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Omgaan met controverse 
en polarisatie op school

► Een blik in de klas

► Een ontvlambare context

►Drie stellingen



I.
Een blik in de klas



Een onverwachte, confronterende uitspraak

“Ik ben blij dat Trump verkozen is en vooral ook dat Clinton niet is 
verkozen. (…) Ik geloof niet dat een vrouw zo’n functie kan 
opnemen, ik denk niet dat een vrouw daartoe in staat is. (…) Een 
vrouw is een veel te emotioneel wezen om op zo’n positie te 
staan.”

(Focusgroep Antwerpen, september 2017)



Controversiële thema’s in het leerplan

“Meneer, ik geraak er helemaal de 
kluts van kwijt. De manier waarop bij 
Darwin het evolutieverhaal gedaan 
wordt, het matcht helemaal niet bij 
mijn denken. Ik zit daar met mezelf in 
de knoop.”

(Antwerpse leerling, 2018)



Polarisatie

“Vroeger, toen deze school nog veel gemengder was, dan had je bij een 
discussie sowieso heel veel verschillende meningen. 

En nu, de mensen die [gelijkgezind zijn], bij ons nu toevallig […], die hebben 
veel schrik dat indien ze hun mening verkondigen, ze door de anderen als 
slechte […]gezien zullen worden. 

Dus meestal als één iemand antwoordt (…), dan zegt de rest ‘wij vinden dat 
ook’. En die gaan niet verder nadenken.” 

(Uit een interview met een Antwerpse leerkracht, 2018)



II.
Een ontvlambare context



Diversiteit in de klas

►Cultureel-etnisch

►Religieus en levensbeschouwelijk

►Politieke voorkeur

►Gender

►Leeftijd

►Sociaal-economische achtergrond

►Gezinssituatie

►Mediaconsumptie

►Wees voorzichtig met een 
groepsperspectief….



De media- en informatie samenleving

►95% van de bevraagde jongeren heeft een 
smartphone (2018)

►70% volgt het nieuws via sociale media (2016; in 
2014 55%)

►10% haalt dagelijks nieuws uit papieren kranten 
(2016; in 2014 25%)



Infostormen, twitterrellen, 
echokamers en polarisatie

Brady, W, et.al. (2017), Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114: 7313-7318.



Polarisatie ►Wat is polarisatie?

►Bedreigend of verrijkend?



Polarisatie

►Het politieke systeem 



Polarisatie

►De media en publieke sfeer



Polarisatie in Europa? VK 2015 en 2017

Bron: Jonathan Wheatley (2017), The polarisation of party supporters since
2015 and the problem of the ‘empty’ center – in maps, lse-blog.  



III.

Drie stellingen



Stelling 1: 

Polarisatie moeten we doortastend ontmijnen,

maar we houden de ruimte voor 

discussie over politiek en samenleving in de klas

best zo groot mogelijk



Democratie in tijden van polarisatie

► ‘We moeten verbindend spreken, niet polariseren’

► ‘We moeten de discussie aangaan, zeker als we er verschillende   
meningen op nahouden’

► ‘Er zijn grenzen die we moeten bewaken’

► STELLING: Pluralistische burgerschapsvorming  

moet deze drie stellingen tegelijk in de praktijk brengen



Een verbindend en gedeeld kader

►Maak afspraken

►Creëer een veilige klas

Gedeelde kaders gebaseerd op waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, 
pluralisme

► ‘We moeten verbindend spreken, niet polariseren’



De ruimte voor discussie

►‘We moeten de discussie aangaan, zeker als we er verschillende   
meningen op nahouden’



Een open klasklimaat

► waar leerlingen zich vrij voelen hun mening uit te drukken 
en het gevoel hebben dat hun stem telt

► waar uiteenlopende visies naar voren gebracht kunnen 
worden

► waar leerkrachten verschillende visies op een probleem 
weergeven wanneer ze het uitleggen in de les

►De effecten van een open klasklimaat op politieke houding

►De klas als democratische laboratorium



De grensgebieden van een open 
klasklimaat

► ‘Er zijn grenzen die we moeten bewaken’

►Een veilig klasklimaat

►Het leerplan

►De basiswaarden van de pluralistische 
democratie

►Een conflict tussen tegenstrevers, geen 
wederzijdse verwerping door vijanden



Controverse ⬌ polarisatie?

►Meningsverschil of groep 
gelijkgezinden die naar 
extremere positie neigt?

►Uitwisselen van scherpe 
meningen of een 
dovemansgesprek en groepen 
die uit elkaar drijven?

►Tegenstander of vijand?

►Wij en zij of wij tegen zij?



Stelling 2:

Je aanpak staat best in functie van de concrete

klassituatie



Drie scenario’s

►Scenario 1: De klas op stelten

►Een confronterende uitspraak

►Een heftige discussie

►Polarisatie



Drie scenario’s

►Scenario 2: Heikele thema’s in 
het leerplan

• Evolutietheorie

• Holocaust

• Gender en seksualiteit

• …



Drie scenario’s

►Scenario 3: controverse als pedagogie

►Dialoog en discussie

►Groepswerk en aandacht voor actualiteit

►Workshops

►Kunstzinnige werkvormen



Stelling 3: 

Een goed gesprek begint met een goede vraag



Technieken voor een open vraaggesprek

►Een confronterende uitspraak: begrenzen?

► Begrenzen én uitnodigen

►Zorg dat iedereen zich veilig blijft voelen

►Denk na over je positie als leerkracht..

►Structureer en begeleid het gesprek actief

►Stel open vragen



Open vragen…

►Wat maakt dat je dat zegt?

►Wat bedoel je met?

►Kun je een voorbeeld geven van?

►Wat zijn je redenen voor…?

►Hoe zou je kunnen nagaan of het waar is?

►Wat zou iemand zeggen die het niet met je eens is?

Bron: ‘Leren van verschillen: deep democracy in de klas’, training door Julia Sarbo en Nora Hammidi, 
Anne Frank Stichting.



Reageren op polarisatie

►De vier gamechangers van Bart Brandsma

►Let op je toon

►Wees bewust van je positie

►Verander van doelgroep

►Verander van onderwerp



Reageren op polarisatie

►Gesprekstechnieken in groepen

►Faciliteer actief het gesprek

►Biedt evenwichtig materiaal aan dat 
verschillende perspectieven belicht

►Laat de uitkomst open

►Leg niet de nadruk op groepsidentiteit 
in het werken in groepjes 



Meer lezen?

► Omgaan met controverse en polarisatie in 
de klas (Pelckmans Pro, 2018)

► maarten.vanalstein@vlaamsparlement.be

► www.vlaamsvredesinstituut.eu


