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Handleiding — Werkvormen 

Discussievormen 

 

Inhoud 

1. Inleiding 

2. Discussievormen 

2.1. Agorazein 

2.2. Inspringdiscussie 

2.3. Boompje verwisselen 

 

1. Inleiding 

In de handleiding voor de discussie gaan we uit van een kringgesprek. Net als bij de dialoog is dit een intensief 

proces waarbij veel tegelijk gevraagd wordt van de kinderen. Kinderen luisteren naar elkaar, vormen hun eigen 

mening, proberen daar kritisch naar te kijken en hun mening te herzien als dat nodig blijkt. Om kinderen 

hiervoor meer rust en ruimte te geven kun je in subgroepjes laten werken volgens de werkvorm 

GrootkleinGroot. 

 

De werkvormen die we hieronder aanbieden vormen een alternatief voor de discussie in de kring en brengen 

variatie en dynamiek in de discussie. Deze afwisseling is motiverend en zorgt voor een meer intensieve 

deelname van de kinderen. 

 

De discussie is opgebouwd uit vier stappen: 

• Onderwerp inleiden; 

• Voorlopig standpunt innemen; 

• Discussiëren (Standpunt innemen; Verhelderingsronde; De discussie); 

• Afronden. 

 

De discussievormen die we hier aanbieden horen met name bij stap 3: de eigenlijke discussie. Zie de discussie 

handleiding voor een uitleg van deze stappen. 

Je kunt kiezen of je voor de hier aangeboden discussievormen nog een ronde houdt om standpunten uit te 

wisselen en verhelderingsvragen te stellen. Deze dingen kunnen ook op een natuurlijke manier aan de orde 

komen tijdens de werkvorm. 
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2. Discussievormen  

 

2.1 Agorazein 

 

Wat Agorazein is een Grieks werkwoord dat verwijst naar “(…) het rondslenteren op het plein (de 

Agora), zonder vastomlijnd doel, om de drie passen even stoppend, hardop discussiërend met een 

andere burger en dan weer verder lopen” (Luciano de Crescenzo, Geschiedenis van de Griekse 

Filosofie, 1995: 11-12). Bij deze discussievorm spelen de kinderen deze manier van ‘rondhangen tot 

etenstijd” uit de tijd van Socrates na. Burgers bespraken zo dagelijks allerlei zaken en 

discussieerden met elkaar. In de werkvorm slentert iedereen door elkaar en op een signaal van de 

begeleider gaan kinderen in tweetallen in discussie over een vooraf gegeven stelling. Deze 

werkvorm is verwant aan de bijenkorf. 

Waar In de klas, speelzaal of andere ruimte. 

Waarvoor Kinderen discussiëren in korte tijd met meerdere partners. Gebruiken als alternatief voor een 

discussie in de kring, al dan niet met centrale terugkoppeling, of als warming-up voor een 

discussie door kinderen vast kort over een stelling te laten sparren. 

Materiaal Stellingen van een onderwerpkaart uit de leerlijn. 

 

Verloop 

1. Bespreek de regels van het spel en geef zelf een voorbeeld met een leerling: 

a. Geef eerst om de beurt een argument voor of tegen de stelling; 

b. Als de een voor is en de ander tegen probeer je elkaar te overtuigen. Tegelijk sta je 

open voor goede argumenten van de tegenpartij. 

c. Als je allebei het zelfde standpunt hebt (voor of tegen) wissel dan argumenten uit, 

ook zo kan meer te weten komen; 

2. De leerkracht geeft een stelling; 

3. Kinderen slenteren door elkaar in de ruimte. Op een signaal van de leerkracht zoeken ze iemand 

die vlak bij ze staat en beginnen een discussie over de stelling; 

4. Op het volgende signaal slenteren ze weer verder; 

5. Enzovoort... . 

 

Reflectie 

Vraag of kinderen tijdens de werkvorm een andere kijk op de stelling hebben gekregen: 

• Welke mening had je eerst, hoe is die nu? 

• Kun je vertellen waardoor die kijk is verandert? 
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Variatie 

Werk met drietallen i.p.v. met tweetallen, dit kan helpen om meer discussie in een groepje te krijgen. 

