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Omgaan met maatschappelijke 
spanningen en polarisatie

Stappenplan voor scholen
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INLEIDING

Inleiding 

Aan de hand van dit stappenplan gaan we polarisatie op school analyseren en aanpakken. Directie en 
leerkrachten kunnen, samen met andere partners, snel en effectief aan de slag.

We vertrekken hierbij vanuit het denkkader polarisatie van Bart Brandsma. Brandsma schuift daarin 
drie principes naar voor.

1.  Polarisatie voltrekt zich volgens drie basiswetten:  

• polarisatie is een gedachtenconstructie.
• polarisatie heeft brandstof nodig. 
• polarisatie is een gevoelsdynamiek. 

2.  Je kan vijf rollen onderscheiden die mensen innemen binnen de dynamiek van polarisatie. 
 
KIJK NAAR HET FILMPJE OVER DE ROLLEN

3.  Er zijn vier gamechangers of strategieën om de situatie te depolariseren. Deze gamechangers 
komen verder in het stappenplan nog aan bod:

A. Verander de doelgroep. Richt je niet op de pushers, maar versterk het midden. 
B. Verander van onderwerp door het debat te verleggen. Ga op zoek naar de noden van het midden. 
C. Verander van positie door in het midden te staan. Ga in dialoog en luister naar het stille midden. 
D. Verander van toon door geen oordeel te vellen. Ga op een verbindende manier in gesprek. 

Wanneer je als school, directie, leerkracht, wil gaan depolariseren moet je de bestaande dynamiek 
doorbreken om een andere te laten ontstaan. Dit doe je door de aandacht te verplaatsen van de 
uiterste polen (de pushers) naar een andere groep betrokkenen (het stille midden). 

Het heeft geen zin om je te concentreren op de pushers. Zij willen net die aandacht, een forum om hun 
ideeën te verspreiden. Met andere woorden, je levert op die manier nog meer brandstof.  

Depolariseren doe je door jouw aandacht te richten op het stille midden omdat zij nog geen 
positie hebben gekozen. Creëer met deze groep een verbindende sfeer. Hierbij is het belangrijk om de 
redenen en voedingsbodem van polarisatie goed te begrijpen. Ga op zoek naar wat iedereen op school 
verbindt. Dat is geen gemakkelijke oefening. Dit stappenplan ondersteunt jullie daarbij.

het stille midden

volger

pusher

volger

pusher

bruggenbouwer

https://insidepolarisation.nl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5R3gzMONDUI
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VOORBEREIDING

BEWAAK JE GRENZEN

Vooraleer je polarisatie gaat aanpakken op school, bepaal je best of er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld het gebruik van geweld 
of het aanzetten tot haat en racisme, pak je aan volgens de regels die gelden op school en volgens 
het schoolbeleid. Grensoverschrijdend gedrag mag niet ongemoeid blijven. Doe je dit niet consequent, 
dan is de kans groot dat de polarisatie alleen maar groeit. Bij het bepalen van de sanctie vormt je 
schoolreglement de vertrekbasis. Benoem heel concreet welke regels en wetten overtreden worden en 
waarom dit niet door de beugel kan. Ook online haatboodschappen zijn overtredingen. Leg uit wat 
(online) haatspraak is. 

Er zullen ook onderliggende gevoelens en angsten die op school leven, naar boven komen. Net zoals 
je grensoverschrijdend gedrag niet kan negeren, zal je hieraan moeten werken. Dat is essentieel voor 
een geslaagd proces.

HOU REKENING MET...

	Wanneer je een pusher of volger bestraft, zorgt dat in de meeste gevallen tijdelijk voor extra 
brandstof op school. Probeer in te spelen op de gevolgen hiervan. Communiceer zorgvuldig over 
wat, waarom enz. 

	Neem de tijd om de betrokken actoren te bevragen, zodat je zoveel mogelijk antwoorden 
verzamelt voor dit stappenplan. Doe dit niet alleen. Doe dit samen met een kerngroep 
binnen de school. De kerngroep is verantwoordelijk voor de analyse en de opmaak van het 
actieplan. Ze motiveert en stimuleert collega’s om betrokken te zijn bij de verschillende 
stappen. De kerngroep heeft het mandaat en krijgt voldoende tijd en ruimte om hieraan te 
werken. Ze kan de nodige beslissingen nemen.  

