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WIJ-ZIJ-DENKEN:
LEREN VAN MENING VERSCHILLEN
Welkom bij de EDUbox Wij-zij-denken!
In de samenleving komen groepen van mensen af en toe fel tegenover elkaar te staan
door een meningsverschil. En dan kunnen de emoties hoog oplaaien. Soms blijft dit
vreedzaam, soms wordt het giftig. Maar wanneer wordt zo’n tegenstelling dan gevaarlijk?
En wat kan je daaraan doen? Met deze EDUbox kom je dat allemaal te weten. Veel succes!

DE BENODIGDHEDEN
ň Een enthousiast team
ň Een smartphone, tablet of computer
ň Een verbinding met het internet
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EEN OVERZICHT
Jullie gaan in totaal 2 lesuren aan de slag met deze EDUbox. Er zijn 4 hoofdstukken:
1. Tot welke groepen behoor jij allemaal? Je komt te weten hoe groepen ontstaan en hoe
verhalen jouw wereldbeeld beïnvloeden.
2. Je leert hoe wij-zij-denken ontstaat, wanneer het gevaarlijk is en wat je dan kunt doen.
3. Je gaat nu zelf aan de slag door te leren van mening te verschillen.
4. Wil je nog meer weten? Dan vind je in dit hoofdstuk allerlei interessante links.
In deze EDUbox verwijzen we vaak naar video’s die op de volgende
pagina te vinden zijn: nws.vrt.be/EDUbox-wij-zij-denken-video
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01
GROEPEN
EN VERHALEN
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1. IK IN GROEPEN
Heb jij al eens nagedacht over deze vraag: tot welke groepen
behoor jij allemaal? Met een groep bedoelen we een
verzameling mensen die allemaal iets gemeenschappelijks
hebben.
Zo zit je bijvoorbeeld in klas 2B of het 4e jaar
Bedrijfswetenschappen. Of je behoort tot de familie Demba
of de familie Terryn. Of je zit bij de Antwerpenaren, de WestVlamingen, de Walen, de Vlamingen, de Belgen, de moslims, de
christenen, de joden, de vrijzinnigen, de Genk-supporters, de
bikers, de surfers, de chiro, de scouts, …
Iedereen maakt dus deel uit van een heleboel groepen. En net zoals bij een taart zijn
sommige stukken groter dan andere: je vindt de ene groep al belangrijker dan de
andere. De belangrijkste zijn meestal de groepen waarop je trots bent als ze succesvol
zijn, of de groepen die je verdedigt als iemand ze aanvalt.
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OPDRACHT
Breng nu zelf in kaart tot welke groepen jij behoort.
ň Teken een ronde taart op een blad papier.
ň Lijst alle groepen op waar je toe behoort.
ň Geef elke groep een stukje van je taart. Kies een groter stuk taart voor
een groep die jij belangrijk vindt en een kleiner stuk voor een minder
belangrijke groep.

TIP
Op de volgende kaartjes vind je enkele voorbeeldtaarten die je
kunnen inspireren.
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FAMILIE: 35 %

Mijn familie en ik zijn vluchtelingen
van de eerste generatie uit Rwanda.
Via vrienden en onderwijs heb ik de
Vlaamse waarden meegekregen,
maar mijn ouders hebben me ook de
Rwandese waarden meegegeven.
Samenhorigheid, familie, muziek en
religie zijn daar enkele van. Ze liggen me
nauw aan het hart.

CULTUURSECTOR: 20 %

Ik ben organisator en dj in de
cultuursector, meer bepaald in de
hiphopscene. Muziek en ondernemen
zijn twee zaken waar ik veel voldoening
uithaal. Ook het sociale aspect vind ik
belangrijk.

MEDIA: 10 %

Bij MNM mag ik artiesten uitnodigen
voor het programma MNM R&Beats. Ik
probeer mijn stempel te drukken door
jonge artiesten binnen de hiphopscene
hun moment te geven. Voor NMS.NWS.
NWS maak ik de rubriek Economie In ’t
Kort, over geld en economie.

DE GROEP 92: 25 %

CHRIS SUGIRA
REDACTEUR
NWS.NWS.NWS

92 komt van 9200. Dat is de postcode
van Dendermonde, de plaats waar ik 14
jaar lang heb gewoond. Dendermonde
betekent heel veel voor me. Het is de
plek waar ik een groot deel van mijn
jeugd heb doorgebracht en waar veel
vrienden en familieleden wonen.

FINANCIËLE WERELD: 10 %

10 %
25 %

35 %

10 % 20 %

Ik ben bankier en werk op de afdeling
die zich bezighoudt met de financiële
markten. Met de financiële wereld ben ik
dus elke dag bezig. Ik vind het bijzonder
interessant om een blik achter de
schermen te krijgen van hoe de zaken
lopen.
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VROUW: 30 %

Vrouw-zijn bepaalt mijn positie op
heel veel momenten in mijn leven: van
anticonceptie tot catcalling tot strijden
voor gelijkwaardige behandeling. Ik voel
helaas nog een groot contrast met manzijn in onze samenleving. Girlpower &
feminisme vind ik heel belangrijk, met de
nadruk op een inclusief feminisme.

VEGETARISCH: 10 %

Ik ben al 5 jaar veggie. Dat is
ondertussen al veel gemakkelijker
geworden op restaurant en maakt deel
uit van mijn ecologisch bewustzijn.

CAMILLE DECKERS
REDACTEUR
NWS.NWS.NWS

JONG: 20 %

Ik identificeer mij als jong. Ik hoor bij
de groep ‘jongeren’, die het leven vaak
heel anders zien en aanpakken dan de
oudere generaties. Vaak wordt op ons
neergekeken, maar ik geloof in onze
jonge generatie.

RELIGIEUS: 10 %

Ik hecht veel belang aan religieuze
waarden en normen. Ze schetsen de
grote lijnen van mijn leven en geven mijn
leven zin.

JOURNALIST: 10 %

Ik werk als journalist voor NWS.NWS.
NWS. Het is ook een groep waarmee ik
me identificeer.

VRIENDINNEN: 10 %

10 %
30 %
10 %
10 %
10 %
10 % 20 %

Mijn vriendinnen zijn belangrijk voor
mij. Dat heb ik erg gevoeld in periodes
van lockdown. De vrienden met wie
iemand omgaat, zeggen ook veel over
die persoon.

ANTWERPENAAR: 10 %

Ik ben niet degene die zegt: “de rest is
parking”. Maar Antwerpen is wél keitof,
keidivers en heel mooi!
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MOSLIM: 25 %

MAROKKAANS: 25 %

Mijn roots liggen in Marokko, maar ik ben
uiteraard in België opgegroeid. Beide
stukjes zijn voor mij even belangrijk.

