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Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

Is het scenario geschikt?
Het Scenario-machientje

www.wkru.nl www.wetenschapdeklasin.nl

Sluit het aan bij 
recent

wetenschappelijk
onderzoek en 
innovatie?

Kunnen leerlingen
er onderzoek 
naar uitvoeren? 

Sluit het aan bij 
de belevingswereld
van kinderen?

Is het
 controversieel

met een open eind?

Kun je vanuit 
verschillende invalshoeken
 kennis  en meningen
 verzamelen?

Is het
 maatschappelijk 
relevant?
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Activiteiten Verkenningsfase burgerschap 

Activiteit: Identiteitskaarten (Wat zou jij doen?)  

Doel: De leerlingen ontdekken dat je met DNA van alles over iemand of iemands familie kunt ontdekken. 
Maar wil je dit allemaal wel weten? Het gaat erom dat de kinderen gaan nadenken over hun mening bij 
de verschillende scenario’s.  

Wat heb je nodig? 

 Website ervaarjedna.eu
 Identiteitskaarten

 Eén tablet/laptop/computer per groepje

Duur: 30 minuten, in groepjes en klassikaal nabespreken  

Activiteit:  

 Elke leerling krijgt een identiteitskaart. De leerlingen mogen hierop zelf een pasfoto tekenen en
een handtekening zetten.

 De leerlingen worden verdeeld in groepjes van (ongeveer) 4. Zorg bij de samenstelling van
groepjes dat de ID’s van de leerlingen binnen het groepje verschillen in geboortemaand.

Daardoor zorg je voor voldoende variatie in uitkomsten van het scenario‐spel.
 De leerlingen werken de scenario’s op de website één voor één door: bij ieder scenario voeren

ze allemaal hun code in.
 Na ieder scenario verschijnen er vragen (zie hieronder) die de leerlingen in de groepjes kunnen

bespreken.

 Na ieder scenario of aan het eind worden de vragen klassikaal besproken. Wat is er in de
verschillende groepjes besproken?

Vragen bij de scenario’s 

Scenario 1: Ben je familie van een moordenaar? 

1. In een eerder onderzoek ontdekte de politie dat de moordenaar zelf bloed had gegeven. Zijn
DNA was precies hetzelfde als het gevonden DNA op de moordplek. De politie had niet verwacht
dat de moordenaar zelf zijn bloed zou afstaan. Waarom heeft hij dat toch gedaan, denk je?

2. Is het verdacht als iemand geen DNA wil afstaan?
3. Zou jij je DNA geven in dit onderzoek?
4. Vind je dat iedereen DNA moet afstaan aan de politie, zodat zij sneller de daders kunnen

vinden?

5. Het DNA van gevangen wordt verplicht bewaard, zodat zij sneller gevonden kunnen worden als
ze opnieuw de fout in gaan. Wat vind je daarvan?
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6. Het DNA van gevangenen wordt ook gebruikt om hun familieleden op te sporen. Wat vind je
daarvan?

Scenario 2: Hoe zie je eruit? 

1. Er is een haar gevonden op de plek van de misdaad. Met het DNA in de haar maakt de politie
een schets van de dader. Deze schets lijkt op jou! Zou jij je DNA geven als de politie bij je
langskomt?

2. Wat vind jij?
‐ Een schets gemaakt met DNA is beter, of
‐ Een beschrijving van de dader door een omstander is beter.

3. Aan het DNA kun je iemands afkomst afzien. Als je weet dat de dader bijvoorbeeld Aziatisch is,
maak je de groep mogelijke daders kleiner. Wat vind jij? Mag je iemands afkomst gebruiken om
een dader op te sporen?

Scenario 3. Heb je een erfelijke ziekte? 

1. Wil je eigenlijk wel weten of je de genen hebt voor HCM?

2. Zou jij stoppen met wedstrijdsport als je wist dat je de genen voor HCM hebt? En zou je nooit
meer in een achtbaan gaan?

3. De dokter mag eigenlijk niet tegen je familie zeggen dat je ziek bent. Maar als jij HCM hebt, kan
je familie dat ook hebben. Moet de dokter jouw familie dan ook een DNA‐test aanbieden? En
vind je het goed als je familie dan weet dat jij HCM hebt?

Scenario 4: Ben je goed in sport? 
1. Zou je willen weten welke genetische aanleg je hebt voor sport?
2. Zou je deze kennis gebruiken voor je sportkeuze?
3. Zou je stoppen met de sport die je nu doet, als je aan je genen kunt zien dat je er minder

goed in zal zijn?
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Veelenturf 

Voornamen 

Roos Maria 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

02‐01‐1979 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

CATACA 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Peeters 

Voornamen 

Jaap 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

06‐01‐1989 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TAGTCG 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Sanders 

Voornamen 

Eveline 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

12‐01‐1984 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

CTACGC 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Gerritsen 

Voornamen 

Cornelis 
Jacobus 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

19‐01‐1945 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TTACTA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Geurts 

Voornamen 

Lieve 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

01‐02‐1978 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TAATCA 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

De Boer 

Voornamen 

Jan 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

15‐02‐1974 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GGTACC 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Lemmers 

Voornamen 

Grietje 
Cornelia 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

02‐02‐1982 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GTCAAA 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Pieters 

Voornamen 

Willem  

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

10‐02‐1971 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TACGTA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van der 

Molen 

Voornamen 

Marieke 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

13‐02‐1984 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

AATCGA 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van der Zanden 

Voornamen 

Gerard 
Godefridus 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

06‐02‐1967 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

AACCGA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Bos 

Voornamen 

Vera 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

19‐02‐1994 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

ACTGTG 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Brouwer 

Voornamen 

Henk 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

03‐02‐1964 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

ACCATG 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van Leeuwen 

Voornamen 

Claire Greta 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

02‐03‐1983 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

ATACGT 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Broers 

Voornamen 

Willem Thijs 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

08‐03‐1992 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

ATTCGT 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Smit 

Voornamen 

Tirza 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

12‐03‐1988 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

AGACGT 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Bakker 

Voornamen 

Daniël 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

10‐03‐1990 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

CACCCC 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van Dijk 

Voornamen 

Irene Anna 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

20‐04‐1982 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GATACG 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Visser 

Voornamen 

Nick 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

14‐04‐1988 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GAAACG 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Hendriks 

Voornamen 

Jaap 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

28‐04‐1954 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

CTTCGC 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Janssen 

Voornamen 

Maurits 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

17‐04‐1965 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GAGATC 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Meyer 

Voornamen 

Jessie 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

02‐05‐1971 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GATCGT 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Dekker 

Voornamen 

Bram 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

10‐05‐1963 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GCTATA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van Buuren 

Voornamen 

Patty 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

15‐05‐1988 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GATTCG 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

De Haan 

Voornamen 

John 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

08‐05‐1957 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

GTCTTA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Kok 

Voornamen 

Laura 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

01‐06‐1989 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TACCCC 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Vermeulen 

Voornamen 

Joris 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

20‐06‐1969 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TAACGT 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

De Bruijn 

Voornamen 

Dennis 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

18‐06‐1950 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TATACC 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

In ‘t Groen 

Voornamen 

Jan‐Jaap 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

24‐06‐1978 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TAGCTA 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Van Hout 

Voornamen 

Fleur 

Geslacht 

V 

Geboortedatum 

02‐07‐1978 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TGCCTA 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Backx 

Voornamen 

Hendrik 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

22‐07‐1960 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TATCGT 
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DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Dieren 

Voornamen 

Frank 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

18‐07‐1955 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TCCATG 

DNA 
IDENTITEITSKAART 

Handtekening 

Naam 

Lovestijn 

Voornamen 

Tim 

Geslacht 

M 

Geboortedatum 

09‐07‐1976 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Persoonlijke code 

TCGTCA 

20

This work has received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Programme for research, technological development and 
demonstration under grant agreement no 612438   www.parrise.eu

This work has received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Programme for research, technological development and 
demonstration under grant agreement no 612438   www.parrise.eu



Handouts bijeenkomst 2 

21

This work has received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Programme for research, technological development and 
demonstration under grant agreement no 612438   www.parrise.eu
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DE STAPPEN VAN ONDERZOEKEND LEREN
?1. Introductie ? 2. Verkennen

1
2
3

Plan

1

3
2? 4. Uitvoeren onderzoek

5. Concluderen

6. Presenteren

7. Verdiepen/ verbreden 3. Opzetten onderzoek

WKRU. De zeven stappen van onderzoekend leren zijn gebaseerd op het basisdocument LOOL van Marja van Graft en Pierre Kemmers (2007). Gebruik van dit materiaal: Creative Commons ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0). Zie: http://www.wkru.nl/materialen/gebruik-materialen/



Activiteiten verkenningsfase 

Activiteit: Beweegredeneren 

Doel: Beweegredeneren is een verkennende activiteit, waarmee leerlingen op basis van 
argumenten hun positie bepalen 

Wat heb je nodig? 
- Ruimte waarin kinderen zich vrij kunnen bewegen

- Stellingen met een dilemma
- Verdeling van de ruimte in vier vakken met twee assen: voor – tegen en denken – gevoel,
gemarkeerd met de afbeeldingen (bijlage Vier vakken)

Duur: 20 minuten, klassikaal nabespreken 

Activiteit: 
1. De leerlingen gaan in een groep in het lokaal staan.
2. Vervolgens zal de leerkracht een stelling met een dilemma noemen.
3. Kinderen maken een keuze over de stelling: ‘Ja, zou ik doen/Daar ben ik het mee eens’ en

‘Nee, dat zou ik niet doen/Daar ben ik het niet mee eens’.
a. Wanneer een kind kiest voor ‘Ja, zou ik doen/Daar ben ik het mee eens’, gaat hij/zij

bij de kant van ‘voor’  in het lokaal staan.
b. Wanneer een kind kiest voor ‘Nee, dat zou ik niet doen/Daar ben ik het niet mee

eens’, gaat hij/zij bij de kant van ‘tegen’  in het lokaal staan.
4. De leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze hierop zijn gekomen door ‘denken’ of ‘gevoel’.

a. Wanneer een kind kiest voor denken, gaat hij/zij bij de kant van ‘denken’ staan.
b. Wanneer een kind kiest voor gevoel, gaat hij/zij bij de kant van ‘gevoel’ staan.

