ontwikkeld door Sensoa om te leren omgaan met stereotypen, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-ge-zijt-mijn-
stereotype-niet 

Lesmateriaal (methodieken, werkvormen, e.d.) ontwikkeld door Cavaria om te leren omgaan met stereotypen, zie https://www.schooluitdekast.be/ 

De impact van sociale media op de samenleving, zie mediawijs.be 

Digitale voetafdruk: hoe bescherm je jezelf online, zie http://childfocus.be/sites/default/files/jezelf_online_beschermen.pdf 

https://www.demaakbaremens.org/themas/maakbare-mens/
https://nvbioethiek.files.wordpress.com/2015/04/podium-15-1-nieuwe-didaktische-werkvormen.pdf
http://kids-gids.be/
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-ge-zijt-mijn-stereotype-niet
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-ge-zijt-mijn-stereotype-niet
https://www.schooluitdekast.be/
http://mediawijs.be/
http://childfocus.be/sites/default/files/jezelf_online_beschermen.pdf
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Amnesty International Vlaanderen (2015):  10 vooroordelen over vluchtelingen ontkracht, zie 
www.amnestyinternational.be/sites/default/files/bijlagen/vooroordelenamnestyboekje.pdf  

Documentaires/voorstellingen 

Videofragment 'All That We Share' (2017) is gemaakt door de Deense tv-zender TV 2. Het begint met groepen mensen die letterlijk in hokjes 
worden gestopt. Vluchtelingen, verpleegsters, bouwvakkers, allemaal worden ze in verschillende vakken in een zaal gezet. “Misschien hebben we 
meer gemeen dan we denken?" 

Videofragment ‘The DNA Journey’ (2016), is gemaakt door de Deense boekingswebsite Momondo. Tijdens dit boeiende experiment ontdekken 67 
mensen van over de hele wereld wie ze echt zijn via een DNA-test. De resultaten blazen de deelnemers van hun sokken. Over vooroordelen over 
andere nationaliteiten.  

Kortfilm ‘Pizza Verdi’(2011) over stereotypen, vooroordelen en beeldvorming.  
Inspirerende TED-talk over ons leven en onze culturen die samengesteld zijn uit veel overlappende verhalen: “The danger of a single story” van 
novelist Chimamanda Adichie, zie https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story    

Andere 

‘Waarden en normen’, een inspiratiegids van VIA Don Bosco waarin er verschillende activiteiten staan die op een ludieke wijze de concepten 
‘waarden’ en ‘normen’ uitleggen voor leerlingen in het secundair onderwijs, zie https://www.viadonbosco.org/nl/educatie/waarden-en-normen-0    

‘Toekomstdromen’, een inspiratiegids van VIA Don Bosco voor leerkrachten rond het thema ‘Toekomstdromen en ambities. Hier en in het zuiden’, 
zie http://www.viadonbosco.org/nl/edcatie/toekomstdromen-0  

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra :  

- Stichting Vredeseducatie  (2011). Vooroordelenkoffer. 
- Evens Stichting (2008). Free2choose: educatief project voor de derde graad secundair onderwijs (DVD) 
- Sensoa (2014). Weetewa… ge zijt mijn stereotype niet: het educatief pakket. 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K64. Definitie van:  

- Identiteit 
- Waarde  
- Norm  
- Regel  
- Gedragscode 
- Wet 

 
 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V70. de eigen waarden benoemen en de 
invloed van anderen hierin herkennen. 
 
 
 

 A59. zijn opmerkzaam voor factoren die het 
keuze- en besluitvormingsproces kunnen 
beïnvloeden.  

 
 

 

K65. Keuze uit thema’s rond de impact van 
reclamemedia  

 

 V71. de invloed van de sociaal-culturele context 
op het eigen denken, handelen en 
communiceren herkennen. 
 
 

 A60. zijn bereid om verantwoordelijkheid voor 
het eigen handelen op te nemen.  

 

K66. Stappenplan van een participatieproces 

 
 

Competentie waardevorming – eerste graad 
Cluster 2 – Keuzevorming 
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K67. Definitie van:  
- Rolpatroon 
- Statussymbool 

 

 V72. machtsstructuren en institutionele 
barrières in en tussen culturele groepen 
beschrijven. 
 
 
 
 

 A61. zijn bereid om anderen in 
beslissingsprocessen op te nemen. 

 

K68. Ecologische voetafdruk 

 

 V73. democratische processen en procedures in 
de context van samenleven uitleggen. 
 
 
 

 

K69. Definitie van democratie 

 

 V74. samen met anderen groepsdoelen 
formuleren en het eigen gedrag zo inrichten dat 
deze doelen bereikt kunnen worden. 
 
 
 

 

 V75. criteria van besluitvorming uitleggen en, 
onder begeleiding, in klascontext toepassen. 
 
 

 

K70. Keuze uit thema’s rond wetten die de 
werking van de democratische samenleving 
waarborgen 

 
 

K71. Definitie van macht 

 
 

 V76. de impact van individuele keuzes en 
consumptiepatronen op de wereld beschrijven.  
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K72. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K73. Definitie van overgangsrite  De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V77. de eigen waarden analyseren en de 
invloed van anderen hierin beargumenteren. 

 A62. zijn opmerkzaam voor factoren die het 
keuze- en besluitvormingsproces kunnen 
beïnvloeden. 

K74. Onderscheid tussen: 
- Bevel 
- Gehoorzaamheid  
- Vrije keuze  
- Dwang  
- Moreel toeval – Bernard Williams 

K75. Keuze uit thema’s rond de impact van 
reclametechnieken 

 

K76. Keuze uit thema’s rond privacy 

 

 V78. onderzoeken hoe de sociaal-culturele 
context het eigen denken, handelen en 
communiceren kan beïnvloeden. 

 A63. zijn bereid om verantwoordelijkheid voor 
het eigen handelen op te nemen. 

Competentie waardevorming – tweede graad 
Cluster 2 – keuzevorming 

TERUG 
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K77. Besluitvormingsmethoden: 
-Meerderheid van stemmen 
-Loten 
-Consensus 
-Autoriteit 
-Delegatie 

K78. Keuze uit thema’s rond de democratische 
werking van de gemeente en de natiestaat 

 V79. machtsstructuren en institutionele 
barrières in en tussen culturele groepen 
onderzoeken. 

 A64 zijn bereid om anderen in 
beslissingsprocessen op te nemen.  

 V80. democratische processen en procedures in 
de context van samenleven uitleggen en kritisch 
evalueren. 

 

K79. Bouwstenen van de democratie: gelijkheid, 
tolerantie, solidariteit 

 V81. samen met anderen groepsdoelen 
formuleren en het eigen gedrag zo inrichten dat 
deze doelen bereikt kunnen worden. 

 

K80. Keuze uit thema’s rond wetten die de 
werking van de democratische samenleving 
waarborgen 

 V82. criteria voor besluitvorming in groep 
opstellen, toepassen en evalueren.  

 

K81. Besluitvormingstheorie – begrensde 
rationaliteit (Simon) 

 V83. de impact van individuele keuzes en 
consumptiepatronen op de wereld 
beargumenteren en vergelijken met anderen.  

 

  

K82. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K83. Onderscheid tussen: 
- Vrije wil 
- Lot 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V84. reflecteren over de eigen waarden binnen 
de context van de eigen identiteitsvorming. 

 A65. zijn opmerkzaam voor factoren die het 
keuze- en besluitvormingsproces kunnen 
beïnvloeden.  

K84. Onderscheid tussen: 
- Propaganda 
- Indoctrinatie 

K85. Keuze uit thema’s rond de impact van 
media 

 V85. reflecteren over hoe de sociaal-culturele 
context het eigen denken, handelen en 
communiceren kan beïnvloeden. 

 A66. zijn bereid om verantwoordelijkheid voor 
het eigen handelen op te nemen. 

K86. Keuze uit thema’s rond de impact van 
status en sociale klasse 

 V86. reflecteren over hoe machtsstructuren en 
institutionele barrières in en tussen culturele 
groepen werkzaam zijn. 

 A67. zijn bereid om anderen in 
beslissingsprocessen op te nemen. 

K87. Keuze uit thema’s rond de transnationale 
en internationale democratische werking 

 V87. reflecteren over democratische processen 
en procedures in de context van samenleven. 

 

K88. Bouwstenen van de democratie: scheiding 
der vier machten, secularisme 

Competentie waardevorming – derde graad 
Cluster 2 – keuzevorming 
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K89. Keuze uit thema’s rond wetten die de 
werking van de democratische samenleving 
waarborgen 

 V88. samen met anderen groepsdoelen 
formuleren en het eigen gedrag zo inrichten dat 
deze doelen bereikt kunnen worden. 

 

K90. Besluitvormingstheorie – begrensde 
rationaliteit (Simon) 

 V89. criteria van besluitvorming in groep 
opstellen, toepassen en evalueren.  

 

K91. Kennisinhouden in te brengen op basis van 
eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

  

 V90. de impact van individuele keuzes en 
consumptiepatronen op de wereld evalueren 
en de verhouding hiervan t.o.v. de eigen 
identiteit beargumenteren.  
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Werkvormen 

Collage SOLO 2 

De leerlingen maken een collage met een foto van zichzelf in het midden en daarrond foto's, tekeningen, cartoons, prenten en teksten over hun leefwereld 
en de dingen die zij belangrijk vinden. Ze geven hierover uitleg aan hun klasgenoten. (De collage kan opgeborgen worden en bij het afsluiten van het 
betrokken leerjaar opnieuw besproken worden). 

Waardenlijst voor samenhorigheid in de klas SOLO 2 

De leerlingen krijgen een lijst met waarden en duiden daarin een aantal waarden aan die ze heel belangrijk vinden in hun relatie met anderen. Zo kunnen ze 
bijv. samen in een klasgesprek een reeks waarden uitkiezen die ze belangrijk vinden voor de positieve groepssfeer in de klas.  

Op het internet zijn heel wat ‘waardenlijsten’ te vinden, waaronder ook enkele online tests. Deze waardenlijsten of tests kunnen de basis vormen om met 
leerlingen te spreken over wat ze belangrijk vinden en te onderzoeken welke waarde ze kiezen wanneer er in een situatie een waardenconflict voorkomt. Er 
kan ook nader worden ingegaan op verschillen tussen de gekozen waarden en mogelijke verklaringen van de leerlingen. 

De verplichte of-ofkeuze SOLO 2 

Deze oefening dwingt de leerlingen om te kiezen uit twee alternatieven. In het bepalen met welke van de alternatieven ze zich het meest kunnen 
identificeren, moeten de leerlingen hun gevoelens, waarden en de ideeën die ze over zichzelf hebben, onder de loep nemen. De leraar laat de stoelen en 
tafels aan de kant schuiven, zodat er een open ruimte in de klas ontstaat. De leraar stelt vervolgens een vraag als: ‘Waarmee kun je je meer identificeren, 
met … of met …?’. De leerlingen die voor de eerste optie kiezen, moeten dan aan de ene kant gaan staan en de anderen aan de andere kant. Iedere leerling 
wordt gevraagd aan zijn kant met iemand kort de redenen van zijn keuze te bespreken. Eventueel kan een klasgesprek plaatsvinden. Daarna gaat iedereen 
weer in het midden staan voor de volgende vraag. Dit kan zo een aantal keren herhaald worden.  

  

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie waardevorming: cluster 2 – keuzevorming 
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Het reclamegesprek SOLO 3 

De leerlingen brengen enkele voorbeelden van reclame mee waarvan ze vinden dat ze er zelf door beïnvloed worden (kranten, tijdschriften, televisie, 
internet) en bespreken dit met elkaar in een kringgesprek (klassikaal of in groepjes). De leerlingen kunnen op een gepaste wijze ook klasgenoten aanvullen 
en wijzen op elementen uit reclame die hen beïnvloeden.  