KAWTAR EHLALOUCH
PRESENTATRICE MNM

POPCULTUUR: 15 %

Ik ben dagelijks bezig met muziek en
popcultuur, gedeeltelijk door mijn job bij
MNM. Maar ook omdat ik het zelf tof vind
om te volgen. Dit krijgt dus uiteraard ook
een groot stukje in mijn taart.

BELG: 25 %

Mijn roots liggen in Marokko, maar ik ben
uiteraard in België opgegroeid. Beide
stukjes zijn voor mij even belangrijk.

Ik ben opgevoed als moslim en dat blijf ik
heel belangrijk vinden.

10 %
25 %
15 %
25 %

25 %

MODE: 10 %

Ik ben graag bezig met mode. Daar ben
ik altijd al in geïnteresseerd geweest. Ik
tekende vroeger zelf outfits en kleren.
Ik zou het heel leuk vinden om daar later
nog iets mee te doen.
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2. IK EN MIJN SOCIALE IDENTITEIT
Daarnet heb je met de taart je sociale identiteit in
kaart gebracht. Je sociale identiteit is dus het beeld
dat jijzelf en de anderen van jou hebben, op basis van
de groepen waar je bij hoort.
Dat die groepen belangrijk zijn bij ons beeld van
iemand, kan geen kwaad! Zolang je deze twee dingen
maar niet vergeet:
1. Je taart bestaat uit veel verschillende stukken.
Soms word jij teruggebracht tot maar één van die
stukjes. Dat beeld klopt dan niet meer met wie je
echt bent. Iedereen is meerlagig.
2. Je taart zal doorheen je leven steeds veranderen.
Als je de oefening binnen een jaar opnieuw doet,
ziet je taart er waarschijnlijk al een beetje anders
uit.
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3. IK IN DE WERELD
Iedereen maakt dingen mee en
vertelt daarover aan anderen. Zo
komt het dat in elke groep waar
je deel van uitmaakt, allerlei
verhalen verteld worden. Die
verhalen bepalen mee hoe je naar
jezelf kijkt, hoe je naar andere
mensen kijkt én naar de wereld
rondom jou.
Mensen die uit andere groepen komen, kennen dus andere verhalen. Zo komt het dat
verschillende mensen dezelfde gebeurtenis soms op een heel andere manier beleven.
Hoe iemand een gebeurtenis ervaart, noemen we perceptie. Die perceptie wordt
bepaald door je sociale identiteit (of je taart van zonet) en door het perspectief. Met
perspectief bedoelen we: met welk stukje taart kijk je naar die gebeurtenis?
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VOORBEELD
Je bent op wandel met je beste vriend. Plots loopt
er een blaffende hond op jullie af. Jij staat te zweten
en je durft je niet meer te verroeren, terwijl je vriend
enthousiast reageert en de hond begint te strelen.
Wat heeft dit te maken met je sociale identiteit?
Wat denk jij?

VIDEO
Bekijk nu de volgende video.
Experten Marjan Verplancke en Maarten Van Alstein leggen
uit hoe de verhalen van jouw groepen je sociale identiteit
beïnvloeden.
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02
HOE ONTSTAAT
WIJ-ZIJ-DENKEN
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1. CONFLICT EN WIJ-ZIJ-DENKEN
De groepen waartoe je behoort, bepalen mee jouw blik op de wereld of jouw
perspectief. Wanneer mensen samenkomen, bijvoorbeeld in een klas of in een
samenleving, komen verschillende perspectieven bij elkaar. Als er geluisterd wordt naar
die verschillende perspectieven, is er meerstemmigheid. Toch gebeurt het ook wel dat
perspectieven botsen.
Hoe komt dit? Wanneer een groep ontstaat, zet dit heel wat in beweging. Zowel binnen
de groep als tussen groepen onderling kunnen verschillende dingen gebeuren:
ň Je vindt de ‘wij’-groep leuker, slimmer of beter.
ň Je luistert steeds vaker enkel naar verhalen die jullie gelijk bevestigen.
ň Je vindt de andere groep (of de ‘zij’-groep) dommer, saaier of slechter.
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Deze dingen kunnen leiden tot spanning en conflict. Als groepen mensen heel fel
tegenover elkaar komen te staan, spreken we van wij-zij-denken of polarisatie. Dat
laatste woord hoor je tegenwoordig wel vaker opduiken.
Maar wat is polarisatie dan precies?
Dat leggen we je op de volgende kaartjes uit aan de hand van 4 dingen die je over
polarisatie moet weten.

Breuklijnen

Tegenpolen

Breuklijnen

Tegenpolen

Kamp kiezen is verleidelijk

Ook positief
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BREUKLIJNEN
Groepen zetten zich af tegenover
elkaar langs allerlei lijnen. Zo kan een
meningsverschil of een politiek standpunt
zorgen voor een breuk tussen groepen.
Maar ook sport, religie, afkomst en cultuur
kunnen groepen uit elkaar drijven. Zelfs
een beroep (burger tegenover politie) of
woonplaats (stad tegenover platteland)
kunnen dat.

Breuklijnen
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TEGENPOLEN
Bij polarisatie staan twee polen
tegenover elkaar: ‘wij’ tegen ‘zij’. Aan die
polen worden eigenschappen gegeven:
al wie in onze groep zit is goed, al wie in de
andere groep zit is minder goed.
Van het onderscheid tussen ‘de
racistische Vlaming’ en ‘de luie Waal’ heb
je waarschijnlijk al gehoord. Dit soort
uitspraken wakkert de polarisatie aan. Er
zijn altijd wel een paar luide roepers die
zo’n uitspraken doen om anderen aan hun
kant te krijgen.

Tegenpolen
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KAMP KIEZEN IS VERLEIDELIJK
Je wordt snel meegesleept in
polarisatie, soms zonder het zelf te
beseffen.
De roepers spelen in op emoties die je
zelf ook voelt. Het is dan ook verleidelijk
om in één van de kampen te gaan staan:
je stem wordt gehoord en het geeft je een
duidelijke identiteit.
Hoe meer mensen een kamp kiezen en
zich uitspreken voor een van beide polen,
hoe moeilijker het wordt om zelf in het
midden te blijven staan.

Kamp kiezen is verleidelijk
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OOK POSITIEF
Polarisatie is niet altijd slecht. Toen
activisten opkwamen voor het stemrecht
voor vrouwen, was er ook veel spanning
tussen ‘voor’ en ‘tegen’.
Dat zie je vandaag ook bij organisaties die
strijden tegen racisme of opkomen voor
dierenrechten. Activisten polariseren
om een debat in gang te zetten en om
iedereen te dwingen een standpunt in
te nemen. Ze zijn een motor van sociale
vernieuwing of vooruitgang.