	Let op: iedereen is bevooroordeeld. Bevraag daarom zoveel mogelijk actoren om alle 
puzzelstukken te verzamelen over de situatie. Denk hierbij aan collega’s, maar ook 
leerlingen, betrokken CLB-medewerkers, etc. 

voorbereiding
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VOORBEREIDING

  Wil je weten wat haatspraak is en 
  hoe je dit kan aanpakken?

  	www.mediawijs.be/dossiers/ 
       haatspraak

STEL JE KERNGROEP SAMEN

De kerngroep is bij voorkeur klein en bestaat 
idealiter uit maximum 8 deelnemers om het proces te 
begeleiden. 

• Een directielid.  
De uitkomst van de analyse kan ook invloed hebben 
op het beleid. Het kan dus zijn dat je moet nadenken 
over het bijsturen van je beleid. De directie is de 
eindverantwoordelijke van het proces.  

• Leerkrachten en leerlingenbegeleiders,  
die het GOK-beleid mee vormgeven.   

•  Leerkrachten die deel uitmaken van bepaalde 
vakgroepen (zoals godsdienst, PAV, burgerschap).   

•  Een externe.  
Betrek bij de analyse bij voorkeur ook iemand 
die geen betrokken partij is. Dit kan een grote 
meerwaarde zijn, omdat die persoon met een 
andere bril naar de polarisatie kijkt. Denk hierbij aan 
de deskundige extremisme en polarisering van de 
stad, of een CLB-medewerker, een brugfiguur, een 
integratiemedewerker, etc. 

https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/haatspraak
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

Omschrijf de 
polarisatie 

ST
AP

1

In deze stap beschrijf je wat er aan het gebeuren is in de school. Schets de situatie en de feiten zo 
uitgebreid mogelijk. Je brengt alle actoren die een rol spelen in kaart. Je denkt na over mogelijke 
oorzaken van de polarisatie en je legt bloot hoe ze tot uiting komen. Je probeert meer info en feiten 
te bekomen dan er op het eerste gezicht te vinden zijn.  

Je zal misschien vaststellen dat er meerdere gepolariseerde onderwerpen zijn binnen de school. 
Het is aan de kerngroep om te bepalen welke onderwerpen bedreigend zijn voor een respectvolle 
samenleving in de school.

Het doel van deze oefening is om een volledige analyse te maken. Eenmaal je weet waarover het echt 
gaat, kan je sterk starten aan stap twee. 

1.1  CONFLICT OF POLARISATIE?

Vooraleer je kan bepalen of het gaat om een conflict of een polarisatie, is het belangrijk de definitie 
van beide termen goed te kennen. 

Polarisatie is nauw verweven met conflict. Conflicten versterken de polarisatie. Omgekeerd komen uit 
polarisatie ook nieuwe conflicten voort. Toch hebben de begrippen verschillende eigenschappen.

CONFLICT POLARISATIE

heeft duidelijke eigenaren. Je ziet meestal 
meteen wie er betrokken is.

heeft meerdere betrokkenen die niet 
meteen zichtbaar zijn. De groep breidt 
uit met personen die oorspronkelijk niet  
betrokken waren.

ontstaat vaak omdat mensen hetzelfde 
willen.

ontstaat omdat tegenstellingen 
uitvergroot en versterkt worden.

is afgebakend in tijd. kan jarenlang opgebouwd worden. 
Het wordt gevoed door verschillende 
conflicten, haatgevoelens en ongenoegen.

kan je aanpakken via bemiddeling. kan leiden tot het omgekeerde effect van 
wat je wil bereiken met bemiddeling.
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

Voorbeeld van een aanwezige polarisatie die leidt tot een nieuw conflict 

In 4B moeten alle leerlingen nablijven, omdat enkele medeleerlingen de les hebben verstoord. 
De leerlingen, die niet verantwoordelijk waren voor het verstoren van de les, worden 
boos. Iemand zegt: ‘het is altijd hetzelfde met jullie’ en wijst naar enkele leerlingen met 
een migratieachtergrond. Ze reageren hierop heel boos. Ook de andere leerlingen met een 
migratieachtergrond uit de klas mengen zich in de ruzie omdat ze zich aangesproken voelen 
door het woord ‘jullie’.  De gemoederen laaien hoog op. 

