
Transcript praktijkvoorbeeld Mondelinge activiteiten: Wat is 

een discussie 

Fragment 1 

D = docent 
LL = leerlingen 

D: Dit spel is eigenlijk een soort inleiding op wat we hierna gaan doen. 
We gaan hierna namelijk discussiëren. En... ja, wie kan mij helpen? Wie 
kan vertellen wat dat is? Wat is een discussie?  
[Docent schrijft op bord; een ll roept: "Ruzie!".] 
D: Wat is dat, wie kan dat vertellen? Oké, ik wacht weer tot het 
helemaal stil is. Oké, Johnny. 
LL: Er zijn mensen, of meer mensen, die een andere mening hebben en 
dan gaan ze, zeg maar, hun eh... argumenten, gaan ze zeggen zeg 
maar uitleggen waarom dat is. [Verder onverstaanbaar.] 
D: Heel goed, ja. Wat zijn argumenten dan precies? 
LL: Redenen. 
D: Ja, argumenten zijn eigenlijk redenen, redenen waarom je iets vindt. 
LL: Motieven. 
D: Je kan wel zeggen bijvoorbeeld: ‘School is leuk’, maar waaróm vind 
je dat leuk? Dat zijn de argumenten. En dat heeft eigenlijk ook weer 
iets te maken met een debat. 
LL: Ja, daar deden wij aan mee. 
D: Deden jullie daaraan mee? Willen jullie daar iets over vertellen?  
LL: Eh... nou een debat tussen twee scholen. 
D: Ja? [Jongens achterin. Zou je niet door mij heen willen praten?] Ga 
verder. 
LL: Nou, er waren twee scholen en toen gingen ze naar Burgers Zoo 
en daar gingen we gingen debatteren...en die ...en dan moest je 
gewoon tegen elkaar zeggen waarom het wel is en waarom niet prijzen 
voor de slechtste en de beste... Zonder namen te noemen natuurlijk. 
[Leerlingen lachen.] Enne, ja, dan moest je gewoon tegen elkaar 
zeggen waarom iets van wel is en waarom van niet. De ene groep zegt 
'ja', de andere groep zegt 'nee'. Enne, dan zegt diegene weer van: nou 
oké. 
D: Oké. Hé en vond je dat leuk om te doen? 
LL: Ja. 
D: Ja, hartstikke leuk. Is het voor iedereen duidelijk wat een debat is 
LL: Ja. 
D: Ja? Oké. Er is nog een vraag.  
LL: Wij hebben op Prinsjesdag, hebben we op school eh... hadden we 
op school, gingen alle kinderen in hele leuke kleding naar school en 
toen hadden we dus ook een heel groot debat, van een paar uur. 
D: En waar ging het debat over?  
LL: Nou, we hadden dus twee groepen en iedereen had een paar 



stellingen en daar moest je dus... eh argumenten voor bedenken, want 
je moest de stelling eh... beschermen eigenlijk, want die moest 
winnen. Iedereen moest het daarmee eens zijn. 
D: En? Had je gewonnen een keer? 
LL: Nee. Jammer genoeg niet. 
D: Nee? Jammer. 


