
KLAS OP STELTEN 
SESSIE 2:  
MEERSTEMMIG LEREN 



• Paul Janssenswillen en Kristof Van Rossem 

Onze experten 



• Interactief online seminarie 

• 60 minuten 

• Poll-vragen, chat box, call to action, enquête 

• Evaluatieformulier op het einde van het webinar 

Praktisch 

SESSIE 1:  

MEERSTEMMIG PRATEN 

11/10 

SESSIE 2:  

MEERSTEMMIG LEREN 

08/11 

POLL-VRAAG 1 



INTRO: DE KLAS 
ZIJN ANDERE CULTUREN IN                                     
EEN KLAS POSITIEF? 



www.een.be/de-klas/de-klas-van-otto-jan-ham  

 

Kijkvragen: 

• Wat vinden leerlingen van verschillende 
culturen in één klas? 

• Wat zijn de voordelen? 

• Wat zijn de nadelen? 

‘De Klas’ met Otto-Jan Ham, VRT (14/02/2017) 

Filmpje ‘De Klas’ 
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DEEL 1 
SPREKEN OVER CONTROVERSIËLE                    
THEMA’S OP SCHOOL? 



 

 

• Welke onderwerpen in het leerplan roepen 
mogelijk controverse op? 

• Wat zijn de kenmerken van controversiële 
thema’s? 

Wat zijn controversiële onderwerpen? 

POLL-VRAAG 2 



• Als voorbereiding op actief en democratisch burgerschap  

• Om kritisch te leren denken 

• Om gedrags-  en communicatieve vaardigheden te leren 

• Omdat ze uitdagend zijn voor waarden, meningen, geloof, wereldbeeld van leerlingen 

 

 Ze vragen om niet genegeerd te worden! 

 Wordt ook verwacht door het Vlaams Ministerie voor Onderwijs: denk o.a. aan VOET 

Waarom spreken over controversiële thema’s 



• Ontwikkelen van praktische wijsheid in het omgaan met de klas 

• Onderscheid van Aristoteles in aard van onderwijs 

 

Uit de ‘Ethica’ van Aristoteles 

Epistèmè 

Kennis 

1 

Technè 

Vaardigheid 

2 

Phronesis 

Omgang 
met mensen 

3 



DEEL 2 
HOE KAN JE OMGAAN MET                     
CONTROVERSE IN DE KLAS? 



In de les Niet-confessionele Zedenleer / Godsdienst (5 TSO) gaat het over de moraal 
van/in liefdesrelaties. De leerlingen lezen individueel en in stilte een tekst waarin een 
jongere van hun leeftijd getuigt over zijn homoseksuele geaardheid en de moeilijkheid die 
hij heeft gehad om hier voor uit te komen. Nu heeft hij openlijk een relatie met een 
andere jongen. Na het lezen van de tekst vraagt de leerkracht plenair aan de klas: “Wat 
vinden jullie van deze tekst?” Een leerling, Khalid, een gelovige moslim, zit naast zijn 
vrienden Bilal en Hamid. Hij zegt hierop: “Ik vind niet dat hij hier zo voor had moeten 
uitkomen. Homoseksualiteit is niet normaal. Als je die gevoelens hebt, toon je dat niet in 
het publiek.”  

 Wat zou je reactie zijn als leerkracht?  

 

 

Wat vind jij? 

POLL-VRAAG 3 



‘Multiperspectiviteit’ als positieve ‘diversiteit’ 

C O G N I T I E F  

• Historisch / wetenschappelijk 
denken 

 

 

A F F E C T I E F  

• Sociale houding 

• Bereidheid zich te verplaatsen 
in het perspectief van een ander 

 



Zelfportret,  Alfred Le Petit (1893)  



BEARGUMENTEREN 
van MEERDERE 
perspectieven 

RELATIVEREN van 
MEERDERE 

perspectieven 

BEARGUMENTEREN 
van EEN perspectief 

AFWIJZEN van ELK 
perspectief 

+ 

+ 

- 

- 

INHOUD 

INHOUD 

HOUDING HOUDING 

Multiperspectiviteitskwadrant,  
Paul Janssenswillen (2017) 