De kinderen staan nu verdeeld op vier plaatsen in het lokaal: ‘voor, denken’, ‘voor, gevoel’, ‘tegen, 
denken’ en ‘tegen, gevoel’. 

5. De leerkracht vraagt aan enkele leerlingen, die verschillend over de klas verdeeld staan,
waarom ze staan waar ze staan. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Waarom denk je zo?’ en
‘Welke ervaringen hebben je hiertoe gebracht?’
Let op: Een spelregel is dat elk argument geldt en dat het niet gaat om overtuigen. Het is
raadzaam om het af te kappen wanneer kinderen elkaar proberen te overtuigen.

6. De leerkracht vraagt de leerlingen een andere positie in te nemen in het lokaal. Leerlingen
bedenken een nieuw argument bij de nieuwe positie. Dit kan individueel of in groepjes,
wanneer het als lastig wordt ervaren of de eerste keer is.

7. De leerkracht vraagt aan enkele leerlingen wat voor argument(en) ze hebben kunnen
bedenken voor hun nieuwe positie.

8. De leerkracht vraagt aan enkele leerlingen hoe het is om op een andere positie te staan.

9. Eventueel kunnen de leerlingen op het werkblad na de activiteit argumenten bij alle vier de
kwadranten invullen (bijlage Argumenten)
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VOOR 

Denkargumenten: 

VOOR 

  Gevoelsargumenten: 

TEGEN 

Denkargumenten: 

TEGEN 

  Gevoelsargumenten:
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Activiteiten Verkenningsfase 
Activiteit: Concept cartoons 

Doel: Leerlingen gaan in gesprek over erfelijkheid aan de hand van concept cartoons. 

Duur: 15 minuten, individueel, in groepjes, nabespreking 

Benodigdheden: 
Conceptcartoons met en zonder tekst 

Activiteit: 
1. De leerkracht introduceert het scenario.
2. Een van de concept cartoon wordt geopend op het bord.
3. De leerlingen schrijven op met wie zij het (het meest) eens zijn en waarom, of hebben ze

nog een andere mening?
4. De leerlingen bespreken in groepjes hun standpunt. Belangrijk is dat ieder standpunt goed

is. Het gaat er dus niet om elkaar te overtuigen, maar om elkaar uit te leggen waarom je iets
vindt.

5. In een nabespreking wordt uitgewisseld waar de verschillende groepjes mee gekomen zijn.
6. Eventueel kan in groepjes bij een ander scenario zelf een concept cartoon worden gemaakt.
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Activiteiten introductiefase 

Activiteit 1: Iedereen is uniek 

Doel: De eerste activiteit is een inleidende opdracht waarmee de uniekheid van ieder mens 
geïllustreerd wordt.  

Wat heb je nodig? 
- Ruimte waarin kinderen zich vrij kunnen bewegen
- Vragen over eigenschappen van leerlingen

Duur: 20 minuten, klassikaal nabespreken 

Activiteit: 
De leerlingen gaan in een groep staan. Vervolgens zal de leerkracht een aantal eigenschappen 
noemen. Als een leerling de genoemde eigenschap bezit, splitst hij zich van de groep af. 
Uiteindelijk zal iedere leerling alleen staan, kortom ieder mens bezit een unieke combinatie van 
eigenschappen. 

Overzicht van mogelijke vragen van de leerkracht: 
1. Ben je een jongen of een meisje?

- Voorbeeldopdracht: alle meisjes gaan naar links.
2. Ben je links- of rechtshandig?
3. Kun je met je tong rollen? Ja of nee?
4. Zitten je oorlelletjes vast aan je hoofd of zitten ze deels los?
5. Heb je krullend haar of steil haar?
6. Heb je een kuiltje in je wangen? Wel of niet?
7. Als je de armen over elkaar doet, welke arm is dan boven? Rechts of links?
8. Kun je je vingers spreiden? Wel of niet?
9. Zit er in je haarlijn op je voorhoofd een puntje (een V)?
10. Heb je een kuiltje in je kin? Ja of nee?
11. Strengel je handen in elkaar. Welke duim ligt boven? Linkerduim of rechterduim?
12. Wat is je oorspronkelijke haarkleur? Licht of donker?

Vervolgactiviteit: kringgesprek 
Aan de hand van het spel ‘ iedereen is uniek’ kan een kringgesprek plaatsvinden. Centraal staat 
de vraag: wat zegt dit spel over ons? Het kan gebeuren dat kinderen, ondanks alle vragen, bij 
elkaar blijven staan. In het kringgesprek kan hier dieper op ingegaan worden. Hoe kan het dat 
deze leerlingen bij elkaar blijven staan? Wat zegt dat over hun eigenschappen? Welke 
eigenschappen hebben ze niet gemeen? 

Voorbeeld van de activiteit zien? Ga naar http://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek-2-
dna-gedrag-en-infecties-onder-de-loep/h2-dna.html, klik op stap 1. Introductie. En bekijk 
filmpje 203 en 204. 
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Op wie lijk jij het meest? 

Doel: De leerlingen ontdekken dat bepaalde eigenschappen vaker in de familie voorkomen in 
vergelijking met andere eigenschappen. 

Wat heb je nodig? 
- Werkblad 1 - unieke eigenschappen
- Werkblad 2 - op wie lijk je het meest?

Duur: 30 minuten, kinderen maken het werkblad thuis af 

Activiteit: 

Lijk je op je buurvrouw/buurman of op je familie? 

Als je om je heen kijkt of als je het spel ‘Hoe uniek ben jij?’ gespeeld hebt, dan zie je dat je maar 
op een paar eigenschappen hoeft te letten om te merken dat je anders bent dan je buurman of 
buurvrouw: je bent uniek!  
Toch zeggen we allemaal wel eens: ‘dat heb ik van mijn vader of van mijn oma’. Je lijkt 
waarschijnlijk meer op je familie dan op je buurman of buurvrouw.  

Vreemde familie? 

Hieronder staat een lijst met eigenschappen waarvan we gaan uitzoeken of ze veel in je familie 
voorkomen. Als je alles hebt ingevuld kun je zien op wie jij in jouw familie het meeste lijkt. In de 
eerste tabel staat uitgelegd wat er met de eigenschappen bedoeld wordt.  

Uitvoering: 

- Kies minimaal 5 eigenschappen uit (verzin eventueel zelf een eigenschap waarvan je wilt
weten of het in je familie voorkomt) en probeer van zo veel mogelijk broertjes, zusjes,
opa’s, oma’s, en als je het leuk vindt zelfs van je ooms/tantes/neefjes/nichtjes, de
eigenschappen in te vullen. Gebruik zo nodig foto’s, bel ze op of stuur een mailtje. Het is
niet erg als je hier of daar wat informatie mist, maar hoe meer, hoe leuker.

- Vul de tweede tabel in voor jezelf en de rest van de familie. Je krijgt zo een hele lijst van
wie welke eigenschappen wel of niet heeft.

- Omcirkel van iedereen de eigenschap die hetzelfde is als bij jou (bijvoorbeeld als je zwart
haar hebt dan krijgt iedereen met zwart haar een cirkel om het woord zwart)en tel het
aantal omcirkelde eigenschappen van ieder familielid bij elkaar op: degene met de meeste
cirkels lijkt het meest op jou.

- Op wie lijk je het meest?

Voorbeeld van de activiteit zien? Ga naar http://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek-2-
dna-gedrag-en-infecties-onder-de-loep/h2-dna.html, klik op stap 1. Introductie. En bekijk 
filmpje 205 
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Werkblad 1 – Unieke eigenschappen 

Eigenschap Uitleg 

Tong rollen 
Als je je tong kunt oprollen tot een buisje ben je een zogenaamde 
‘tongroller’ 

Oogkleur 
Als je blauwe ogen hebt, dan ontbreekt het pigment in de buitenste laag 
van je iris 

Puntige haarlijn 
Controleer je haarlijn of haarinplant: 
zit er een puntje op je voorhoofd in de vorm van een V? 

Haarkleur Zijn je haren (van nature) zwart of blond? 

Haarvorm Heb je krullen (van nature) of zijn je haren steil? 

Vaste oorlellen 
Controleer je oorlelletjes: 
zitten ze vast aan je hoofd of hangen ze deels los? 

Gebogen pink 
Leg je hand met de vingers gesloten voor je: 
buigt het bovenste kootje van je pink naar de ringvinger? 

