
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: Een 

discussie voorbereiden 

Fragment 1 

D = docent 
LL = leerlingen 
 
D: Nou, ik heb hier een aantal stellingen. Elk groepje krijgt van mij één 
stelling. En dan nemen jullie zo eerst, als ik zeg dat het mag... Mert... 
Als ik zeg dat het mag, neem je het blad papier voor je en dan ga je 
eerst over de stelling nadenken. Jullie gaan dan nadenken en daarna 
schrijf je voor jezelf op of je vóór of tegen bent en je schrijft drie 
argumenten op dat je voor bent en drie tegen. Nou, waarom is het nou 
belangrijk om voor én tegen op te schrijven?  
LL: Om te discussiëren. 
D: Ja, om te discussiëren. Ja, als je weet wat de tegenargumenten 
zijn, ook voor jouw stelling, dan kun je daar op ingaan. Dan kun je 
zeggen:'Ja maar, ik bedoelde het zo, of ik wilde het zo uitleggen. Of: 
dat is niet waar omdat...' Op die manier kun je het uitleggen. Ja? Dus 
iedereen pakt nu een blad papier en een pen voor zich. 
[De leerlingen staan op en pakken hun spullen.] 
D: Je krijgt dus van mij een stelling. En die stelling schrijft iedereen dus 
op en daaronder schrijf je [docent schrijft op het bord]. Je hebt dus 
een stelling... Ssst! Je bent dus ervoor of tegen en je schrijft drie 
argumenten op.  
[Docent schrijft op het bord.] 
D: Ja? Ik zal het nog een keer uitleggen. Je schrijft de stelling op, op 
een blad papier. Daarop schrijf je ben je ervoor of ben je ertegen... 
[Docent zet twee leerlingen op de gang.]  
Je schrijft de stelling op het blad papier. Je schrijft eronder: ben ik 
voor of ben ik tegen? Dan bedenk je drie argumenten voor en drie 
argumenten tegen. En voor dit krijg je bijna tien minuten de tijd. Ja?  
Het eerste goepje dat krijgt de stelling... eh... hier heb ik ze staan. 
Jullie zijn het eerste groepje. 'Leerlingen zouden slechte docenten 
moeten kunnen wegstemmen.' Dat is jullie stelling. Ga het maar goed 
opschrijven. 
LL: Ik ben in mijn eentje! 
D: Jij bent in je eentje, het andere groepje komt zo terug. Maar je 
schrijft hem wel op. De stelling van jouw groepje is: 'Als het druk is in 
het lokaal ligt dat aan de docent, niet aan de leerlingen,' ben je het 
daarmee eens of niet mee eens?  
LL: Ik ben het ermee eens. 
D: Nu voor jullie hier vooraan: 'Docenten zijn er om les te geven, niet 
om zich te bemoeien met de opvoeding van de kinderen.' Oké. Groepje 
achterin: 'Een leerling moet in zijn of haar eerste jaar kunnen kiezen 
welke vakken hij wil volgen en welke niet.' En het laatste groepje: 'Het 
is niet eerlijk dat hoger opgeleide mensen meer verdienen.' 


