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IN L E ID IN G
De International Debate Education Association (IDEA) presenteert u met trots deze lesbrief, 
die mogelijk is gemaakt door onder andere Erasmus Plus en het programma ‘Dialoog en 
Verbinding’ van de Stad Amsterdam! 

IDEA hoopt op deze wijze debatten in uw klas te stimuleren om constructieve antwoorden te 
vinden omtrent polarisatie in onze samenleving, waar u vast ook in de klas geregeld mee te 
maken krijgt. We hopen op deze wijze bij te dragen aan kritisch denken, luisteren naar andere 
perspectieven op hetzelfde probleem, open discussies waarin niemands mening wordt bui-
tengesloten. We hopen dat dit uiteindelijk jongeren zonder uitzondering verbaal weerbaarder 
maakt én dat ze anderen de ruimte geven om ook een weerwoord te hebben, zodat de best 
benaderbare oplossing voor een probleem kan ontstaan. 

 IDEA wil met deze lesbrief u als docent hierin ondersteunen aan de hand van één-minuut 
filmpjes die zijn opgenomen met jongeren in de Pijp in Amsterdam, in Kiel in Antwerpen en in 
andere steden in Europa. De jongeren maken allemaal een betekenisvol ‘punt’ en we hebben 
deze punten als uitgangspunten genomen. Bij ieder filmpje vindt u een ‘stelling’ en alvast een 
paar argumenten voor en tegen. Per stelling / filmpje bieden we u een leuke inspirerende oefe-
ning aan. Hiermee kunt u vervolgens in de klas oefenen en afsluiten met een debat of dialoog. 

Deze lesbrief maakt deel uit van de reeks lesbrieven ‘Debat in de Klas’ die IDEA inmiddels heeft 
ontwikkeld. U kunt deze ook bestellen via info@idebate.nl. We zijn erg enthousiast over de 
lesbrieven en er zullen er nog meer verschijnen de komende maanden. 

Ook biedt IDEA trainingen voor docenten aan om handig met de educatieve lesbrieven in de 
klas te kunnen omgaan én om elkaar te inspireren. Ook hiervoor kunt u een email sturen aan 
info@idebate.nl. 

Veel succes en plezier met deze lesbrief

Kosovare Duraku     Yvonne Heselmans, 
Junior project office      Executive Director 

mailto:info@idebate.nl
mailto:info@idebate.nl
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H E T  B E L A N G  VA N  D E B AT E D U C AT IE
Nederland is een multicultureel land, maar toch heerst er een gevoel van onbehagen waar 
vaak jongeren de dupe van worden. Zo is er veel onbegrip tussen jong en oud, autochtoon en 
allochtoon, etc. Zonder ergens iets mee te maken te hebben, voelen veel jongeren van Noord-
Afrikaanse afkomst zich bijv. toch vaak aangekeken of aangesproken wanneer men het heeft 
over jihadisten of radicalisering. Het gevoel van ontworteling en uitsluiting neemt wordt hier-
door gecreëerd. Dit kan er weer voor zorgen dat angst en spanning in wijken toeneemt. Een 
kleine blik op sociale media is helaas genoeg om erachter te komen dat wantrouwen en angst 
momenteel de boventoon voeren binnen de samenleving. 

Dan is er nog de kloof tussen de toch nog vaak ‘Hollandse’ professionals (ambtenaren en 
politici) en de multiculturele groep jongeren. Veel jongeren van niet-Nederlandse achtergron-
den voelen zich gediscrimineerd en vinden het lastig hun stem te uiten. Ook ondervinden ze 
moeilijkheden om als volwaardig burger mee te draaien in de Amsterdamse (en Nederlandse) 
maatschappij. Doordat de nadruk op verschillen, in plaats van overeenkomsten, wordt gelegd, 
voelen jongeren zich in steeds mindere mate verbonden met Amsterdam en Nederland. 

We bieden dit pakket aan om antwoord te geven op polarisatie. Wanneer jongeren leren te de-
batteren, leren ze ook kritisch na te denken en worden ze weerbaarder. Ook worden gevoelige 
onderwerpen bespreekbaarder. Zo kunnen we polarisatie en angst het hoofd bieden. Jongeren 
zijn de toekomst en zij hebben het recht op instrumenten om zichzelf als volwaardig burgers 
van Amsterdam en Nederland te kunnen ontwikkelen.

Debat in de klas in samenhang met de Navigators Academy

Deze lesbrief is een onderdeel van het project Debat in de klas. Debat in de Klas heeft meer 
lesbrieven aangeboden om docenten te stimuleren debatten in de klas aan te jagen, met een-
voudige middelen, technieken en informatie. 