Uitstaande 
duim/liftduim 

Haargroei op het 
middelste kootje 

Elk van je vingers bestaat uit 3 stukjes (ook wel ‘kootjes’ genoemd): 
groeit er op de middelste haar? 

Links- of rechts- 
Handig 

Schrijf of gooi je uit jezelf met links of rechts? 

Tandgrootte Kijk of je tanden behoorlijk groot zijn 

Kuiltje in de kin Een kuiltje in de kin wordt nog dieper als je lacht 
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Maak een vuist en steek je duim op. Je hebt een liftduim als je bovenste 
kootje duidelijk naar achteren steekt



Werkblad 2 – Op wie lijk je het meest? 

Eigenschap jij 

Tong rollen? 

Oogkleur 
(bruin/groen=bruin
,  
blauw/grijs=blauw)
Puntige haarlijn? 

Haarkleur 
(licht of donker) 

Haarvorm 
(krul of steil) 

Vaste oorlellen? 

Links- of rechts- 
handig? 

Kuiltje in de kin? 

38



Activiteit 3: Introduceren vragenmuur / DNA-vragenstreng 

Om in kaart te brengen wat kinderen al weten over het onderwerp, kan bijvoorbeeld een 
vragenmuur of ‘ wat willen we weten’ –muur geïntroduceerd worden.  

Een van de manieren om het vragen stellen te waarderen en te stimuleren, is een vragenmuur 
of ‘wat willen we weten’-muur te introduceren. Deze muur kun je op verschillende manieren 
vormgeven, bijvoorbeeld door de leerlingen op een muur hun vragen te laten plakken of door 
twee grote vellen papier op te hangen met daarop de vragen ‘Wat willen we weten?’ en ‘Wat 
weten we al?’. Bij elke activiteit stimuleert de leraar de leerlingen om vragen te bedenken, te 
noteren en op het eerste vel te plakken. Tijdens het project kunnen de vragen naar het andere 
vel verplaatst worden als het antwoord gevonden is.  

Een variant op de vragenmuur is de DNA-vragenstreng. Op één streng 
kunnen de kinderen bijhouden wat ze al weten over DNA en de andere 
streng is bedoeld voor de vragen waar ze nog een antwoord op willen 
hebben.  

We hebben gezien dat het erg stimulerend werkt om aan het einde van 
de les stil te staan bij de vragen die op de vragenmuur of ‘wat willen we 
weten’-muur geplakt zijn. Welke vragen zijn al beantwoord en kunnen 
bijvoorbeeld naar het ’wat weten we al-vel’? En welke vragen zijn 
geschikt voor een onderzoek?  

Geef zelf het goede voorbeeld… stel jezelf voortdurend vragen 
Om leerlingen aan te zetten tot het stellen van vragen, geef je als leraar 
het goede voorbeeld en ben je voortdurend nieuwsgierig. Stel jezelf vaak hardop vragen die je 
bezighouden. Plak er misschien zelf ook één of meer op de vragenmuur en laat zo zien dat 
vragen stellen heel natuurlijk is. Indien er geen vragen komen vanuit de kinderen, is het de taak 
van de leraar om vragen op te roepen. Stel prikkelende vragen die leerlingen aan het denken 
zetten over het fenomeen, waardoor ze tot vragen komen.  

Voorbeeld van de activiteit zien? Ga naar http://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek-2-
dna-gedrag-en-infecties-onder-de-loep/h2-dna.html, klik op stap 1. Introductie. En bekijk 
filmpje 206 

39

http://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek-2-dna-gedrag-en-infecties-onder-de-loep/h2-dna.html
http://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/boek-2-dna-gedrag-en-infecties-onder-de-loep/h2-dna.html


Workshop ‘uniek door foutjes’ 

DNA 

Eigenschappen worden doorgegeven van ouder op kind, middels een ‘bouwplan’ waarin precies staat 
beschreven wat voor haar het kind krijgt, en of het in staat is zijn tong op te rollen of zijn vingers op 
een bepaalde manier te spreiden. Al die informatie wordt gecodeerd en opgeslagen in het DNA.  

Het DNA is dus de informatiedrager. Het laat zich vergelijken met een boek, waarin informatie is 
opgeslagen via een code van 26 verschillende letters, waarmee woorden, zinnen en hoofdstukken 
gemaakt kunnen worden. Bij het DNA bestaat die code niet uit letters, maar uit vier bio-chemische 
elementjes of nucleotiden.  De volgorde van de nucleotiden bepaalt de genetische informatie. 

Opdracht 2a: maak je eigen DNA  

Om beter te begrijpen hoe er bij het kopiëren van DNA fouten kunnen optreden, bekijken we eerst 
hoe die codering van informatie er precies uitziet. Daartoe bouwen we een stukje van ons DNA op 
een strook papier, waarbij de vier nucleotiden worden weergegeven door vier kleuren, in de vorm 
van stickertjes. 

We geven nu elke eigenschap uit de eerste activiteit zijn eigen kleurcode. Linkshandigheid is 
bijvoorbeeld groen-rood-blauw. Op het werkblad ziet u welke code bij welke eigenschap hoort. Op 
deze wijze maakt u de strook DNA vol met uw tien eigenschappen uit de eerste opdracht. Zo maakt 
iedereen zijn eigen unieke reeks van 10 x 3 = 30 gekleurde stickertjes.  
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armen over elkaar 

linkerhand boven 


rechterhand boven 


tong oprollen

wel 


niet 


oorlelletje 

los 


vast 


oogkleur 

Blauw 


donker 
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vingers spreiden

wel 


niet 


haarkleur

licht 


donker 


”widows peak”

wel 


niet 


kuiltje in de wang

wel 


niet 


haarvorm

steil 


krullend 
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handen in elkaar 

linkerduim boven


rechterduim boven


Schrijfhand

rechtshandig


linkshandig


Jongen/meisje 

jongen


meisje
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DNA, een dubbele streng 

Zoals reeds gezegd is een DNA-code opgebouwd uit vier nucleotiden. In de zojuist gemaakte 
opdracht zijn deze weergegeven met vier kleuren. Echter, DNA bestaat niet uit één streng, maar uit 
twee complementaire strengen die samen een soort wenteltrap vormen. De treden van die 
wenteltrap worden gevormd door de nucleotiden die paren vormen. De twee DNA-strengen passen 
op elkaar doordat er vaste combinaties zijn. De twee strengen zijn dus eigenlijk elkaars 
spiegelbeelden.  

Opdracht 2b: DNA- streng completeren 

Bij de volgende activiteit gaat u uw eigen DNA-code compleet maken. Dit doet u door de 
complementaire kleuren naast de kleuren die u al op uw strook heeft geplakt, te plakken. Hierbij is 
de afspraak dat rood complementair is aan groen en dat geel complementair is aan blauw.  
Het is de bedoeling dat u de twee rijen met stickers naast elkaar plakt.  
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Het kopieerproces 

Wanneer een cel zich gaat delen, worden de twee strengen van het DNA uit elkaar getrokken. De 
wenteltrap wordt als het ware open geritst. Hierbij wordt de koppeling tussen de nucleotide 
baseparen verbroken. Als de twee strengen uit elkaar gaan, ontstaan er twee losse DNA-strengen. 
Dan begint het kopiëren met de vaste combinaties. Zo wordt de streng weer opgebouwd en ontstaat 
er per streng een kopie.  

Opdracht 2c: kopiëren 

Bij deze opdracht richten we ons wederom op het kopieerproces. Dit keer wordt een tijdselement 
ingevoegd: de leerling die het eerst klaar is, heeft gewonnen. Het element van tijdsdruk is om te 
laten zien dat er onder druk fouten worden gemaakt. Ook de cel staat voortdurend onder druk. Dus 
in deze opdracht bootsten we de cel na! 
Leerlingen krijgen de opdracht de complementaire strengen van hun DNA eerst los van elkaar te 
knippen en beide helften op een nieuwe brede strook te plakken. 

Hierna worden beide helften complementair gekopieerd: 

Je kunt de leerlingen elkaars DNA streng laten nakijken? Zitten er foutjes in. En hebben die 
foutjes een betekenis: komt er in de code nu een andere eigenschap voor? 
Dit is wat er ook met DNA in de cel gebeurt: onder druk van het kopiëren ontstaan 
veranderingen (mutaties). Die mutaties kunnen ertoe leiden dat een eigenschap veranderd, 
maar ook dat je dat je met een erfelijke ziekte geboren wordt. Vaak hebben de foutjes 
helemaal geen invloed, omdat het deel van het DNA waar ze ontstaan niet gebruikt wordt 
voor het vormen van eigenschappen. 
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Opdracht 2d: Bepaal de ziekte 

Ook een cel staat voortdurend onder druk. In het laatste deel van deze workshop ervaren we hoe 
druk van invloed is op de nauwkeurigheid waarmee taken worden uitgevoerd. We doen dit door: 
* een wedstrijdelement toe te voegen
* de opdracht complexer, of eigenlijk realistischer, te maken.