Analyse

In dit voorbeeld ligt de focus voor de leerkracht bij de onderliggende gevoelens die het 
woord ‘jullie’ oproept bij de jongeren met een migratieachtergrond. Deze gevoelens waren al 
aanwezig en worden door het conflict aangewakkerd. Dat neemt niet weg dat de leerkracht 
het conflict ook meteen moet aanpakken. In dit voorbeeld zorgt het nablijven voor het 
conflict. 

Voorbeeld van een conflict dat de polarisatie aanwakkert

Een leerkracht geeft les over vrije meningsuiting en toont als één van de voorbeelden hierbij 
de Mohamed Cartoons. Hijzelf neemt geen standpunt in, maar laat de leerlingen hun mening 
geven. Dit doet hij om een gesprek over de vrijheid van meningsuiting te starten. Twee 
leerlingen interpreteren de bedoeling van de leerkracht verkeerd. Ze worden boos en zeggen 
dat hij lacht met de profeet Mohamed. Ze verlaten het klaslokaal. Eén van de leerlingen 
vertelt hierover op zijn sociale media. Er ontstaat een polemiek over ‘de islamofobe blanke 
leerkrachten’ en ‘de enggeestige moslims’. 

Analyse

Er is een conflict ontstaan tussen de leerkracht en twee leerlingen die de bedoelingen van de 
leerkracht verkeerd hebben geïnterpreteerd. Dit conflict breidt zicht uit door het incident op 
sociale media te plaatsen. Dit leidt tot polarisatie tussen moslims en niet-moslims. De eerste 
stap is om het conflict tussen de leerkracht en de twee leerlingen aan te pakken. Daarnaast is 
het ook belangrijk om aandacht te hebben voor het effect van het incident op heel de school. 
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

Voorbeeld van een conflict 

Voor het 100 dagen-feest mogen de leerlingen van het zesde jaar kiezen wat er als lunch wordt 
geserveerd. Er zijn vijf klassen. De stemming gebeurt klassikaal en is niet anoniem. Het gerecht 
met de meeste stemmen wint. De leerlingen hebben de keuze tussen vegetarische pizza en 
beenhesp. De meerderheid kiest voor beenhesp. Dit zorgt voor grote ontevredenheid bij de 
leerlingen die geen vlees eten. Er ontstaat een conflict tussen leerlingen die geen vlees eten en 
leerlingen die voor beenhesp kozen. In de klas 6 handel leidt dit zelfs tot een gevecht tussen 
vier leerlingen. 

Analyse

Dit gaat om een afgebakend conflict tussen de leerlingen van het zesde jaar. Het is duidelijk 
wat de reden van het conflict is en wie de betrokken partijen zijn.

Stel je vast dat het incident binnen jouw school een geïsoleerd conflict is, dan is dit stappenplan 
niet geschikt om het op te lossen. Conflicten vragen een andere aanpak. Er bestaan verschillende 
methodieken om een conflict aan te pakken.

Enkele inspirerende voorbeelden:

• Omgaan met controverse en polarisatie in de klas | het wij-zij-project
• Conflicten aanpakken met leerlingenbemiddeling | Klasse
• Conflicthantering | Klascement
• Conflicthantering | Pedagogische begeleidingsdienst van GO!
• Conflicten op school: kans op beterschap | onderwijsbemiddeling

Stel je vast, op basis van een of meerdere incidenten, dat het gaat om een polarisatie? Dan kan je met 
dit stappenplan verder.