Interview over ‘de tijd van toen’ (rolpatronen) SOLO 3 

De leerlingen bedenken, onder begeleiding van de leerkracht, vragen voor een interview met hun ouders en grootouders over ‘de tijd van toen’. Deze 
vragen hebben onder meer betrekking op de (machts)verhoudingen tussen man en vrouw op het vlak van werk- en huistaken en vrijheid in huis en 
buitenshuis. De leerlingen schrijven daarna de afgenomen interviews al dan niet uit. Nadien volgt een reflectiegesprek of presentatie in de klas waarin de 
vergelijking tussen generaties en eventueel culturen wordt gemaakt en de invloed van rolpatronen wordt besproken.   
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Voedselvoetafdruk SOLO 3 

 De leerlingen doen de voedselvoetafdruktest (http://www.voedselvoetafdruk.be). Deze test brengt in kaart welke impact iemands persoonlijke 
levensstijl heeft op de aarde.  

 De leerlingen vergelijken vervolgens hun voetafdruk met elkaar en bespreken in groepjes van drie tot vier welke acties ze hieraankunnen koppelen om 
hun voetafdruk te verminderen. Ze noteren dit op flappen en stellen dit dan aan de rest van de klas voor. 

 
Pokerface SOLO 3 

Deze werkvorm nodigt de leerlingen uit om na te denken over het begrip ‘status’. Je hebt een kaartspel en plakband nodig.  

 Vraag aan de leerlingen om een kring te vormen. Deel de speelkaarten uit aan de leerlingen met de zijde waarop een getal staat naar beneden.  

 Vraag aan elke leerling om de kaart op hun voorhoofd te plaatsen, zonder dat ze de waarde van hun kaart hebben gezien.  

 Vertel aan de leerlingen dat azen bijzonder hoog zijn: iedereen wil met ze praten. Het getal 2 heeft de laagste waarde: niemand vindt tweeën belangrijk 
en vindt praten met hen overbodig. Alle overige getallen bevinden zich op een continuüm tussen de hoogste en de laagste waarde.  

 De leerlingen mogen zich vanaf nu onder elkaar mengen en in interactie treden gedurende zes tot zeven minuten, met in gedachten de waarde van de 
kaarten.  

 Als de tijd is afgelopen, moeten de leerlingen zich op een lijn trachten te plaatsen, zonder naar hun kaart te kijken. Ze moeten zich plaatsen volgens de 
behandeling die ze hebben gekregen met azen aan de ene kant en tweeën aan de andere kant.  

 Dan mogen de leerlingen hun kaart controleren.  

 De leerlingen plaatsen zich opnieuw in een cirkel voor een klasgesprek: hoe hebben ze de gelaagdheid of hun status ervaren? Wordt dit vaak ook zo 
ervaren op school of in de ruimere samenleving? De leerlingen formuleren vanuit hun ervaring een definitie van ‘status’.  
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Identiteitscirkels SOLO 1 

Elke leerling maakt of krijgt onderstaand basisontwerp, dat lijkt op het schema van een molecuul. 

 

Binnen dit schema mag elke leerling zijn naam in de middencirkel schrijven. Elke extra cirkel moet een woord of zin zijn die een element van zijn identiteit 
beschrijft. Indien nodig kan de leerkracht een voorbeeldmodel tonen ter illustratie. De hele groep gaat nu in een grote open ruimte staan en vormt een 
binnenste en een buitenste cirkel. De leerlingen bespreken vervolgens per twee hun identiteitscirkels in twee minuten. De buitenste cirkel schuift om de 
twee minuten door, totdat iedereen weer op zijn oorspronkelijke plaats terechtkomt. Nadien kan een klasgesprek hierover plaatsvinden. 

De kofferstrategie SOLO 2 

Het doel van deze werkvorm is de leerlingen de relatieve waarde van hun bezittingen te laten vaststellen. De leraar vraagt de leerlingen om zich voor te 
stellen dat ze emigreren en door plaatsgebrek slechts één grote koffer kunnen meenemen. Alles wat niet in die koffer past, moeten zij achterlaten. 
Vervolgens beschrijft de leraar kort wat ze in hun nieuwe woonplaats kunnen verwachten. De leerlingen moeten nu een lijst maken met de (tien) 
bezittingen die ze in die koffer zouden willen meenemen. Wanneer iedereen een lijst heeft gemaakt, kan de leraar een paar leerlingen vragen om hun lijst 
aan de klas voor te lezen en toe te lichten waarom zij juist die dingen mee zouden willen nemen. Daarna kan er door de hele klas (of in groepjes) worden 
gediscussieerd. Ze kunnen hun lijsten ook aan de muren van het klaslokaal ophangen. Dan kan men elkaars lijsten bestuderen, er vragen over stellen en 
eventueel veranderingen in de eigen lijst aanbrengen. Nadien kan nagegaan worden of er bezittingen opgesomd zijn die voor elke mens onmisbaar zijn en 
kan men onderzoeken waarom ze (al dan niet) onmisbaar zijn voor iedereen. 

 

...

...

...

......

...
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Checklist nepnieuws SOLO 3 

De leerlingen krijgen in groepjes van twee tot vier elk een sociaal medium toegewezen en gaan op zoek naar berichtgeving die volgens hen fout is. Ze 
noteren alle fouten samen op een flap. Vervolgens wordt een expertennetwerk opgericht: aan de hand van een doorschuifsysteem treden telkens twee 
groepjes gedurende vijf minuten in discussie. Zo wordt doorgeschoven tot alle groepjes met elkaar overlegd hebben. Vervolgens wordt klassikaal op zoek 
gegaan naar algemene criteria om vals van juist nieuws te kunnen scheiden en eventueel manieren om ‘fact-check’ meer of beter te integreren in de 
geraadpleegde media. 

Interview over discriminatie SOLO 3 

De leerlingen bereiden klassikaal richtvragen voor om een interview af te nemen van een persoon die op een of meer gronden werd gediscrimineerd.  

Vervolgens nemen ze in groepjes van ongeveer drie leerlingen een interview af van een gediscrimineerde persoon. Achteraf worden de inzichten in en de 
invloed van discriminatie klassikaal besproken.  

The problem pitch SOLO 3 

 De leerlingen krijgen de opdracht om in groepjes van drie voorstellen te bedenken om een paar problemen in de gemeente of natie of … tot een 
oplossing te brengen.  

 Elk groepje krijgt vervolgens 1 minuut om zijn voorstel te verkopen aan de rest van de klas.  

 De leerlingen kiezen klassikaal één voorstel door stemming (hand opsteken, op papier, via een app e.d.).  

 De leerlingen stellen in groepjes een plan van aanpak op om dit voorstel uit te voeren.   
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Eropuit! SOLO 3 

Het is belangrijk dat de leerlingen de link leggen tussen een realistische context en de geziene inhouden in de klas of op school. Er kan bijv. een excursie 
gemaakt worden naar de bevoegde (regionale of nationale) instanties. De leerlingen krijgen op voorhand een blad met richtvragen en/of moeten 
doeopdrachten uitvoeren.  

Mogelijke uitvoering: 

- Educatief dagprogramma in het Vlaams Parlement: Een dag in het Vlaams Parlement. Wegwijs raken in de politiek. De spelregels van onze democratie zelf 
ervaren. In de rol van volksvertegenwoordiger kruipen tijdens een 'commissievergadering'. Of als gemeenteraadslid het beleid van de gemeente mee vorm 
geven. De Kracht van je Stem organiseert dagprogramma's op maandag, woensdag en vrijdag. Opgelet: inschrijvingen starten jaarlijks op de eerste 
schooldag na de paasvakantie. Dagprogramma’s zijn snel volzet.- Europees Parlement rollenspel. 

Het rollenspel is gratis en ontworpen voor scholieren van 14-16 jaar. Groepen tellen tussen 16 en 32 personen. De leerlingen onderhandelen met elkaar om 
de toekomst van Europa te realiseren. In virtuele groepen debatteren ze over de thema’s water, solidariteit en microchips. De activiteit vindt plaats in het 
Parlementarium, het Bezoekerscentrum van het Europees Parlement in Brussel. Het rollenspel duurt ongeveer 2½ uur. Meer info, 
zie http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/rollenspel.  

- EP Galaxy Talent Show 
 
Geleid bezoek voor groepjes van vier of vijf leerlingen tussen 10 en 14 jaar in het Parlementarium om te leren over de Europese Unie en het Europees 
Parlement. Meer info, zie http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/parlamentarium 
 
Het voorstel voor de leerlingenraad SOLO 3 

 De leerlingen krijgen de opdracht om in groepjes van drie voorstellen te bedenken voor de leerlingenraad om de schoolwerking te verbeteren, 
bijvoorbeeld op vlak van dagindeling.  

 Elk groepje krijgt vervolgens 1 minuut om zijn voorstel te verkopen aan de rest van de klas.  

 De leerlingen kiezen klassikaal één voorstel door stemming (hand opsteken, op papier, via een app e.d.).  

 De leerlingen stellen in groepjes een plan van aanpak op om dit voorstel uit te voeren.  

 Een variant hierop: de leerlingen beslissen klassikaal één plan van aanpak en verkiezen een afgevaardigde die hiermee naar de directeur gaat om het te 
laten implementeren.   

 
KlasLab SOLO 3 & 4 
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In het KlasLab worden wetenschappelijke experimenten (en hun oorspronkelijke opzet) binnen de klascontext vertaald als creatieve werkvormen. 

Hieronder twee voorbeelden binnen de cluster keuzevorming: 

- ‘De sluier van onwetendheid’ of ‘The Veil of Ignorance’ (John Rawls). 
Gedachte-experiment: stel je voor dat je geen weet hebt van je positie, talent, kansen, inkomen, afkomst, sekse e.d. Hoe zou je dan de beschikbare 
middelen verdelen? Dit gedachte-experiment is een denkbeeldige toestand waarin leerlingen vrij de basisprincipes van hun maatschappij kunnen 
kiezen. Ze worden hierbij verondersteld niets concreets te weten over hun precieze positie in de samenleving. De leerlingen bespreken in kleine 
groepjes hun bevindingen en noteren dit op flappen. Vervolgens stelt elke groep zijn bevindingen aan de rest van de klasgroep voor. Er volgt een 
discussie, waarbij de leerlingen tot slot gezamenlijk achter een sluier van onwetendheid een contract opstellen. Het experiment heeft als 
uitgangspunt dat deelnemers de rechtvaardigheid zouden invullen als gelijkwaardigheid en niet zouden kiezen voor bijvoorbeeld andere principes. 

- ‘Het dilemma van de gevangene’ of ‘The Prisoner’s Dilemma’ (speltheorie). Meestal luidt de formulering ongeveer als volgt: 
Er is een ernstig misdrijf gepleegd. Twee gewapende mensen worden gepakt en het lijkt erop dat het de daders zijn, maar het bewijs ontbreekt. Ze 
worden apart in de cel gezet en kunnen niet met elkaar communiceren. 
De openbaar aanklager doet elke verdachte het volgende voorstel:  
‘Als jullie allebei blijven zwijgen, kan ik jullie niet veel maken. Je krijgt dan alleen een geldboete wegens wapenbezit zonder vergunning. 
Als er één bekent is de zaak rond. Degene die bekent zal ik laten gaan omdat hij zo goed heeft meegewerkt. Degene die niet bekent kan minstens 
tien jaar gevangenisstraf verwachten. 
Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei vijf jaar.’ 
 
De vraag is: wat doet een gevangene het best (optimale strategie)? 
 
De kern van het dilemma is dat het voor beide verdachten samen weliswaar beter is om te zwijgen, maar dat elke verdachte alleen aan zijn eigen 
voordeel denkt. Ongeacht wat de ander doet, is het voor elke verdachte beter om te bekennen. Immers: als de ander zou zwijgen, heeft bekennen 
het grootste voordeel, en als de ander bekent, heeft bekennen ook het grootste voordeel. Onderstaande tabel geeft de gedachtegang van elk van 
de verdachten weer: 
 

 Ik zwijg Ik beken 

Ander zwijgt Ik krijg een geldboete Ik ben vrij 

Er zijn tal van varianten te vinden op het internet (vervoer, geld enz.).  