De kleurcode uit de vorige opdrachten gaan we nu vervangen door letters, overeenkomstig de 
wetenschappelijke aanduiding:  
A (adenine) 
C (cytosine) 
G (guanine) 
T (thymine) 

Een enkele streng DNA ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: ACTGAGCTTGACCAT 
Om de enkele streng te completeren tot een dubbele zijn er weer vaste combinaties: 
A  krijgt altijd een  U aan zich gekoppeld 
C  krijgt altijd een  G 
G  krijgt altijd een  C 
T   krijgt altijd een  A 

(Dat er opeens een U opduikt komt omdat we hier te maken hebben met een bijzonder stukje DNA, 
namelijk het RNA. Voor het uitvoeren van de activiteit in het primair onderwijs is die specificatie niet 
van wezenlijk belang; het gaat om de juiste koppelingen.) 

Feitelijk bestaat deze activiteit uit vier deel-opdrachten. Ook in de cel is er immers voortdurend 
sprake van een complex samenspel van decoderen, complementeren, controleren en repareren. Om 
deze interactie te simuleren vormt u groepjes van vier en maakt u uw eigen taakverdeling. 

De vier opdrachten worden geïllustreerd via de powerpoint. 

De eerste opdracht:   
Elke groep krijgt een blad met daarop een stuk van een DNA-code. 
Completeer deze enkele streng tot een dubbele, volgens de vaste lettercombinaties. 

De tweede opdracht: 
Neem steeds drie opeenvolgende letters (codon) van de tweede streng. 
Die drie letters vormen samen de code voor een aminozuur. 
Zoek op de decodeerschijf de naam van het betreffende aminozuur. 
U ziet dat het codon uit het voorbeeld, UCA, staat voor het aminozuur Serine. 

De derde opdracht: 
Zoek in de tabel de letter die correspondeert met het betreffende aminozuur.  
Serine wordt bijvoorbeeld weergegeven door de letter S.  
Schrijf deze letter op, en doe dat op deze wijze voor elke codon/aminozuur van jullie strook. Zo 
ontstaat een reeks van 15 letters. 
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De vierde opdracht:  
Je hebt nu een feite een reeks van 15 aminozuren, en die vormen samen een eiwit. 
Dit eiwit is betrokken bij het ontstaan van een bepaalde ziekte of afwijking. 

Ga naar de laptop en voer je reeks van 15 letters (zonder spaties) in bij google. 
Als je het goed hebt gedaan zal google in die reeks een eiwit herkennen en je naar een pagina leiden 
waarop te vinden is welk eiwit dat is en welke ziekte of afwijking daarmee verbonden is. De groep die 
als eerste deze informatie heeft, is de winnaar. 

Elk groepje ontvangt: een blad met een stuk van een DNA-code 
een decodeerschijf 
een lijst met aminozuren en corresponderende letter 
een pen  

De opdracht start op het moment dat elk groepje zijn pakketje heeft ontvangen. 
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aminozuur letter symbool

Alanine A

Arginine R

Asparagine N

Asparaginezuur D

Cysteine C

Fenylalanine F

Glutamine Q

Glutaminezuur E

Glycine G

Histidine H

Isoleucine I

Leucine L

Lysine K

Methionine M

Proline P

Serine S

Threonine T

Tryptofaan W

Tyrosine Y

Valine V
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1 

tacgagtgtaagtaccggagactgtcgctccttcttcacacacta 
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2 

tacctacataagtactttcctgaaagtttccggttcctccctcaa 
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3 

tacgcgaaggcgaaaccccaccaccacggtgggcggcaccggccg 
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Handouts bijeenkomst 3 
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Oefenblad standpunten-vragenmachientje 

Thema: Denken over DNA 

Vragen Is het een goede 
onderzoeksvraag? 

Waarom wel/niet? Pas de vraag aan, zodat het wel een goede 
onderzoeksvraag is 

1 Wat vindt de politie van DNA? 

2 Vinden de inwoners van ons dorp het 
een goed idee als er zelfrijdende auto’s 
komen? Waarom vinden ze dat 
wel/niet? 

3 Wil mijn oma weten of ze een grote 
kans heeft op een erfelijke ziekte? 
Waarom wel/niet? 

4 Vinden dokters dat iedereen moet 
weten of hij/zij een erfelijke ziekte 
heeft? Waarom vinden ze dat? 

5 Wat betekent DNA? 

6 Vinden de ministers dat veelbelovende 
sporters moeten laten testen of zij 
aanleg hebben voor kracht- of 
duursport? Waarom vinden ze dat? 

7 Zijn jongens vaker dan meisjes 
kleurenblind? Waarom wel/niet? 
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Is de vraag 
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ONDERZOEKSPLAN VAN: 

1. Wat is onze onderzoeksvraag?

2. Hoe past deze vraag bij het thema van het project?

3. Wat zal volgens ons uit het onderzoek komen?  En waarom denken we dat?
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

4. Naar welke personen doen we onderzoek?
Wie gaan we vragen? Waarom vragen we deze 

persoon/personen? 
Wat zal zijn/haar/hun antwoord 
zijn? 

5. Op wat voor manier gaan we onderzoeken?
[Door interviews, een vragenlijst of handopsteken] 

6. Bij hoeveel mensen moeten we het onderzoek doen om antwoord op de vraag te krijgen?

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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7. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, op de vragenlijst laten invullen, in een tabel] 

8. Schrijf hieronder waar en wanneer jullie de onderzoeksactiviteiten doen.
Activiteit: Plaats/locatie: Dag: Tijd: 

9. Welke hulp en materialen hebben we nodig?

10. Van wie hebben we toestemming nodig, behalve van de leraar van onze groep?

11. Wie doet er wat bij de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoek?
Naam: Taken: Wanneer af: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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ONDERZOEKSPLAN VAN: VOORBEELD 

1 

1. Wat is onze onderzoeksvraag?

2. Hoe past deze vraag bij het thema van het project?

3. Wat zal volgens ons uit het onderzoek komen?  En waarom denken we dat?
[Dit noemen onderzoekers een ‘hypothese’]

4. Naar welke personen doen we onderzoek?
Wie gaan we vragen? Waarom vragen we deze 

persoon/personen? 
Wat zal zijn/haar/hun antwoord 
zijn? 

De ouders van kinderen 
uit de klas die in het dorp 
wonen.  

Deze mensen hebben misschien al 
eens over deze vraag nagedacht. 

Wij denken dat hun antwoord zal zijn dat ze 
het een goed idee vinden als er verplicht 
een test moet worden gedaan op 
genetische fouten bij het kind, omdat zij 
zich dan beter kunnen voorbereiden op de 
komst van het kind. 

5. Op wat voor manier gaan we onderzoeken? Waarom kies je hiervoor?
[Door interviews, een vragenlijst of handopsteken] 

6. Bij hoeveel mensen moeten we het onderzoek doen om antwoord op de vraag te krijgen?
Hoezo denk je dat?

7. Hoe schrijven we de resultaten op tijdens het uitvoeren van het onderzoek?
[Antwoorden kort opschrijven, op de vragenlijst laten invullen, in een tabel] 

8. Schrijf hieronder waar en wanneer jullie de onderzoeksactiviteiten doen.
Activiteit: Plaats/locatie: Dag: Tijd: 
Interview vader Bij iedereen thuis Maandag 21 maart Na schooltijd 

Interview moeder Bij iedereen thuis Dinsdag 22 maart Na schooltijd 

De onderzoeksvraag gaat over DNA en vraagt naar de meningen van mensen in ons dorp. 

Wij verwachten dat de mensen in ons dorp het een goed idee vinden als zwangere vrouwen 
verplicht een test moeten doen op genetische fouten bij het kind, omdat zij zich dan beter kunnen 
voorbereiden op de komst van hun baby. 

Door interviews, omdat iedereen uit de klas aan zijn/haar ouders deze vraag kan stellen. 

Wij willen graag antwoord van alle ouders van kinderen uit onze klas. Dat zijn in totaal 50 vaders en 
moeders.  

We schrijven de antwoorden kort op op briefjes, omdat dit ons handig lijkt voor alle kinderen. 

Zouden mensen in ons dorp het een goed idee vinden als zwangere vrouwen verplicht een test 
moeten doen op genetische fouten bij het kind? Waarom wel/niet? 
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2 

9. Welke hulp en materialen hebben we nodig?

10. Van wie hebben we toestemming nodig, behalve van de leraar van onze groep?

11. Wie doet er wat bij de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoek?
Naam: Taken: Wanneer af: 
Piet Maakt de briefjes met de interviewvragen Donderdag 17 

maart 
Lisa Legt uit wat de kinderen uit de klas thuis moeten doen Vrijdag 18 

maart 
Irene Deelt de briefjes uit op maandag en dinsdag Maandag 21 

maart en 
dinsdag 22 
maart 

Piet Verzamelt alle ingevulde briefjes Dinsdag 22 
maart en 
woensdag 23 
maart 

Lisa en Irene Sorteren de briefjes in twee groepen: 
- Ouders die het een goed idee vinden als zwangere vrouwen

verplicht een test moeten doen op genetische fouten bij het kind
- Ouders die het geen goed idee vinden als zwangere vrouwen

verplicht een test moeten doen op genetische fouten bij het kind

Donderdag 24 
maart 

We hebben de hulp nodig van alle kinderen uit de klas om alle ouders te kunnen interviewen. 
We maken een briefje met de twee interviewvragen. Alle kinderen stellen twee vragen aan hun 
vader en moeder: 

- Vind jij dat zwangere vrouwen verplicht een test moeten doen om te zien of hun baby
een fout in het DNA heeft?

