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Handleiding — Werkvormen 

Overtuigend presenteren 

 

Inhoud 

1. Inleiding 

2. Zeg geen “Uhm” 

3. De emotionele bus 

4. Boos op een mandarijntje 

5. Levend memory Lichaamstaal 

 

 

1. Inleiding 

In een debat is het geven van je mening alleen niet genoeg. Je moet die mening kunnen onderbouwen met 

argumenten en bovendien op een overtuigende manier presenteren. 

De manier waarop je een boodschap brengt is minstens zo belangrijk als de inhoud ervan. Door te letten op 

stem- en taalgebruik, je houding (lichaamstaal) en gezichtsuitdrukking kun je sterker overkomen in een debat. 

In het vervolg van deze handleiding een aantal werkvormen om hier mee te oefenen. 

Door op de naam van een werkvorm te klikken ga je naar de bijbehorende kinderkenniskaart. 

 

Doelen 

• Kinderen zijn zich bewust van het belang van een goede presentatie als ondersteuning van de 

boodschap; 

• Kinderen weten dat stem- en taalgebruik, houding en uitdrukking van invloed zijn op hoe ze 

overkomen; 

• Het lukt om een of meer van deze vaardigheden bewust in te zetten tijdens een debat. 

 

Werkvormen: 

Er zijn vier werkvormen die aandacht geven aan stemgebruik, lichaamstaal en het uitdrukken van emoties: 

• Zeg geen ‘Uhm’ 

• De Emotionele bus 

• Boos op een mandarijntje 

• Levend memory Lichaamstaal 
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2. Zeg geen “Uhm”  

 

Wat Kinderen krijgen een onderwerp en gaan daar samen een verhaal bij verzinnen. Ze zeggen om de 

beurt een zin van het verhaal. Als iemand "uhm" zegt of te lang moet nadenken klappen de 

anderen in hun handen en is die persoon af. Als je af bent ga je op de grond zitten. 

Waar In de kring. 

Waarvoor Mensen gebruiken vaak stopwoordjes als ze nog moeten nadenken terwijl ze iets vertellen. “Uhm” 

en dergelijke woorden zijn het meest gebruikelijk. Deze oefening maakt je hiervan bewust en 

traint ook het vermijden van deze woordjes. Als losse oefening of als warming-up. 

Materiaal Geen 

 

Verloop 

1. De kinderen zitten in de kring; 

2. Geef een onderwerp (een sprookje, een voetbalwedstrijd, etc...); 

3. Iemand begint met de eerste zin; 

4. Het kind ernaast moet hier vlot een zin bij verzinnen; 

5. De andere kinderen klappen in hun handen als ze iemand “uhm” of iets dergelijks horen zeggen; 

6. Als iemand “uhm” zegt is hij af en gaat de beurt naar de volgende leerling; 

7. Als het te lang duurt (spreek een tijd af) is de leerling ook af; 

8. Kinderen die af zijn gaan op de grond zitten. Ze mogen natuurlijk nog wel mee klappen als iemand 

anders de fout ingaat. 

 

Variatie: 

• Probeer de snelheid op te voeren; 

• Wanneer een verhaal vertellen nog te ingewikkeld is kun je met eenvoudiger opdrachten 

beginnen: 

a) Een woordslang maken: beginnen met de laatste letter van het vorige woord; 

b) Een rijmwoord geven; 

c) Woorden met opeenvolgende letters van het alfabet; 

d) Associatie geven (het eerste woord waar je aan denkt). 

• In plaats van in de kring doen als een spel van de Lama's: 

• Maak twee rijen kinderen die tegenover elkaar staan; 

• Geef een stelling; 

• De voorstel twee gaan hierover discussiëren, zodra er eentje "uhm" zegt is ie af en sluit achteraan 

in de rij. Het andere team krijgt een punt; 

• Enzovoort... ; 

• Als het nodig is kun je een nieuwe stelling geven. 
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3. De emotionele bus  

 

Wat Kinderen nemen emoties van elkaar over. Maak een bus met 4 rijen van twee stoelen of krukjes 

met een gangpad ertussen. Op de voorste rij staat maar 1 stoel, de plek voor de chauffeur. 

Kinderen komen nu een voor een de bus in terwijl ze een bepaalde emotie verbeelden met 

lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. De chauffeur en de reeds ingestapte passagiers nemen die 

emotie over. 

Waar In de klas. 

Waarvoor Oefenen met het bewust uitbeelden van emoties en het ervaren van contrast tussen 

tegengestelde emoties: boos-blij, vol zelfvertrouwen-onzeker en verlegen. 

Materiaal 9 krukjes of stoelen. 

 

Verloop 

 

1. De bus is leeg op de chauffeur na. De eerste passagier stapt in. Deze beeldt een emotie uit met 

lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Bij het kopen van een kaartje neemt de chauffeur neemt deze 

emotie over en beeldt mee uit. De passagier gaat zitten. De rest van de groep mag nu raden welke 

emotie werd uitgebeeld en benoemen waaraan je dat allemaal kon zien; 

2. De volgende passagier stapt in en het gebeuren herhaalt zich. Nu nemen zowel de chauffeur als de 

passagiers die al ingestapt zijn de emotie over; 

3. Enzovoort tot de bus vol zit. 

 

Variaties: 

Geef de passagiers kaartjes met daarop emoties die relevant zijn voor het debatteren en benoem waarom ze 

wel of niet positief uitpakken in een debat. 