• Speelt in op het argument (niet op de persoon) 

• Is gebaseerd op feiten (niet op veronderstellingen) 

• Geeft niet de indruk dat er slechts twee mogelijkheden zijn (ook al zijn er meer) 

• Doet geen beroep op emotie, traditie, populariteit of patriottisme 

• Ontloopt niet de verantwoordelijkheid door te culpabiliseren 

• Maakt geen karikatuur van een persoon of groep 

• Baseert zich niet op een extreem voorbeeld 

 

 

Een goed argument… 



Janssenswillen, 2017. 



• Onderscheid uit de Rhetorica van Aristoteles (ong. 335 BCE) 

In de praktijk 

Ethos 

Persoon 

WAT WIL 
IK? 

1 

Logos 

Boodschap 

WAT ZEG 
IK? 

2 

Pathos 

Gevoel 

WAT VOEL 
IK? 

3 



Waarop doorvragen? 

Doorvragen naar de wil van de 
leerling en de achterliggende 

waarden 

Doorvragen naar de waarheid van 
het standpunt op basis van 
waarnemingsargumenten 

Doorvragen naar de beleving van de 
leerling – ondersteuning van het 

gevoel 

Doorvragen naar de geldigheid van 
de argumentatie of het gebrek 

hieraan 

Standpunt : X = Y 



DEEL 3 
WERKVORMEN IN DE KLAS  

POLL-VRAAG 4 



• Maieutiek = Leerkracht als vroedvrouw van de gedachten 

• Deskundigheid = Concentratie op inhoud én vorm 

• Basisactiviteit = Luisteren en vragen stellen 

 

Socratische basishouding 



 

• Om te beginnen: Start met een vraag van de tweede orde (waarbij geen juiste of 
foute antwoorden zijn) met een controversieel ja-neen-karakter, bv.  “Mag je 
racistische / seksistische opmerkingen maken?” 

 

• Ronde 1 – Brainstorm: Verzamel in groepjes min. 7 argumenten pro en contra. Schrijf 
ze in volzinnen op een flap. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, alle argumenten zijn 
welkom. 

Logos – Argumentatieoefening (1) 

1 

2 



 

• Ronde 2 – Plenaire bespreking: Plaats alle argumenten onder elkaar en check of 
iedereen ze begrijpt. Wie een argument wil elimineren omdat het hetzelfde is als een 
ander argument, mag hier een pleidooi voor houden. Als iedereen hem/haar gelijk 
geeft, mag het argument verwijderd worden. Anders niet. 

 

• Ronde 3 – Groepswerk: Maak nieuwe groepjes en zoek van elke rijtje het beste en 
slechtste argument en leg uit waarom. Je hoeft het ook nu niet eens te zijn met de 
argumenten. 

Logos – Argumentatieoefening (2) 

3 

4 



 

• Tot slot – Plenaire bespreking: Uitwisselen van 
pleidooien en zoeken naar overeenstemming in de 
klas.  

Logos – Argumentatieoefening (2) 

5 



• Bewust zijn van je eigen standplaatsgebondenheid 

• Duidelijk aangeven of een mening je eigen mening is en eigen mening niet opdringen  

• Kritische houding aanmoedigen (diverse perspectieven) 

• Gesprekstechnieken: preventief leren discussiëren, voorbereid, duidelijke afspraken 

Welke positie neem je als leerkracht best in? 



• Zorg voor een aangenaam klasklimaat 

• Positieve houding tegenover leerlingen (ook non-verbaal) 

• Laat leerlingen uitspreken 

• Wees voorbereid en lok discussie uit met een sterke instap 

• Maak heldere afspraken en zorg voor structuur in de les 

• Eindig met een positieve noot 

• Evalueer het proces 

Tips voor de leerkracht 



TOT SLOT 
CALL TO ACTION +               
EVALUATIEFORMULIER 