- Waarom vind je dat?

Alle kinderen hebben pen en papier nodig om de antwoorden op te schrijven. 

We hebben toestemming nodig van de ouders van de kinderen uit onze klas om mee te werken. 
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Activiteiten onderzoeksfase: interview of vragenlijst 

Wat doe je, interview of vragenlijst? 

Waarom een interview? 

• Hiermee kun je nieuwe argumenten ontdekken (wat en waarom)
• Je kunt meer details te weten komen
• Je kunt doorvragen

Waarom een vragenlijst? 

• Je kunt makkelijk tellen hoe vaak een bepaald standpunt voorkomt
• Je kunt snel veel gegevens verzamelen
• Je kunt makkelijk groepen met elkaar vergelijken

Tips bij het interview 

De voorbereiding 

• Bedenk goed wat je wilt weten van degene die je interviewt
• Bedenk een aantal vragen om te stellen aan degene die je wilt interviewen
• Bedenk hoe je jezelf en het onderwerp wilt introduceren
• Bedenk wat je moet vragen als het antwoord niet duidelijk is, of als je meer wilt weten

Tijdens een interview 

• Leg uit waarom je het interview wilt houden.
• Wees beleefd en spreek iemand netjes aan.
• Maak oogcontact.
• Luister goed naar degene die je interviewt.
• Herhaal wat iemand heeft gezegd.
• Vraag of je het goed begrepen hebt.
• Vraag door als de informatie niet helder is.
• Schrijf de antwoorden op (dit kan iemand anders uit het groepje doen)
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Tips bij de vragenlijst 

Er zijn verschillende soorten vragen voor vragenlijsten. 

1. Keuzevragen. Bij deze vragen laat je deelnemers kiezen uit meerdere antwoorden.

Een voorbeeld van een keuzevraag is:

Zou je willen weten of je een erfelijke ziekte hebt?

o ja
o nee
o weet ik niet

2. Schaalvragen. Bij deze vragen geven deelnemers aan hoeveel ze het ergens mee eens of oneens
zijn.

Een voorbeeld van een schaalvraag is:

Iedereen zou DNA moeten afstaan bij een moordonderzoek.

Helemaal niet mee eens  ○  ○  ○  ○  ○  Helemaal mee eens 

3. Open vragen. Op deze vragen kun je veel verschillende antwoorden krijgen. Je kunt ze daarom
meestal beter in een interview stellen.

Een voorbeeld van een open vraag is:

Hoe denkt u over DNA onderzoek om familie van een moordenaar te vinden?

 …………….

Tips voor het maken en afnemen van vragenlijsten: 

• Stel niet te veel vragen.
• Maak je schaal niet te groot.
• Vraag beleefd of iemand je vragenlijst wilt invullen.
• Je kunt je vragenlijst persoonlijk aan mensen geven.
• Als je veel deelnemers wilt, kan je je vragenlijst maken in een online programma zoals

SurveyMonkey. Je kunt dan een link via de mail versturen, en het programma verzamelt alle
antwoorden in een Excel-sheet.
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Handouts bijeenkomst 4 
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Stap 5: Concluderen 

Om erachter te komen wat de conclusie van het onderzoek is, moet je drie dingen doen:
1. Schrijf de resultaten van het onderzoek op
2. Geef de conclusie (=het antwoord op de onderzoeksvraag)
3. Bedenk waarom dit de uitkomst van het onderzoek is (dit heet ook wel de discussie)

1. De resultaten opschrijven
Resultaten opschrijven bij een vragenlijst
Resultaten van een vragenlijst kun je duidelijk weergeven in bijvoorbeeld een staafdiagram,
cirkeldiagram of tabel.

Het staafdiagram is handig als je 
maar een paar antwoorden wilt 
vergelijken, bijvoorbeeld het aantal 
mensen dat het ergens mee eens of 
oneens is. 

Een cirkeldiagram is handig om te 
laten zien welk antwoord het meest 
voorkomt. 

Een tabel geeft een overzicht van 
het aantal mensen dat een 
antwoord heeft gegeven, en 
bijvoorbeeld het percentage.  

Schrijf altijd bij het staafdiagram, het cirkeldiagram of de tabel wat er precies te zien is. 

Als je nog een andere manier weet om het weer te geven, vraag dit dan even aan de leraar. 
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Resultaten opschrijven bij een interview 
De resultaten van een interview kun je per vraag weergeven. Hieronder zie je hoe je dat kan 
doen. 

1. Pak een leeg vel en schrijf bovenaan de interviewvraag.
2. Teken het aantal personen dat je hebt geïnterviewd op het vel.
3. Schrijf per persoon het belangrijkste deel van het antwoord in een tekstwolkje.
4. Kijk goed naar de antwoorden. Welke lijken op elkaar? Geef deze dezelfde kleur.

Probeer zo te ontdekken welke antwoorden bij elkaar horen. Als er een antwoord is
dat uniek is, dan is dat de enige met die kleur.

5. Kijk nu nog eens naar de kleuren. Waarom hebben die antwoorden dezelfde kleur?
Geef elke kleur een korte beschrijving.

Herhaal dit voor de andere vragen. 

2. De conclusie trekken
Bij de conclusie geef je het antwoord op de onderzoeksvraag. Dus bijvoorbeeld: Welk
standpunt en welke argumenten kwamen het meest voor? Of: hoe dachten mensen erover?

3. Bedenken waarom dit de uitkomst van het onderzoek is
Nu is het de bedoeling dat je bedenkt waarom je deze resultaten hebt gevonden. Had je
deze conclusie verwacht? Wat valt er nog meer op in de resultaten? Als je het onderzoek
over zou doen, wat zou je dan anders doen? En hoe denk je nu over het onderwerp, is je
eigen mening veranderd?
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CONCLUSIES VAN: 

1. Wat is onze onderzoeksvraag?

2. Wat zijn onze resultaten?
Schrijf dit op aparte bladen.

3. Wat is onze conclusie?
[Dit is het antwoord op de onderzoeksvraag]

4. Waarom denken we dat dit de uitkomst van het onderzoek is?
[Dit noemen we de ‘discussie’]

Is de conclusie hetzelfde als onze voorspelling? Waarom wel/niet? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Waarom denken we dat deze resultaten en conclusie gevonden zijn? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Wat valt er nog meer op in de resultaten? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Wat zouden we anders doen als we het onderzoek nog een keer zouden doen? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Zijn we zelf anders gaan denken over het onderwerp? Waarom wel/niet? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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Handouts bijeenkomst 5 
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Debatrix Skools Oefeningen 

Achterstevoren debat 

Leerdoel: Improvisatievaardigheden trainen. In elk debat is improvisatie van groot 
belang. Al was de voorbereidingstijd onbeperkt, je kunt niet elk creatief, gek of ludiek 
argument vooraf bedenken. Je moet dus kunnen inspelen op onverwachte situaties.  

Opdracht: Het achterstevoren debat is een parlementair debat dat begint met de laatste 
speech, en eindigt met de eerste. De eerste spreker is dus de eerste voorstander die een 
samenvattende beurt geeft. Verder gelden de regels van het gewone parlementaire 
debat. Dus als het gezegd is in de samenvatting “de voorstander heeft gesproken over de 
sociale implicaties” moet de voorstander hier ook echt over spreken. 

Fun-factor *** 
Niveau ** 

Een ABC’tje! 

Leerdoel: Non-verbale communicatie trainen. De leerlingen hoeven namelijk niet na te 
denken over wat ze zeggen, maar louter over hoe ze het zeggen. De manier waarop iets 
wordt verteld, de presentatie, is minstens zo belangrijk als de inhoud van de boodschap.  

Opdracht: Elke leerling zegt het alfabet op. Simpel – een Abc’tje! Maar de docent geeft 
elke leerling de opdracht om een specifieke emotie over te dragen terwijl het alfabet 
wordt opgezegd. De andere leerlingen krijgen niet te horen welke emotie dat is. Zij 
mogen dat na afloop raden. 

Universele emoties: Andere emoties: 
vreugde 
verdriet  
angst  
woede  
verbazing  
afschuw 

bewondering  
jaloezie  
afgunst  
hoop  
wanhoop  
verwijt  
liefde  

trots  
spijt  
berouw  
haat  
schaamte  
schuldgevoel  
minachting 

Feedback: Na elke leerling, bespreek na wat er goed ging en beter had gekund. Als de 
emotie geraden is, vraag waarom het zo duidelijk was. Als hij niet geraden is, wat had de 
leerling kunnen doen om het beter over te brengen? (Eventueel: de leerling het opnieuw 
laten doen om te oefenen met de gegeven tips.) 

Leerlingen worden gedwongen om te spelen met pauzes, intonatie, mimiek, nadrukken, 
volume, handgebaren en houding. Een leerling die woede uitbeeldt zal een uitbundigere 
presentatie houden (met meer pauzes, hoger volume, meer nadrukken en handgebaren) 
dan een leerling die verdriet krijgt opgedragen (lager volume, ingetogen en kleine 
presentatie). 

Fun-factor *** 
Niveau * 
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Wegduwdebat 

Leerdoel: Staan voor je mening. 