Ook positief
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Breuklijnen

Tegenpolen

Kamp kiezen is verleidelijk

Ook positief

20

2. WANNEER WORDT
WIJ-ZIJ-DENKEN GEVAARLIJK?
Groepen van mensen komen soms fel tegenover elkaar te staan. Dat kan nodig zijn om
sociale verandering mogelijk te maken. Maar soms wordt wij-zij-denken zo heftig dat
mensen niet meer kunnen samenleven. Wanneer wordt polarisatie gevaarlijk?
Dat gaan we tonen aan de hand van een voorbeeld.
Voor een tv-programma in Nederland werden 2 groepen van 6 mensen in aparte delen
van een gebouw gezet. De makers stuurden hun gedrag met opdrachten, gebaseerd op
een wetenschappelijk experiment. Alles wat de deelnemers deden, werd gefilmd.

VIDEO
Bekijk nu de volgende video.
In deze korte samenvatting van het programma krijg je te zien
waartoe de twee groepen in staat zijn.
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In sommige gevallen kan de energie tussen groepen dus ook leiden tot vijandigheid
en geweld. Eigenlijk is groepsidentiteit zoals een vuurtje: je kan je er lekker aan warmen.
Maar als het vuur te hoog oplaait, kan het ook gevaarlijk en schadelijk worden.
Polarisatie wordt gevaarlijk wanneer de ‘wij’-groep en ‘zij’-groep niet meer over het
onderwerp praten, maar enkel nog over hoe vreselijk ‘zij’ zijn. De discussie wordt zo hevig
dat ‘zij’ vijanden zijn geworden met wie we niets meer te maken willen hebben. We
beginnen te schelden, te beledigen en gebruiken soms zelfs geweld. Dat gebeurt niet
alleen tijdens experimenten, maar ook bij gesprekken in levenden lijve. Ook online kan
vijandigheid ontstaan.

OPDRACHT
Neem je taart er nog eens bij. Bespreek nu in groep de volgende vragen.
1. Voel jij je ooit beledigd of aangevallen om een bepaald stukje taart?
Hoe komt dat dan?
2. Waar liggen de grenzen voor jou? Wat kan je wel en niet zeggen of doen?
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GRENZEN BEWAKEN
Veel meningen mogen geuit worden: iedereen mag zijn gedacht zeggen en anderen
mogen dat tegenspreken. Die ruimte om meningen te delen blijft best zo groot mogelijk.
Toch zijn er een aantal grenzen die we moeten bewaken. Haatspraak, laster, racisme
en aanzetten tot geweld zijn volgens de wet strafbaar.
Ook in een gesprek zijn spelregels dus belangrijk. Vergelijk het met voetbal: elke
wedstrijd is een felle strijd tussen tegenstrevers. Maar wie de regels overtreedt, krijgt een
gele of een rode kaart. Het spel kan maar echt gespeeld worden als iedereen zich aan de
regels houdt.
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HOE REAGEER JE OP HAATSPRAAK?
Al eens iemand “Alle moslims zijn terroristen”, “Alle Vlamingen zijn racisten” of “Vuile
homo, neem een pil!” horen zeggen? Zulke veralgemenende en beledigende uitspraken
noemen we haatspraak. Wat kan je dan doen?
Laat weten dat je het er niet mee
eens bent.

Verbeter foute informatie.

Toon solidariteit door slachtoffers
die je kent te laten weten dat je het
grof vindt.

Durf berichten te verwijderen of
rapporteer ze.

Durf vragen waarom iemand zoiets
zegt.

Stel grenzen. Spreek uit dat
bepaald taalgebruik niet oké is.

24

3. VERSPREIDING
Als polarisatie gevaarlijk kan zijn, waarom krijgen we online dan zoveel polariserende
berichten te zien? Veel heeft te maken met de manier waarop sociale media en
onlineplatformen werken.
ň Algoritmes bepalen wat jij te zien krijgt op sociale media. Die algoritmes proberen
zelf in te schatten welke berichten populair zijn, zodat ze die aan meer mensen
kunnen laten zien. Vaak zijn dat de berichten die veel reacties uitlokken. En omdat
polariserende berichten veel hevige emoties uitlokken, zowel positief als negatief,
verspreiden ze zich snel.
ň Soms lijkt het alsof alle filmpjes over een bepaald onderwerp hetzelfde zeggen. Dit
komt doordat videoplatformen jou niet de juiste info willen geven, maar wel zo lang
mogelijk willen laten kijken. De algoritmes suggereren dan filmpjes die net iets langer
duren of net iets spectaculairder zijn. Zodra je eenmaal hebt doorgeklikt op een filmpje,
blijft het platform jou bestoken met gelijkaardige video’s.
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Polariserende filmpjes en artikels krijgen dus veel likes en views. Deze berichten mogen
zich ook verspreiden, zolang hun boodschap maar binnen de grenzen van de wet blijft.
Maar als je een extreme uitspraak tegenkomt, hoe kan je daarop reageren?
Gebruik een ik-boodschap: “Ik heb het
moeilijk met wat je nu zegt …”
Kom niet meteen met
tegenargumenten, maar erken
de emotie van de ander. Je kan
bijvoorbeeld zeggen: “Ik merk dat je
boos/verdrietig bent en dat begrijp ik
ook.”
Steun de slachtoffers van de
extreme uitspraak met woorden of
een knuffel. Zo voelen zij dat je het niet
eens bent met wat gezegd werd.

Zeg het als iets echt
onaanvaardbaar is, maar wel op een
uitnodigende manier. Bijvoorbeeld:
“Ik kan niet accepteren dat je dit zo
zegt, maar ik merk dat je er erg mee
zit en wil er graag over praten.”
Dé waarheid bestaat niet. Geef toe
dat je zelf ook enkel vanuit je eigen
perspectief kan spreken.
Vermijd polariserend taalgebruik.
Praat in de verbindende wij-vorm,
zoals bijvoorbeeld: “Wij hebben daar
allemaal vragen over…”
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4. WAT KAN JE DOEN BIJ
GEVAARLIJK WIJ-ZIJ-DENKEN?
Het kan zijn dat een discussie feller wordt of dat de tegenstellingen hoog oplopen,
maar dat is niet noodzakelijk gevaarlijk. Er moet altijd ruimte blijven voor discussie
en kritische stemmen. Voor moeilijke onderwerpen geldt dit nog meer: het is net
superbelangrijk dat je erover blijft praten en je elkaar ook probeert te begrijpen.

VIDEO
Bekijk nu de volgende video.
Criminoloog en historicus Christophe Busch vat nog eens
samen wat polarisatie is en legt uit wat je tegen gevaarlijke
polarisatie kan doen.
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Gevaarlijke vormen van polarisatie vermijden is belangrijk, want die maken
samenwerken of samenleven in de klas en daarbuiten moeilijk. Maar wat kan je doen als
je een gepolariseerde situatie wil kalmeren? Enkele tips:
Leer gevaarlijke polarisatie
herkennen: twee extreme polen
staan tegenover elkaar, de ene
groep luistert niet naar de andere, ze
zien elkaar als vijanden en de groep
in het midden wordt steeds kleiner,
want iedereen ervaart druk om een
kant te kiezen.
Concentreer je niet op de luide
roepers. Zij willen de polarisatie
meestal in stand houden.