Polarisatie in de klas aanpakken? Ontdek de website No Cap voor meer inspiratie.

https://wij-zij.be/tip/omgaan-met-controverse-en-polarisatie-in-de-klas/
https://www.klasse.be/35575/conflicten-aanpakken-met-leerlingbemiddeling/
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=conflicthantering
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Algemeen%20-%20Conflicthantering.pdf
https://www.onderwijsbemiddeling.be/2019/04/13/kansopbeterschap/#,NOM
https://no-cap.be/
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

1.2  FEITEN EN INTERPRETATIES

Wat is er gebeurd? Wat zijn de feiten en wat zijn aannames of interpretaties van feiten? Een goed 
plan van aanpak is gebaseerd op feiten. De taak van de kerngroep is om te vertrekken van de feiten 
die de polarisatie voeden. Breng alles wat naar boven komt onder in de linker- of rechterkolom. Een 
voorbeeld om te illustreren wat een feit of een aanname is:

•  Een aanname: ze vinden het niet belangrijk om op tijd te komen.
•  Een feit: Mohamed, Bart en Julie kwamen de voorbije maand minstens tien keer te laat.  

Maak de feiten zo concreet mogelijk:

•  Gebruik cijfers (frequentie, grootte-orde ...).
• Benoem het effect dat feiten hebben op de emoties van anderen. Bijvoorbeeld: Mohamed, Bart en 

Julie kwamen de voorbije maand minstens tien keer te laat. Dat zorgt voor veel frustratie bij de 
leerkracht en het vermindert de aandacht van de andere leerlingen.

Benoem de feiten Benoem de interpretaties of aannames

Eenmaal de feiten gekend zijn, herformuleer je de aannames naar feiten. Je eindigt dus met één lijst: 
de feiten.
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

1.3  DE BETROKKENEN

Welke groepen zijn er? Er kunnen meerdere ‘wij-zij’-verdelingen zijn: tussen leerlingen onderling, 
tussen leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen directie en leerlingen, tussen 
directie en leerkrachten ...  Benoem de verschillende ‘wij-zij’-kampen.

Geef er geen eigen invulling aan, maar bevraag de betrokken actoren. Doe dit bijvoorbeeld door 
de betrokken groepen individueel aan te spreken. Dit neemt veel tijd in beslag. Koppel er een timing 
aan.

Enkele tips

•  Denk op voorhand na over wie je 
zeker wil horen uit het stille midden. 

•  Spreek ze persoonlijk aan.  
•  Stel open vragen. Durf door te vragen. 
•  Toets tijdens het gesprek af wie je 

zeker nog moet bevragen.
•  Zet in op formele en informele 

gesprekken. 
• Neem minstens twee weken tijd voor 

de gesprekken.

KAMP 1 KAMP 2

Omschrijf  
de groep

Pushers  
(luide roepers)

Volgers
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

HET STILLE MIDDEN

Wie op school is zijdelings 
betrokken? Ze spelen geen 
directe rol, hebben geen 
interesse of zijn onverschillig, 
maar hebben wel last van de 
polarisatie.

EXTERNE ACTOREN

Zijn er externe actoren die de 
polarisatie beïnvloeden?

KAMP 1 KAMP 2

Wat denken 
de groepen 
over elkaar? 
(gedachten, 
vooroordelen)

Wat voelen 
de groepen 
ten opzichte 
van elkaar? 
(irritaties, 
spanning, 
angst)

Hoe 
gedragen de 
groepen zich 
tegenover 
elkaar? 
(ontwijkend, 
negatief 
gedrag, 
conflict)
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

1.4  BEPAAL HET ONDERWERP VAN DE POLARISATIE WAAROP JE WIL WERKEN  
     (GAMECHANGER 2)

Je hebt nu verschillende vormen van polarisatie (de ‘wij-zij’-kampen) omschreven. Selecteer de 
polarisatie waarop je wil werken in de school. Stel jezelf de vraag of deze keuze aansluit bij de noden 
van je leerlingen en leerkrachten. Zouden zij dit ook naar voor schuiven als prioritair?