Deze lesbrief staat – net als andere lesbrieven- niet op zichzelf. Het is een onderdeel van het 
Navigators project. Het Navigators project startte in 2015 en bood een jaar lang zeven gemo-
tiveerde jongeren de gelegenheid om door middel van gesprek, dialoog en debat verbinding 
en sociale cohesie te realiseren onder Amsterdamse bewoners van diverse culturele achter-
gronden. In 2016 zijn we met een nieuwe groep jongeren gestart. Jongeren die betrokken 
zijn bij die project staan zelf midden in de samenleving, zij zijn divers (qua opleiding, culturele 
achtergrond, geslacht) en studeren of werken in uiteenlopende branches. Met het Navigators 
project worden zij in staat gesteld om verbinding te zoeken en te creëren tussen verschillen die 
Amsterdam rijk is. En dit hebben we ook vertaald naar een aantrekkelijke lesbrief. De jongeren 
op de YouTube filmpjes – die we in uw klas gebruiken- zijn allemaal getraind door Navigators 
o.a.

De Debat in de klas lessen zullen debat oefeningen bieden rondom stellingen én aan de hand 
van de korte portretten van de jongeren uit Amsterdamse wijken. IDEA zal tevens een extra 
training voor trainers hieraan koppelen zodat docenten in Amsterdam versterkt worden om de-
batten over moeilijke culturele thema’s te houden in de klas en op de school. Dit traject wordt 
door IDEA geregeld, maar natuurlijk in samenspraak met de navigators. Dit educatieve traject 
richting scholen zal ook extra aanwas leveren voor de dialoogdagen en maakt de spin-off van 
het project op lichte en efficiënte wijze sterker. 
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Het probleem

De polarisatie in de samenleving wordt steeds groter. Polarisatie is de verscherping van 
tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen 
groepen en toename van de segregatie. Debateducatie draagt bij aan de oplossing van deze 
problemen. Zoals eerder benoemd leren jongeren met behulp van debateducatie elkaar aan 
te horen, kritisch na te denken over zaken en respect te hebben voor de standpunten van een 
ander. Debateducatie in samenhang met dialoog komt de verbinding in de samenleving ten 
goede. De Navigators hebben ook meegewerkt aan Debat in de klas over polarisatie, wat heeft 
geresulteerd in deze lesbrief. Ook werkten jongeren uit de Pijp, Combiwel, jongerenwerker 
Achmed Filali (en meer), IDEA-staf, haar vrijwilligers en journalist Thom Christiaanse mee aan de 
totstandkoming van deze lesbrief. 

In house training bij IDEA

Het pakket biedt u eerst een volledig uitgeschreven les aan. Vervolgens biedt het u mogelijkhe-
den om in andere lessen te variëren per oefening. De stellingen variëren. Zij horen bij korte, één 
minuut durende YouTube filmpjes die bekeken kunnen worden op www.openupconnect.org. 

Wilt u nog meer leren over de proactieve benadering, jongeren in hun kracht 
zetten of over de mogelijkheden om debatteren, publiek speechen en kritisch 
denken te versterken als wel het begeleiden van debatten in de klas? Neem dan 
contact op met info@idebate.nl. 
Bezoek vooral de volgende websites voor meer informatie: 
www.idebate.org
www.openupconnect.org
Facebook: Navigators Academy, International Debate Education Association

http://www.openupconnect.org
mailto:info@idebate.nl
http://www.idebate.org
http://www.openupconnect.org
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L E S  1 : 
O N D E R Z O E K E N  E N  B R A I N S T O R M E N  O V E R  S T E L L I N G E N 

De lesopzet:

2 lessen van 45 minuten 

Les 1: Doel meer inzicht in thema’s als verdeling in de maatschappij
Les 2: Toepassen van de vaardigheden

DOEL VAN DE OEFENING: 
Jongeren (verbaal) weerbaarder en kritischer te laten nadenken. Deze vaardigheden zullen 
hen erop de lange termijn van weerhouden dat ze verkeerde stappen zetten.

10 min: Opening van de les: Wat is debatteren?

DOEL VAN DE OEFENING: 
Jongeren krijgen inzicht in verschil tussen debatteren en discussiëren

INSTRUCTIES DOCENT:
5 min: Opdracht: 
Maak 4 groepjes in de klas en zet de tafels tegen elkaar aan. 

De les opent met een korte opwarmer over de vraag ‘wat is nu eigenlijk debatteren?’. Om 
dit te onderzoeken, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze krijgen een groot vel papier en 
stiften én de vraag om een ei te tekenen. In dat ei moeten ze een gezicht tekenen. Vraag de 
leerlingen om alle onderdelen in het gezicht te relateren aan debatteren. Bijvoorbeeld mond 
is spreken, oren zijn luisteren, enzovoort. Als ze allemaal een tekening hebben gemaakt, wor-
den de groepjes uitgenodigd om de tekening te presenteren. 