De leerkracht kan dit experiment voorstellen en een discussie opstarten (klassikaal of in kleine groepjes), met als doel dat de leerlingen zelf achterhalen welke 
strategie het meeste voordeel zal bieden in een bepaalde context.   
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Waardeschaal SOLO 3 

De waardeschaal geeft een hele reeks van mogelijke positiekeuzen tussen de uiteinden van de schaal. De leerlingen worden zich zo bewust van het feit dat 
in de meeste gevallen de standpunten niet alleen zwart en wit, maar vaak ook genuanceerd kunnen zijn. Zij zullen waarschijnlijk het of-of- en het zwart-wit-
denken verlaten, wat vaak ontstaat bij discussies in de klas. De waardeschaal brengt de leerlingen er bovendien toe om voor dat wat zij vinden en waar zij 
van overtuigd zijn openlijk uit te komen.  

Het onderwerp wordt door de leraar of door de leerlingen aangereikt. We gebruiken als voorbeeld ‘Hoeveel persoonlijke vrijheid heb je?’. De waardeschaal 
zou er dan als volgt gaan uitzien: 

 

Alles wordt voor je beslist.                                             Je beslist alles zelf. 

 

Als de leraar de waardeschaal op het bord heeft gezet, geeft hij (een paar) leerlingen de beurt. Het is de bedoeling dat die leerlingen hun positie tussen de 
twee uiteinden aangeven, zonder de redenen hiervan te vermelden. Later in de discussie is daar ruimte voor. Als de eersten aan de beurt zijn geweest, geeft 
de leraar de klas even tijd opdat iedereen tot een positiekeuze kan komen. Daarna ontstaat er vanzelf een discussie. Soms liggen de positiekeuzen van de 
leerlingen dicht bij elkaar. Als dit voorkomt, kan de leraar vragen of de leerlingen hun positiekeuzen vooraf op een blad papier willen schrijven en er daarna 
een paar uitkiezen die aan het bord komen.  

De waardeschaal kan ook een echte of denkbeeldige lijn zijn die dwars door het klaslokaal loopt. De leerlingen kunnen dan op de lijn gaan staan en met 
diegenen die naast hen staan uitzoeken of de plaats die zij innemen wel overeenkomt met hun stellingname. 

Een Grondwet voor je klas  
(zie: https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/opdracht-een-grondwet-voor-onze-klas-school) 

De bedoeling van de oefening is om een gemeenschappelijke ‘grondwet’ op te stellen voor de klas. In een eerste stap kiezen de leerlingen in duo’s of trio’s 
wat de meest belangrijke artikelen moeten zijn. In een tweede stap wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke grondwet, die de leerlingen uiteindelijk 
moeten goedkeuren met een tweederde meerderheid, zoals bij de echte Grondwet. De hele opdracht door maken leerlingen kennis met 
besluitvormingsprocessen en worden ze uitgedaagd om met elkaar te overleggen, keuzes te maken en te beargumenteren, naar elkaar te luisteren en 
respect te tonen voor de standpunten en argumenten van anderen. 
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Lesideeën over Europa (Nederland), zie gratis te downloaden lesmateriaal van ProDemos en lesideeën van Europa Nu 

Europa onder de loep - voor 3e graad secundair, zie http://www.oost-  
vlaanderen.be/public/economie_landbouw/internationale_relaties/europa/europa_direct/lesmateriaal/onder_de_loep/index.cfm 
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Informatie over deugden, zie http://www.deugdenproject.nl  

Instellingen en organen van de Europese Unie, zie http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_nl  

Kleur Bekennen, een educatieve organisatie die zich toespitst op wereldburgerschapseducatie met allerhande lesmateriaal en inspiratiebundels met 
thema’s als: 
duurzame ontwikkeling, migratie, democratie en burgerzin, sociale rechtvaardigheid, diversiteit en interculturaliteit, mensenrechten en 
kinderrechten, vrede en conflict, wereldeconomie en consumptie, leerlingenparticipatie en draagvlakversterking, zie http://www.kleurbekennen.be  

Montesinnos H. (2012). De rol van overgangsrituelen in de adolescentie in westerse en niet-westerse culturen. Zie 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/894/018/RUG01-001894018_2012_0001_AC.pdf  

Studio Globo, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in mondiale en interculturele vorming voor het basis-, secundair en hoger 
onderwijs, lesmaterialen en workshops vind je op https://www.studioglobo.be/nl/secundair met o.a. lesmateriaal specifiek voor het secundair 
onderwijs: recepten voor een betere wereld en lessen over actuele thema’s: https://studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actualessen 

TOR, een onderzoeksgroep die zich verdiept in de sociologische studie van tijd, cultuur en de samenleving, zie http://www.vub.ac.be/TOR  

Vormings en studiecel “Mix’it” van HoGent: forum voor studie, documentatie en thematische vormingen over de universaliteit van 
overgangsrituelen, overgangsrituelen in specifieke culturen, levensbeschouwingen, ouder worden in een veranderde samenleving, interculturele 
dialoog, enz., zie https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/humane-en-sociale-wetenschappen/mixit/ 

Het educatieve aanbod voor scholen van Tejo, een organisatie die laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar 
biedt en preventief tegemoetkomt bij dringende hulpvragen, zie http://www.tejo.be/emma-voor-scholen   

Kwaliteitsvolle materialen ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen 
(VAD) die inzicht geven in waarden en normen rond alcohol- en cannabisgebruik binnen relaties, leren grenzen stellen, keuzevorming, enz., zie 
www.vad.be . Specifieke materialen ontwikkeld voor het secundair onderwijs: ‘Rock Zero’ (alcohol), ‘Maat in de shit’ (cannabis), ‘Crush’ (alcohol en 
cannabis),’You Bet!’ (gokken), ‘PLAY’ (gamen) en ‘Friends & Fun’ (veilig uitgaan). 

Informatiedossier voor leerkrachten secundair onderwijs over de voedingsdriehoek met ondersteunend lesmateriaal ontwikkeld door het Vlaams 
Instituut Gezond Leven over duurzame voeding, reflectie over onze eetcultuur, voedingsadviezen uit de media, overconsumptie en 
voedselverspilling, zie http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-de-voedingsdriehoek 
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Lesideeën ontwikkeld door Sensoa met discussievragen voor het secundair onderwijs rond lichaamsbeeld op basis van vlogs (videoblogs), zie 
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa  

PLAY, een spel van VAD. PLAY wil jongeren inzicht geven in hun eigen gamegedrag en dat van hun leeftijdsgenoten. Dit pakket is geschikt voor de 
eerste graad secundair onderwijs. Zie http://www.vad.be/materialen/detail/play---educatief-materiaal-over-verantwoord-gamen-en-
vrijetijdsbesteding 

Educatief materiaal over propaganda, zie https://mediawijs.be/tools/praktijkfiche-maak-affiche en mindovermedia.be  

Lespakket over reclamewijsheid, zie https://mediawijs.be/lespakkettenadlit/basisonderwijs en https://mediawijs.be/tools/word-reclamewijs 

Online gedragscode over veilig chatten, zie http://www.childfocus.be/sites/default/files/instructie_fiche_13.pdf 

Lesmateriaal ‘Status: Schone schijn?!’ over status – vroeger en nu -, zie http://conn3ct.media/educatie/status-schone-schijn 

Affiche over online vriendschappen, zie http://childfocus.be/sites/default/files/online_vrienden.pdf  

Specifiek lespakket 'Connected' van Child Focus voor het secundair onderwijs rond seksualiteit en internet, zie 
http://childfocus.be/sites/default/files/connected_def.pdf  

Educatief materiaal over ‘sexting’, zie www.sexting.be, http://www.childfocus.be/nl/media-center/target_audience/young-people-
89/field_categories/e-safety-98 en https://mediawijs.be/sextmasjien/index.html  

Online lesmateriaal op ‘KlasCement voor wereldburgers’, zie www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/ : 

- Blood in the mobile : Lessenreeks bij de documentaire Blood in the Mobile. www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/71795 
- Site van MOS: https://www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen  

Documentaires/voorstellingen 

Fragmenten uit een documentaire over kinderarbeid in de kledingindustrie, zie 
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie  

Kortfilm ‘Impasse’ (2008) over niet-kiezen.  
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http://www.sexting.be/
http://www.childfocus.be/nl/media-center/target_audience/young-people-89/field_categories/e-safety-98
http://www.childfocus.be/nl/media-center/target_audience/young-people-89/field_categories/e-safety-98
https://mediawijs.be/sextmasjien/index.html
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/71795
https://www.lne.be/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie


 91 

Kortfilm ‘Dilemma’ (2005) over het maken van keuzes. 

Fictie/documentaire ‘Stranger in Paradise’ en bijbehorend lesmateriaal over de machtsverhouding tussen Europa en migranten, zie 
https://professionals.jeugdfilm.be/film/stranger-in-paradise 

Minidocumentaire ‘Wij zijn mensen’, Nic Balthazar (2017), zie http://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/nieuwe-documentaire-
wij-zijn-mensen-voor-in-je-klas   

Andere  

Nieuwsbrief Europa voor onderwijs, zie http://europahuis.us13.list-manage1.com/subscribe?u=365ab9e4210e4a64ce21fb53e&id=d755b15972 
 
Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra :   

- De Aanstokerij (2015) Weet je wat ik wil? Een spel waarbij kinderen respectvol leren discussiëren en creatief samenwerken.  
- Atalanta (2008). Groene Voeten Spel. Utrecht : Jan van Arkel. 
- Mobiel 21 vzw (2007). Live! Interactief lessenpakket over verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving: 3de graad Secundair Onderwijs. 

Leuven. 
- West-Vlaanderen Noord-Zuid Centrum (2010). Food Rock : een duurzame maaltijd voor wereldsterren : ASO en BSO. Roeselare. 

 
 

  

https://professionals.jeugdfilm.be/film/stranger-in-paradise
http://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/nieuwe-documentaire-wij-zijn-mensen-voor-in-je-klas
http://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/nieuwe-documentaire-wij-zijn-mensen-voor-in-je-klas
http://europahuis.us13.list-manage1.com/subscribe?u=365ab9e4210e4a64ce21fb53e&id=d755b15972
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K92. Sociale rollen en bijbehorende 
rolverwachtingen 

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V91 spanningen herkennen tussen de eigen 
identiteit en maatschappelijke verwachtingen.  
 
 
 
 

 A68. engageren zich om agressie en negativiteit 
te voorkomen of verminderen. 

 

K93. Fasen van de conflictcyclus: 
- De latente fase 
- De fase van onderkenning 
- De emotioneel beladen fase 
- De manifeste fase 
- Escalatie 

 

 V92. storingen en falende communicatie 
herkennen als potentiële oorzaken van conflict. 
 
 
 

 A69. zijn hulpvaardig in het oplossen van 
conflicten door anderen te ondersteunen in het 
begrijpen van verschillende mogelijke 
perspectieven. 

 
 

  A70. hebben inzicht in de onverenigbaarheid 
van bepaalde perspectieven en opvattingen 
met de rechten van de mens. 

 

K94. Keuze uit thema’s rond conflictgebieden 
en bijbehorende historische oorzaken 

 

 V93. spanningen en conflicten verklaren door 
conflicterende waarden te benoemen. 
 
 

 A71. zijn bereid om de impact van gedragingen 
en gedragspatronen op het samenleven te 
onderzoeken. 

Competentie waardevorming – eerste graad 
Cluster 3 – conflicten en spanningen 

TERUG 
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K95. Definitie van agressie 

 

 V94. verschillende perspectieven in een conflict 
en mogelijke oplossingen van het conflict 
identificeren. 
 
 

 

  

K96. K1Definitie van geweld 

 

  

K97. Soorten conflicten 

 

  

K98. Onderscheid tussen: 
- Rechten  
- Plichten 

K99. Definitie van rechtstaat 

 

K100. Basisprincipes van complottheorieën 

 
 

K101. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K102. Sociale rollen en bijbehorende 
rolconflicten 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V95. spanningen duiden tussen de eigen 
identiteit en maatschappelijke verwachtingen.  