Kijk eens wie eerder stil blijft.
Ga met hen praten. Hoe kijken
zij naar wat er gebeurt? Wat
hebben zij nodig om ondanks de
meningsverschillen tot een veilige,
schone, fijne omgeving te komen?
Ga op zoek naar een ‘wij’ die de
polen overstijgt. Misschien delen
de tegenpolen wel eenzelfde
hobby of eenzelfde wijk?
Verplaats de aandacht naar iets
gemeenschappelijks.
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CONCLUSIE
Van mening verschillen en een andere visie op de wereld hebben, hoort bij het leven.
Conflicten zijn dus heel normaal als we met elkaar samenleven. Het is vooral onze taak
om ze rustig en vreedzaam aan te pakken. Dat kan, zolang we dezelfde spelregels
gebruiken en enkele kernwaarden behouden. Als een samenleving verschillende
meningen naast elkaar laat bestaan, wordt ze daar zelfs rijker door.
Maar het vraagt best wat oefening om dat goed te doen. In deel 3 gaan we jou daarbij
helpen.
Benieuwd?
Duw je neus dan maar in het volgende hoofdstuk!
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03
AAN
DE SLAG
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SAMEN DOOR EEN DEUR
We stappen allemaal samen door één deur een
debatkamer binnen, waar we zullen deelnemen
aan een rollenspel. Een spel waarin we
debatteren over allerlei boeiende onderwerpen.
Een paar mensen nemen standpunten in en zij
mogen daarin zo ver gaan als ze willen. Er is één
voorwaarde: we moeten ook samen weer door
dezelfde deur naar buiten kunnen. We mogen
elkaar niet als vijanden gaan zien.

Samen
door één
deur

Hoe dat precies in zijn werk gaat? Dat zie je in onderstaand voorbeeld!

VIDEO
Bekijk nu de volgende video.
Enkele jongeren debatteren over de vraag ‘Wat met Zwarte
Piet?’

31

NU IS HET AAN JULLIE!
Zoals in de video gaan jullie zo dadelijk in grotere groepen discussiëren over boeiende
thema’s. In elk debat zijn er debaters en spectators. De debaters zullen het debat
voeren, de spectators kijken langs de zijlijn toe en nemen nadien een standpunt in.
Maar vooraleer jullie samen door de deur de ruimte binnenstappen, is het belangrijk om
enkele afspraken te maken.

AFSPRAKEN
ň Val nooit iemand persoonlijk aan, maar blijf bij het onderwerp.
ň Laat elkaar uitspreken.
ň Blijf beleefd en respectvol.
ň Blijf de mens achter de tegenstander zien.
ň Ga emoties niet uit de weg, probeer ze in woorden te uiten.
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OPDRACHT
Op de volgende kaartjes vinden jullie 8 thema’s waarover jullie kunnen debatteren.
Spreek met jullie leerkracht af welke discussie jullie zullen voeren. De leerkracht wordt de
moderator van het debat. In elk debat doorlopen jullie onderstaande rondes:

AFSPRAKEN ACCEPTEREN
ň Volstaan de afspraken op het vorige kaartje? Of ontbreekt er nog iets? Vul de
afspraken in groep aan als je dat nodig vindt.
ň Nadien geeft iedereen zijn akkoord door bijvoorbeeld zijn duim omhoog te steken.

INLEIDING
ň Neem de kaartjes over jouw thema erbij.
ň Bekijk met de hele groep het introductiefilmpje over het thema.
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1. STANDPUNTENRONDE
ň Ga eerst samen op zoek naar mogelijke standpunten over het onderwerp. Wat zijn
de verschillende meningen in de groep? En kan je nog andere meningen bedenken?
ň Bespreek nadien of je alle voorgestelde meningen onder de 4 standpunten op de
standpuntenkaart van het thema kunt onderbrengen.

2. ARGUMENTENRONDE
ň Het rollenspel start. Uit de groep worden 4 debaters gekozen. De spectators volgen
het debat langs de zijlijn.
ň De debaters kiezen elk een standpunt van de standpuntenkaart. Dit hoeft niet hun
eigen standpunt te zijn.
ň Elke debater geeft minstens 1 argument om zijn standpunt te verdedigen. De
argumentenkaart van het thema kan hen daarbij helpen. Het kaartje met hulpzinnen
geeft hen opties om hun argument mee te beginnen.
ň Nadien nemen de debaters een ander standpunt in en geven opnieuw minstens 1
argument om dat standpunt te verdedigen.
ň Aan het eind vatten de spectators de argumenten nog eens samen.
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3. BESLISSINGSRONDE
ň De spectators nemen nu een standpunt in. Ze mogen ook op de assen tussen
de debaters gaan staan of zelfs in het midden. Ze leggen wel uit welk argument hen
overtuigd heeft.

4. CONCLUSIERONDE
ň Zoek nu naar gemeenschappelijke zorgen of behoeften. Waar zijn jullie ongerust
over? Of wat hebben jullie nodig om dit gesprek goed te laten eindigen?
ň Bespreek of er een oplossing te vinden is die goed zou zijn voor alle partijen.
ň Let op: een oplossing wil niet zeggen dat iedereen het eens is. Je kan ofwel
overeenkomen, ofwel een compromis sluiten, ofwel eindigen met een meningsverschil.
Ook dat is oké! Het gesprek heeft dan zeker geholpen om elkaar beter te begrijpen.
ň Wat is jullie conclusie?

5. SLOT
ň Lees nu met de hele groep het kaartje met het slotwoord van jouw thema.
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HULPZINNEN OM JE ARGUMENT MEE TE BEGINNEN
ň “Ik heb het gevoel dat je niet naar mij hebt geluisterd, ...”
ň “Ik wil inpikken op wat je zegt, ...”
ň “Ik denk dat je mij verkeerd hebt begrepen, want ...”
ň “Ik zou graag het volgende willen aanhalen ...”
ň “Ik kan me voor een stuk vinden in wat jij zegt, maar wil toch wel nuanceren ...”
ň “Sta me toe het hier helemaal oneens mee te zijn ...”
ň “Vanuit mijn ervaring zie ik dit toch wel anders ...”
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Samen
door één
deur
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THEMA 1

VERDIENEN
VOETBALLERS
TE VEEL?

rebrand.ly/jad710l
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STANDPUNTENKAART
A

B

Absoluut niet! Voetballers zijn helden. Ze
mogen dus verdienen wat ze willen en
hoeven niets aan belastingen te betalen.

Voetballers mogen goed verdienen. En
omdat ze zoveel betekenen, is het oké
dat ze weinig belastingen betalen.

Ja, ze verdienen heel veel. Maar zolang
ze ook veel belastingen betalen, kan dat.