 

 
 

2.2 Inspringdiscussie  

 

Wat Een groepje van vier kinderen begint met de discussie over een stelling. Kinderen uit het publiek 

mogen inspringen in de discussie als ze een goed argument hebben. Dat kan een argument zijn 

dat al genoemde argumenten versterkt, bekritiseert of juist een nieuwe kijk geeft op het 

onderwerp. Wanneer er een kind inspringt springt een andere deelnemer uit. Het aantal 

deelnemers blijft dus gelijk. Ondersteun het in en uitspringen door de opstelling in de klas. Zie 

verderop. 

Waar In de klas. 

Waarvoor Een dynamische discussievorm waarin veel kinderen actief mee kunnen doen. Om te zorgen dat 

ook kinderen die zich meer op de achtergrond houden aan bod komen kun je die bij de eerste vier 

deelnemers kiezen. 

Materiaal Stoelen in carre met vijf stoelen in een halve cirkel er voor. Stelling van een onderwerpkaart uit de 

leerlijn 

 

Maak de volgende opstelling: 

De groep zit in een carre, vooraan staan vijf stoelen in een halve cirkel. De vier deelnemers zitten elk op een 

stoel, de eerste stoel blijft vrij. Als een kind wil inspringen gaat het op de eerste stoel zitten, het kind op de 

laatste stoel mag eventueel de zin nog afmaken en gaat dan in de kring zitten. Alle deelnemers hoppen een 

stoel verder zodat de eerste stoel weer vrij komt. In het begin even wennen, maar als dit eenmaal loopt dan 

kan de discussie redelijk vlot doorgaan. De eerste keer dat je dit doet is het wel handig om het in- en 

uitspringen met het doorschuiven op de stoelen even te oefenen. Als het inspringen te rommelig is doordat er 

steeds meerdere kinderen tegelijk willen inspringen, kun je kinderen die willen inspringen hun hand laten 

opsteken en zelf beurten geven. 

 

Verloop 

1. Kies vier kinderen die beginnen, de rest in carre er omheen. 

2. Leidt het onderwerp in en geef de stelling. Spreek een tijd af (bijvoorbeeld 5 minuten); 

3. De discussie kan nu beginnen. Kinderen die een argument willen toevoegen mogen inspringen, na 

inspringen schuift de rest een stoel door; 

4. De discussie stopt na de afgesproken tijd of wanneer de inspiratie op raakt; 

5. Maak een nieuw startgroepje en geef een nieuwe stelling. 
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Reflectie 

• Vat het verloop van de discussie even samen; 

• Lukt het om met argumenten te komen die een nieuwe kijk geven op het onderwerp? 

 

 

 

 

2.3 Boompje verwisselen 

 

Wat Een discussie vorm waarbij kinderen mogen overlopen als ze van mening veranderen.  

Waar In de klas. 

Waarvoor Variatie op de discussie in kring waarbij kinderen mogen bewegen en waarbij het veranderen van 

mening heel zichtbaar gemaakt wordt doordat kinderen van plek wisselen. 

Materiaal Geen. 

 

In de klas baken je drie plekken (“bomen”) af: een plek voor eens, een voor oneens en een voor twijfel. Na het 

geven van de stelling gaan de kinderen op de plek staan die hun mening weergeeft. Wanneer ze tijdens de 

discussie van mening veranderen mogen ze van plek wisselen. Deze werkvorm gaat het beste bij kleinere 

groepen (tot zo’n 16 kinderen). In grotere groepen is het wellicht wat onrustig, maar dat ligt natuurlijk ook aan 

de groep. 

 

Verloop 

1. Geef aan welke plek bij de verschillende meningen hoort: voor, tegen, twijfel; 

2. Geef een stelling en spreek een tijd af (bijvoorbeeld 5 minuten); 

3. Kinderen gaan nu discussiëren. De begeleider zorgt voor de beurtverdeling; 

4. Als een kind van mening verandert mag het boompje wisselen; 

5. De discussie stopt als de tijd om is of wanneer er geen nieuwe argumenten meer zijn. 

 

Reflectie 

Vraag aan kinderen die van boompje zijn verwisseld waarom ze dat deden. Wat was hun mening eerst? Hoe 

kwam het dat die veranderde en ze een nieuwe kijk kregen op het onderwerp? 

 