 A72. engageren zich om agressie en negativiteit 
te voorkomen of verminderen. 

K103. Opvoedingsstijlen  V96. storingen en falende communicatie 
herkennen als potentiële oorzaken van conflict. 

 A73. zijn hulpvaardig in het oplossen van 
conflicten door anderen te ondersteunen in het 
begrijpen van verschillende mogelijke 
perspectieven. 

K104. De escalatieladder van Glasl   A74. hebben inzicht in de onverenigbaarheid 
van bepaalde perspectieven en opvattingen 
met de rechten van de mens en met de 
principes van de rechtstaat. 

K105. Keuze uit thema’s rond conflictgebieden 
en bijbehorende historische oorzaken 

 V97. conflicterende waarden en andere 
aspecten van conflicten in de context plaatsen 
en evalueren. 

 A75. zijn bereid de impact van gedragingen en 
gedragspatronen op het samenleven te 
onderzoeken. 

K106. Soorten conflicten 

 

 V98. verschillende perspectieven in een conflict 
omschrijven en duurzame oplossingen voor het 
conflict formuleren.  

 

  

Competentie waardevorming – tweede graad 
Cluster 3 – conflicten en spanningen 

TERUG 
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K107. Vormen van agressie 

 

K108. Vormen van geweld 

  

K109. Onderscheid tussen: 
- Rechten  
- Plichten 

K110. Kenmerken van de rechtstaat 

K111. Keuze uit thema’s rond complottheorieën 
en hun bijhorende principes 

  

  

  

K112. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K113. Sociale rollen en bijbehorende 
statusconsistentie 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V99. spanningen duiden tussen de eigen 
identiteit en maatschappelijke verwachtingen.  

 A76. engageren zich om agressie en negativiteit 
te voorkomen of verminderen. 

K114. Keuze uit thema’s rond 
conflictbemiddeling 

 V100. storingen en falende communicatie 
herkennen als potentiële oorzaken van conflict. 

 A77. zijn hulpvaardig in het oplossen van 
conflicten door anderen te ondersteunen in het 
begrijpen van verschillende mogelijke 
perspectieven. 

K115. Definitie van integriteit   A78. hebben inzicht in de onverenigbaarheid 
van bepaalde perspectieven en opvattingen 
met de rechten van de mens en met de 
principes van de rechtstaat. 

K116. Keuze uit thema’s rond conflictgebieden 
en bijbehorende historische oorzaken 

K117. Onderscheid tussen: 
- Rechten  
- Plichten 

 

 V101. conflicterende waarden en andere 
aspecten van conflicten in de context plaatsen 
en evalueren. 

 A79. zijn bereid de impact van gedragingen en 
gedragspatronen op het samenleven te 
onderzoeken. 

K118. Principes van de rechtstaat   

Competentie waardevorming – derde graad 
Cluster 3 – conflicten en spanningen 

TERUG 
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K119. Keuze uit theoretische verklaringen voor 
intergroepsconflicten: 
- Cognitief-psychologische verklaring (Allport) 
- Projectietheorie 
- Zondeboktheorie 
- Theorie van de autoritaire persoonlijkheid 
(Adorno) 

 V102. verschillende perspectieven in een 
conflict onderzoeken en reflecteren over 
duurzame oplossingen voor het conflict.   

 

  

K120. Keuze uit thema’s rond complottheorieën 
en hun bijhorende principes 

  

  

K121. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

  



 98 

 

 
 
 
 

Werkvormen 

Communicatiespel SOLO 1 

Een bepaald verhaal wordt al fluisterend van leerling tot leerling doorgegeven. Wanneer het heel de klas is rondgegaan, vertelt de laatste leerling het 
verhaal luidop. Het verhaal zal verschillende aanpassingen ondergaan hebben.  

Mogelijke uitvoeringen: 

 Dit spel kan ook via non-verbaal gedrag gespeeld worden. De leerkracht fluistert een leerling een bepaalde emotie of een bepaalde handeling toe. Via 
non-verbaal gedrag beelden de leerlingen om de beurt de emotie of de handeling uit. De laatste leerling verwoordt luidop wat het non-verbale gedrag 
volgens hem betekent. 

 
Uitstap naar Kazerne Dossin SOLO 3 

Museum en documentatiecentrum over de Holocaust en mensenrechten. De leerlingen komen zo in contact met de gevolgen van polarisering en 
discriminatie. Op basis van dit bezoek kunnen de leerlingen een vergelijkende studie maken tussen discriminatie van minderheidsgroepen (bijv. Joden) in de 
aanloop naar WO II en de discriminatie van minderheidsgroepen (bijv. moslims) de dag van vandaag.  

Inlevingsspel SOLO 3 

De leerlingen staan op een rij en krijgen elk een uitgeschreven personage. De leerkracht leest verschillende situaties of gebeurtenissen voor. Als de situatie 
voordelig is voor het personage van de leerlingen, zetten zij een stap vooruit. Indien de situatie nadelig is, zetten ze een stap achteruit. Nadien vertellen de 
leerlingen aan de klas in welk personage ze zich moesten inleven en hoe ze het spel ervaren hebben en wat met de eigen identiteit en situatie.  

Stellingenspel SOLO 2 

De leerkracht leest een aantal stellingen voor in verband met het lesonderwerp. De leerlingen moeten aangeven of ze al dan niet akkoord gaan en waarom. 

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie waardevorming: cluster 3 – conflicten en spanningen 

 

TERUG 

file:///C:/Users/lvdamme/AppData/Local/Microsoft/windows/INetCache/Content.Outlook/V8U1JTJS/GO!%20Groeiboek%20actief%20burgerschap%20v7.docx%23HOME
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Mogelijke uitvoeringen: 

 Met rode en groene kaartjes geven de leerlingen aan wanneer ze akkoord gaan en wanneer niet. 

 De leerlingen die akkoord gaan lopen over een streep naar de andere kant van de klas. 
 
Cuvelier-rollenspel SOLO 1 

De verschillende ‘axen’ van de ‘axenroos’ van Cuvelier worden op kaartjes geformuleerd. De leerlingen krijgen elk een kaartje toegewezen en een fictieve 
rol die ze moeten spelen. Nadien moeten ze raden wie welke ‘ax’ heeft vertegenwoordigd. 

Mogelijke uitvoeringen: 

De leerkracht geeft de leerlingen een beschrijving van een bepaalde situatie. In deze situatie krijgen de leerlingen een bepaalde rol toegewezen. Een leerling 
krijgt de opdracht om in zijn rol enkel agressieve communicatie te gebruiken. Een andere leerling krijgt de opdracht om enkel subassertieve communicatie 
te gebruiken. De leerlingen leven zich in die bepaalde rol in en bootsen zo goed mogelijk het gedrag van de rol na. Nadien reflecteren de leerlingen op de 
eigen rol en het effect van de vorm van communicatie op de andere rollen.  

Praatmat SOLO 3 

Bron: CED-groep (2015) Toolkit burgerschapseducatie. Universiteit Nederland. Geraadpleegd op 
www.cedgroep.nl/0_0_toolkit_burgerschapseducatie_TOTAAL 

 
Gebruik de Praatmat om samen met een leerling of een klein groepje leerlingen een verdiepend inzicht in het wederzijdse gedrag te krijgen. In 
conflictsituaties kan de Praatmat ondersteunend werken bij het vinden van oplossingen. 

Kies de Praatmat als gespreksondersteuning om zo samen met de leerling(en) te zoeken naar oplossingen voor een bepaalde situatie. Situaties die al 
‘opgelost’ zijn leveren bij een bespreking met de Praatmat niet veel extra informatie op. Zet de Praatmat zo snel mogelijk in bij actuele situaties. Vooral bij 
conflictsituaties het liefst nog de dag zelf of enkele dagen later. Op die manier kan de werkvorm ondersteunend werken bij het vinden van oplossingen. 

Materiaal: 

2_4_1_uitleg_opdracht_Praatmat.pdf 
2_4_2_mat_opdracht_Praatmat.pdf  
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Braeckman, J., & Boudry, M. (2011). De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken. Antwerpen: Linkeroever 

de Jong, L. (2015). Morele vorming in het onderwijs: een filosofisch onderzoek. Amsterdam 

Brandsma, B. (2016). Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij-denken. Schoonrewoerd: BB in media 

Websites 

Databank Europa in de klas: databank met lesmateriaal, activiteiten en uitstappen in verband met het thema Europa: 
http://www.europaindeklas.be/  

Meer dan een nummer: educatieve toolkit rond asiel en migratie in Europa: 
http://www.unhcr.be/fileadmin/user_upload/pdf_documents/nl/Meer_dan_een_nummer.pdf   

Het lespakket van het Rode Kruis over internationaal humanitair recht (met een specifieke focus op de Eerste Wereldoorlog): 
https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ihr/publicaties/lespakket-14-18/  

Over soorten internetrollen, zie http://lifehacking.nl/persoonlijk-tips/de-7-soorten-internet-trollen-die-je-kan-tegenkomen/ 

Interactieve video over auteurs- en portretrecht in het onderwijs, zie https://mediawijs.be/tools/auteursrecht-help-interactieve-affiche   

Haatspraak herkennen en aanpakken, zie alternarratief.be,  
https://nohate.mediawijs.be/tools/haatmails-je-inbox-hoe-ga-je-ermee en https://mediawijs.be/tools/alternarratief-toolss-tegen-haatspraak  

Inspiratiebundel ‘vrede en conflict’ van Kleur Bekennen, zie 
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Vrede%20en%20conflict.pdf   

Conflictenteller, een overzicht van actuele en dreigende conflicten wereldwijd, zie  http://www.conflictenteller.nl/ 

 

http://www.europaindeklas.be/
http://www.unhcr.be/fileadmin/user_upload/pdf_documents/nl/Meer_dan_een_nummer.pdf
http://lifehacking.nl/persoonlijk-tips/de-7-soorten-internet-trollen-die-je-kan-tegenkomen/
https://mediawijs.be/tools/auteursrecht-help-interactieve-affiche
http://alternarratief.be/
https://nohate.mediawijs.be/tools/haatmails-je-inbox-hoe-ga-je-ermee
https://mediawijs.be/tools/alternarratief-toolss-tegen-haatspraak
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Vrede%20en%20conflict.pdf
http://www.conflictenteller.nl/
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Documentaires/voorstellingen 

Gansel, D. (2008). The Wave of Die Welle (film) 

Andere  

De online publicatie van het Sensoa Vlaggensysteem helpt leerkrachten, directeurs, CLB's, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren op school in te schatten en er gepast op te reageren, zie 
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school-pakket  

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra :   

- RCN Justice & Démocratie (2015). Als het ginder is, is het hier : Geëngageerde levensverhalen over hedendaags massageweld. 
- Jeugd & Vrede vzw (2010). Integreer! 
- Nic Balthazar (2016). I was a normal person. (DVD) 
- Amnesty International en Centrum Informatieve Spelen (2003). Op de vlucht: inleefspel. Leuven 
- In de inspiratiebundel ‘vrede en conflict’, vind je nog meer materialen die gratis te ontlenen zijn in de Kleur Bekennen documentatiecentra 

  

https://www.seksuelevorming.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school-pakket
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K122. Keuze uit fragmenten van kernteksten uit 
levensbeschouwelijke tradities  

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V103. verschillen en gelijkenissen in interesses 
en talenten identificeren en positief waarderen. 
 
 
 
 
 

 A80. gaan om met verschillen als vormen van 
diversiteit en niet als abnormale of ongepaste 
omgangsvormen met de omgeving. 

 

K123. Keuze uit thema’s rond culturele 
gebruiken, tradities en rituelen 

 V104. verschillen en gelijkenissen in gebruiken 
en betekenissen identificeren door deel te 
nemen aan culturele praktijken. 
 
 
 
 

 A81. erkennen diversiteit als toegevoegde 
waarde voor de samenleving, met inbegrip van 
mogelijke conflicten die met deze toegevoegde 
waarde kunnen samengaan. 