5 MINUTEN: NABESPREKING
Zie voor uitleg ‘Wat is Debatteren’ ook handleiding Logisch Toch pagina 8/9 en zie ook pa-
gina 19.

Ogen:  Bij debatteren zijn er altijd twee partijen. De ene partij is voor, de ander tegen. 
Bij discussiëren is dit veel genuanceerder, onduidelijker. 

Neus:  De neus wijst naar de derde partij, richting wie je discussieert: De derde partij 
bepaalt wie de sterkste argumenten had. Die derde partij kan een jury in een 
debattoernooi zijn, maar ook kiezers van een politieke partij bijvoorbeeld als 
er een politiek debat was. De kern van debatteren is dat je niet je tegenstander 
probeert te overtuigen, maar de derde partij (vaak een jury). 

Mond: Spreken
Oren: Kritisch denken
Hersenen: Logisch redeneren

Debatteren is dus wezenlijk anders dan discussiëren, waarin mensen het met elkaar oneens 
zijn en elkaar proberen te overtuigen. 
Waarom is debatteren belangrijk in een democratie? Het geeft mensen vertrouwen dat ze 
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actief hun mening mogen geven. Debatteren leert mensen ook om constructief hun mening 
te geven, met respect voor anderen. Het leert mensen om goed na te denken, hun argumen-
ten te structureren en te verdiepen. Je leert logisch na te denken en afstand te nemen van 
emoties. Ook helpt het begrip te creëren bij andersdenkenden en om te luisteren. Dit zijn 
allemaal vaardigheden die van belang zijn in een democratie. De kernvragen in een debat 
ondersteunen de debaters om te zorgen dat de argumenten kloppen, er nagedacht wordt of 
een stelling of argument eigenlijk goed of slecht is, en hoe het anders kan? (Zie hiervoor de 
kernvragen bij een debat, Logisch Toch pagina 19).

10 minuten: Uitleg door docent: Opbouwen van een argument: SExI

DOEL VAN DIT ONDERDEEL: 
De leerlingen begrijpen hoe je een argument simpel kan opbouwen aan de hand van het 
SExI model.

INSTRUCTIES DOCENT: 
U legt de leerlingen kort uit hoe je een argument opbouwt. Dit gebeurt via het ‘SEXI’ model. 
Een goed argument bestaat meestal uit drie delen:

S   =  Statement
Ex  =  Explanation (is verklaring)
I   =  Illustration (illustratie zoals voorbeeld, feitelijke gegevens, een bewijs)

Je moet dus met meer dan alleen beweringen komen om te overtuigen. Je geeft ook uitleg 
en deze uitleg illustreer je met een voorbeeld of een bewijs (zie voor meer informatie en een 
voorbeeld dat u kan geven; in Logisch Toch, pagina 25).

We gaan nu oefenen aan de hand van de video’s en stellingen.

5 minuten: PIZZA/BURGER-debat

DOEL VAN DIT ONDERDEEL:
Laten zien dat iedereen in het dagelijkse leven al debatteert. Iedereen kan debatteren, let 
maar op. 

INSTRUCTIES DOCENT:
Maak tweetallen. De een vindt pizza heerlijk en de ander burgers (maakt niet uit wat ze kie-
zen, maar de personen in de tweetallen moeten kiezen óf pizza óf burger). 
De pizza liefhebbers starten en gaan in één minuut de burger liefhebbers ervan overtuigen 
dat pizza echt het lekkerst is. Dan de burger liefhebbers, ook zij hebben één minuut de tijd 
om de pizza liefhebbers ervan te overtuigen dat burgers het lekkerst zijn. 

In een andere ronde kan deze oefening als volgt worden gedaan: de pizza liefhebbers bear-
gumenteren waarom burgers niet het lekkerst zijn en vice versa. 

Afsluiten met de vraag: Hoe vonden jullie het om te debatteren over pizza’s en burgers?

15 minuten: voor- en tegenargumenten bedenken bij YouTube stellingen 

We gaan nu aan de slag met de stellingen die de jongeren in de filmpjes naar voren brengen. 
Per stelling gaan we werken aan voor- en tegenargumenten. Bedenk met uw leerlingen een 
aantal voor- een tegenargumenten voor de keynotes/stellingen. Zowel voor- als tegenargu-
menten worden opgebouwd vanuit het SExI model. 

KORTE HERHALING SEXI-MODEL
•  Je begint je argument met een Statement. Dit is de kern van je argument. Je maakt ‘een punt’.
•  Vervolgens kom je toe aan de Explanation, je stelt je zelf de vraag; waarom? Als het heel 

goed gaat, ga je een laag dieper en stel je jezelf twee vragen: waarom is je statement waar 
en waarom is dat belangrijk? 

