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Context 

 
Stijgende polarisering, verschillende 

levensbeschouwelijke invalshoeken en toename aan 
culturele diversiteit brengen soms spanningen en 

nieuwe conflicten met zich mee. 
 

Leerkrachten voelen zich vaak onmachtig om met 
deze nieuwe complexiteiten om te gaan. 

 



Democratische Dialoog zet in op het 
herstellen van een polariserende 
beeldvorming en het opstarten van een 
constructieve dialoog over 
maatschappelijk en cultureel gevoelige 
thema’s.  
 
- via opleidingen en  coachingsstrajecten 
 
Thema’s: 
 
-  Racisme en beeldvorming 
- Religieuze kwesties 
- Evolutietheorie 
- Oorlog in Syrië, migratie 
- (homo-) seksualiteit 
- Gender & identiteit 
- Aanslagen 
- Pesten 
- … 

 
 



VOOROORDELEN, STEREOTYPES, LABELING 
STIGMATISERING 



















OORZAKEN VAN INDIVIDUELE RACISME 

• Negatieve beeldvorming (framing) via 
media/social-media 

• Misinformatie, leugens 

• Polariserende en haatdragende taal 

• Angst voor verandering 

• Frustraties 

• Vooroordelen & stereotypen 

• Onwetendheid 

• … 

















GEVOLGEN VAN RACISME OP SCHOOL 

• Leerlingen voelen zich niet veilig op school 

• Minder zelfvertrouwen, minderwaardigheid, vervreemding 

• Geen of verminderde interesse in studies 

• Wisselen van school of richting 

• Kan leiden tot pesten, depressie, psychische problemen 

• Internalisering, assimilatie 

• … 

















VERSCHILLENDE STADIA 

• Ontkenning 

• Leven in het verleden 

• Minimalisering 

• Onlogische redeneringen of niet consequent 

• … 



Voorbeeld van uitdeklas.nl 

• Op school of op het werk worden weleens kwetsende opmerkingen 
gemaakt over mijn identiteit. 

• Als ik ga winkelen, word ik extra in de gaten gehouden door het 
winkelpersoneel. 

• Als ik op straat loop, word ik weleens gevraagd om me te 
legitimeren, zonder dat ik iets strafbaars heb gedaan 

• Ik ben weleens bang dat ik niet voor werk word aangenomen 
vanwege mijn uiterlijk 

• Ik moet me weleens verantwoorden voor mensen met dezelfde 
(culturele) achtergrond als ik 



Rolmodellen, voorbeelden 















HERORIENTATIE 

NEGATIEF 

• Depersonalisering, 
veralgemening/generalisering 

• Hard, aggresief, haat dragend 

• Dehumanisering, demonisering 

• Isolatie, vervreemding 

• Ideologische dode hoek 

 

POSITIEF 

• Personalisering, uniciteit 

• Dialoog, deëscalatie 

• Opzoek gaan naar de 
menselijkheid in de mens 

• Verbinden met elkaar 

• Bewustmaking/bewustwording 
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