
Multiperspectiviteit
Hefboom voor een kritische perspectief binnen 
wereldburgerschapseducatie

We beginnen zo dadelijk ...



Praktisch

• Vragen kunnen worden gesteld in de chat

• Stel je « view » in op « side by side: speaker »

• Het webinar wordt opgenomen.
Gelieve je camera uit te zetten



1. Context en aanpak onderzoek

2. Wat is multiperspectiviteit?

3. Multiperspectiviteit in de WBE-praktijk

4. Conclusies en aanbevelingen

5. Q&A

Programma



1. Context en aanpak onderzoek

• wijzijnkruit.be

• Verdiepende trajecten

• Multiperspectiviteit:

• Mondiaal bewustzijn

• Kritisch burgerschap



Mondiale uitdagingen



Naar een mondiale
rechtenbenadering binnen WBE

• Diepere focus op 
onderliggende oorzaken

• Leerproces gericht op 
kritisch denken

• Actiegericht

• Minder caritatief

• Innovatieve initiatieven & 
samenwerkingsverbanden

educatie

Politieke 
actieMobilisatie



Onderzoeksvragen

• Hoe komt multiperspectiviteit aan bod in de WBE praktijk?

• Welke spanningsvelden ondervinden aanbieders van WBE?

• Wat zijn de good practices bij het omgaan van 
uiteenlopende perspectieven?



Aanpak onderzoek

• Literatuur

• Diepte interviews



Multiperspectiviteit: een praktijkvoorbeeld



2. Multiperspectiviteit in de WBE 
literatuur?
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2.1 Multiperspectiviteit?

• Welbekend & expliciet in geschiedenis 
en erfgoededucatie

• Minder expliciet benoemd in WBE 

• Wordt wel erkend als belangrijk element 
van de doelstellingen van WBE, 

• ‘’Waarden, attitudes en vaardigheden ontwikkelen en 
toepassen om met diverse groepen en perspectieven 
om te gaan (UNESCO, 2015). 

• Onderdeel van global competence (OESO 2018): 
‘’Perspectieven en wereldbeelden van anderen 
begrijpen en respecteren’’ (2e dimensie); 
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© https://www.phc-magazine.nl/magazine1/column/

https://www.phc-magazine.nl/magazine1/column/


2.2 Multiperspectiviteit – een continuum 

van benaderingen (Stein et al. 2020)

Leren over 
andere perspectieven

• kennis en technologie 
als oplossing

• Op basis van Westerse 
kennissystemen

• weinig aandacht voor 
verschillende 
kennissystemen

• Overdracht feitelijke 
informatie
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Leren van andere 

perspectieven

• Interculturele vaardigheden

• Leren waarderen van andere 
perspectieven

• Inclusieve toekomstvisie met 
input van verschillende 
perspectieven

• Onderliggende oorzaken van 
mondiale uitdagingen komen 
minder aan bod

• Conflict of individueel ongemak in 
leerproces wordt eerder 
vermeden

Onderwezen worden 
door andere perspectieven

• zet zich af tegen opleggen van 
één enkel denkbeeld en 
toekomstvisie

• Ongemakkelijke leerprocessen 
worden niet vermeden

• Niet paternalistische manier van 
omgaan met anderen

• Oonderzoeksmatige en 
participatieve leerprocessen

• Quest orientatie & relationele 
handelingskracht cultiveren.

Kritische aanpakzachte aanpak

WBE



3. Multiperspectiviteit in de 
WBE praktijk
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• Niet normatief, maar ook niet waardenvrij
• Voorkeur voor een thematische, pedagogisch-didactische 

en trajectmatige aanpak
• Verschillen in aanpak
• Omgaan met gevoelige thema’s en weerstand



3.1 Niet normatief, maar ook niet waardenvrij

• Spanningsveld: Geen voorafbepaalde visie opleggen -
werken vanuit bepaalde waardenkaders (e.g. SDGs, 
kinderrechten,…)

• Aanzetten tot kritisch denken in functie van een meer 
duurzame wereld.

• Hoofd-hart-handen model

• Op basis van dialoog en doorleefde voorbeelden zelf ontdekken

• Emotionele betrokkenheid en empowerment

• Geen ‘anything goes’: waardeoordelen en keuzes zijn ook 
onderwerp voor kritische reflectie (bv. kritische vragen rond 
acties met een parternalistisch of caritatief karakter)

14



15



3.2 Voorkeur voor een thematische, pedagogisch-
didactische en trajectmatige aanpak

• Perspectieven in beweging krijgen rond specifieke 
thema’s

• Mix van methodieken: ervaringsgericht, interactief, 
actie- en ontmoetingsgericht, …

• Werken aan competenties: empathie, creativiteit, 
kritisch denken, systeem denken, filosoferen, 
samenwerken, in dialoog gaan, …

• Voorkeur voor trajectmatige aanpak met intensieve 
leerprocessen (focus op schoolcultuur, cocreatief 
verhaal,)
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3.3 Verschillen in aanpak

• Resultaatsgericht (bv. engagementsverklaring, 
stappenplan)

• Proces gericht (bv. change makers)

• Inzet van wetenschappelijk onderzoek
• Resultaten bestaand onderzoek als basis voor kritische 

reflectie over gangbare praktijken
• Organisatie gebruikt onderzoek om stem van 

verschillende actoren binnen te brengen in het gesprek 
(luisteren naar en erkennen van elkaars perspectieven) 

• Jongeren (of school teams) zelf onderzoek laten 
uitvoeren
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3.4 Omgaan met gevoelige thema’s en 
weerstand

• Praktische tips: niet meegaan in escalatie, 
airtime geven aan zwijgende middengroep, 
concrete voorbeelden die extreme visies 
kunnen tegenspreken, reflectieve vragen, 
veilige zone creëren, verbindend reageren,….

• Follow up met leerkrachten

• Landurige trajecten – kritische reflectie op 
onderliggende assumpties.

20



21



4.Conclusies en 
aanbevelingen
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4.1 Conclusies en aanbevelingen

• Naar een conceptueel kader voor 
multiperspectiviteit. 

• Multiperspectiviteit als hefboom voor

• een kritische benadering van WBE

• Relationele handelingskracht

• Nood aan professionalisering. 
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https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/onderzoek/


4.2 Methodieken en tools
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Praktische gidsen

Complexe thema’s aanbrengen

Acite
onderzoek

Collectieve leertrajecten

Cogeneratieve 
dialogen

https://meerstemmigerfgoed.pxl.be/documenten/Inspiratiegids.pdf
http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/uploads/2019/09/GCE-How-to-guidebook-web.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCjXzJE7sVZgr2dsjoWUWbPQ/videos
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/732unesco.pdf
https://djapo.be/wp-content/uploads/2021/10/PRAKTIJKGIDS_Downloadbaar.pdf
https://11.be/other-talk-migration
https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2018/09/infografiek_omgaan_met_controverse_en_polarisatie.pdf


Q&A 
Wij beantwoorden graag jullie vragen! 

Je kan ze stellen via de chat-functie 



Het volledige onderzoeksrapport mét samenvatting is te 
vinden op 

https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/onderzoek/

Bedankt voor jullie aandacht en 
enthousiasme! 

https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/onderzoek/

