
Alles wat je zegt, ben je zelf!
Tips voor klasgesprekken rond 

complexe thema’s

INSPIRATIEWEBINAR





• 14u - 15u

• Webinar nadien nog beschikbaar

• Ppt wordt meegestuurd

• Technische problemen

Praktische info



Welkom! 

• Interactie via de chat



Welkom! 

• Interactie via de chat

• Vraag: 
Welk heet hangijzer uit de actualiteit 
was de afgelopen maand 
stof tot gesprek in je klas?



Polsen naar mening en gevoel

Grote 

maatschappelijke 

vraagstukken



Polsen naar mening en gevoel

• Kracht van temperatuur meten



Klimaattop Glasgow - krantenkop 
*** De Morgen (15/11/2021) ***



Poll

Welk gevoel roept de 
krantenkop bij je op 
en waarom?



Doelen van deze sessie 

• Ontdekken hoe je begeleidingsstijl kan 
bijdragen tot een open gesprek en dialoog.

• Tips hoe je kan omgaan met verschillende 
standpunten, waarden en overtuigingen die 
aan bod komen in een gesprek rond 
complexe thema’s.

• Inspireren met werkvormen om met 
leerlingen in gesprek te gaan over 
complexe thema’s.



Begeleidingsstijl

Moeilijke 
thema’s 

een plaats 
geven

3 werkvormen 
op een rij



Moeilijke thema’s een plaats geven

• Vraag: 
Welke drempel ervaar je om 
moeilijke thema’s bespreekbaar te 
maken in de klas?



Moeilijke thema’s een plaats geven

• Thema’s sijpelen binnen

• Rijke dialoog

• open klasklimaat



Moeilijke thema’s een plaats geven

• Constructief van mening leren 
verschillen

– Inzetten van werkvormen

– Thema’s benaderen op een dieper, 
filosofisch niveau



Begeleidingsstijl

Moeilijke 
thema’s 

een plaats 
geven

3 werkvormen 
op een rij



Dislikes YouTube-video’s - reportage
*** Karrewiet (11/11/2021) ***



FILOSOFISCH GESPREK

• Filosofische vraag: 
Hoe vrij is je mening?



WERKVORM – Dobbel een voorbeeld
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WERKVORM – Dobbel een voorbeeld
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1. Online je mening geven 
is eenvoudiger dan offline.



• Stelling: 

Online je mening geven 
is eenvoudiger dan offline.

WERKVORM – Dobbel een voorbeeld

Poll



WERKVORM – Dobbel een voorbeeld

1. Online je mening geven is eenvoudiger 
dan offline.

2. De bazen van sociale media zijn deels 
medeplichtig dat veel jongeren zich 
onzeker voelen.

3. Op sociale media moet je de waarheid 
vertellen.

4. Via sociale media mag je je vrije mening 
uiten, welke dat ook is. 

5. …
6. …



Begeleidingsstijl

• Mogelijkheden om mening te uiten

• Open vragen vanuit authentieke 
nieuwsgierigheid

– Focus op beschouwende vragen

– Focus op verdiepende vragen



FILOSOFISCH GESPREK

• Filosofische vraag: 
Hoe vrij is je mening?



Begeleidingsstijl

• Soort vragen belangrijk

• Doorvragen



Begeleidingsstijl

Moeilijke 
thema’s 

een plaats 
geven

3 werkvormen 
op een rij



Genderneutraliteit

• Vraag: 
Waaraan denk jij bij genderneutraliteit?



Genderneutraliteit - reportage
*** Karrewiet (12/10/2021) ***



Genderneutraliteit - artikels
*** De Morgen (12/10/2021) ***

*** De Standaard (14/8/2021) ***



Niet akkoord Akkoord

Niet 

akkoord

WERKVORM – Akkoordkoord

Akkoord



Niet akkoord Akkoord

Op school kiezen we beter voor 

genderneutraal spelmateriaal

Niet 

akkoord

WERKVORM – Akkoordkoord

Poll

Akkoord



Niet akkoord Akkoord

AkkoordNiet 

akkoord

Genderneutraal speelgoed 

is saai.

WERKVORM – Akkoordkoord



Begeleidingsstijl

Moeilijke 
thema’s 

een plaats 
geven

3 werkvormen 
op een rij



Corona – artikel en reportage
*** De Standaard (8/11/2021) ***

*** Karrewiet (16/11/2021) ***



WERKVORM – Hypothesestralen



Wat als kinderen 

en jongeren mee 

rond de tafel zouden 

zitten in het gesprek 

rond coronamaatregelen 

op school? 

WERKVORM – Hypothesestralen





Begeleidingsstijl

Moeilijke 
thema’s 

een plaats 
geven

3 werkvormen 
op een rij



Q&A

VRAGEN?



• PUNT#7

• www.djapo.be

• Gratis online werkvormen en 
lessen

– Actualiteit

– kinderrechten

• Nieuwsbrief

• Facebookpagina

Meer Djapo?

https://djapo.be/punt-magazine-lager-onderwijs/
http://www.djapo.be/
https://djapo.be/actualiteit-in-de-klas/
https://djapo.be/mei-plasticvrij/
https://djapo.be/mei-plasticvrij/
https://djapo.us3.list-manage.com/subscribe?u=6f961b64dd19d467b7e96c3f0&id=e8e272ff69
https://www.facebook.com/djapovzw


Meer informatie: www.djapo.be 

Contact