HET ONDERWERP VAN POLARISATIE WAAROP JE WIL VERDER WERKEN:

1.5  MAAK EEN DIEPTE-ANALYSE VAN DE POLARISATIE DIE JE GAAT AANPAKKEN

DIEPTE-ANALYSE

Onderliggende 
gevoeligheden

onvrede, zorgen, 
gebeurtenissen, gevoel 
van onrechtvaardigheid, 
actualiteit ...

Omgevingsfactoren  
van de school

kleine speelplaats, geen 
sportmogelijkheden, 
infrastructuur, ligging, inhoud 
schoolreglement ...

1.6  KANALEN VAN PUSHERS EN VOLGERS

Welke kanalen gebruiken de pushers en hun volgers? Denk aan sociale media, schoolfora, 
whatsapp.

KANALEN
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

1.7  HET STILLE MIDDEN (GAMECHANGER 1)

Wat is de kijk van het stille midden op deze specifieke polarisatie? Bevraag de leden van het midden. 

Het midden is geen homogene groep. Het midden bestaat uit verschillende groepen en is daardoor 
moeilijk vast te grijpen. Deze personen kiezen geen kant. Sommigen hebben wel een mening, maar 
zijn het niet eens met de aanpak. Anderen zijn onverschillig. In het midden staan ook mensen die 
beroepshalve niet mogen kiezen. Denk aan je eigen positie als leerkracht. 

Het midden speelt een cruciale rol in het uitwerken van de oplossingen. Je moet focussen op deze 
doelgroep. Zo haal je de aandacht weg bij de pushers en  de volgers. Depolarisatie gebeurt door te 
investeren in het midden en de aandacht weg te halen bij de pushers en joiners/volgers.

Methodieken om het stille midden te bevragen:

• Deep democracy.
• De EDUbox Wij-zij-denken laat jongeren in de klas oefenen in het omgaan met 

meningsverschillen.

HOE STAAT HET MIDDEN TEGENOVER DE TWEE KAMPEN?

HOE KIJKT HET MIDDEN NAAR DE POLARISATIE DIE ZICH AFSPEELT?

WELKE OPLOSSINGEN ZIET HET MIDDEN VOOR DE POLARISATIE?

https://deep-democracy.be/deep-democracy/
https://www.mediawijs.be/nl/tools/edubox-wij-zij-denken
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

1.8  LEREN UIT HET VERLEDEN

Ga na welke acties jouw school eerder al deed. Dat vraagt wat opzoekwerk en gesprekken met 
collega’s. Niet iedereen hoeft hiervoor aan de tafel te zitten. Misschien is een samenwerking met 
externen wel nodig? Maak meteen ook de denkoefening of de school de actie wil behouden, 
herhalen, al dan niet met bijsturing, of schrappen. Gebruik de depolarisatietoets voor de acties die 
je wil behouden.

  
  DEPOLARISATIETOETS

  
• Wat zijn de risico’s op polarisatie als 

je deze actie uitvoert?

• Focus je met deze actie op  
het stille midden?

• Is jouw houding en toon voldoende 
gericht op het stille midden?

• Isoleer je de pushers voldoende?
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STAP 1: OMSCHRIJF DE POLARISATIE

Ondernomen  
acties

Werd de actie 
gericht op 
het midden?

Nam je de rol 
van brug-
genbouwer 
op?

Koos men 
een  
verbindend 
onderwerp?

Welke effecten had de 
actie op de polarisatie?

Kan je de 
actie  
behouden of 
verbeteren 
(depolarisa-
tietoets)?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee
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STAP 2: BEPAAL DE VERANDERSTRATEGIE

2.1  JOUW TOON EN POSITIE (GAMECHANGER 
3&4)

Je bepaalt je veranderstrategie via deze 
gamechangers:

• creëer verbinding,
• richt je op het stille midden (positie),
• verander je toon. 

Bepaal de 
veranderstrategie

ST
AP

2

	Actief luisteren vanuit oprechte 
interesse.

	Bemiddelend taalgebruik 
inzetten.

	Open vragen stellen.

	Zeg wat je doet en doe wat je 
zegt.

T
O
O
N

werkt

	Moraliseren.