 
 

K124. Definitie van: 
- Respect 
- Begrip 

 

 V105. gebeurtenissen, contexten en personen 
vanuit verschillende perspectieven of 
maatschappelijke domeinen vergelijken.  
 
 
 

 A82. erkennen dat, ongeacht de diversiteit 
onder mensen, voor elke mens de 
levenskwaliteit gewaarborgd moet worden. 

 

K125. Definitie van stigmatisering en uitsluiting 
op grond van: 
- Vermeend ras 
- Nationaliteit 

  A83. zijn kritisch tegenover de invloed die het 
behoren tot een bepaalde culturele groep kan 

Competentie duurzaam samenleven – eerste graad 
Cluster 1 – diversiteit 

TERUG 
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- Huidskleur 
- Taal 

 

hebben op henzelf, anderen en de onderlinge 
relaties. 

 

 
K126. Definitie van migratie  V106. verschillen en gelijkenissen tussen 

generaties identificeren. 
 
 
 

 A84. tonen bereidheid om eigen 
werkgewoontes aan te passen als dit de 
samenwerking bevordert.  
 
 

 

 

K127. Definitie van diversiteit 

 
 

K128. Definitie van gezin en gezinsvormen 

 

 V107. de essentie van controversiële 
onderwerpen duiden door de referentiekaders 
van de betrokken partijen, onder begeleiding, te 
identificeren. 
 
 
 

 A85. zijn zich ervan bewust hoe uitdrukkingen 
van het eigen perspectief of de eigen cultuur 
kunnen overkomen bij anderen. 
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K129. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K130. Keuze uit fragmenten van kernteksten uit 
levensbeschouwelijke tradities 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V108. verschillen en gelijkenissen in interesses 
en talenten identificeren en positief waarderen. 

 A86. gaan om met verschillen als vormen van 
diversiteit en niet als abnormale of ongepaste 
omgangsvormen met de omgeving. 

K131. Definitie van integratie 
- de vier acculturatiestrategieën  
- enculturatie 

 V109. verschillende gebruiken en betekenissen 
vergelijken door deel te nemen aan culturele 
praktijken. 

 A87. erkennen diversiteit als toegevoegde 
waarde voor de samenleving, met inbegrip van 
mogelijke conflicten die met deze toegevoegde 
waarde kunnen samengaan. 

K132. Situering van migratie binnen de Belgisch-
Europese context 

 V110. gebeurtenissen, contexten, personen 
vanuit verschillende perspectieven of 
maatschappelijke domeinen vergelijken en 
analyseren. 

 A88. erkennen dat, ongeacht de diversiteit 
onder mensen, voor elke mens de 
levenskwaliteit gewaarborgd moet worden. 

K133. Definitie van stigmatisering en uitsluiting 
op grond van: 
- Seksuele oriëntatie 
- Geslacht 
- Burgerlijke staat 
- Beperking 
- Gezondheidstoestand 

 V111. verschillen en gelijkenissen tussen 
generaties identificeren en maatschappelijk 
kaderen. 

 A89. zijn kritisch tegenover de invloed die het 
behoren tot een bepaalde culturele groep kan 
hebben op henzelf, anderen en de onderlinge 
relaties. 

K134. Definitie van racisme   

Competentie duurzaam samenleven – tweede graad 
Cluster 1 – diversiteit 

TERUG 
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K135. Definitie van: 

 Socialisatie 

K136. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

  A90. tonen bereidheid om eigen 
werkgewoontes aan te passen als dit de 
samenwerking bevordert  

 V112. de essentie van controversiële 
onderwerpen duiden door de referentiekaders 
van de betrokken partijen, onder begeleiding, te 
verklaren. 

 A91. zijn zich ervan bewust hoe uitdrukkingen 
van het eigen perspectief of de eigen cultuur 
kunnen overkomen bij anderen.   
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K137. Keuze uit fragmenten van kernteksten uit 
levensbeschouwelijke tradities 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V113. verschillen en gelijkenissen in interesses 
en talenten identificeren en positief waarderen. 

 A92. gaan om met verschillen als vormen van 
diversiteit en niet als abnormale of ongepaste  
omgangsvormen met de omgeving. 

K138. Situering van migratie binnen 
internationale of globale context 

 V114. reflecteren over verschillen in gebruiken 
en betekenissen naar aanleiding van deelname 
aan culturele praktijken. 

 A93. erkennen diversiteit als toegevoegde 
waarde voor de samenleving, met inbegrip van 
mogelijke conflicten die met deze toegevoegde 
waarde kunnen samengaan. 

K139. Definitie van stigmatisering en uitsluiting 
op grond van: 
- Sociale afkomst 
- Sociaal-economische situatie 
- Politieke overtuiging 
- Geloofsovertuiging 
- Leeftijd 

 V115. gebeurtenissen, contexten en personen 
vanuit verschillende perspectieven of 
maatschappelijke domeinen vergelijken en 
onderzoekend analyseren. 

 A94. erkennen dat, ongeacht de diversiteit 
onder mensen, voor elke mens de 
levenskwaliteit gewaarborgd moet worden. 

K140. Definitie van:  
- Superdiversiteit 
- Neutraliteit 
- Multiculturele samenleving 
 
K141. Onderscheid tussen: 

  A95. zijn kritisch tegenover de invloed die het 
behoren tot een bepaalde culturele groep kan 
hebben op henzelf, anderen en de onderlinge 
relaties. 

 V116. generationele verschillen en gelijkenissen 
schetsen en de eigen positionering hierin 
beargumenteren. 

 A96. tonen bereidheid om eigen 
werkgewoontes aan te passen als dit de 
samenwerking bevordert. 

Competentie duurzaam samenleven – derde graad 
Cluster 1 – diversiteit TERUG 
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- Primaire socialisatie 
- Secundaire socialisatie 
- Tertiaire socialisatie  

K142. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen  

 V117. de essentie van controversiële 
onderwerpen duiden door de referentiekaders 
van de betrokken partijen te analyseren.  

 A97. zijn zich ervan bewust hoe uitdrukkingen 
van het eigen perspectief of de eigen cultuur 
kunnen overkomen bij anderen.   
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Werkvormen 

Stoelendans: Meet me in the middle SOLO 1 

Deze werkvorm illustreert de verschillen in interesses en talenten tussen leerlingen doordat ze met elkaar in interactie treden.  

 In een grote open ruimte wordt een kring gemaakt met stoelen. Er moeten genoeg stoelen staan voor iedereen in de groep, met uitzondering van één 
leerling.   

 Iedereen zal proberen een stoel te vinden. De persoon zonder stoel wordt gevraagd om in het midden te staan.  

 De middelste leerling wordt gevraagd om te denken aan interesses of talenten bij zichzelf. Hij zegt aan de andere leerlingen: ‘Ontmoet me in het midden 
als ... je ook houdt van [voetbal].’  

 Iedereen in de cirkel die ook houdt van [voetbal] mag opstaan en proberen om op een ander lege stoel te gaan zitten, met inbegrip van de persoon die in 
het midden staat. 

 Diegene zonder stoel is de volgende. Het proces wordt nu herhaald met de nieuwe persoon in het midden.  
 
Interculturele doeactiviteit SOLO 3 

De leerlingen stellen een aspect van hun eigen cultuur of levensbeschouwing voor aan de hand van een doeactiviteit (koken, zingen, dansen, sporten, 
festiviteiten enz.). Vervolgens wordt tijdens een (filosofisch) kringgesprek  stilgestaan bij de verschillen en de gelijkenissen tussen verschillende 
levensbeschouwelijke en culturele aspecten en waarden. Het is daarbij belangrijk dat de leerkracht het goede voorbeeld geeft door een open houding aan 
te nemen, zonder te oordelen 

De rode draad SOLO 2 

De leerlingen vormen een kring. De leerkracht leest een stelling voor. De leerlingen op wie de stelling van toepassing is, gooien een bol rode wol naar elkaar. 
De leerlingen met een rode draad in de hand, verklaren waarom ze akkoord gaan. De leerlingen krijgen de kans om van mening te veranderen. Leerlingen 
die akkoord gaan ontvangen de bol wol; leerlingen die niet meer akkoord gaan, laten het touw los. Opnieuw geven deze leerlingen uitleg. Er kunnen op die 
manier andere verbindingen ontstaan. Nadien volgt een nieuwe stelling.  

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie duurzaam samenleven: cluster 1 – diversiteit 
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Andere mogelijke uitvoeringen: 

De leerlingen vormen een kring. Er wordt een vraag gesteld. Een mogelijke toepassing hiervan is dat de leerlingen met een dobbelsteen of een bol rode wol 
naar elkaar gooien, om een vraag te kiezen. De verbindingen worden gevisualiseerd, er ontstaat een spinnenweb. De leerlingen verklaren hun antwoord.  

Eropuit! SOLO 3 

Het is belangrijk dat de leerlingen de link leggen tussen een realistische context en de geziene inhouden in de klas of op school. Er kan bijv. een bezoek 
gebracht worden aan een moskee, kathedraal, tempel of een andere plaats van bezinning om onder meer de eigen positie ten opzichte van diverse 
levensbeschouwingen of culturen te benoemen. De leerlingen krijgen op voorhand een blad met richtvragen en/of moeten doeopdrachten uitvoeren. 

Stellingenspel: over de streep SOLO 1 

De tafels en stoelen worden aan de kant gezet, zodat er loopruimte ontstaat. Er wordt een geïmproviseerde lijn op de grond gezet. De leerlingen staan 
allemaal aan dezelfde kant op ongeveer twee meter afstand van de lijn. Wanneer de gestelde vraag op een van de leerlingen van toepassing is, loopt die 
over de streep. Eventueel kunnen de andere leerlingen laten weten dat ze respect hebben door een teken (bijvoorbeeld duim omhoog, of een hand in de 
lucht). Daarna gaat iedereen weer aan dezelfde kant bij elkaar staan.  

Afspraken die je vooraf met elkaar maakt: 

 Niet praten. 

 Elkaar niet uitlachen.  

 Volg je eigen gevoel. 

 Als iemand niet wil, respecteer dat. 

 Wat binnen de groep gebeurt blijft binnen de groep.   
 

Nabespreken van de activiteit door een metagesprek. 
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Vierkant filosoferen SOLO 3 en 4 

Verzamel een tiental prenten met bijbehorende tekst waarop telkens een persoon staat afgebeeld  met zijn verschillende ‘typerende’ kenmerken 
beschreven (levensbeschouwing, politieke overtuiging, hobby’s, gezinssituatie, land van herkomst, woonsituatie, enz.)   
De leerlingen vormen groepjes van vier tot vijf personen. Elk groepje krijgt in posterformaat onderstaand raster met de afbeeldingen.  

Zijn gelijk Zijn meer gelijk dan verschillend 

Zijn meer verschillend dan gelijk Zijn verschillend 

 
 
De bedoeling is dat elk groepje alle afbeeldingen in het raster plaatst (10 min). Ze moeten het unaniem eens zijn met en hun keuze motiveren. M.a.w.: er 
moet consensus zijn. Elk groepslid moet kunnen vertellen waarom welke foto waar staat. Belangrijk om mee te delen: er zijn geen goede of foute 
antwoorden. Nadien volgt een klasgesprek (10 min). Hierin motiveert elk groepje hun keuze en worden de posters van alle groepjes vergeleken. Wat valt 
op? Waarop zijn de gemaakte keuzes gebaseerd? Wat betekenen verschillen of gelijkenissen tussen mensen ? Kun je mensen classificeren op basis van 
bepaalde kenmerken? Wanneer is iemand gelijk? Kunnen twee personen volledig gelijk zijn? En wanneer zijn personen compleet verschillend? Op basis van 
welke kenmerken?  
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Hirtt N. e.a. (2008). De school van de ongelijkheid. Berchem: EPO. 

Ella vzw & Merhaba vzw (2013). Recht op liefde. 