Zeker weten: er moet absoluut een
maximum komen op het loon van
voetballers!

C

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

ň Sporters hebben maar een korte loopbaan. Ze
kunnen maximaal tot hun 40e blijven voetballen,
dus moeten ze wel snel veel geld verdienen.
ň Het is een kwestie van vraag en aanbod.
Stervoetballers trekken veel publiek. Als clubs
voetballers zo veel willen betalen, dan moet dat
kunnen. Ze verdienen hun investering meestal
wel terug.

ň Voetballers zijn het geld waard, want ze zetten
ons ook aan tot sporten en om gezonder te
leven.
ň Voetballers zijn voor veel mensen een voorbeeld.
Dan moeten we het ook kunnen aanvaarden dat
ze weinig belastingen betalen.

ň Voetballers worden rijk door hun publiek, dus
mogen ze ook iets teruggeven aan dat publiek
door genoeg belastingen te betalen.
ň Sporters zijn veel minder essentieel voor de
samenleving dan verplegers of winkelbedienden.
Ze moeten dus geen miljoenen overhouden.

ň De beste voetballer is niet altijd degene die het
meest verdient.
ň De hoge lonen houden een systeem van
moderne slavenhandel in stand, want ook clubs
en makelaars verdienen met een transfer.
ň Voetbal is niet belangrijker dan een andere sport.
Waarom verdienen andere sporters dan niet
zoveel?
ň Voetballers kunnen na hun ‘voetbalpensioen’
toch gewoon een andere job zoeken?

C

D
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SLOT
Professionele voetballers krijgen in België een belastingvoordeel, net zoals alle
professionele sporters trouwens. Dit systeem is er ooit gekomen omdat veel sporters
anders niet kunnen leven van hun loon, want in sommige sporten verdienen zelfs de
besten niet heel veel.
Maar in de praktijk zijn het de topvoetballers die hier het meest van genieten. Zij
verdienen soms miljoenen per jaar, maar door dit voordeel betalen zij minder belastingen
dan bijvoorbeeld een gemiddelde verpleegster, architect of postbode. Tot nu wordt
dit nog geaccepteerd, hoewel steeds meer kritische stemmen oproepen om hier
verandering in te brengen.
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THEMA 2

MOGEN WE
DIEREN ETEN?

rebrand.ly/sopike5
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STANDPUNTENKAART
A

C

B

Absoluut niet. Vlees is moord.

Toch beter van niet. Leve veggie!

Het kan wel, maar het hoeft niet elke
dag.

Vanzelfsprekend. We kunnen niet
zonder.

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

Vlees ligt niet zomaar op je bord, het is een dier dat
ooit geleefd heeft. De dieren die we eten, worden
van hun moeders weggerukt en vetgemest in
stinkende, donkere en kleine ruimtes. Ze leven in
angst, worden slecht behandeld en uiteindelijk
vermoord om op jouw bord te eindigen.

Mensen eten al eeuwenlang vlees, maar dat is niet
te vergelijken met nu. Onze overgrootouders aten
af en toe een zelfgekweekt schaap of konijn, terwijl
wij grote hoeveelheden vlees produceren en eten.
Wist je dat je 25.000 kilometer per jaar moet rijden
om de uitstoot van één koe te evenaren? Wie kiest
voor vegetarisch of veganistisch eten, denkt dus
aan het milieu. Ook als je halal of koosjer wil eten, is
vegetarisch eten zeker een optie.

Natuurlijk is vlees wel eens lekker, maar je moet
je bewust zijn van wat je eet. Want door minder
vlees te eten en vaker voor plantaardig te kiezen,
pak je vier belangrijke problemen tegelijk aan: je
veroorzaakt minder uitstoot, je zorgt voor een betere
voedselverdeling in de wereld, het is goed voor je
gezondheid en ook de dieren zullen je dankbaar zijn.

Vlees eten is al eeuwenlang een belangrijk deel van
onze cultuur en onze tradities. Een echt feestmaal
zonder vlees is ondenkbaar. Het is de makkelijkste
bron voor eiwitten, mineralen, ijzer en vitamine B12.
Je kan die stoffen ook in andere voeding vinden,
maar niet altijd in de ideale verhoudingen.

C

D
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SLOT
Niemand bepaalt of je wel of geen vlees mag eten en hoeveel vlees goed voor je is. Dat
kies je vooral zelf. Maar de negatieve impact van vleesconsumptie op de gezondheid,
het milieu en het dierenwelzijn is wel bewezen. Steeds meer mensen beslissen daarom
bewust om minder vlees te eten. Uit onderzoek in 2020 blijkt dat nog maar 7 op de 10
Belgen bijna elke dag vlees of vis eet. De overige 3 op de 10 Belgen kiezen ervoor om
minstens 3 keer per week vegetarisch of veganistisch te eten.
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THEMA 3

IS EEN UITSTAPJE NAAR
DE ZOO ONSCHULDIG?

rebrand.ly/rotvd5n
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STANDPUNTENKAART
A

C

B
Absoluut niet! Dieren horen in hun
natuurlijke habitat. Afschaffen die
handel.

Ik denk van niet. We moeten streven
naar een alternatief, dieren zijn geen
tijdverdrijf.

Ik zie het probleem niet van een
dierentuin. We mishandelen die dieren
niet.

De zoo is noodzakelijk voor het
voortbestaan van bepaalde diersoorten.

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

Dieren horen absoluut niet thuis in gevangenschap.
Ze zijn er ongelukkig. Ze hebben ruimte nodig die
een dierentuin hen niet kan bieden. Sommige dieren
zijn bovendien niet aangepast aan het Belgische
klimaat.

Bedreigde diersoorten moeten inderdaad
beschermd worden, maar de zoo is daar misschien
niet de beste oplossing voor. We moeten een manier
vinden om hen in hun natuurlijke leefomgeving
te beschermen, bijvoorbeeld door mens en dier
beter te leren samenleven. Kweekprogramma’s in
gevangenschap zouden pas de allerlaatste optie
mogen zijn.

De verzorgers doen hun best zo goed mogelijk
voor de dieren te zorgen. Ze doen dat met goede
bedoelingen en geven de dieren alle liefde die ze
nodig hebben, zonder hen te temmen. En als wij daar
mee van kunnen genieten is dat mooi meegenomen.

De zoo speelt een belangrijke rol in het beschermen
van bedreigde diersoorten. Zonder bepaalde
kweekprogramma’s zouden sommige dieren al
uitgestorven zijn. Tegelijk hebben dierentuinen ook
een onderwijzende functie: bezoekers leren er bij
over het dierenrijk.

