
	  

	  
	  

1	  

 

 

 

Lesbrief — Discussie 

 

Lesoverzicht 

In deze les wordt de gespreksvorm Discussie 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 Discussie Gespreksvormen Discussie 

Werkvormen Een, twee, drie een nieuwe kijk Een mening vormen 

 

Zie http://kinderkennisbank2.wordpress.com/ 

 

Lesdoel:  De kinderen leren een discussie te voeren en oefenen met het gebruiken van 

tegenstellingen om verder te komen. 

Korte inhoud:  Uitleg over wat een discussie is en hoe je door meningen tegenover elkaar te zetten een 

nieuwe kijk op het onderwerp kunt krijgen. Een oefening in het overstijgen van twee 

meningen gevolgd door een discussie over islamitische meiden die willen zwemmen 

maar dat niet altijd mogen. 

Organisatie:  Kinderen zitten aan hun tafels tot na de werkvorm, daarna in de kring voor de discussie. 

Aantal lessen: 1 

Materialen:  Digibord en werkblad ‘Een, twee, Drie een nieuwe kijk’. 

Lesduur:  Ongeveer 40 minuten. 

 

Variatie en verder oefenen: 

Een andere werkvorm om het vormen van een mening te oefenen is Beperkt houdbaar.  

Werkvormen om Argumenteren te oefenen zijn Voor en tegen en Redenering bouwen. 

Op de site staan ook oefenstellingen (zie werkvormen: Een mening vormen). 

 

Lesverloop per dia 

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

 

Dia 2 Lesverloop 

Wat is… een discussie   10 min 
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Een, twee, drie… een nieuwe kijk  10 min 

Discussie    15 min 

 

Dia 3 Wat is een discussie? 

Een discussie heeft als doel om je mening over een onderwerp te vormen. Vaak heb je al wel een mening over het 

onderwerp, maar door argumenten van anderen kan jouw mening veranderen. Je hoeft bij een discussie geen gelijk 

te krijgen of de ander te overtuigen. 

 

Dia 4 Voorbeeld 

Lees samen de tekst op de dia. Geef het volgende voorbeeld: 

• Ik wil graag samen voetballen, dat hebben we al een poos niet gedaan (1) 

• Daar hebben wij geen zin, we gaan tikkertje doen (2) 

• Ik wil ook voetballen, dan gaan wij dat wel doen. 

• Ja, gaan jullie maar tikkertje doen! 

• Maar het is toch leuker om iets samen te doen? (3) 

• Ja, daar heb je gelijk in, maar wat dan? 

• Ik weet iets: lummelen, dat is met de bal en lijkt ook wel op tikkertje. 

• Oké, dat is leuk! 

 

Het nieuwe idee, samen lummelen is er gekomen dankzij de discussie. Het argument “maar het is toch leuker om iets 

samen te doen” (3) hielp de kinderen om verder te denken dan voetbal of tikkertje. In plaats van apart spelen willen 

ze toch liever samen iets doen. Met dat argument is iedereen het eens en daarmee laten ze hun mening over welk 

spel het moet worden al een beetje los. Daardoor ontstaat er ruimte voor een leuk nieuw idee: samen lummelen! 

 

Dia 5 Een, twee, drie… Een nieuwe kijk! 

Met deze werkvorm oefenen de kinderen het overstijgen van twee meningen door een nieuwe invalshoek te 

zoeken. We discussiëren over de stelling: Ongezond eten moet verboden worden 

 

Leg de werkvorm uit: 

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

aan, een andere die van tegenstander. Zij geven een aantal argumenten. Een derde deelnemer, de 

meningsvormer, probeert een nieuwe mening te vormen op basis van hun argumenten en zo een nieuwe kijk 

op de stelling te maken. 

Stappen: 

• Verdeel de rollen: een voorstander, een tegenstander en een meningvormer; 

• Je krijgt een stelling; 

• De voor- en tegenstander geven argumenten; 

• De meningvormer probeert een nieuwe kijk op de stelling te geven; 
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• De andere twee mogen helpen en aanvullen; 

• Wat is nu de nieuwe kijk? 

 

Je kunt elk groepje een kopie geven van het werkblad dat bij Een, twee, drie… een nieuwe kijk hoort. 

 

Dia 6 Stappen van de discussie 

Benoem de stappen van de discussie kort: 

1. Onderwerp kiezen 

2. Standpunt bepalen 

3. Discussiëren 

4. Voorlopige conclusie 

 

Dia 7 Onderwerp kiezen en standpunt bepalen 

De discussie gaat over de stelling: 

In Nederland mogen alle meisjes zwemmen in het zwembad.  

 

Dit lijkt logisch, maar voor een groep meiden in ons land is dit niet zo vanzelfsprekend. Volgens bepaalde 

stromingen in de Islam horen vrouwen hun lichaam namelijk altijd te bedekken als ze in de publieke ruimte komen.  

Voor ons is het normaal dat meisjes in een bikini of badpak zwemmen, maar vanuit het islamitische geloof is dit niet 

altijd toegestaan. Wat soms wel mag is zwemmen in lichaamsbedekkende kleding. Maar dat mag vaak weer niet 

van de zwembaden, omdat je in Nederland niet met je kleren aan mag zwemmen.  

 

Vraag de kinderen naar hun mening over de stelling. Zijn ze het eens of oneens en waarom? 

Laat ze op elkaar reageren met bijval of tegenargumenten. De discussie is begonnen! 

 

Dia 8 Een nieuwe kijk 

Een kort intermezzo om een nieuwe kijk te introduceren. Het filmpje laat een aantal argumenten zien 

waardoor de standpunten in de groep kunnen gaan veranderen…. Wat is jouw mening na het zien van dit 

filmpje? 

 

Dia 9 Voorlopige conclusie 

Is er een gedeelde mening waar de groep zich in kan vinden? Welke andere meningen zijn er nog? Reflecteer 

kort op het proces: 

• Is jouw mening veranderd door de argumenten van anderen? 

• Is jouw mening veranderd door het filmpje? 

 


