Verwerkingsopdracht deel 4: “Beoordeel mensen niet op
basis van de groep waartoe zij behoren, maar op basis van
wat ze zelf doen.”

Aantal deelnemers:

groepjes van 4 tot 8 personen, onbeperkt aantal
groepen

Tijdsduur:

ca. 30 minuten

Materiaal:

kaartjes met situaties

Geschikt voor online:

ja, mits de nodige documenten bezorgd worden op
voorhand

Inleiding
In het filmpje vertelt Khalid Benhaddou dat individuen worden herleid tot de
groep. Er wordt opgeroepen een individu te beoordelen op basis van wat hij of zij
zelf doet. In deze opdracht bekijken we enkele (fictieve) situaties en bespreken
we hoe de deelnemers zich hierbij voelen en hoe zij dit ervaren.

Geef elke deelnemer een kaartje met één situatie (zie bijlage). Indien er meer
deelnemers zijn, kunnen twee personen dezelfde situatie krijgen, maar zij werken
wel individueel. Sommige situaties zijn wat gelijkaardig. Het is mogelijk enkele
situaties te selecteren die voor jouw ouderwerking relevant zijn. Je hoeft dus niet
alle situaties te gebruiken en/of te bespreken.
Opdracht
a) Laat de deelnemers de situatie rustig doorlezen en vervolgens even
nadenken over de volgende vragen:
 Hoe voel jij je hierbij?
 Kan je andere situaties bedenken waarbij iemand beoordeeld
wordt op basis van wat de groep doet waartoe hij of zij
behoort, in plaats van op basis wat hij of zij zelf doet?
Bespreek vervolgens de antwoorden in de groep.

b) Nu jullie de situaties en de gevoelens hierbij hebben besproken, kunnen
jullie beschrijven welke stappen jullie zouden ondernemen.



Welke stappen onderneem je zelf?
Welke stappen ondernemen jullie als ouderwerking samen?

Denk hier eerst heel even zelf over na en bespreek het dan met de groep.

c) Enkele tips:





Praat met elkaar in plaats van over elkaar
Communiceer duidelijk
Beoordeel individuen op wat ze zelf doen, niet op wat de
groep doet.
Vraag hulp; je kan wellicht terecht bij de schooldirectie, het
schoolbestuur of jouw ouderkoepelvereniging.

Komt dit overeen met de stappen die jij zou ondernemen? En de stappen
die de ouderwerking gezamenlijk zou ondernemen?

Voor meer informatie of begeleiding bij de opdrachten
www.go-ouders.be/polarisering
https://www.koogo.be/initiatieven/polariseringenverbinding
www.vcov.be zoekterm polarisering

Situatie 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situatie 1
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Bijlage 1

Situatie 3

Je bent een actief lid van de ouderraad op de
school van jouw kinderen. Als je ’s ochtends je
kinderen afzet aan de schoolpoort, krijg je
vreemde blikken van andere ouders. Als je
vraagt wat er aan de hand is, krijg je als
antwoord dat het schandalig is dat ‘jullie’ zulke
standpunten naar buiten brengen. Als je verder
doorvraagt blijkt dat de voorzitter van de
ouderraad enkele discriminerende posts heeft
geplaatst op sociale media. Met ‘jullie’ bedoelen
de ouders aan de schoolpoort alle ouders die in
de ouderraad zetelen.

Een ouder, die ook lid is van de ouderraad,
heeft een conflict met een leerkracht. De
ouder laat dit steeds ter sprake komen
tijdens vergaderingen van de ouderraad en
spreekt hierover ook veel andere ouders aan
de schoolpoort aan. Bij veel ouders leeft
daardoor het idee dat de ouderraad tegen die
ene leerkracht is.

Als je ’s avonds na je werk thuiskomt, doe je
de mailbox van de ouderraad open. Jij bent
voorzitter van de ouderraad. Je hebt maar
liefst twaalf e-mails van andere ouders met
een klacht over een filmpje dat rondgaat op
sociale media. Een ouder die lid is van de
ouderraad komt hardhandig tussen tijdens
een conflict tussen haar dochter en een
klasgenoot op de speelplaats. Er vliegen heel
wat scheldwoorden en dreigementen in het
rond. De ouders die de mail sturen naar de
voorzitter geven als statement niets meer te
maken willen hebben met de ouderraad en
vragen zelfs aan de directeur of er een
nieuwe ouderraad kan worden samengesteld.
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Situatie 4

Situatie 5

--------

Situatie 6

Een school wil graag haar visie vernieuwen en
duidelijker verwoorden. In de ouderwerking
ontstaat hierover een conflict. Er is één ouder
die vaak het woord voert en zijn mening wat
opdringt aan de rest van de groep ouders. Deze
ouder is tegen het vernieuwen van de
visietekst. Als gevolg stappen een aantal
ouders uit de ouderraad, maar andere ouders
worden juist actief lid van de ouderraad. Nu
hebben alle ouders het beeld dat de ouderraad
tegen de vernieuwing en tegen de directie is.

Als lid van de ouderraad krijg jij de taak om
enkele ouders te zoeken die een handje
kunnen helpen tijdens het schoolfeest.
Wanneer je ouders aanspreekt, krijg je meer
afwijzingen dan je gewend bent. Een ouder
antwoordt
expliciet
dat
hij
niet
wil
samenwerken ‘met zulke personen’. Als je
doorvraagt, blijkt dat het gerucht rondgaat
dat iemand van de ouderraad in het verleden
ooit verdacht is geweest van zedenfeiten.

Tijdens
een
activiteit
die
wordt
georganiseerd door de ouderraad kijkt één
ouder die lid is van de ouderraad te diep in
het glaasje. Onderweg naar huis veroorzaakt
de oud er een ongeval, waarbij drie
lichtgewonden vallen. Een groot aantal
ouders, dat zelf geen deel uitmaakt van de
ouderraad, besluit hierop aan de ouderraad
mee te delen dat zij alle activiteiten van de
ouderraad dit schooljaar zullen boycotten.
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