	Veroordelen.

	Polariserend taalgebruik: 
‘jullie visie, onze waarden’.

werkt niet

	Zelf in het midden gaan staan.

	Naar het midden luisteren.

	Het belang van het midden voor 
ogen houden.

	Je eigen oordeel opzij schuiven.

P
O
S
I
T
I
E

	Je boven alle partijen opstellen.

	Een oordeel uitspreken.

	Je laten gijzelen door de luidste 
stemmen.



17

STAP 2: BEPAAL DE VERANDERSTRATEGIE

BENOEM WAT JE WIL AANPAKKEN. KIJK HIERVOOR TERUG NAAR 1.4.

BENOEM WELK DOEL JE WIL BEREIKEN: KLOPPEN DE TOON EN DE POSITIE VOLGENS HET KADER?

2.2  VERBINDENDE OPLOSSINGEN

Formuleer de nodige, verbindende oplossingen om jouw doel te bereiken aan de hand van de 
input die je eerder van het stille midden kreeg in stap één (zie 1.7). Let hierbij op de volgende 
aandachtspunten:

• Gamechangers  
De verbindende oplossingen moeten voldoen aan de toets van de gamechangers: is er een 
verandering van doel, toon en positie? 

• Behoeftes 
Wat hebben de betrokken partijen echt nodig? Die behoeftes zullen hoogstwaarschijnlijk heel 
gelijkaardig zijn: veiligheid, een gezonde leefomgeving, een goede toekomst voor zichzelf en hun 
omgeving ... Zo richt je je op het gemeenschappelijke vraagstuk van de groep in het midden. 

• Triggers 
Let op mogelijke triggers die de polarisatie kunnen aanwakkeren, zowel binnen als buiten de 
school. Bijvoorbeeld: een schooluitstap, bepaalde thema’s in het leerplan ...  

• Opportuniteiten 
Denk na over opportuniteiten van organisaties of de overheid voor je verbindende oplossingen. 
Mogelijke acties zijn bijvoorbeeld: de strafste school, een uitstap, een interessante studiedag ... 
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STAP 2: BEPAAL DE VERANDERSTRATEGIE

MET WELKE VERBINDENDE OPLOSSINGEN WIL JE JOUW DOEL BEREIKEN?

Heb aandacht voor:

• Mandaat 
Bekijk bij elke stap of je hiervoor het mandaat hebt. Indien je zelf geen mandaat hebt, 
betrek je de juiste personen (zowel binnen als buiten de school) bij de uitwerking van 
de oplossingen.  

• Schoolreglement 
Zorg ervoor dat alle stappen overeenstemmen met wat in jouw schoolreglement staat.  

• Eindtermen 
Ga na in welke mate jouw voorgestelde acties een link hebben met de eindtermen 
en andere relevante kaders binnen de school. Hoe gemakkelijker je de focus (en de 
bijhorende acties) kan koppelen aan de huidige projecten en eindtermen, hoe vlotter je 
dit kan verantwoorden en verankeren binnen de school.

Voorbeelden  
verbindende oplossingen:

De speelplaats herinrichten, zodat 
leerlingen via een positieve interactie 
elkaar kunnen ontmoeten.

Teambuildingsactiviteiten om de 
samenhorigheid tussen leerkrachten 
en leerlingen te versterken.
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STAP 2: BEPAAL DE VERANDERSTRATEGIE

2.1  HOE ZORG JE VOOR GESLAAGDE ACTIES?

De acties kunnen zich richten op beleidsniveau (zoals procedures, nascholingsbeleid, 
communicatiebeleid …) en op de doelgroep zelf: de leerlingen en het onderwijspersoneel. Het 
sjabloon (bijlage) van het actieplan volgt deze indeling. 

• Bevraag de leerlingen en leerkrachten! De meest geslaagde acties vloeien voort uit de input van 
leerlingen en leerkrachten. Ga na welke acties voor hen bijdragen aan het gemeenschappelijke 
doel. Vraag meteen wie wil helpen met de uitvoering van de acties. Dat kan je op verschillende 
manieren doen: willekeurig enkele leeringen bevragen, de klas(sen) bevragen, via een ideeënbox ... 

