
Webinar
“Projecten in het kader van de preventie van gewelddadige 

radicalisering"



Eef Cornelissen

Democratische Dialoog

Herstellen van een polariserende
beeldvorming

Opstarten van een constructieve dialoog
over maatschappelijk en cultureel
gevoelige thema’s



Safa Göregen

• MSc in de politieke wetenschappen minor filosofie (VUB) & MA in de 
wereldreligies minor filosofie (KU Leuven)

• Structureel Onderzoeker & Docent Lerarenopleiding (EhB)

• Wetenschappelijk Medewerker (VUB)

• Onderwijs en- onderzoeksinteresse:
• Dialoog in het onderwijs: conflictresolutie, depolarisatie in het onderwijs, 

barrières;
• Levensbeschouwelijke vakken in het SO: LEF, schoolidentiteit;
• Burgerschap en politieke participatie;
• Onderwijssociologie: onderwijsongelijkheid, onderwijsverloop van leerlingen 

met een migratieachtergrond



‘Verbindende Dialoog in de klas’ 2018-2020 

• Trainingstraject voor docenten lerarenopleiding van 4 hogescholen

• Online toolbox voor docenten en leerkrachten

• Ontwerp Leerlijnen ’Verbindende Dialoog’



Verbindende dialoog in de klas 

Doel? Werken aan een cultuursensitieve grondhouding

• Cultuursensitieve onderwerpen detecteren

• Kunnen reflecteren over casusspecifieke communicatiestrategieën

• Constructief gesprek over het cultuursensitieve onderwerpen faciliteren

Hoe?

• depolariserende dialoogtechnieken aanleren 

• Inzicht in beeldvormingsmechanismen die aan de basis van polarisatie liggen

Doelgroep? Docenten uit de lerarenopleidingen HoGent,  AP,  Thomas More en Ehb ismVUB.

Resultaat? 

• Leerlijn verbindende dialoog implementeren in betrokken lerarenopleidingen. 

• Toolbox voor leerkrachten en werkveld



Evaluatie van het project 

• Evaluatie: loopt doorheen hele project
• Werkgroep projectmedewerkers & onderzoeker DD (O&O) en VUB DEBEST

• Pre- en posttest

• Groepsevaluatie via intervisies

• Stuurgroep

• Groot belang van evaluatie:
• Bepaalt mee de focus van het trainingstraject

• Effect/ hindernissen zichtbaar



Samenwerking DD, KC UC&E, VUB DEBEST 

• Samenwerking DD, KC UC&E met VUB Debest

• Interdisciplinair;

• Zowel praktijkgericht als wetenschappelijk (complementair);

• Groter netwerk

• Duurzame verankering in onderwijs; werkveld en onderzoek



Samenwerking DD, KC UC & E, VUB DEBEST 

Hoe?

Werkgroep evaluatie (leden DEBEST, DD, KC UC & E)

• Begin : via literatuur/ praktijk focus trainingstraject bepalen
• Pre-test
• Aanpassen inhoud trainingstraject aan noden pre-test
• 2 onderzoekers DEBEST nemen deel aan trainingstraject
• Terugkoppeling bevindingen aan werkgroep
• Post-test
• Eindevaluatie



Pretest/Posttest 



Pretest/Posttest (Safa)



Verduurzaming van het project 

• Verduurzaming resultaten via:

• Leerlijn DD

• Toolbox voor docenten

• Transfer naar kenniscentrum naar in het kader van onderzoekslijn

• Transfer naar lerarenopleidingen (onderwijs)

• Transfer naar netwerk (werkveld)

• VUB, DEBEST



Implementatie Kenniscentrum Urban 
Coaching and Education

• In het kader van Praktijkgericht Wetenschappelijk
Onderzoek:

• Onderzoekslijn LSO: Vreedzame Conflicthantering in de Klas
(PWO 2017-2021);

• Onderzoekslijn LSO: Democratisch Dialogeren en
Burgerschapseducatie (PWO 2021-2025);

• Methodologisch input als gebruik van de data;

• Verder uitdiepen van de methodiek DD;

• ...



Implementatie in de opleiding

• Leerlijn

• Navormingsaanbod

• Studiedagen

• Interne workshops (docenten & studenten)

• Opleidingsonderdelen zoals Samenleven in Diversiteit en 
Cultuurbeschouwing

• Bachelorproeven binnen de lerarenopleidingen



Implementatie in het werkveld (Eef)

TOOLBOX



Aandachtspunt 

Nood aan langdurige projecten om duurzame en valide 
resultaten te bekomen

• Structurele implementatie in alle hogescholen

• Netwerk onderhouden

• Leergemeenschappen/ Intervisie



Bedankt!

safa.goregen@ehb.be

eef.cornelissen@ehb.be
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