Tekstkritische edities van Heilige Schriften 

Nzume, A. (2017). Hallo witte mensen. Amsterdam: Amsterdam University Press 

de Jong, M. & Huub, N. (2018). Help mijn school is gekleurd! De toekomst begint in het onderwijs. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar 

Websites 

Aanbod aan herinneringseducatie door ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’, zie http://herinneringseducatie.be/  

Materiaal (concrete lespakketten over CLIM, screeningsmaterialen om een beleid uit te stippelen of onderzoeksrapporten en artikelen) ontwikkeld 
door Het Steunpunt Diversiteit & Leren, zie http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal  

MO*, magazine met allerlei actuele artikels over mondiale thema's (klimaat, conflict, mondialisering, migratie, ontwikkeling, .enz.) op maat van 
leerlingen, zie https://www.mo.be/ 

Voorbeelden van concrete burgerschapspraktijken over alternatieve vormen van solidariteit in diversiteit (DieGem), zie 
http://www.solidariteitdiversiteit.be/praktijkenbank.php  

Educatief pakket over genderdiversiteit en transgender, zie http://www.rosavzw.be/genderindeblender/extra1.htm, 
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/school-uit-de-kast   en https://www.seksuelevorming.be/materiaal/school-uit-de-kast  

Educatief pakket ontwikkeld door Sensoa over genderstereotypen en homofobie, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/sowhat-gayme  

Het Migratierapport ontwikkeld door 11.11.11 over migratiemythes: fact check, zie https://www.11.be/artikels/item/migratiemythes-fact-check   

http://herinneringseducatie.be/
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal
https://www.mo.be/
http://www.solidariteitdiversiteit.be/praktijkenbank.php
http://www.rosavzw.be/genderindeblender/extra1.htm
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/school-uit-de-kast
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/school-uit-de-kast
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/sowhat-gayme
https://www.11.be/artikels/item/migratiemythes-fact-check
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Project iRespect, een tool voor jongeren rond online privacy, zie http://childfocus.be/sites/default/files/irespect_nl_light.pdf 

Affiche over hoe respectvol reageren op sociale media, zie https://mediawijs.be/tools/hoe-reageren-sociale-media 

Inspiratiebundel ‘diversiteit en interculturariliteit’ van Kleur Bekennen, zie 
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Diversiteit%20en%20interculturaliteit.pdf  

Online lesmateriaal op ‘KlasCement voor wereldburgers’, zie www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/ :  

- Inspiratiebundel ‘migratie’ van Kleur Bekennen, zie http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Migratie.pdf  
- Vlaamse migratie- en integratiemonitor, zie www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2015-1 
- La Ligue des droits de l'Homme.  Een giraf in de regen. Animatiefilm en lesbrief, zie  

www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/fysiek-materiaal/39239 
- Samen 11 miljoen: Werken rond diversiteit en samenleven, zie www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/69578 

Op de website van de Anne Frank stichting vind je onder andere educatief materiaal over vooroordelen en burgerschap, zie 
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/voor-docenten/Zoek-op-thema/Vooroordelen 

Documentaires/voorstellingen 

Inspirerende TED-talk over de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen: “We zouden allemaal feminist moeten zijn” van Chimamanda Ngozi 
Adichie, zie https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=nl  

Educatieve filmpjes over genderstereotypen en homofobie, zie https://www.seksuelevorming.be/materiaal/wat-gay 

Andere 

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra  

- Caritas International (2017). Inclu Acto : rollenspel over vluchtelingen en samenleven.  
- Jeugd en Vrede (2002). Muziek verzacht de zeden : met muziek werken rond uitsluiten, pesten, vooroordelen en racisme. 
- Amnesty International (2008). Right on! Films die je raken  
- Centrum voor Informatieve Spelen (2011). Van hier naar daar : een informatief spel dat mensen met een verschillende achtergrond 

samenbrengt en wederzijds respect stimuleert. 

http://childfocus.be/sites/default/files/irespect_nl_light.pdf
https://mediawijs.be/tools/hoe-reageren-sociale-media
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Diversiteit%20en%20interculturaliteit.pdf
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Migratie.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2015-1
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/fysiek-materiaal/39239
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/69578
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/voor-docenten/Zoek-op-thema/Vooroordelen
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=nl
https://www.seksuelevorming.be/materiaal/wat-gay
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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- In de inspiratiebundel ‘diversiteit en interculturaliteit’ en de inspiratiebundel ‘migratie’, vind je nog meer materialen die gratis te ontlenen  

 

  

http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Diversiteit%20en%20interculturaliteit.pdf
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Migratie.pdf
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K143. Affectieve, normatieve en continuerende 
betrokkenheid  

 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V118. de eigen waarden en bijbehorende 
plichten en verantwoordelijkheden benoemen 
en illustreren. 
 
 

 A98. zijn kritisch over de duurzaamheid van 
eigen acties en de gevolgen en impact hiervan 
op henzelf, anderen of de situatie. 

 

K144. Biologische (fight, flight, freeze) en 
mentale copingstrategieën  

 

 V119. diverse politieke actoren en hun 
standpunten omschrijven. 
 
 

 A99. tonen interesse voor andere perspectieven 
op situaties en onderwerpen dan het eigen 
perspectief.  

 

 

K145. Onderscheid tussen belang en voorkeur 
 
 
 

 V120. copingstrategieën om met twijfel, angst 
en onzekerheden om te gaan, toepassen. 
 
 
 
 
 

 

 A100. overwinnen angsten en onzekerheden 
die voortvloeien uit het interageren met 
anderen wiens referentiekader verschilt van het 
eigen. 

 
 
 

Competentie duurzaam samenleven – eerste graad 
Cluster 2 – betrokkenheid 

TERUG 
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K146. Definitie van politieke begrippen: 
- Verkiezingen 
- Politieke partijen 
 

 V121. de gevolgen van hun gedrag voor de 
huidige of toekomstige generaties en voor 
andere plaatsen op aarde beschrijven. 
 
 

 A101. Aanvaarden mogelijke complexiteit, 
tegenstrijdigheden en onduidelijkheden als 
startpunt van een onderzoek om tot 
verheldering te komen. 

 

 

K147. Definitie van: 
- Altruïsme  
- Egoïsme 

 
 

 V122. actuele ontwikkelingen in de samenleving 
analyseren om voorstellen te formuleren die 
het samenleven bevorderen. 
 
 

 

 V123. acties ondernemen om de directe 
omgeving duurzaam te verbeteren.  
 

 
 

 

K148. Cirkel van betrokkenheid (Covey) 

 

  

K149.  
- Onderscheid tussen gelijkwaardigheid en 
gelijkheid 
- Onderscheid tussen gelijkheid en ongelijkheid 
 
K150. Definitie van sociale rechtvaardigheid en 
soorten van ongelijkheid 

K151. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K152.  
- Onderscheid tussen gelijkwaardigheid en 
gelijkheid 
- Onderscheid tussen gelijkheid en ongelijkheid 

K153.  Definitie van sociale rechtvaardigheid en 
soorten van ongelijkheid 

  

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V124. een individuele waardenhiërarchie met 
bijbehorende plichten en 
verantwoordelijkheden opstellen en die 
vergelijken met anderen. 

 A102. zijn kritisch over de duurzaamheid van 
eigen acties en de gevolgen en impact hiervan 
op henzelf, anderen of de situatie. 

K154. Biologische en mentale copingstrategieën  V125. diverse politieke actoren en hun 
standpunten met elkaar vergelijken. 

 A103. tonen interesse voor andere 
perspectieven op situaties en onderwerpen dan 
het eigen perspectief en zien in dat het eigen 
perspectief doorheen de tijd kan wijzigen. 

 V126. copingstrategieën om met twijfel, angst 
en onzekerheden om te gaan, toepassen. 

 A104. overwinnen angsten en onzekerheden 
die voortvloeien uit het interageren met 
anderen wiens referentiekader verschilt van het 
eigen. 

K155. Cirkel van betrokkenheid (Covey) 

 

K156. Definitie van politieke begrippen: 
- Verkiezingen 
- Politieke partijen 

 V127. de gevolgen van hun gedrag voor huidige 
of toekomstige generaties en voor andere 
plaatsen op aarde onderzoeken. 

 A105. aanvaarden mogelijke complexiteit, 
tegenstrijdigheden en onduidelijkheden als 
startpunt van een onderzoek om tot 
verheldering te komen. 

Competentie duurzaam samenleven – tweede graad 
Cluster 2 – betrokkenheid 
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- Oppositie  
- Regering 
- Parlement  
 

K157. Preventiepiramide van Deklerck als kader 
voor betrokkenheid 

 V128. actuele ontwikkelingen in de samenleving 
analyseren om realiseerbare voorstellen voor 
henzelf en betrokken partijen te formuleren die 
het samenleven bevorderen. 

 

 V129. acties ondernemen om de directe 
omgeving duurzaam te verbeteren en dit 
beargumenteren. 

 

K158. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K159. De drie basisbehoeften van de 
zelfdeterminatietheorie  

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V130. een individuele waardenhiërarchie 
opstellen en hierover reflecteren binnen de 
context van maatschappelijke plichten en 
verantwoordelijkheden. 

 A106. zijn kritisch over de duurzaamheid van 
eigen acties en de gevolgen en impact hiervan 
op henzelf, anderen of de situatie.  

K160. Mentale en biologische 
copingstrategieën  

 V131. reflecteren over de eigen positie ten 
opzichte van diverse politieke actoren en hun 
standpunten. 

 A107. tonen interesse voor andere 
perspectieven op situaties en onderwerpen 
dan het eigen perspectief en zien in dat het 
eigen perspectief doorheen de tijd kan 
wijzigen.  

K161. Niveaus van betrokkenheid: 
- Individu  
- Groep 
- Organisatie 
- Maatschappij en samenleving 

 V132. copingstrategieën om met twijfel, angst 
en onzekerheden om te gaan, toepassen.  

 A108. overwinnen angsten en onzekerheden 
die voortvloeien uit het interageren met 
anderen wiens referentiekader verschilt van 
het eigen. 

K162. Definitie van: 
- Engagement 
- Betrokkenheid 
 

K163. Principes van sociale rechtvaardigheid 
en soorten van ongelijkheid 

 V133. reflecteren over de gevolgen van hun 
gedrag voor huidige of toekomstige 
generaties en voor andere plaatsen op aarde. 

 A109. aanvaarden mogelijke complexiteit, 
tegenstrijdigheden en onduidelijkheden als 
startpunt van een onderzoek om tot 
verheldering te komen.  

Competentie duurzaam samenleven – derde graad 
Cluster 2 – betrokkenheid 

TERUG 
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K164. Definitie van politieke begrippen: 
- Verkiezingen 
- Politieke partijen 
- Oppositie 
- Regering 
- Parlement 
- Lobbygroepen 
- Publieke opinie 
- Referendum 

K165. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen  

 V134. actuele ontwikkelingen in de 
samenleving analyseren om realiseerbare 
doelen voor diverse maatschappelijke actoren 
te formuleren die het samenleven 
bevorderen. 

 

 V135. acties ondernemen om de directe 
omgeving duurzaam te verbeteren en 
hierover reflecteren. 
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Werkvormen 

Perspectivistische verhalen SOLO 1 

De leerlingen worden geconfronteerd met bizarre situaties waarbij de nodige context ontbreekt. Je kunt hen bijv. krantenkoppen voorschotelen waarin een 
persoon reageert op een bepaalde gebeurtenis. Nadien volgt een klasgesprek waarin besproken wordt wat er zou kunnen gebeurd zijn en wie zou kunnen 
gereageerd hebben. Daarna krijgen de leerlingen het echte verhaal, waarbij ze andere perspectieven op situaties en onderwerpen leren kennen en bewust 
worden gemaakt van het belang van de context. 

Project@school Afhankelijk van de aard en duur van het project: zou minstens SOLO 3 bereiken 

Om de betrokkenheid van de leerlingen op diverse domeinen te verhogen, kan projectmatig gewerkt worden rond bepaalde thema’s. Dit zijn mogelijke 
uitvoeringen hiervan: 

 Een Dikketruiendag inlassen met als doel leerlingen te sensibiliseren voor of sterker te betrekken bij een energiezuinige school. 