C

D
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SLOT
Dierentuinen zijn vandaag toeristische trekpleisters die veel bezoekers lokken. Vaak
zetten dierentuinen wetenschappelijke programma’s op om zeldzame dieren te helpen
zich voort te planten. Ze vervullen ook een educatieve rol. Dierenrechtenorganisaties
zoals GAIA doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de zoo ethisch verantwoord met de
dieren omgaat. Andere natuurorganisaties zoals WWF willen de bedreigde diersoorten
beschermen in hun natuurlijke habitat om zo de biodiversiteit te behouden. Tot slot zijn
er ook organisaties die protesteren tegen het bestaan van de dierentuin, en die deze
plekken het liefst van al zien verdwijnen.
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THEMA 4

KUNNEN COMPUTERS
LEERKRACHTEN
VERVANGEN?

rebrand.ly/kakpgub
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STANDPUNTENKAART
A

B

Absoluut niet. Elke dag naar school gaan
moet de norm blijven.

Niet volledig, maar fysieke lessen
moeten worden afgewisseld met
afstandsonderwijs.

Het zou wel kunnen. Afstandsonderwijs
is beter voor het klimaat en de
portemonnee.

Absoluut! Afstandsonderwijs is het
onderwijs van de toekomst.

C

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

Computers kunnen leerkrachten niet vervangen.
Elke dag naar school gaan moet de norm blijven.
De schoolomgeving blijft de beste manier om
dingen aan te leren. Bovendien sluit je daar ook
vriendschappen voor het leven. Daarnaast heeft
thuis niet iedereen een plek om elke dag rustig aan
een computer de les te volgen. Er is dus nood aan
een plek waar iedereen kan samenkomen om te
leren.

Nieuwe technologieën zorgen voor mogelijkheden,
maar we mogen de sociale contacten niet uit het
oog verliezen. Een afwisseling tussen fysieke
lessen en afstandsonderwijs is daarom de
ideale combinatie. Sommige lessen kunnen we
(bijvoorbeeld met een VR-bril) van thuis volgen, maar
voor andere vakken is het noodzakelijk om aanwezig
te zijn in de klas. Een juiste mix van technologie en
fysieke lessen is de gulden middenweg.

Leerlingen kunnen bij afstandsonderwijs langer
uitslapen, want ze moeten de deur niet uit om naar
school te reizen. Hierdoor neemt ook de drukte
in het verkeer af. Afstandsonderwijs is dus goed
voor het milieu. Je bespaart bovendien geld uit,
want leerlingen moeten zich geen abonnement op
de bus, tram of trein aanschaffen. Ook de grote en
vervuilende schoolgebouwen kunnen vervangen
worden.

De mogelijkheden van technologie zijn eindeloos.
Via Smartschool, Google Classroom of een ander
platform staan we rechtstreeks in verbinding met
de leerkracht. Daarnaast weten algoritmes welke
oefening het meest geschikt is voor welke leerling,
zodat iedereen onderwijs op maat krijgt. En dankzij
VR-brillen krijg je binnenkort ook van thuis uit het
gevoel toch bij elkaar in de klas te zitten én ga je in
een namiddag tijd op (virtuele) uitstap naar Parijs of
de oertijd.
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SLOT
Het is nog steeds de regel dat alle leerlingen voltijds naar school gaan. Digitale
platformen worden wel meer en meer ingezet binnen de schoolmuren of voor
huiswerk. Tijdens de coronacrisis hebben we weliswaar periodes gekend met voltijds
afstandsonderwijs. Toen werd afstandsonderwijs gebruikt om de pandemie te helpen
indijken en leerlingen geen leerachterstand te laten oplopen. Het is daarbij altijd de
bedoeling geweest om de scholen zo snel mogelijk opnieuw te openen.
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THEMA 5

WIE BESLIST WAT KAN
OP SOCIALE MEDIA?

rebrand.ly/1rkh5wb
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STANDPUNTENKAART
A

B

Vrije meningsuiting is belangrijk. Sociale
media mogen niet ingrijpen in wat
gebruikers posten.

Individuele gebruikers maken de
content op sociale media. Het zijn
dus best ook de gebruikers die actie
ondernemen als iemand in hun ogen te
ver gaat.

Elk socialemediaplatform mag zelf
bepalen wat kan en mag. De overheid
kan hen wel aanmoedigen om bepaalde
grenzen te bewaken.

Er zijn grenzen aan wat je mag zeggen
en doen. De overheid moet die grenzen
bewaken. Ook op sociale media.

C

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

We hebben allemaal het recht om onze mening
te uiten. Sociale media zijn ontworpen om alle
meningen aan bod te laten komen. Ook meningen
die niet in andere media opgepikt worden. Het is
dan ook tegenstrijdig dat net die sociale media
gebruikers verbannen. Een rechtbank kan eventueel
oordelen dat bepaalde uitspraken niet kunnen en de
gebruiker straffen. Maar de platformen moeten zich
zelf niet bemoeien met wat er online komt.

Iedereen heeft een stem. Als je het niet eens bent
met iemand, dan kan je gewoon jouw (tegen)stem
laten horen. Of je kan de bedrijven achter sociale
media vragen om regels aan te passen. Maar je bent
ook niet verplicht om op die sociale media te zitten.
Als je vindt dat het ene platform te strikt of net te
laks is, dan kies je toch gewoon een ander platform
waar je foto’s, berichten en meningen kan delen?

Sociale media zijn privébedrijven die zelf hun regels
mogen bepalen. Zij mogen strenger zijn dan de
wetten van een land, maar mogen ook soepeler zijn.
Ook een café-uitbater mag iemand buitenzetten
als hij denkt dat die te agressief zal worden. Een
overheid kan dus niet bepalen wat sociale media wel
en niet mogen toelaten, maar kan hen wel proberen
overtuigen om de regels aan te passen.

In elk land gelden er bepaalde regels of wetten.
Zo mag je in België niet oproepen tot geweld, mag
je niet discrimineren, mogen minderjarigen niet
gokken... Sociale media die in ons land actief zijn,
moeten berichten die in strijd zijn met de wet dus
verwijderen. Bovendien: als je de regels van een
land volgt, weet je tenminste dat ze opgesteld zijn
door het parlement. Nu is het niet altijd duidelijk
wat de regels op sociale media zijn en wie die heeft
bepaald.
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SLOT
Elk land heeft zijn eigen wetten en regels. Zo mag je in België niet oproepen tot geweld
of mag je geen filmpje van je leerkracht verspreiden zonder toestemming. Of je dat nu
online of offline doet, maakt geen verschil: de politie kan je daarover aanspreken en je
eventueel vervolgen.
Diensten zoals de politie of het gerecht kunnen strafbare berichten rechtstreeks melden
aan sociale media. De afspraak is dan dat die berichten zo snel mogelijk verwijderd
worden. Maar soms beslissen de sociale media dat een bericht, afbeelding of video toch
online kan blijven, omdat het hun eigen regels niet overtreedt. In dat geval blijft de post
online, maar is degene die het heeft gepost wel nog altijd strafbaar.
De regels op sociale media vallen dus niet samen met de wetgeving.
Bedrijven zoals Facebook (ook eigenaar van Instagram en Whatsapp), Google (eigenaar
van YouTube) en TikTok zijn grote spelers. Ze laten zich niet zomaar de les spellen door
overheden, al luisteren ze soms wel naar wat landen te zeggen hebben. Zo hebben deze
bedrijven sinds 2018 strengere privacyregels omdat een Europese richtlijn dat vroeg en
zijn er afspraken over reclame bij video’s voor kinderen.
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THEMA 6

MOETEN WE AF VAN
GENDERSTEREOTIEPE
VOORSTELLINGEN?

rebrand.ly/70ok826
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STANDPUNTENKAART
A

C

B

Tuurlijk niet, er is toch niets mis met
genderstereotypen?