• Trap niet in de valkuil om alle acties alleen te bepalen. Hoe meer inbreng van de betrokkenen, 
hoe groter het draagvlak voor het actieplan en hoe groter de kans op een positief effect om te 
depolariseren binnen de school. 

• Gebruik de depolarisatietoets voor elke actie. Zie 1.8. 

• Denk aan mogelijke triggers bij elke actie. 

• Hou rekening met de kanalen die de pushers gebruiken om te polariseren, zodat je kan bepalen 
op welke kanalen je wil inzetten om jouw acties te doen slagen.  

• Evalueer, volg op, stuur bij samen met de kerngroep. Maak hier ook duidelijke afspraken over. 
Wie kan er tussendoor aangesproken worden over de uitvoering van het actieplan. Waar kunnen 
signalen over iets wat niet loopt gemeld worden? Op welke tijdstippen komt de kerngroep samen 
om het proces te bespreken? Heb hierbij aandacht voor de acties en het proces. 
 
 
 

• Leer uit het verleden: neem enkel bestaande of oude acties op die je wil behouden in 
jouw actieplan. Kijk terug naar 1.8. 

• Zorg voor enkele quick wins in het begin van het traject. Quick wins tonen aan dat je 
met een kleine inspanning al een positieve verandering brengt. Ze hebben een positief 
effect op de houding van de betrokkenen. 

Schrijf het 
actieplan uit

ST
AP

3
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STAP 3: SCHRIJF HET ACTIEPLAN UIT

TIPS OM JOUW ACTIES TE BEPALEN:

• Versterk leerlingen en leerkrachten uit het midden. Vergroot hun individuele en collectieve 
weerbaarheid zodat ze zelf iets durven doen aan overlast of ongewenst gedrag. Geef hen 
een bepaalde verantwoordelijkheid, zo zet je ze in als rolmodel of bemiddelaar. 

•  Speel in op het optimisme van het midden. 

•  Voorzie acties gericht op samenwerken, waarbij leerlingen op een andere manier elkaar 
leren kennen. 

•  Werk aan de verbinding tussen de leerlingen. Doe dit op plaatsen waar ze elkaar sowieso 
zien: de klas, refter of gang. Let op: het gaat niet over het bevorderen van contacten. We 
willen er voor zorgen dat de leerlingen elkaar ‘weten te plaatsen’. Ze weten wie wie is, 
indien nodig kunnen ze elkaar aanspreken.  

•  Structurele activiteiten met een kleiner bereik hebben de voorkeur op eenmalige projecten 
met een groot bereik.  

•  Projecten gericht op een gemeenschappelijk belang hebben de voorkeur op projecten die 
focussen op elkaars cultuur leren kennen of elkaar tolereren. 

•  Ga aan de slag met de klassen waar de problematiek het grootst is. Dat biedt zuurstof voor 
de hele school. 

• Treed op bij grensoverschrijdend gedrag.  

•  Initiatieven waarbij het midden moet samenwerken, zijn effectiever dan activiteiten 
waarbij competitie tussen de twee kampen versterkt wordt.  

•  Werk samen met een netwerk van sleutelfiguren rond de school. Idealiter bouw je zo’n 
netwerk uit in een tijd waar er geen polarisatie is. 

2.2  HOE COMMUNICEER JE OVER HET ACTIEPLAN?

Communiceer zo transparant mogelijk.
• Omschrijf kort het plan zonder in detail te gaan.
• Zeg wie er deel uitmaakt van de kerngroep.
• Benoem wat de eerste stap zal zijn. 
• Zeg wanneer de acties zullen plaatsvinden. 
• Vermeld wie en wanneer er in de toekomst nog zal communiceren.
• Vermeld een contactpersoon voor vragen en voorstellen. 
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STAP 3: SCHRIJF HET ACTIEPLAN UIT

Spreek duidelijk af met de kerngroep.
Bepaal niet alleen naar wie, wanneer en via welk kanaal je communiceert, maar sta als groep ook stil 
bij de inhoud en de toon van de boodschap die jullie willen overbrengen. 