Opdracht: De groep leerlingen wordt verdeeld in twee 
rijen. De ene helft is voor een stelling, de andere helft 
tegen. Om de beurt komen vóór- en tegenstanders aan 
het woord. Degene die wat zegt, staat op een 
denkbeeldige cirkel voor de groep. Hij mag net zo lang 
praten tot de eerste persoon uit het andere team wil 
reageren. Die duwt de spreker die aan het woord is 
(subtiel en rustig!!!) opzij en neemt het woord over. De 
persoon die weggeduwd is sluit aan zijn kant achteraan 
in de rij. 
Deze procedure herhaalt zich totdat iedereen minimaal 
tweemaal aan het woord is geweest (en het onderwerp 
is uitgekauwd). 

Variatie: Je kan het iets uitdagender maken door de 
regel in te stellen dat een debater eerst moet reageren 
op wat voor hem is gezegd en dáárna pas zijn eigen punt mag brengen. 

V  T 

Fun-factor ** 
Niveau * 

Ballondebat 

Leerdoel: De basis beginselen van het debat begrijpen (zie feedback voor docent bij deze 
oefening). 

Opdracht: Vraag vijf vrijwilligers om naar voren te komen. Laat elke vrijwilliger een 
bekende Nederlander kiezen (bijvoorbeeld Marco Borsato, Filemon Wesselink, Sacha de 
Boer).  

Deze vijf BN’ers maken gezamenlijk een ballonvlucht. Het is een heerlijke dag en 
iedereen geniet van het uitzicht. Maar dan gaat het helemaal mis! De ballon dreigt tegen 
de plaatselijke kerk aan te vliegen! Om snel op te stijgen moeten twee BN’ers overboord 
worden gegooid. 

Ronde 1 
Elke ballonvaarder moet in een speech van maximaal één minuut aangeven waarom hij 
beslist in de ballon moet blijven zitten. Het publiek heeft de belangrijkste functie. Zij 
bepaalt wie mag blijven! 

De ballon maakt snel hoogte en de ballonvaarders gaan verder met hun tocht. Maar het 
gaat wéér mis! De ballon dreigt tegen een ander hooggebouw aan te vliegen. Deze keer 
kan slechts één iemand blijven. 

Ronde 2 
Elke ballonvaarder moet dit keer een speech houden over waarom de andere twee beslist 
niet in de ballon mogen blijven zitten – waarom zij misbaar zijn! Sluit af met applaus 
voor de winnaar van het ballondebat! 
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Feedback: 
- Richt je niet op je medestanders, maar op het publiek. Als je wilt overtuigen,

bedenk je dan altijd op wie jij je moet richten.
- Stem je boodschap af op degene die je wil overtuigen. Redeneer dus niet vanuit

het eigenbelang (“Ik, Marco Borsato, wil nog een CD uitbrengen”), maar vanuit
het belang van de jury (“Ik wil jullie opvrolijken met een aantal nieuwe, leuke
liedjes!”).

Variatie: In plaats van BN’ers of andere personen kunnen de ballonvaarders voorwerpen 
vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: keukenvoorwerpen.  

Fun-factor *** 
Niveau * 

Kettingdebat 

Leerdoel: Bedenken van argumenten en snel reageren op elkaar. 

Opdracht: Verdeel de groep in tweeën. Geef de groep een stelling. De ene helft is voor de 
stelling, de andere helft tegen. Om en om komen voor- en tegenstanders aan de beurt. 
De eerste voorstander begint met een argument te geven. De eerste tegenstander 
reageert daar kort op en geeft een eigen argument. De tweede voorstander reageert 
daar weer op en geeft ook een eigen argument. Dit gaat door totdat iedereen aan de 
beurt is geweest. 

Variatie: Als het een grotere groep betreft, laat eventueel een aantal mensen jureren. Zij 
moeten bepalen welke kant (voor of tegen) het kettingdebat heeft gewonnen en wie de 
beste spreker was. 

Fun-factor ** 
Niveau * 

Woordwinnaar 

Leerdoel: Snel associëren en verbanden leren leggen. 

Opdracht: Maak vooraf een aantal briefjes met daarop drie willekeurige woorden 
(bijvoorbeeld: batterijen, appeltaart en autoverzekering). Deel de briefjes uit aan de 
leerlingen. 

Leg uit dat het doel is om een verhaal te vertellen waarin die drie woorden voorkomen, 
zonder dat de andere leerlingen raden welke drie woorden hij op zijn papiertje heeft 
staan. Geef de leerlingen maximaal acht minuten voorbereidingstijd. Vervolgens houdt 
elke leerling zijn verhaal. Na afloop van het korte verhaal mogen de leerlingen raden 
naar de woorden. Als geen enkel woord geraden wordt, is die leerling een Woordwinnaar! 

Fun-factor *** 
Niveau ** 

Zeg eens “uhhhh…” 

Leerdoel: Bewustwording van hoe vaak we “uhhh…” zeggen. 
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Opdracht: Verdeel de groep in twee teams. Zij gaan in twee rijen tegenover elkaar staan.  
Het eerste lid van team A krijgt een woord (bijvoorbeeld: uitgaan, de leukste leraar, de 
krant) en de opdracht daar een minuut lang over vol te praten. Maar als hij “uhhh” zegt 
is hij af. Het andere team moet daarvoor op tafel slaan. Zij krijgen vervolgens de beurt.  

Dat andere team mag dan over hetzelfde woord praten, maar hoeft slechts de resterende 
tijd vol te maken. Dit kan dus betekenen dat een lid van team A 55 seconden vol praat 
en dan ineens “uhhh” zegt, waardoor een lid van team B nog maar vijf seconden hoeft 
vol te praten. 

Bij twijfel (of er wel “uhhh…” is gezegd) beslist de docent. Opsommingen en niet ter zake 
doende informatie leidt ook tot verlies van de beurt. 

Feedback: Het veelvuldig gebruik van “uhhh…” wordt gezien als een teken van zwakte of 
onzekerheid. Het publiek denkt dan dat de spreker niet goed weet waarover hij spreekt 
en of het wel echt zo is als hij zegt. Dat is vernietigend voor je overtuigingskracht. 
Daarom is het van belang om inzicht te hebben in hoe vaak je  “uhhh…” zegt en dit 
zoveel mogelijk te beperken. 

Fun-factor *** 
Niveau * 

Stop!  Waarom? 

Leerdoel: Leren redeneren en een standpunt onderbouwen. 

Opdracht: Elke leerling krijgt een stelling. Hij heeft de taak om één argument voor die 
stelling te geven. Als hij iets zegt zonder dat hij het (voldoende) onderbouwt, mag 
iemand in de groep “Stop!” roepen en “Waarom?” vragen.  

Feedback: De waarom-vraag dwingt een debater om zijn standpunt verder te 
onderbouwen. De overtuigingskracht van een argument zit vaak in het benoemen van 
zaken die voor de spreker vanzelfsprekend zijn, maar nog niet voor degene die twijfelen.  

Voorbeeld: Als argument voor de stelling ‘roken moet verboden worden’ geef jij 
misschien aan dat het ongezond is. Maar het is veel beter om uit te leggen waarom het 
ongezond is. En waarom de overheid ongezonde producten moet verbieden. 

Fun-factor * 
Niveau ** 

Het grote drogredenenspel 

Leerdoel: Drogredenen herkennen 

Opdracht: Leerlingen krijgen een stelling en bereiden een gewoon parlementair debat 
voor. Elke leerling krijgt ook een kaartje met daarop een drogreden. Het is zijn taak om 
een betoog te houden waarin hij die drogreden verwerkt. Na afloop van het debat moet 
het publiek raden welke drogreden voorbij kwam in elk betoog.  

Suggesties voor drogredenen: autoriteitsdrogreden, persoonlijke aanval, 
cirkelredenering, vals dilemma, ad populum of onjuist oorzakelijk verband.  

Feedback:  
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- Een drogreden is een redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Ze
komen vaak voor, maar worden zelden herkent. Door drogredenen te herkennen
en te ontmaskeren voorkom je dat je bedonderd wordt door een sluwe debater.

- Waarschijnlijk heeft elke debater meer drogredenen gebruikt dan de bedoeling
was. Onbewust gebruiken we in het dagelijks taalgebruik heel wat drogredenen.
Het is goed om hier zelf bewust van te zijn. Want in veel situaties – examens,
sollicitatiegesprekken, spreekbeurten – wil je beslist geen drogredenen gebruiken.

Variatie: Dit spel kan gespeeld worden met stijlfiguren in plaats van drogredenen. 
Debaters moeten dan een drieslag, antimetabool, retorische vraag of metafoor 
gebruiken. Stijlfiguren maken een speech mooier, verzorgder en vaak duidelijker. 
Hierdoor ben je overtuigender! 

Fun-factor *** 
Niveau *** 

Een knallende opening 

Leerdoel: Pakkend, bondig en concreet een speech beginnen. Kortom: de aandacht 
trekken! 

Opdracht: Elke leerling krijgt een stelling en een positie (voor of tegen). Hij krijgt 
maximaal tien minuten om die voor te bereiden. Maar hij hoeft geen heel betoog voor te 
bereiden. Hij hoeft slechts zijn opening te bedenken: een pakkende introductie 
(misschien met een uiteenzetting van het probleem) en de opsomming van de structuur. 
Met andere woorden, leer een goede eerste indruk te maken! 