Het onderscheid tussen man en vrouw
is wel echt, we moeten gewoon oog
hebben voor de uitzonderingen.

Ik denk van wel. Mensen zomaar in
hokjes stoppen op basis van hun
geslacht, kan schadelijk zijn voor die
mensen.

Zeker! Genderstereotypen moeten
absoluut verdwijnen!

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

Mannen en vrouwen zijn duidelijk verschillend. Er
zijn eerst en vooral duidelijke fysieke verschillen.
Mannen hebben ook eigenschappen waardoor
ze bepaalde dingen beter kunnen dan vrouwen
en omgekeerd. Dat onderscheid is altijd al zo
geweest. Een samenleving heeft mannen nodig voor
mannendingen en vrouwen voor vrouwendingen.

De ‘stereotypen’ zijn de norm: de meeste jongens
houden van voetbal en zijn sterker dan meisjes,
de meeste meisjes zijn gevoeliger en zijn goede
verzorgers. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen
man en vrouw. Maar we moeten zeker ook oog
hebben voor de uitzonderingen (zoals een sterke
vrouw, een zorgende man, …).

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Door deze
genderstereotypen leeft het idee dat meisjes
bepaalde studierichtingen beter kunnen dan
jongens (of omgekeerd) en krijgen ze soms verkeerd
studieadvies of een minder eerlijke beoordeling. En
het maakt niet uit dat je als jongen met poppen wil
spelen en als meisje wil voetballen, iedereen moet
gewoon mogen doen wat hij of zij graag wil doen.

Iedereen mag zijn wie die wil zijn. Bovendien voelt
niet iedereen zich jongen of meisje. Sommige
mensen zijn in een ander lichaam geboren dan dat
ze zich voelen. Daarnaast hangt wat je goed kan niet
samen met je gender. We moeten daarom evolueren
naar een genderneutrale samenleving.
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SLOT
Genderstereotypen komen momenteel nog heel veel voor in onze samenleving. We
weten dat kinderen op school anders behandeld worden omdat ze een jongen of meisje
zijn. Maar ook op het werk bijvoorbeeld: het idee leeft dat mannen bepaalde jobs beter
kunnen dan vrouwen. Hierdoor worden vrouwen voor hetzelfde werk minder goed
betaald, terwijl ze de job evengoed doen. Er ontstaan her en der wel genderneutrale
initiatieven. Hierbij probeert men iedereen op dezelfde manier te behandelen, ongeacht
diens gender.
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THEMA 7

KAN EEN WERKGEVER
JE VRAGEN OM IN
‘GEPASTE’ KLEDIJ NAAR
HET WERK TE KOMEN?

rebrand.ly/neefjoz
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STANDPUNTENKAART
A

B
Natuurlijk niet. De werkgever mag in
geen enkel geval bepalen wat jij draagt
op het werk.

De werkgever mag eventueel
kledingvoorschriften opleggen, als daar
een goede reden voor bestaat (zoals
veiligheid of hygiëne op de werkvloer,
een uniform voor herkenbaarheid of
neutraliteit, ...).

Volgens mij mag de werkgever bepaalde
richtlijnen geven, maar ze niet opleggen.
Jij moet die in de mate van het mogelijke
volgen.

Zeker. De werkgever mag volledig
beslissen wat jij wel en niet draagt.

C
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ARGUMENTENKAART
A

Ieder mens heeft individuele rechten en autonomie.
Je moet dus volledig vrij zijn om te dragen waar je je
goed in voelt. Op elke moment en in elke situatie.

In sommige sectoren is een lange broek of uniform
een beschermingsmiddel. Dat is bijvoorbeeld
het geval in de zorg- en bouwsector. Ook een
politieagent draagt een uniform om herkenbaar
te zijn op straat. Als het voor een bedrijf belangrijk
is, moet je een medewerker kunnen verplichten
bijvoorbeeld handschoenen te dragen (voor
hygiëne) of een helm (voor veiligheid). In sommige
beroepen is ook een uniform nodig als teken van
neutraliteit.

Je moet als werknemer voldoende vrijheid krijgen
om te dragen wat je wilt. Discriminatie op basis
van gender, geloof of politieke overtuiging kan niet.
Maar je moet flexibel kunnen zijn in functie van de
bedrijfscultuur. Van een bankier wordt bijvoorbeeld
verwacht dat hij zich netjes kleedt. Omgekeerd
moet ook van de werkgever wat flexibiliteit verwacht
worden: wanneer er een hittegolf is en jij wil een
short of sandalen dragen, moet dat kunnen.

Een werkgever moet kunnen bepalen wat kan
en niet kan. Als je niet akkoord bent met de
kledingvoorschriften, moet je maar ergens anders
gaan werken.

C
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SLOT
Het wordt aanvaard dat de werkgever zijn werknemers ertoe kan verplichten om ofwel
een uniform te dragen, ofwel bepaalde kledingregels te volgen (voor het imago, de
veiligheid, de hygiëne). We noemen dit het principe van het werkgeversgezag. Maar deze
macht heeft wel grenzen. Ze mag niet willekeurig worden en leiden tot discriminatie
op basis van uiterlijke kenmerken. Ook mag de werkgever zijn werknemers geen
voorschriften opleggen die onredelijk of overdreven zijn. Al is het soms moelijk om te
bepalen wat ‘onredelijk’ en ‘overdreven’ is.
In privébedrijven heeft de werkgever ook de macht om het dragen van uiterlijke tekenen
van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen te verbieden, als hij dat objectief
en redelijk kan rechtvaardigen. Daarbij is het onder meer belangrijk dat gecontroleerd
wordt of het verbod noodzakelijk is en dat hierover gepraat wordt in de verschillende
overleggroepen binnen het bedrijf en met de werknemers.
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THEMA 8

MOGEN WE ENKEL
NOG PROPERE
KLEREN KOPEN?

rebrand.ly/oobdjed
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STANDPUNTENKAART
A

C

B
Kleren zijn kleren. Het enige wat telt
wanneer je kleding koopt, is dat het
mooi en betaalbaar is!

Soms koop ik propere kleren, maar
het maakt me eigenlijk niet veel uit. Ik
besteed er weinig aandacht aan.

