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Handleiding — Werkvormen 

Een mening vormen 
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2.2. Een, twee, drie… een nieuwe kijk! 

3. Oefening 

 

 

1. Over meningsvorming 

Een (filosofische) discussie is vooral een meningsvormende activiteit. De deelnemers proberen elkaar wel te 

overtuigen, maar zijn ook bereid hun eigen mening te herzien wanneer daar goede argumenten voor zijn. Een 

discussie helpt om een andere kijk op het onderwerp te krijgen. De werkvormen die we hier aanbieden zijn 

bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe dit werkt. Het zijn best pittige werkvormen, vooral Een, twee, drie… 

een nieuwe kijk. Bij deze laatste wordt daarom een extra oefening gegeven. Om niet alle stellingen zelf te 

hoeven bedenken kun je gebruik maken van oefenstellingen (zie: 

http://kinderkennisbank2.wordpress.com/oefenstellingen/). Voor het zelf bedenken van stellingen vind je 

voorbeelden en tips op de volgende sites: 

• http://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/debat-stellingen/ 

• http://omroep.vara.nl/Werkwijze-om-stellingen-te-mak.2402.0.html 

 

Doelen: 

• Kinderen ervaren dat ze door naar de argumenten van anderen te luisteren hun eigen mening kunnen 

bijstellen; 

• Kinderen ervaren dat je door verschillende meningen naast elkaar te zetten een nieuwe kijk kan 

krijgen op een onderwerp. 
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2. Werkvormen bij ‘Een mening vormen’  

 

 

2.1 Beperkt houdbaar 

 

Wat  Kinderen houden mini-discussies in twee- of viertallen. Waarbij ze zichtbaar maken: Wat was mijn 

mening aan het begin, wat is mijn mening na afloop? 

Waar  In de klas, aan tafelgroepen. 

Waarvoor  Deze werkvorm laat kinderen ervaren dat ze van mening kunnen veranderen en laat ze nadenken 

over deze verandering: in welke opzichten zijn er nu anders over gaan denken? Het is hiervoor niet 

nodig dat de een voor en de ander tegen de stelling is. Ook als ze allebei voor of tegen zijn kunnen 

ze door argumenten uit te wisselen een nieuwe kijk op het onderwerp krijgen. 

Materiaal  Potlood/pen en papier. Oefenstellingen of zelf stellingen bedenken. 

 

Verloop 

1. Geef een stelling; 

2. Kinderen schrijven hun mening over de stelling op: eens, oneens of twijfel plus een argument 

hiervoor; 

3. Begin met om de beurt het opgeschreven argument in te brengen; 

4. Discussiëren over de ingebrachte argumenten. 

5. Op signaal van de leerkracht stopt de discussie en draaien kinderen het papier om. Schrijf opnieuw 

op: eens, oneens of twijfel plus het beste argument dat ze hiervoor gehoord of bedacht hebben. 

 

Reflectie 

Vergelijk de voor en achterkant: 

• Welke argumenten had je eerst over de stelling? Welke nu? 

• Hebben die argumenten je mening veranderd? 

• Wie heeft er nu een andere kijk op de stelling gekregen? 

 

 

2.2 Een, twee, drie… een nieuwe kijk 

 

Wat We werken bij deze oefening in drietallen. Aan de hand van een stelling neemt een kind de rol van 

voorstander aan, een andere deelnemer de rol van tegenstander. Zij geven een aantal 

argumenten. Een derde deelnemer, de meningvormer probeert een nieuwe mening te vormen op 

basis van hun argumenten en zo een nieuwe kijk op de stelling te maken. Om de werkvorm in te 

leiden kun je eerst de oefening doen. 
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Waar In de klas, in drietallen bij elkaar 

Waarvoor Kinderen oefenen met het overstijgen van tegengestelde meningen. 

Materiaal Oefenstellingen, potlood/pen, Werkblad ‘Een, twee, drie…’ ZIe: 

http://kinderkennisbank2.files.wordpress.com/2012/06/werkblad_eentweedrie.pdf 

 

 

3. Oefening  

Om het principe van overstijgen van meningen te ervaren kun je eerst met de hele groep de volgende 

oefening doen. Elk kind krijgt een werkblad ‘Een, twee, drie..’ met het 1,2,3-schema erop. Zet dit schema ook 

groot op het bord. Laat een voorbeeld zien (zie: http://kinderkennisbank2.wordpress.com/voorbeeld-bij-een-

twee-drie-een-nieuwe-kijk/) en schrijf in het schema bij 1: Voetballen, want lang niet gedaan, bij 2: Tikkertje, 

want geen zin in voetbal. Schrijf bij 3: Samen iets doen! Bespreek nu het voorbeeld met aandacht voor het 

overstijgen van 1 en 2 doordat er een nieuwe kijk ontstaat door het argument dat ze eigenlijk iets samen 

willen doen. 

 

Geef een vervolgens een oefenstelling en laat iedereen bij 1 een argument voor en bij 2 een argument tegen 

op schrijven. Maak een rondje om argumenten te inventariseren. Kies er twee uit , een voor en een tegen, en 

zet die in het schema op het bord. Vraag nu: 

• Kun je op basis van deze twee argumenten een stap verder zetten? 

• Wat is nu de nieuwe kijk op de stelling? 

 

Verloop 

1. Maak drietallen. Als dit niet kan maak dan van de laatste vier kinderen twee tweetallen. De rol van 

de derde persoon wordt dan door de twee samen ingevuld; 

2. Binnen elk drietal worden de rollen verdeeld: 1: voorstander, 2: tegenstander en 3: de 

meningvormer. Dit zijn vaste rollen: het kan dus zijn dat ze argumenten gaan geven voor iets waar 

ze het niet mee eens zijn; 

3. Geef een stelling; 

4. De voor en tegenstander formuleren elk een aantal argumenten; 

5. De meningvormer probeert nu om de stap verder te zetten. De ander twee luisteren eerst en 

mogen dan aanvullen; 

6. Eventueel herhalen met nieuwe rollen. 

 

Reflectie 

• Vraag aan een groepjes of ze hun argumenten voor en tegen kunnen noemen en tot welke nieuwe 

kijk ze zijn gekomen. 

• Vat dit eventueel samen in het 1,2,3-schema op het bord. 


