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VERSCHILLEN WAARDEREN EN OMGAAN MET CONFLICT 
 

 
 
  

In de invloedsfase is de positieve sfeer in de klasgroep soms ver te 

zoeken. De leerlingen zien moeilijk de kwaliteiten en het perspectief van 

klasgenoten. Om te voorkomen dat de leerlingen nog enkel met 

gelijkgezinden omgaan, kan je de leerlingen met deze werkvormen 

ondersteunen om verschillen en spanningen bespreekbaar te maken. 

Conflicten op een constructieve manier oplossen, helpt hen stappen 

vooruit te zetten richting een autonoom samenwerkende groep.  

 
 
 
 
  

 

Maak verschillen en spanningen tussen leerlingen bespreekbaar 

in de klas en/of buiten de lestijd. Gebruik de werkvormen niet enkel als 

er spanningen zijn, maar ook preventief. Stimuleer leerlingen om de 

aangeleerde sociale vaardigheden te gebruiken. Idealiter hebben de 

leerlingen in de oriëntatiefase geoefend op sociale vaardigheden zoals 

actief luisteren, ik-boodschap geven, beurt afwachten of conflicten 

oplossen. Lees meer in de fiche ‘Sociale vaardigheden aanleren’ onder 

Oriëntatiefase. 

Conflict met jou als leerkracht? Luister actief naar de boodschap die 

leerlingen willen brengen en blijf vooral rustig bij de overreactie die er 

soms bijkomt (naar jou toe). Neem de overreactie niet persoonlijk, want 

die is gericht op jouw rol als leerkracht.  

 
 
 
 
  

 

• Verschillen waarderen en oefenen op empathie: 
o Energizers helpen leerlingen elkaar (terug) op speelse manier 

te waarderen en zorgen voor verbinding. Zie de fiche 

kennismaking, verbinding en energizers bij de oriëntatiefase.  

o 140 Random acts of kindness: Doe eens iets liefs! 

Rakattack! van Pimento bundelt kleine en grotere challenges 

die leerlingen stimuleren om zich in te zetten voor elkaar en zo 

de school een fijnere plek te maken (met minder pestgedrag). 

o Raster: Verdeel de leerlingen in groepen. Vraag hen om bij 

het begin van een opdracht of project een gezamenlijk 

document te maken met een raster of tabel (bijv. google docs 

of een grote flap). De leerlingen vullen het raster dan in met 

hun namen (kolom 1), de dingen die ze gemeen hebben 

(kolom 2) en één of meerdere unieke persoonlijke 

competenties (in kolom 3) die elke leerling voor de groep kan 

inzetten.  Dit is één van de vele werkvormen van het VU 

Mixed Classroom Education Model die diversiteit in de 

klasgroep gebruikt om het leerproces juist te versterken. 

Achtergrond en werkvormen (Engels). 

o Ken je kwaliteiten-spel: op speelse wijze praten en oog 

krijgen voor elkaars kwaliteiten. 

o Zet een stap voorwaarts: leerlingen oefenen op empathie 

aan de hand van verschillende rollen en stellingen. Pas aan 

waar nodig. Een is gelijk aan een (login nodig) of  Over de 

streep is een gelijkaardige werkvorm rond stellingen maar nu 

vanuit je zelf, geen rolletje. 

o Conflict master-spel: praten over conflict aan de hand van een 

bordspel. 

https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-school/Mentaal-welbevinden/Sociale-vaardigheden-aanleren.pdf
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaal-welbevinden-op-school/gelukindeklas/groepsdynamiek/oriëntatiefase
https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-school/Mentaal-welbevinden/Kennismaking-verbinding-en-energizers.pdf
https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-school/Mentaal-welbevinden/Kennismaking-verbinding-en-energizers.pdf
https://www.pimento.be/rakattack/
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/951f5974-47ac-4820-96d7-eaefb3efc7f3/VU_Mixed_Classroom_online_versie_fase_1_tcm299-940274.pdf
http://www.klasse.be/5659/speel-het-talentenspel/
https://www.schoolforrights.be/sites/default/files/2019-02/4.%20Zet%20een%20stap%20vooruit%28jongerenversie%29.pdf
https://www.spelensite.be/spel/een-is-gelijk-aan-een
https://www.101werkvormen.nl/kennismakers/over-de-streep/
https://www.101werkvormen.nl/kennismakers/over-de-streep/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/113492/bordspel-sociale-vaardigheden/?previous
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o Rots en Water-methodieken: gegroeid uit fysieke 

weerbaarheidstraining werk je op een (inter)actieve manier 

rond thema's als weerbaarheid, grenzen trekken, opkomen 

voor jezelf. Dit past goed in de invloedsfase waar 

conflicterende subgroepen ontstaan en een strijd leeft over 

invloed hebben: leerlingen ondervinden een spanning tussen 

de zoektocht naar autonomie en het zoeken naar allianties of 

groepsdruk. 

▪ rotsenwater.nl: opleiding, boeken en onderzoek 

▪ online Rots en water- werkvormen 

▪ Artikel Klasse 

▪ Extra oefeningen 

 

• Omgaan met conflict:  
o Als leerlingen niet willen samenwerken is het belangrijk dit 

bespreekbaar te maken. Misschien kan de leerkracht die de 

beste band heeft met deze leerling dit aanpakken? Welk 

belang dienen ze door die rol in te nemen? Hoe kunnen ze op 

een constructieve manier toch samenwerken in de klas?  

o Geweldloos communiceren: een stappenplan op klascement 

o Zelfstandig conflicten oplossen met een conflictwaaier op 

klascement 

o Benader een 1-1 conflict die heel de klasgroep gijzelt 

eens niet als een spanning tussen personen (of subgroepen) 

maar als thema's in de klas die tegenover elkaar staan (en 

daarbij stevig vertegenwoordigd worden door enkele 

leerlingen). Belangrijker is: Welke waarden, normen, principes 

zijn belangrijk en strijden met elkaar in deze klasgroep? En 

hoe gaat elke leerling in de klasgroep zelf om met de spanning 

tussen die thema's? Bijvoorbeeld: de lat hoog leggen voor 

jezelf, je best doen, een diploma willen halen versus stoer 

doen, nipt slagen, niet willen overkomen als strever. Je neemt 

het conflict zo weg van personen en nodigt iedereen in de 

klasgroep uit om zijn eigen spanning met de klasthema's te 

vertellen.  

 
 
 
 

https://www.rotsenwater.nl/
https://rotsenwater.nl/download/Rots%20en%20Water%20Corona%20Nieuwsbrief%2011-5-2020.pdf
https://www.klasse.be/40305/weerbaar-tegen-pesten-rots-en-water/
https://issuu.com/prisma-spo/docs/03_rots_en_water_oefeningen_klas_1
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/93828/geweldloos-communiceren-stappenplan/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/100096/ruzie-oplossen-met-conflictwaaier/?previous