Feedback:  
- Een goede introductie kan humor, een anekdote, een schokkende feitje of een

beeldend beschreven probleem bevatten. Het is belangrijk dat mensen
onmiddellijk willen luisteren naar de rest van je speech.

- Je wil de structuur van je speech weergeven met prikkelende maar bondige
labels. Daar mag je best een beetje overdrijven! In plaats van te spreken over dat
het plan “slecht voor de economie” is, kan je ook spreken over hoe het
“desastreus is voor de economie”.

- Een goede manier om je structuur te laten beklijven is door metaforen te
gebruiken. “Ten eerste ga ik uitleggen dat we het probleem bij de wortels aan
moeten pakken. En ten tweede...”

Fun-factor *** 
Niveau ** 

Twee kanten van de medaille 

Leerdoel: Inlevingsvermogen ontwikkelen. 

Opdracht: De leerlingen gaan een debat voorbereiden – volgens de regels van de 
debatvorm (bijvoorbeeld Lagerhuisdebat) waarin zij gewoonlijk debatteren. Zij krijgen 
daarvoor ook de gebruikelijke tijd om voor te bereiden. Maar ze krijgen niet te horen of 
ze voor de stelling of tegen de stelling zijn. Dit betekent dat ze beide kanten moeten 
voorbereiden. Elke spreker moet een betoog kunnen houden als voorstander of als 
tegenstander. 

Fun-factor ** 
Niveau *** 
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Spoeddebat 

Leerdoel: Snel argumenteren. 

Opdracht: Schrijf een vijftal stellingen op het bord. Vraag twee vrijwilligers om naar 
voren te komen. De ene leerling kiest de stelling, de andere de positie (voor of tegen). 
De twee leerlingen krijgen vervolgens vijf minuten de tijd om dit debat voor te bereiden. 
Elke leerling houdt een speech van 90 seconden, waarna ze drie minuten met elkaar in 
discussie mogen gaan. 

Na afloop kan dit geëvalueerd worden met de hele groep. Wat ging goed? Welk argument 
was sterk? Welke argumenten ontbraken? 

Fun-factor ** 
Niveau ** 

Vandaag in het nieuws 

Leerdoel: Algemene kennis ontwikkelen en stellingen maken. Daarnaast ook debat in de 
klas in de context van het bredere maatschappelijke debat plaatsen. 

Opdracht: Spreek met leerlingen af om een bepaalde dag allemaal de krant te lezen. 
Vervolgens heeft elke leerling de taak om uit de krant vijf stellingen te plukken die 
gebruikt kunnen worden voor een volgend debat. 

Wat is een goede stelling? Zie stappenplan stellingen. 

Fun-factor * 
Niveau ** 

Zak met geld 

Leerdoel: de basis van overtuigen bijbrengen. 

Opdracht: Overtuig de meerderheid van het publiek dat jij een grote zak met geld moet 
krijgen! 

Vraag vijf leerlingen om naar voren te komen. Er is goed nieuws: het publiek wil hun een 
zak met geld geven! Er is echter wel een maar: de zak met geld wordt gegeven aan 
slechts één persoon. De rest gaat dus met helemaal niks naar huis! 

Het publiek geeft het geld weg, dus zij mag beslissen wie het geld krijgt. Elke leerling 
mag een pitch van een minuut houden waarom hij de zak met geld moet krijgen. De 
meerderheid van het publiek moet voor een potentiële miljonair kiezen. 

Als na de eerste ronde geen van de potentiële miljonairs een meerderheid achter zich 
heeft gekregen, komt er een tweede ronde, waarbij degene met de minste stemmen 
afvalt. Eventueel kan er ook een derde en vierde ronde plaats vinden.  

Slimme strategie: als je ziet dat er iemand afvalt, ga achter de mensen aan die op hem 
hebben gestemd. Wat was aantrekkelijk aan de boodschap van de concurrent? Hoe kan 
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jij dat incorporeren in jouw boodschap? Misschien kan je hem een compliment geven 
zodat zijn publiek zich goed voelt! 

Fun-factor *** 
Niveau ** 

Over Debatrix Skools 

Debatrix Skools heeft als doel om het debatvirus te verspreiden onder scholieren. Debat 
maakt leerlingen mondiger, kritischer en bereid hen dus beter voor op de maatschappij. 
Wij geloven er niet in dat alleen de kansrijke scholieren baat hebben bij het debat, dus 
geven wij juist ook veel trainingen aan kansarmen. We werken samen met VARA’s Op 
weg naar het Lagerhuis (Nederlands grootste debatcompetitie voor scholieren) en 
Noordhoff Uitgevers. 

Voor trainingen binnen het onderwijs werken we samen met talentvolle 
wedstrijddebaters. Als geen ander kunnen zij enthousiasme voor debat overbrengen 
binnen alle lagen van het onderwijs. Het komt regelmatig voor dat zij de ene week in 
Singapore debatteren en een paar dagen later in Nederland voor de klas staan.  

Debatrix Skools is de onderwijstak van Debatrix, een trainingsbureau dat iedereen van 
VMBO-scholieren tot Tweede-Kamerleden laat overtuigen. Hoewel opgericht in 2005 door 
Lars Duursma is het bedrijf snel gegroeid. Naast trainingen en het leiden van debatten, 
verschijnen wij regelmatig in de media. Zo verschenen onlangs Lars Duursma en Victor 
Vlam geregeld samen en onafhankelijk van elkaar in NRC.next, NOS Journaal op 3 en 
BNR Nieuwsradio om de retorische kwaliteiten van de Amerikaanse presidentskandidaten 
te analyseren. Voor onze analyses: www.debatblog.nl. Voor meer informatie over ons 
bedrijf: www.debatrix.nl

Gratis advies over een debatclubje opstarten op school? Een 
debattraining bij u in de klas? Neem contact op met Victor Vlam. 
(Victor.vlam@debatrix.com of 010-414 8869.) 
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Handleiding voor leerkrachten: Debatteren met Nieuwsbegrip 

Aan de slag met debatteren in de klas 

Vanaf eind februari voegt de Stichting Nederlands Debat Instituut gedurende zes weken aan de 

lessen Nieuwsbegrip een debatonderdeel toe. Elke week zullen er drie debatstellingen in de 

handleiding van Nieuwsbegrip te vinden zijn die passen bij het nieuws van de week. Nadat kinderen 

de tekst hebben gelezen en opdracht 1 tot en met 3 daarbij hebben gedaan, gebruiken zij de 

opgedane kennis actief door deze meteen toe te passen in een hiervoor speciaal ontwikkeld 

groepsdebat. In deze handleiding staat omschreven hoe u dat als docent kunt aanpakken. 

Benodigde materialen 

• Een van de debatstellingen van de week uit Nieuwsbegrip

• Deze videotutorial (kan worden getoond op digibord)

• Kopieerbladen (achteraan deze handleiding)

• Stopwatch/timer (bijvoorbeeld op iPad)

Ti jdschema 

Een debat in de klas voeren duurt circa 30 minuten: 

• Stap 1: De stelling formuleren 5 minuten 

• Stap 2: Argumenten bedenken 5 minuten 

• Stap 3: Uitleggen en voorbeelden in tweetallen 2 minuten

• Stap 4: Vergaderen 5 minuten 

• Stap 5: Het betoog 2 minuten 

• Stap 6: Debatteren 6 minuten 

• Stap 7: Jureren 5 minuten 

Een samenvatting in beeld

In deze online videotutorial kunt u zien hoe u in de klas met de leerlingen een debat kunt voeren. 

Leerkracht Conny Ettema van Basisschool Het Mozaïek doet het debatteren in zeven stappen voor. 
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Wat is  debatteren? 

Debatteren is discussiëren met regels. Een discussie ontstaat als je het met iemand ergens over 

oneens bent. Je probeert de ander dan te overtuigen van je gelijk door middel van het aanvoeren van 

argumenten. Soms lukt dat, soms niet. Soms is onduidelijk of het gelukt is omdat het 

gespreksonderwerp verandert, of omdat blijkt dat je het eigenlijk allebei over iets anders hebt of iets 

anders bedoelt. En soms kom je in een discussie snel tot een compromis.  

Bij een debat is dit anders. Een debat wordt georganiseerd over een specifiek onderwerp en er doen 

sprekers aan mee van wie je van tevoren weet dat ze het met elkaar oneens zijn over dat onderwerp. 

Zij worden verdeeld in voorstanders en tegenstanders. Ook worden vooraf enkele spelregels 

afgesproken, bijvoorbeeld dat het debat maximaal twee uur duurt. Daarnaast probeer je bij een 

debat niet elkaar te overtuigen, maar een derde partij. Deze mensen nemen aan het einde van het 

debat een beslissing over wie het het beste gedaan heeft. De debaters proberen dus niet elkaar te 

overtuigen, maar het publiek, de rechters of de jury. 

Waarom deelnemen? 

De bijdrage van het debat aan de ontwikkeling van kinderen op de basisschool is tweeledig. Ten 

eerste leren zij door deze methode spreken, luisteren en redeneren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en 

de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren 

kinderen standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. Deze toets 

der ideeën is de zuurstof van iedere democratie. Kortom, debatteren op school is een bewezen 

middel om kinderen en jongeren voor te bereiden op actief burgerschap.  

Didactische keuzes 

Voor de lesmethode binnen het basisonderwijs zijn verschillende didactische keuzes gemaakt. Twee 

daarvan worden hieronder toegelicht.  