Het liefst zijn mijn kleren proper maar
als ik iets echt mooi vind, koop ik het
sowieso toch (ook wanneer dit niet
proper is).

Alleen maar propere kleren. Het enige
wat telt wanneer je kleding koopt, is dat
het propere kleren zijn!

D
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ARGUMENTENKAART
A

B

Propere kleren zijn vaak veel duurder dan andere
kleren. Je kan trouwens toch niet zien of kleren
duurzaam of proper gemaakt worden. En als wij die
kleren niet meer kopen, komen die arbeiders ook
nog eens zonder werk te zitten. Bovendien: hoe
anderen kleren maken en met het klimaat omgaan, is
toch niet mijn verantwoordelijkheid?

Ik denk dat het weinig verschil uitmaakt of ik nu wel
of niet bewust propere kleren koop. Er zijn namelijk
zoveel andere mensen die er absoluut niet op letten.
Bovendien dienen die ‘bio’- of ‘fairtrade’-labels soms
ook gewoon om meer te verkopen.

Ik vind propere kleren eigenlijk wel belangrijk. Maar
als ik iets echt mooi vind, dan koop ik het toch. We
moeten ons best doen voor het klimaat en goeie
merken steunen, maar af en toe mag ik ook wel
gewoon aan mezelf denken.

De meeste arbeiders in lageloonlanden die kleren
maken, krijgen geen leefbaar loon voor hun werk.
Bij propere kleding krijgen arbeiders wél een eerlijk
loon. Ook zijn de werkomstandigheden in fabrieken
waar propere kleding wordt gemaakt, veel veiliger.
Bovendien is de manier waarop andere kleding
wordt gemaakt zeer vervuilend voor de planeet.
Terwijl propere kleding alleen maar uit duurzame
materialen bestaat.
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SLOT
Heel wat kleren die vandaag in winkels verkocht worden, zijn geproduceerd om zoveel
mogelijk winst te maken. Dit wil zeggen dat de kosten van het productieproces zo laag
mogelijk worden gehouden (het loon van de arbeiders, de werkomstandigheden in de
fabrieken, de gekozen materialen, …). Deze keuzes houden maar weinig rekening met de
arbeiders en de planeet.
Daarnaast zijn er ook steeds meer merken die volledig of gedeeltelijk met propere kleren
op de markt komen. Deze hebben vaak een erkend label waardoor je als koper weet dat
de arbeiders goed behandeld worden, een eerlijk loon krijgen en dat er met duurzame
materialen wordt gewerkt.
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04 MEER WETEN
Wil je na het doornemen van deze EDUbox nog meer weten over wij-zij-denken?
In dit deel krijg je nog heel wat links waar je terecht kunt voor extra informatie!

VRT NWS KLAAR

KLAAR is een project van VRT NWS. KLAAR biedt wekelijks video’s aan met duiding bij
het nieuws op maat van jongeren. KLAAR zorgt ervoor dat een ingewikkeld of gevoelig
onderwerp op een duidelijke manier wordt uitgelegd.
Er is onder meer een KLAAR over de vrijheid van meningsuiting:
vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/20/mag-je-zomaar-alles-zeggen
En een KLAAR over de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van
godsdientsbeleving: vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/25/religie-vrije-meningsuiting

VRT-PROGRAMMA’S

Programma’s die je een inkijk kunnen geven in het leven en de gedachten van mensen
die je misschien niet in het echt tegenkomt, zijn Labels, De klas, Durf te vragen en De
onfatsoenlijken.
Je vindt al deze programma’s op Het Archief voor Onderwijs: onderwijs.hetarchief.be
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OMGAAN MET ONLINE HAAT

De online wereld is leuk, maar er wordt ook veel met haat gestrooid. Het is niet zo
gemakkelijk om daar mee om te gaan. Op volgende links vind je alvast enkele tips:
ň Achtergrondinformatie over (online) haat en 5 keuzes die je kan maken als je erop wil
reageren: alternarratief.mediawijs.be
ň Een playlist met korte video’s:
youtube.com/playlist?list=PL34y9m83ON1abf-ibBvvqSz5MUeHFTojk

DEBAT IN DE KLAS

Je hebt met deze EDUbox geleerd hoe je een debat moet voeren waarin tegengestelde
meningen aan bod komen. Ben je nog op zoek naar een geheugensteuntje om dat
opnieuw te doen? Dan vind je op de website van Klasse nog enkele tips:
klasse.be/178802/debat-klas-tips-ruben-mersch

THEIRTUBE

Wil je weten hoe de startpagina van een klimaatontkenner eruit ziet op YouTube? Of
die van iemand met linkse politieke standpunten? TheirTube heeft van 6 profielen een
‘typsiche’ startpagina gemaakt. Herken jij jezelf in één van de profielen? their.tube
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BEZOEK KAZERNE DOSSIN

Kazerne Dossin in Mechelen is een memoriaal, museum en documentatiecentrum
over de holocaust en mensenrechten. Deze plek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de nazi’s gebruikt als verzamelkamp voor Joden, Roma en Sinti. In de vaste en
tijdelijke tentoonstelling of via de museumapp What’s New leer je over stereotypen en
vooroordelen, propaganda en het belang van kritisch denken. Op de website vind je ook
heel wat educatief materiaal.
kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs

HANNAH ARENDT INSTITUUT

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt grote kansen, maar stelt ons
tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen
en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken
voelt. Samen met beleidsmakers, organisaties en burgers zoeken ze naar werkbare
oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.
Op de website vind je heel wat verdiepend materiaal over thema’s als polarisatie, migratie
en desinformatie. Je vindt er onder meer deze boeiende reeks podcasts:
hannah-arendt.institute/verdiep-je/?_categories=podcast
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TALKING EUROPE

Op de Engelstalige website Talking Europe kunnen jongeren uit heel Europa hun mening
delen over tal van boeiende onderwerpen. Je kan akkoord of niet akkoord gaan met
een stelling. Nadien kan je in gesprek gaan met de andere jongeren. Van Talking Europe
bestaat ook een app! talkingeurope.com

UNIVERSITEIT VAN VLAANDEREN

In de colleges van de Universiteit van Vlaanderen behandelen topwetenschappers uit
heel Vlaanderen online een boeiend vraagstuk. In een kwartier tijd krijg je een antwoord
op vragen zoals ‘Waarom mag je de Holocaust wél ontkennen?’:
universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-mag-je-de-holocaust-wel-ontkennen

FILMS EN SERIES

Er zijn heel wat films gemaakt waarin groepen mensen tegen elkaar worden opgezet.
Soms helemaal fictief, soms als een experiment. Voorbeelden hiervan zijn de films After
the dark (2013) en The Stanford Prison Experiment (2015).
In de documentairereeks Why we hate (2019) van Steven Spielberg wordt helder
uitgelegd waarom en hoe polarisatie ontstaat.