 Een actief verkiezingsproject op school opzetten waarbij geïnteresseerde leerlingen zich kandidaat stellen om in de leerlingenraad te zetelen en alle 
leerlingen moeten stemmen.  

 Een kunstproject op touw zetten waarbij een sterkere connectie gemaakt wordt tussen de domeinen wetenschappen, levensbeschouwingen en 
kunst. Hierbij kun je uitgaan van het concept van de ‘brede school’ en dus verschillende organisaties en verenigingen erbij betrekken. Er wordt een 
bepaald thema gekozen dat betrekking kan hebben op theater, muziek, dans, dialoog e.d., en waarbij leerlingen de kans krijgen hun eigen identiteit 
verder te ontwikkelen.  

 Een duurzaam afvalproject waarbij leerlingen zelf ludieke maatregelen bedenken voor het afvalbeheer op school. Op die manier worden de 
leerlingen sterker betrokken bij de vervuilingsproblematiek op aarde.  

 Een intercultureel gastgezinproject waarbij leerlingen een uitwisseling houden met een medeleerling (van dezelfde school) uit een gezin met een 
andere cultuur of levensbeschouwing. 

 

Project@school (2) 

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie duurzaam samenleven: cluster 2 – betrokkenheid 
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(zie: https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/verkiezingen-organiseren-op-school ) 

Draaiboek verkiezingen organiseren op school: niets werkt beter dan zelf ervaren. Dit draaiboek geeft je een handig houvast voor het organiseren van 
verkiezingen in de klas en op school. Telkens getoetst aan de echte verkiezingen. 
 
Breng de wereld in de klas door rolmodellen Afhankelijk van de inhoud en bevlogenheid van het rolmodel: zou minstens SOLO 3 bereiken 

Verschillende rolmodellen worden uitgenodigd in de klas of op school om over hun bereikte doelen en de afgelegde weg hiernaartoe (het proces) te spreken 
in relatie met het lesonderwerp. Dit komt overeen met de TED-conferenties waarbij sprekers worden uitgenodigd om in maximaal 18 minuten ‘de 
presentatie van hun leven’ te geven over hun gebied van expertise, over een bepaald project, of over iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat 
verspreid moet worden. Tip: de volgorde van de verschillende sprekers is cruciaal om de leerlingen geboeid te laten luisteren tot op het eind. 

Overleg klasreglement SOLO 2 
 
In groepjes van drie tot vier bedenken leerlingen afspraken voor een goede klasorganisatie en noteren die op flappen. De flappen worden naast elkaar 
gehangen in de klas, waarna gezocht wordt naar gezamenlijke afspraken. De voorstellen worden ook beoordeeld op hun effectieve uitvoerbaarheid voor 
een geheel schooljaar. Leerlingen moeten argumenten aanbrengen om hun voorstel(len) te laten opnemen. Nadienmoet het reglement worden nageleefd. 

Vrijwilligerswerk Afhankelijk van de aard en duur van het vrijwilligerswerk: zou minstens SOLO 3 bereiken 

Als leerlingen gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen, leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve 
bijdrage aan de samenleving. Een mogelijke methode daarvoor zijn de  maatschappelijke stages. Leuke ideeën vind je bij Give a Day en op de Tourist-pagina 
van de Vlaamse Jeugdraad. 
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Singer, P. (2017). Effectief altruïsme. Rotterdam: Lemniscaat B.V. 

Websites 

Give a Day, een digitaal platform dat het voor vrijwilligers en organisaties mogelijk maakt elkaar te vinden, zie www.giveaday.be  

Algemene informatie over de Vlaamse Jeugdraad, zie www.vlaamsejeugdraad.be  

Filmpjes die concreet aantonen rond welke thema’s de Vlaamse Jeugdraad werkt, zie https://vlaamsejeugdraad.be/pers/vlaamse-jeugdraad-gaat-
van-start-met-nieuwe-thema%E2%80%99s  en https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/de-vlaamse-jeugdraad-blikt-terug-vooruit   

Debattle, een project dat jongeren wil voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zie www.debattle.be 

Concreet is dit een spel dat twee lesuren duurt, waarbij leerlingen meer te weten komen over hoe de gemeenteraad werkt. Er is ook een brochure 
met informatie op jongerenmaat 

Informatie over inspraak en participatie op school, zie https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/04-
good_practices/inspraak_en_participatie/bijlagen/werkmap_oprechte_deelneming.pdf  

Informatie over leerlingenparticipatie, zie http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/leerlingenparticipatie/vormingsdag  

Jongerengids (De Ambrassade), verstrekt betrouwbare informatie op maat van kinderen en jongeren, zie https://jongerengids.be/  

Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), als spreekbuis van leerlingen en ondersteuner van leerlingenparticipatie, zie https://www.scholierenkoepel.be/  

VVJ – Vereniging Vlaamse Jeugddiensten: methodieken en inspiratie om jongeren bij het democratisch proces te betrekken, zie 
https://www.vvj.be/node/5256  

http://www.giveaday.be/
http://www.vlaamsejeugdraad.be/
https://vlaamsejeugdraad.be/pers/vlaamse-jeugdraad-gaat-van-start-met-nieuwe-thema%E2%80%99s
https://vlaamsejeugdraad.be/pers/vlaamse-jeugdraad-gaat-van-start-met-nieuwe-thema%E2%80%99s
https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/de-vlaamse-jeugdraad-blikt-terug-vooruit
https://webmail.g-o.be/owa/leerlijnburgerschap@g-o.be/redir.aspx?C=vIn0uIBLVw9glxQn1O5bEhSX3k58K7BVb_EeD86pokUpdDgvs1LVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.debattle.be%2fdebattle-spel
https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/04-good_practices/inspraak_en_participatie/bijlagen/werkmap_oprechte_deelneming.pdf
https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/04-good_practices/inspraak_en_participatie/bijlagen/werkmap_oprechte_deelneming.pdf
http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/leerlingenparticipatie/vormingsdag
https://jongerengids.be/
https://www.scholierenkoepel.be/
https://www.vvj.be/node/5256
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‘Ik deel’: een initiatief van Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo, MOS Vlaanderen en loopt met steun van de Vlaamse overheid: een educatief 
pakket, zie http://www.ikdeel.be    

Presentatie ‘Leerlingen een stem geven’, te raadplegen via http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/home/onderzoeksresultaten  

Presentatie ‘Ouders betrekken vanuit de school’, te raadplegen via http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/home/onderzoeksresultaten   

Handvatten voor iedereen die met jongeren wil communiceren over duurzaamheidsthema’s, of je nu bij een gemeente, een natuurorganisatie, in 
het onderwijs of bij een bedrijf werkt, zie http://www.youngworks.nl/kennis/youngmentality-duurzaamheid/ 

Informatie en methodieken ontwikkeld door Gezond Leven om met leerlingen te brainstormen over een beweegvriendelijke school. Is het de schuld 
van de (school)omgeving? Reflectie over de gevolgen van sedentair gedrag/beweging voor huidige en toekomstige generaties. Andere 
perspectieven op de situatie leren zien. Actie ondernemen om de directe omgeving duurzaam te verbeteren en hierover te reflecteren, zie 
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-over-beweegvriendelijke-school  & 
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-over-te-lang-stilzitten-en-voldoende-bewegen 

De Kracht van je Stem, het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement over democratisch burgerschap, zie https://www.dekrachtvanjestem.be/ 
met o.a. diverse werkvormen o.a. in de ‘Werkmap over Democratie, Burgerzin en Politiek’ aso, tso, kso 3de graad en bso 2de, 3de en 4de  

Inspiratiebundel ‘duurzame ontwikkeling’ van Kleur Bekennen, zie 
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20duurzame%20ontwikkeling.pdf  

Online lesmateriaal op ‘KlasCement voor wereldburgers’, zie www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/ :  

- Protos, Alles is water, digitaal spel over water in de wereld. www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/53958 
- Rencontre Des Continents en Dierenartsen Zonder Grenzen , Het touwtjesspel : Impact consumptiekeuzen, 

www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/82213 

Andere 

Allerlei ideeën om de participatie en betrokkenheid van leerlingen te verhogen, zie https://www.scholierenkoepel.be/artikels/categorie/aan-de-
slag 

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra : 

- Koning Boudewijn Stichting, 2008  Democracity: Bouw samen een stad om burgerschap en politiek te beleven en te begrijpen. 

http://www.ikdeel.be/
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/home/onderzoeksresultaten
http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/home/onderzoeksresultaten
http://www.youngworks.nl/kennis/youngmentality-duurzaamheid/
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-over-beweegvriendelijke-school
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/informatiedossier-over-te-lang-stilzitten-en-voldoende-bewegen
https://www.vlaamsparlement.be/home
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20duurzame%20ontwikkeling.pdf
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/53958
http://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/82213
https://www.scholierenkoepel.be/artikels/categorie/aan-de-slag
https://www.scholierenkoepel.be/artikels/categorie/aan-de-slag
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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- Morgan, Andrew. - New York : Bull Frog Films, (2015). The True Cost : who pays the price of our clothing? (DVD met ondertiteling NL) 
- Oxfam Solidariteit en Centrum Informatieve Spelen vzw (2013). Soloslim of solidair?  Een informatief spel over duurzaam consumeren. 

Leuven 
- Vlaamse Scholierenkoepel, De Aanstokerij (2012). iDea, Het spel om te denken en plannen met je leerlingenraad. 
- Studio Globo, Broedelijk Delen (2017). Mik@doe zet je aan tot duurzame actie!  
- Spoor Zes (2017). Dump-it-up. 
- In de inspiratiebundel ‘duurzame ontwikkeling’, vind je nog meer materialen die gratis te ontlenen zijn in de Kleur Bekennen 

documentatiecentra. 

 
  

TERUG 

http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20duurzame%20ontwikkeling.pdf
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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Competentie duurzaam samenleven – eerste graad 
Cluster 3: mensenrechten 

 

Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K166. Kinderrechten en hun vier leidende 
principes 

 
 

 De leerlingen kunnen …  De leerlingen… 

 V136. rollen, keuzes, waarden en overtuigingen 
van individuen analyseren op hun bijdrage aan 
het duurzaam samenleven. 
 
 
 
 

 A110. erkennen dat elk individu eigen waarden 
en overtuigingen mag hebben. 

 
 
 
 

K167. De situering van kinderrechten binnen de 
mensenrechten 

 
K168. Keuze uit enkele van de sustainable 
development goals 

 
K169. Keuze uit de voornaamste types van 
staats- en bestuursvormen  volgens de graad 
van burgerlijke (of individuele) vrijheid:  
- Democratie 
- Rechtstaat  
- Autoritaire regimes zoals dictatuur 

 

 V137. mensen- en kinderrechten definiëren als 
een universeel beschermingsmiddel en de 
toepassing ervan vergelijken met andere kaders 
om vrijheden en verplichtingen te waarborgen.  
 
 

 A111. zijn bereid om in samenwerking met 
anderen schendingen van mensenrechten aan 
te kaarten. 

 

  

Competentie duurzaam samenleven – eerste graad 
Cluster 3 – mensenrechten 
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K170. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 

 V138. opvattingen en gedragingen die in 
spanning staan met de rechten van de mens, 
onder begeleiding, herkennen en evalueren 
naar duurzaam samenleven.  
 
 
 

 A112. erkennen dat alle mensen gelijkwaardig 
zijn en als zodanig behandeld moeten worden. 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K171. Sustainable Development Goals  De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V139. rollen, keuzes, waarden en overtuigingen 
van individuen en groepen analyseren op hun 
bijdrage aan het duurzaam samenleven. 

 A113. erkennen dat elk individu eigen waarden 
en overtuigingen mag hebben. 

K172. Keuze uit thema’s rond kinder- en 
mensenrechten 

 V140. de onderlinge verhouding tussen de 
verscheidene rechten van de mens en de 
toepassing ervan analyseren. 
 