 

Positieve invloed op boodschap: 

Zelfverzekerd (recht op, rust uitstralen, rustige bewegingen), Rustig, Geïnteresseerd, Vrolijk, 

Verontwaardigd (beetje boos, beetje verdrietig), Ontspannen. 

 

Negatieve invloed op boodschap:  

Onzeker, Verlegen, Druk, Fanatiek, Heel boos, Afgesloten houding (armen over elkaar, nors 

gezicht), Gespannen. 
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4. Boos op een mandarijntje 

 

Wat Kinderen krijgen een kaartje met daarop een onderwerp. Ze vertellen iets over dat onderwerp op 

een manier die emotie uitdrukt. Bijvoorbeeld: Boos praten over een mandarijntje. Het onderwerp 

en de emotie hebben niets met elkaar te maken, zodat je echt moeite moet doen om de emotie te 

spelen. In een debat kun je dat ook doen om je boodschap kracht bij te zetten. Aandachtspunt is 

wel dat je het moet doseren, te boos of verontwaardigd worden schrikt natuurlijk juist af. 

Waar Oefenen in de kring en daarna met een werkvorm als de Bijenkorf. 

Waarvoor Oefenen met de toon waarop je iets zegt en de manier waarop je je stem gebruikt om een emotie 

uit te drukken. 

Materiaal Kaartjes met onderwerpen. Maak kaartjes met alledaagse onderwerpen erop: mandarijn, 

sinaasappel, fiets, lepel, bank, pen, weg, stoplicht, etc. 

 

Verloop 

 

Oefenronde 

1. In de kring zelf een voorbeeld geven: Praat boos over een mandarijn. Laat ook zien dat je kunt 

doseren: van verontwaardigd tot heel boos. Wat komt het beste over als je je woorden kracht wilt 

bijzetten? 

2. Laat een aantal kinderen het nu proberen en geef ze tips en tops. Help ook om te bedenken wat je 

over een onderwerp kunt zeggen. Bijvoorbeeld een mandarijn met een verontwaardigde manier van 

spreken: Die mandarijnen ook altijd, wel mooi oranje hoor, maar wat is het toch een ellendig werkje 

om ze te schillen! 

 

Bijenkorf 

1. Alle kinderen krijgen een kaartje met een onderwerp. Geef aan met welke manier van spreken ze gaan 

oefenen: boos, verontwaardigd, stellig, rustig, grappig, fel, etc. 

2. Geef de kinderen kort de tijd om te bedenken wat ze over het onderwerp kunnen vertellen. 

3. Verder volgens de Bijenkorf: kinderen lopen door elkaar op muziek, bij een signaal zoeken ze iemand 

op die vlak bij ze staat en doen daarmee de oefening. 

4. Ze ruilen van kaartje en bij het volgende signaal lopen ze verder; 

5. Enzovoort... . 

 

Variatie: 

• Geef de mate van doseren aan in de opdracht. Bijvoorbeeld: probeer verontwaardiging te overdrijven, 

probeer het nu eens precies goed te doseren; 

• Je kunt dit ook in een zoemrondje doen; 
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• Laat de kinderen steeds van kaartjes ruilen. 

 

 

 

5. Levend memory lichaamstaal   

 

Wat Dit is een bekend spel: Twee teams proberen de tweetallen met dezelfde emotie/houding bij 

elkaar te zoeken. 

Waar In de klas of speelzaal. 

Waarvoor Met deze werkvorm oefen je met lichaamstaal en het bewust aannemen van een houding of 

emotie. Dat kunnen emoties zijn die bij een debat terugkomen, maar mag ook breder getrokken 

worden. Denk bijvoorbeeld aan zelfverzekerd, verontwaardigd, boos, rustig, luisterend, uitdagend. 

Ook kun je juist de dingen die je wilt vermijden uitbeelden, zoals onzeker, te boos, te verdrietig en 

dergelijke. 

Materiaal Geen (de kinderen bedenken zelf wat ze uitbeelden) of als je wilt kaartjes met emoties erop die je 

aan elk tweetal geeft. 

 

Verloop 

 

1. Kies twee teams van twee kinderen die het spel gaan spelen. Zij gaan even naar de gang. 

2. De rest van de groep maakt tweetallen. Elk tweetal kiest of krijgt een emotie of houding die ze 

gaan uitbeelden en oefent even samen zodat ze het op dezelfde manier doen. 

3. De kinderen gaan verdeeld over de ruimte staan; 

4. Beide teams mogen nu om de beurt twee kinderen noemen die uitbeelden. Zo proberen ze de 

tweetallen die bij elkaar horen te matchen. 

5. Tweetallen die gevonden zijn gaan aan de kant staan. Voor elk gevonden tweetal krijgt het team 

een punt. 

 

Variatie: 

• Laat de kinderen naast uitbeelden ook een zin zeggen op een manier die de emotie of houding 

uitdrukt. Wel allebei een andere zin, anders is het te makkelijk; 

• Laat bij elk gevonden tweetal de door hen uitgebeelde emotie raden door de teams en de rest van de 

groep. 

 

 


