
Jongeren uit de 2e en 3e graad secundair onderwijs

Doelgroep

De workshop situeert zich binnen de vakken geschiedenis, maatschappelijke vorming, de levensbe-

schouwelijke vakken en project algemene vakken. Volgende vakoverschrijdende eindtermen komen aan 

bod:

- leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen

- leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld

- leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende 

standpunten

- leerlingen gedragen zich respectvol

- leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de sa-

menleving

- leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten

- leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende 

groepen 

Doelen 

CLASH OF CONFLICTS

Wat doe je als je ruzie hebt met je 
ouders, je beste vriend ? Hoe reageer je 
op beledigende opmerkingen?  Wat doe 
je als je wordt geconfronteerd met 
racisme? Voor wie kom je op?

ConflicConflicten komen dagelijks voor, maar 
hoeven niet altijd negatief uit te pakken. 
Alles hangt af van hoe je ermee omgaat. 
Pak je het probleem aan of steek je 
liever je kop in het zand? In deze work-
shop, opgebouwd rond een interactieve 
app, worden jongeren uitgedaagd na te 
denken odenken over hun conflictgedrag.

SCHOLENAANBOD SECUNDAIR

CLASH OF CONFLICTS



Everdijstraat 12 – 2000 Antwerpen
03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

Voor meer informatie en reservaties:
het Vredescentrum van Provincie en Stad Antwerpen

www.vredescentrum.be

Wil u meer informatie over dit project of wil u een bezoek vastleggen?
De medewerkers van het Vredescentrum helpen u graag verder op het nr 03 292 36 51 of via 

info@vredescentrum.be. U kan alle informatie over  dit project ook terugvinden op onze website 

www.vredescentrum.be onder ‘aanbod’- ‘onderwijs’- ‘lager onderwijs’.

De workshop is beschikbaar vanaf maart  en kan gedurende het hele schooljaar worden aangevraagd.

Periode

De eerste 10  klassen zijn gratis (testklassen). Nadien wordt de prijs van 25 euro per workshop gehan-
teerd.

Deelnameprijs

De workshop duurt ongeveer twee uur. Uitbreiding naar een halve dag is mogelijk.

Verloop

De workshop steunt op de app ‘Clash of conflicts’ die op tablets wordt gespeeld. De workshop wordt 
gegeven door een medewerker van het Vredescentrum, die alle benodigde materialen meebrengt 
(inclusief tablets). Bij voorkeur gaat de workshop door in een klaslokaal of ruimte met draadloos inter-
net.

Materiaal

Via een aantal activerende werkvormen polsen we naar de drijfveren van jongeren in het omgaan met 
conflicten. Welke conflicten raken hen persoonlijk? Kan een conflict voor verandering in de positieve 
zin zorgen? En kan je, door het kiezen van een bepaalde conflictstijl, komen tot een betere manier om 
ze op te lossen?  Centraal staat de app ‘Clash of conflicts’ die jongeren via het beantwoorden van een 
aantal vragen inzicht geeft in hun persoonlijk conflictprofiel.

Werkmethode