Gebruik verschillende kanalen.
Je kan communiceren tijdens een personeelsvergadering (voor leerkrachten) en in de klas (voor leer-
lingen). Vaak zijn er op zo’n momenten afwezigen, dus maak ook altijd een schriftelijke communicatie 
met dezelfde boodschap en toon. Daarvoor kan je de gangbare communicatiekanalen van de school 
inzetten. Denk ook aan: sociale media, aanspreekfiguren, een nieuwsbrief … 

Overleg over hoe je het best communiceert.
Bespreek met de betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders) hoe ze op de hoogte willen gehouden 
worden doorheen het hele traject. Stem daar je communicatie op af. Bekijk wat relevant kan zijn voor 
welke groep.  

Gebruik steeds dezelfde principes in je communicatie over plannen.
• Benoem en erken de zorgen waar de leerlingen en/of leerkrachten mee zitten. Benoem de feiten. 

Dat kunnen ook gevoelens zijn. Doe dit zonder hieraan een waardeoordeel te geven. 
• Vermijd aannames en stereotypes. 
• Neem het woord polarisatie niet te vaak in de mond.
• Orden wat er allemaal rond de kwestie leeft. Probeer duidelijk te benoemen wat de verschillende 

visies zijn en hoe ze zich verhouden. Focus je vooral op de gedeelde belangen. 

Communiceer regelmatig over verschillende deelacties.
Kader ze telkens in het algemene actieplan. Leg het doel uit. Verwijs naar eerdere afspraken en ge-
beurtenissen. Toon altijd aan dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft binnen het grotere geheel. 
De ongenoegens kunnen niet verdwijnen met één actie. 

Communiceer telkens in de wij-vorm.
Je hebt jouw leerlingen en leerkrachten nodig om te komen tot de oplossing en acties. Je wil 
niet de indruk geven dat de directie of de kerngroep de polarisatie oplost. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

Zet in op motiverende communicatie.
Vermijd sturende taal zoals ‘moeten’ en ‘niet mogen’. De wenselijke sociale norm werkt vaak beter. 
Bijvoorbeeld: ‘Het is prettiger op school als we respectvol met elkaar omgaan’ in plaats van ‘we 
moeten respectvol met elkaar omgaan.’ 

Gebruik persoonlijke verhalen. 
Persoonlijke verhalen hebben meer impact en blijven langer hangen dan feitelijke 
informatieoverdracht. 
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BIJLAGE: ACTIEPLAN

ACTIES OP BELEIDSNIVEAU

Hier geef je de richting aan die je met je school wil uitgaan. Je legt doelen vast, maakt afspraken, 
zorgt voor middelen. Op dit niveau neem je nog geen concrete maatregelen, maar stippel je de 
voorwaarden ervoor uit. Vaak zijn dit acties waarvan de effecten pas op lange termijn zichtbaar zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van een antidiscriminatiebeleid of een inclusief onthaalbeleid 
voor nieuwe leerlingen.

ACTIES OP NIVEAU VAN LEERLINGEN EN PERSONEEL

Deze acties dragen bij tot de interactie en het samenleven van leerkrachten en leerlingen op de 
school. Deze acties zijn concreet en onmiddellijk toepasbaar. Aangezien de tijd die leerkrachten en 
leerlingen samen doorbrengen beperkt is, organiseer je de acties best op korte termijn. Hier kan je 
ook de meeste quick wins uit halen. 

bijlage: actieplan
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Actie Verantwoordelijke Welke partners  
hebben we nodig?

Naar wie en hoe  
communiceren we 
over de actie/het 

thema?
Timing Wanneer ben je 

tevreden?

ACTIES OP BELEIDSNIVEAU
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Actie Verantwoordelijke Welke partners  
hebben we nodig?

Naar wie en hoe  
communiceren we 
over de actie/het 

thema?
Timing Wanneer ben je 

tevreden?

ACTIES OP NIVEAU VAN LEERLINGEN EN PERSONEEL
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