Allereerst kiest de Stichting Nederlands Debat Instituut ervoor om kinderen te laten debatteren los 

van hun eigen mening. Daarvoor zijn drie redenen. Ten eerste is het leerzamer, omdat ze dan 

creatiever moeten zijn in het bedenken van argumenten. Het gaat echt om de vaardigheid zelf. Ten 

tweede krijg je meer verschillende argumenten op tafel, omdat de leerlingen vrijer kunnen praten en 

er altijd zowel voor- als tegenstanders zijn – ook als honderd procent van de klas persoonlijk voor de 

stelling is. Tot slot merken kinderen op deze manier hoe het is om zich te verplaatsen in het 

standpunt van een ander.  
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Een tweede didactische keuze is dat de Stichting Nederlands Debat Instituut veel aandacht besteedt 

aan de mores. Leerlingen moeten leren om te spreken als ‘team’ in plaats van als ‘ik’. Verder wordt 

hun geleerd argumenten te weerleggen door te spreken over ‘onze tegenstanders’ in plaats van 

‘jullie’. Leerlingen spreken via de jury – in plaats van rechtstreeks tot elkaar. Eigenlijk net als in de 

Tweede Kamer, waar dat via de voorzitter gebeurt. De mores zorgen voor een veilige sfeer waar alle 

leerlingen zich prettig bij voelen. Het maakt de drempel om te spreken zo laag mogelijk. Als elke 

leerling in de klas durft op te staan, is de debatles een succes. 

Waar let  de jury op? 

De debatjury let op drie dingen: 

1. Presentatie

• Spreekt het team duidelijk?

• Richt het team zich op de jury en het publiek?

• Geloven de debaters zelf in wat hij zegt?

2. Argumentatie

• Leggen de debaters hun argumenten goed uit en geven ze er voorbeelden bij?

• Reageren de debaters goed op de tegenpartij?

3. Teamwork

• Komen alle leerlingen van het team aan het woord?

• Helpen de teamleden elkaar?

• Versterken de verschillende argumenten van de teamleden elkaar?

Meer doen met debat? 

Ga voor verdieping naar www.schooldebatteren.nl. Daar zijn lesvideo’s, stellingen en opdrachten 

kosteloos te downloaden.  
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In  7 stappen een debat  voeren in de klas 

Tips van het Nederlands Debat Instituut 

Stap 1: De stelling (5 minuten) 

Zorg dat u een stelling kiest die iets oproept bij de leerlingen; je moet er zowel vóór als tegen kunnen 

zijn. Dus niet: “Kinderrechten zijn belangrijk.” Maar wel: “Als een kind in de klas gepest wordt, moet 

de hele klas gestraft worden.” Vaak helpt het om een stelling te nemen die een specifieke 

maatregel/verandering voorstelt. Kijk voor meer stellingen op www.schooldebatteren.nl. Vertoon de 

stelling op het (digi)bord zodat alle leerlingen weten waarover het gaat en tijdens de voorbereiding 

de stelling af en toe kunnen teruglezen.   

Stap 2: Argumenten bedenken (5 minuten) 

Laat de leerlingen vervolgens – ieder voor zich – op hun plek minstens één argument voor en tegen 

bedenken. Daarbij moeten zij zich afvragen: waarom vind ik dat? Leg het argument uit en bedenk er 

ook een voorbeeld bij, het zogenaamde AUB-tje (Argument, Uitleg, Bijvoorbeeld). Ook leerzaam voor 

de kinderen is het om te proberen hun argument in één kernwoord samen te vatten (een ‘label’).  

Stelling: Kinderen moeten vaker pauze krijgen op school. 

Argument voor:  Ons eerste argument is gezond. Wij denken dat meer pauze voor 

kinderen gezonder is. 

Uitleg: Het probleem is namelijk dat kinderen nu veel te weinig bewegen en als 

er meer pauzes zijn, kunnen ze vaker buitenspelen.  

Voorbeeld: Wanneer je bijvoorbeeld elke pauze lekker gaat voetballen, dan sport je 

dus eigenlijk meteen elke dag een beetje. Hartstikke gezond! 

Stap 3: Uitleggen en voorbeelden bedenken in tweetallen (2 minuten) 

Vervolgens laat u de leerlingen hun geschreven argumenten vertellen aan een ander kind 

(buurman/buurvrouw). Hun maatje vraagt door als het argument of de uitleg onduidelijk is. Zo leren 

de kinderen dat ze niet altijd zo duidelijk zijn als ze denken.  
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Stap 4: Vergaderen (5 minuten)  

Vervolgens verdeel je het klaslokaal en de groep leerlingen in drieën: voorstanders, tegenstanders en 

jury. De voor- en tegenstanders gaan ieder in een groepje zitten. Zij kiezen zelf een voorzitter die de 

beurten geeft en zorgt dat iedereen aan bod komt. Iedereen vertelt welke argumenten hij/zij heeft 

bedacht. De voorzitter bepaalt vervolgens de drie beste argumenten en verdeelt de groep in  drie 

twee- of drietallen. Elk mini-groepje werkt één argument uit met uitleg en voorbeeld. 

Naast het kiezen van de voorzitter, wordt er ook gekozen wie dit keer het betoog mag houden. Een 

betoog is een spreekbeurt van 1 minuut die tegen de jury gehouden wordt. Een betoog bestaat uit de 

drie gekozen argumenten (zie hiervoor de kopieerbladen achteraan deze handleiding). 

De jury verdeelt zich over de voor- en tegenstanders en met behulp van het juryblad (zie 

kopieerbladen) observeren zij de samenwerking. Zij nemen geen deel aan de vergadering, maar 

kijken en luisteren en noteren wat zij zien. 

Daarna zet je de klas in de volgende vorm en neemt iedereen plaats: 

Stap 5: Betoog houden (2 minuten) 

De voorstanders beginnen hun betoog als eerste, daarna de tegenstanders. Ze hebben elk één 

minuut om hun betoog te houden. Een timekeeper van de jury houdt de tijd bij (zie het filmpje voor 

mogelijkheden hiervoor). In het betoog wordt verteld welke drie argumenten zijn bedacht met de 

uitleg en de voorbeelden. Na elk betoog applaudisseert iedereen, ook de tegenstanders en de 

juryleden. 

Een voorbeeld van een betoog kunt u zien in dit filmpje.  
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Stap 6: Het debat (6 minuten) 

Het debat duurt 4 tot 6 minuten. De timekeeper houdt de tijd bij. De kinderen laten zien dat ze iets 

willen zeggen door op te staan. De leerkracht heeft uit de jury een voorzitter aangewezen om de 

beurten te geven, de voorzitter geeft afwisselend de voor- en tegenstanders van de stelling een 

beurt en krijgt ook de opdracht om alle kinderen uit de teams aan het woord te laten. Als de tijd 

voorbij is, geeft de timekeeper een sein en stopt het debat. 

Stap 7: Jureren (5 minuten) 

De jury heeft tijdens de voorbereiding van het debat aantekeningen (zie kopieerblad 1) gemaakt over 

de samenwerking binnen de vergadergroepjes. De jury let op presentatie, argumentatie en 

teamwork. Na afloop van het debat trekt de jury zich terug en krijgt de jury één minuut om de 

winnaar te bepalen. Daarna nemen zij weer plaats op hun stoelen. Een lid van de jury vertelt wie er 

gewonnen heeft en waarom. De leerkracht kan de juryleden uitnodigen om ook feedback te geven 

op de samenwerking in de voorbereiding. De leerkracht geeft zelf ook feedback op het debat. 
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Kopieerblad 1 – juryleden 

Naam jurylid _____________________________________________________ 

Voorstanders Tegenstanders  

Samenwerking voorbereiding: 

De leerlingen luisteren naar de voorzitter. 
Iedereen doet mee met de vergadering. 
Er worden meerdere argumenten bedacht. 
De leerlingen houden zich aan het onderwerp. 

Samenwerking voorbereiding: 

De leerlingen luisteren naar de voorzitter. 
Iedereen doet mee met de vergadering. 
Er worden meerdere argumenten bedacht. 
De leerlingen houden zich aan het onderwerp. 

Tijdens het debat: 

Iedereen heeft een keer opgestaan. 
De argumenten zijn goed te begrijpen. 
Er wordt goed gereageerd op de tegenstanders. 
Het team richt zich op de jury. 
Het team helpt elkaar.  
Het team spreekt duidelijk. 

Tijdens het debat: 

Iedereen heeft een keer opgestaan. 
De argumenten zijn goed te begrijpen. 
Er wordt goed gereageerd op de voorstanders. 
Het team richt zich op de jury. 
Het team helpt elkaar.  
Het team spreekt duidelijk.  

Het beste argument vond ik… 

dat is gezegd door… 

Het beste argument vond ik…. 

dat is gezegd door…. 

Ik vind dat de voor/tegenstanders van de stelling gewonnen hebben, 
Omdat.... 
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Kopieerblad 2 -  Betoog voorstanders 

Ik ben ervoor dat _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ik heb daarvoor 3 argumenten: 

1 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Kopieerblad 3 -  Betoog tegenstanders 

Ik ben ertegen dat ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ik heb daarvoor 3 argumenten: 

1 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3 ____________________________ [argument in 1 woord] 

Argument _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uitleg _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bijvoorbeeld ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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