 A114. zijn bereid om in samenwerking met 
anderen schendingen van mensenrechten aan 
te kaarten. 

K173. De historische situering van de 
mensenrechten in tijd en ruimte 

 V141. opvattingen en gedragingen die in 
spanning staan met de rechten van de mens 
onderzoeken en evalueren naar duurzaam 
samenleven. 

 A115. erkennen dat alle mensen gelijkwaardig 
zijn en als zodanig behandeld moeten worden.  

K174. Soorten mensenrechten:  
- Burgerlijke rechten 
- Politieke rechten 
- Economische, sociale en culturele rechten 
- Collectieve rechten 

  

TERUG 
Competentie duurzaam samenleven – tweede graad 
Cluster 3 – mensenrechten 



 129 

K175. Keuze uit de voornaamste types van 
staats- en bestuursvormen  volgens de graad 
van burgerlijke (of individuele) vrijheid:  
- Politiestaat  
- Rechtsstaat 
- Feodale staat  
- Dictatuur 
- Democratie (directe, representieve) 

  

K176. Definitie van met ‘mensenrechten’ 
verwante begrippen:  
- Grondrechten 
- Natuurlijke rechten 
- Fundamentele rechten 
- Universele rechten 
 

  

  

K177. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Kennisinhouden  Vaardigheden  Attitudes 

K178. Handvest van de aarde (Earth Charter)  De leerlingen kunnen …  De leerlingen … 

 V142. rollen, keuzes, waarden en overtuigingen 
van henzelf, anderen en groepen evalueren 
volgens hun bijdrage aan het duurzaam 
samenleven. 

 A116. erkennen dat elk individu eigen waarden 
en overtuigingen mag hebben. 

K179. Keuze uit thema’s rond kinder- en 
mensenrechten 

 V143. reflecteren over mensenrechten als 
universeel beschermingsmiddel en de 
toepassing ervan. 

 A117. engageren zich tot een cultuur van 
mensenrechten door schendingen van 
mensenrechten aan te kaarten.  

K180. Keuze uit de voornaamste types van 
staats- en bestuursvormen volgens de graad 
van politieke vrijheid:  
- Autocratie (despotisme, illiberale democratie, 
dictatuur) 
- Oligarchie (aristocratie, militaire junta, 
plutocratie, theocratie, particratie, technocratie 
enz.) 
- Republiek 
- Democratische rechtstaat 
- Monarchie 
- Anarchie 

 V144. reflecteren over opvattingen en 
gedragingen die in spanning staan met de 
rechten van de mens en ze evalueren naar 
duurzaam samenleven. 

 A118. erkennen dat alle mensen gelijkwaardig 
zijn en als zodanig behandeld moeten worden.  

  

Competentie duurzaam samenleven – derde graad 
Cluster 3 – mensenrechten 

TERUG 
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K181. Definitie van met ‘mensenrechten’ 
verwante begrippen:  
- Grondrechten 
- Natuurlijke rechten 
- Fundamentele rechten 
- Universele rechten 

  

K182. Keuze uit thema’s rond de voornaamste 
bronnen van mensenrechten: 

 INTERNATIONAAL 

 Universele verklaring van de rechten van 
de mens  

 Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten  

 Internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele 
rechten  

 Internationaal verdrag inzake de rechten 
van het kind  

 EUROPEES 

 Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens  

 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie  

 BELGISCH 
Grondwet (bindend) 

K183. Kennisinhouden in te brengen op basis 
van eigen expertise en beginsituatie van de 
leerlingen 
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Werkvormen 

Dramaspel SOLO 2 

De leerlingen vormen kleinere groepjes en bedenken een toneelstuk waarin een of meer mensenrechten worden geschonden. Vervolgens voert elk groepje 
zijn toneelstuk om beurt op. Na elk toneelstuk moeten de overige leerlingen (aan de hand van de UVRM) raden welke mensenrechten  aan bod zijn 
gekomen. Hierop volgt een reflectiegesprek over de mensenrechten: Hoe ervaarden de leerlingen het toneelstuk/hun rol? Welke emoties kwamen hierbij te 
pas?  

Mensenrechten in the picture SOLO 3 

De leerlingen worden in groepjes verdeeld en gaan via krantenartikels op zoek naar situaties waarin mensenrechten geschonden worden. Ze noteren de 
krantenkoppen waarin er van een schending sprake is, noteren de mensenrechten die geschonden worden en noteren kort waarom hier van de schending 
van mensenrechten sprake is. Nadat de leerlingen de kranten doorlopen hebben, verkrijgen ze op deze wijze een miniportfolio. Daarna gaan de leerlingen 
individueel op zoek naar de volgens hen meest zwaarwichtige schending. Ze noteren hun argumentatie waarom dit de meest zwaarwichtige situatie is in 
heel het portfolio.  

Casusopdrachten SOLO 3 

Via krantenartikels, foto’s, filmpjes, fragmenten uit documentaires, e.d. komen de leerlingen in aanraking met situaties waarbij verschillende 
mensenrechten tegenover elkaar worden geplaatst en in spanning staan (bijv. vrijheid van geloof versus vrijheid van meningsuiting). In groepjes gaan de 
leerlingen op zoek naar de spanning tussen de verschillende mensenrechten. Nadien stelt elk groepje zijn bevindingen voor aan de rest van de klasgroep en 
volgt er een reflectiegesprek.  

  

Werkvormen en inspiratiebronnen 
Competentie duurzaam samenleven: cluster 3 – mensenrechten 

 

TERUG 
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Inspiratiebronnen 

Boeken 

Kanamori, T. (2012). Levenslessen van meester Kanamori. Driebergen: Hetkind De Horst. 

Websites 

Algemene brochure van de Liga van de Mensenrechten: 
https://mensenrechten.be/bestanden/uploads/publicaties/mensenrechten,_een_kennismaking_nieuw_logo_all.pdf  

Artikel waarin de relativiteit van de UVRM wordt besproken: http://www.mo.be/artikel/mensenrechten-juridisering-en-universele-consensus en  
https://kuleuvenblogt.be/2016/12/01/mensenrechten-opleggen-werkt-averechts/  

De Kinderrechtenboot, zie http://kinderrechtenschool.be/kinderrechtenboot/index.html  

Kinderrechten in een notendop, zie http://www.kinderrechten.nl/  

Een brochure over kinderrechteneducatie in het onderwijs, 
http://kinderrechtencoalitie.be/sites/default/files/wysiwyg/Kinderrechtenfora/kinderrechteneducatie_in_het_onderwijs.pdf  

KeKi, Kenniscentrum Kinderrechten, zie http://keki.be/nl/onderzoeksthemas/kinderrechteneducatie  

Eenvoudige versie van ‘De universele verklaring van de rechten van de mens’, zie https://www.amnesty-international.be/subthema/universele-
verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841  

Schrijf-ze-VRIJdag, over de vrijheid van meningsuiting, zie https://www.amnesty-international.be  

Toolkit rond globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, ontwikkeld door de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad zie 
https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/toolkit-rond-globale-doelstellingen-voor-duurzame-ontwikkeling  

‘Bord vol kinderrechten’, digitaal lesmateriaal over kinderrechten van Unicef, zie https://www.unicef.be/nl/leerkrachten/bordvolkinderrechten    

https://mensenrechten.be/bestanden/uploads/publicaties/mensenrechten,_een_kennismaking_nieuw_logo_all.pdf
http://www.mo.be/artikel/mensenrechten-juridisering-en-universele-consensus
https://kuleuvenblogt.be/2016/12/01/mensenrechten-opleggen-werkt-averechts/
http://kinderrechtenschool.be/kinderrechtenboot/index.html
http://www.kinderrechten.nl/
http://kinderrechtencoalitie.be/sites/default/files/wysiwyg/Kinderrechtenfora/kinderrechteneducatie_in_het_onderwijs.pdf
http://keki.be/nl/onderzoeksthemas/kinderrechteneducatie
https://www.amnesty-international.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841
https://www.amnesty-international.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841
https://www.amnesty-international.be/
https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/toolkit-rond-globale-doelstellingen-voor-duurzame-ontwikkeling
https://www.unicef.be/nl/leerkrachten/bordvolkinderrechten
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‘Rechten en wet’ van Zanzu over seksuele rechten binnen verschillende thema’s in woord en beeld, zie https://www.zanzu.be/nl/themas/rechten-
en-wet 

‘Dicht bij mijn bed show’, lespakket ontwikkeld door Sensoa met allerhande filmpjes over jongeren en seksualiteit in Afrika, Latijns-Amerika, de 
Verenigde Staten, Azië en Europa, zie https://www.seksuelevorming.be/projecten/dichtbijmijnbedshow-lespakket  

Lesmateriaal over kinderrechten van Plan Belgie, zie http://kinderrechtenschool.be/lesmateriaal 

Educatief pakket over de privacywet, zie https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-nieuwe-privacywet-a-tot-z-vriendenboekje 

Engelstalige handleiding over mensenrechten voor internetgebruikers, zie  
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/guide-to-human-rights-for-internet-users 

‘Bookmarks’, een instrument voor het bestrijden van online haatspraak met mensenrechteneducatie, zie 
https://nohate.mediawijs.be/tools/handleiding-bookmarks-bestrijden-online-haatspraak-mensenrechteneducatie   

Inspiratiebundel ‘mensenrechten’ van Kleur Bekennen, zie 
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Mensenrechten%20en%20kinderrechten.pdf  

Documentaires/voorstellingen 

Interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ , zie www.democratiefabriek.belvue.be 

Inspirerend filmpje om rond de Sustainable Development Goals op school te werken met een bijbehorend educatief aanbod, zie 
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/sdg-s-op-school 

What do you know about mining? (CATAPA Belgium, 2017), een filmpje over de gevolgen van mijnbouw en overconsumptie voor mens en milieu, 
zie https://www.youtube.com/watch?v=IBSVdYsk4t4   

MOOC-video  over ‘Online burgerschap’, zie mediacoach.mediawijs.be  

Andere 

https://www.zanzu.be/nl/themas/rechten-en-wet
https://www.zanzu.be/nl/themas/rechten-en-wet
https://www.seksuelevorming.be/projecten/dichtbijmijnbedshow-lespakket
http://kinderrechtenschool.be/lesmateriaal
https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-nieuwe-privacywet-a-tot-z-vriendenboekje
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/guide-to-human-rights-for-internet-users
https://nohate.mediawijs.be/tools/handleiding-bookmarks-bestrijden-online-haatspraak-mensenrechteneducatie
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Mensenrechten%20en%20kinderrechten.pdf
http://www.democratiefabriek.belvue.be/
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/sdg-s-op-school
https://www.youtube.com/watch?v=IBSVdYsk4t4
http://mediacoach.mediawijs.be/
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De webtool 'My2050' waarmee de Dienst Klimaatverandering alle burgers (en in het bijzonder leerlingen van de 3de graad secundair) wil aansporen 
een debat op te starten over de wijze waarop we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050, zie 
http://www.my2050.be/2050/nl-be/creeer-je-eigen-scenario/webtool-my2050/ 

Gratis te ontlenen bij Kleur Bekennen, zie www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra : 

- Via Don Bosco en De Aanstokerij (2016).  E(du)quality : een informatief spel over kwalitatief onderwijs als motor voor ontwikkeling.  
- Twentieth Century Fox (2015). He named me Malala. (DVD)  
- IDFA/Cinema Delicatessen (2005). China blue.  (DVD)  
- Plan België (2016). Difret: film + lesmap. 
- Jeugd en Vrede (2010). Straat in straat uit: over mensen en rechten. Mechelen.  
- In de inspiratiebundel ‘mensenrechten’, vind je nog meer materialen die gratis te ontlenen zijn in de Kleur Bekennen documentatiecentra 

http://www.my2050.be/2050/nl-be/creeer-je-eigen-scenario/webtool-my2050/
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018%20Mensenrechten%20en%20kinderrechten.pdf
http://www.kleurbekennen.be/page/onze-werking/onze-documentatiecentra
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