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Lesbrief — Debat 

 

Lesoverzicht 

In deze les wordt de gespreksvorm Debat geïntroduceerd. De les is gebaseerd op een aantal kaarten uit de 

kinderkennisbank. In het overzicht hieronder kun je zien welke. Ook staat er welke docentenhandleidingen van 

toepassing zijn. Het is raadzaam deze handleidingen even door te lezen.  

Kaart Naam Handleiding 

Gesprekstip Debat Gespreksvormen Debat 

Werkvormen Zeg geen ‘Uhm”. 

Redenering bouwen 

Overtuigend presenteren 

Argumenteren 

Zie http://kinderkennisbank2.wordpress.com/ 

 

Lesdoel:  De kinderen leren debatteren volgens de Lagerhuismethode en oefenen met het 

bedenken van goede argumenten voor en tegen een stelling. 

Korte inhoud:  Uitleg over wat een debat is en een debat oefenen.  

Organisatie:  Kinderen zitten aan hun tafels tot na de werkvormen, daarna in de Lagerhuisopstelling 

voor het debat.  

Aantal lessen: 1 

Materialen:  Digibord en papier en pen/potlood voor de werkvorm Redenering bouwen.  

Oefenstellingen (op de site onder Werkvormen, Een mening vormen, Oefenstellingen). 

Het jury-formulier (onder).  

Lesduur:  Ongeveer 40 minuten. 

 

Variatie en verder oefenen: 

Een andere werkvorm om argumenten te bedenken is Voor en Tegen. Om te oefenen met debatteren kun je 

de andere werkvormen van Argumenteren en Overtuigend Presenteren gebruiken.  De hierboven genoemde 

oefenstellingen kunnen gebruikt worden. 
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Lesverloop per dia 

Cursief gedrukte teksten zijn bedoeld ter ondersteuning van de dia en kunnen worden voorgelezen. 

 

Dia 2 Lesinhoud 

Wat is debatteren?  10 min 

Zeg geen Uhm    5 min 

Redenering bouwen  10 min 

Lagerhuisdebat  10 min 

 

Dia 3 Wat is een debat 

Bij een debat gaan twee teams de (woorden)strijd aan over een stelling. Het ene team is voor de stelling en verdedigt 

die, het andere team is tegen de stelling en valt die aan. In een debat is alleen je mening geven over de stelling niet 

genoeg, je moet die mening ook onderbouwen met goede argumenten en de argumenten van de tegenpartij 

weerleggen. Je argumenten probeer je met zoveel mogelijk overtuigingskracht te presenteren. Een jury en het 

publiek beoordelen welk team dat het beste gelukt is. Een debat is een strijd met woorden. Wij debatteren volgens de 

Lagerhuismethode. Zo'n debat heeft een vaste tijd van 10 minuten.  

 

In het volgende filmpje vertellen kinderen in Suriname over debatteren. (NB: dit is het eerste item in het 

Surinaamse jeugdjournaal, daarna de video stoppen) 

 

Dia 4 Filmpje Kinderen debatteren 

Vraag de kinderen om kort te reageren: Hebben ze al eens meegedaan aan een debat? 

 

Dia 5 Zeg geen “Uhhmm” 

Met dit spelletje oefenen we vlot presenteren. 

 

Stopwoordjes zijn vaak irritant, dus stoppen met uhm’en!! 

1. Maak twee rijen die tegenover elkaar staan; 

2. Je krijgt een stelling; 

3. De kinderen die vooraan staan beginnen te discussieren; 

4. Zeg je "uhm" of een vergelijkbaar stopwoordje, dan ben je af en sluit je achteraan; 

5. Het andere team krijgt een punt; 

6. De nieuwe frontman neemt de discussie over. 

 

Oefenstellingen:  

• Ouders zijn verantwoordelijk voor de wandaden van hun kinderen; 

• Je mag geweld gebruiken als iemand je lastig valt; 
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Dia 6 Redenering bouwen 

Met deze werkvorm bereiden we het debat inhoudelijk voor door argumenten voor en tegen de stelling te bedenken. 

We doen dat volgens de methodiek van Loesje.  

 

Werkvorm in groepjes van 4-6 kinderen: 

• Schrijf “ voor” boven aan het blad; 

• Bedenk een argument voor de stelling en schrijf het op; 

• Geef je blad door met de klok mee; 

• Lees wat er al staat (inspiratie!) en voeg een argument toe; 

• Herhalen tot je je eigen blad terug hebt. 

• Draai het vel om en doe hetzelfde met argumenten tegen de stelling 

 

Door terug te lezen wat anderen al hebben geschreven kun je meer inspiratie krijgen. De som van de bijdragen is een 

redenering die je zo meteen in het debat kunt gebruiken. 

 

Dia 7 Lagerhuisdebat 

We voeren een vaste rollen debat over de stelling: Plezierjacht moet in Nederland verboden worden. 

 
Hieronder kort de uitleg van het debat: 

Bij het vaste rollen debat verdedig je de stelling of je valt deze aan. Je verandert niet van mening. De voor- en 

tegenstanders staan tegenover elkaar. Bij de officiële op weg naar het Lagerhuis debatten staan er twee rijen 

van 5 stoelen voor elk kamp. Kinderen die het woord willen gaan staan. Je kunt stoelen ook in een rij 

tegenover elkaar zetten. Kinderen kunnen ook in twee rijen staan en hun hand op steken als ze het woord 

willen.  

 
De jury zit aan tafel aan het hoofd van de twee rijen. De gespreksleider staat bij de jury. 

Bij grote groepen (meer dan 23 kinderen) is er ook publiek. Zij kunnen achter de jury zitten of staan.  

 
Maak twee (liefst gelijkwaardige) teams en kies de juryleden. 

Het team links van de jury is team 1, rechts is team 2.  

Als de teams hun rol (voor of tegen) nog niet hebben gekregen dan gebeurt dat nu.  

 

Spelregels vaste rollen debat: 

• Als je wat wilt zeggen ga je staan; 

• Je mag pas spreken wanneer de gespreksleider je het woord geeft; 

• Je laat elkaar in principe uitpraten; 

• Je mag reageren op wat de ander zegt, maar nooit op de persoon spelen; 

• De gespreksleider mag je het woord weer afnemen, bijvoorbeeld als je teveel afdwaalt van de 

stelling of de tegenpartij respectloos benadert. 
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De jury krijgt het jury-formulier ter ondersteuning van het beoordelen van de teams. Zie de handleiding 

Gespreksvorm debat voor tips bij de begeleiding. Op de volgende dia’s eerst de stelling en daarna de 

debatklok, in te stellen op 10 minuten. 

 

Dia 8 Stelling 

Plezierjacht moet in Nederland verboden worden. 

 

Dia 9 Debatklok 

Via de link. 

 

Dia 10 Het oordeel 

De jury geeft aan welk team het debat gewonnen heeft en waarom. Soms willen kinderen nuanceren en geven 

aan dat de een de beste argumenten had, maar de ander beter kon presenteren. Die nuance mag ook best het 

oordeel opleveren: team 1: beste argumenten, team 2: beste presentatie.  

 

 