•  Dan kom je toe aan Illustrate. Dit kan een voorbeeld zijn, maar je kunt ook met feiten, sta-
tistieken, theorieën o.i.d. komen. Op voorhand zou je ze per stelling tien a vijftien minuten 
de tijd kunnen geven om het een en ander uit te zoeken.



7

Bekijk met de klas de video van Thalita op www.openupconnect.nl of via deze link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
Eindig de video met de stelling van Thalita op het bord.

Nodig de klas uit om in groepjes van twee voor- en tegen argumenten te bedenken bij de stelling van 
Thalita. 

Bespreek daarna open in de klas deze argumenten en het zou mooi zijn als er al eerste reac-
ties op argumenten spontaan uit de klas komen. Laat dat debat dan groeien. 

TIP VOOR DE DOCENT:
Vraag steeds door met vragen als:
• Waarom?
• Is dit belangrijk? Zo ja waarom? (Explanation)
• Heb je een voorbeeld? (Illustration)
• Wat heeft dat voorbeeld nu met je punt (je statement) te maken? (Linken)

STELLING THALITA:
 

Het is fout om mensen op grond van hun uiterlijk te beoordelen

VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Het is principieel fout om iemand op grond van 
zijn uiterlijk te beoordelen. Je beoordelingsver-
mogen is namelijk niet altijd goed en je geeft 
iemand zo ook geen eerlijke kans zichzelf te laten 
zien. 
Bijvoorbeeld Thalita. Als je op basis van haar ui-
terlijk ervan uit gaat dat ze egoïstisch is, maar je 
geeft haar toch een kans en je leert haar kennen, 
dan zal je misschien inzien dat je eerste indruk 
van haar niet klopte 

Je moet naar je intuïtie moet luisteren. 
Je hebt maar één kans om een eerste indruk 
te maken en je kunt moeilijk het tegendeel 
bewijzen als iemand een negatieve eerste 
indruk van je heeft. 
Je maakt makkelijker contact met iemand 
die er aardiger uitziet. Als iemand bijvoor-
beeld al voordat je degene ooit hebt gespro-
ken erg onaardig doet, dan laat iemand niet 
een uitnodigende indruk achter en wil je die 
persoon ook liever niet vaker spreken.

Het is niet goed om mensen in een hokje te 
plaatsen. 

Etc.

5 min. Afsluiting en doorkijkje naar volgende week ‘En nu echt debatteren’. 

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
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L E S  2  : 
E N  N U  D E B AT T E R E N

DOEL VAN DE LES: 
oefenen en écht debatteren 

5 minuten

Kort herhalen wat in de vorige les besproken is en nog een keer verschil debat en discussie 
uitleggen. En herhaal nog eens met de klas hoe een goed argument is opgebouwd.

10 minuten: Oefening Ketting debat bij de film

DOEL VAN DEZE OEFENING 
De leerlingen oefenen met het opbouwen van een argument en ze leren luisteren naar de 
ander en samenvatten wat de ander zegt.

INSTRUCTIES DOCENT: 
Stap 1: 
Bekijk met de klas de video van Samer op www.openupconnect.nl of via deze link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
De docent schrijft de stelling van Samer op het bord en daagt de jongeren uit om naar argu-
menten te zoeken via het Kring debat (zie onder kader)

STELLING SAMER: 

Dat je meer hebt dan een ander, betekent niet dat je ook meer waard bent

VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Geld maakt niet gelukkig. Je kunt qua geld 
betreft wel meer hebben, maar er kunnen ook 
andere zaken spelen waardoor je niet gelukkig 
bent. Ook maakt het feit dat je meer geld hebt je 
niet beter als persoon. Bijvoorbeeld: Yasmina is 
miljonair, maar is niet gelukkig. Ze werkt keihard 
en heeft daardoor weinig tijd voor haar vrienden 
en familie.

Je bent populairder als je meer hebt, men-
sen denken wel degelijk dat je meer waard 
bent. Deuren gaan namelijk makkelijker 
open als je meer geld hebt en mensen vin-
den je aardiger als je ze meer te bieden hebt. 
Bijvoorbeeld: Achmed heeft veel geld en is 
niet bang om dit te laten zien. Daardoor is hij 
populairder en heeft hij meer vrienden. 

Meer geld/bezittingen maken je geen beter per-
soon. De waarde van mensen moet niet bepaald 
worden aan de hand van hun vermogen, maar 
aan de hand van hoe ze anderen behandelen. 
Dat je meer geld hebt, maakt je nog geen beter 
persoon. Bijvoorbeeld: Lisa is erg rijk, maar ze is 
altijd erg denigrerend naar mensen die het niet 
zo breed hebben zoals zij. 

Geld maakt het leven makkelijker. Met meer 
geld kun je ook meer dingen doen die je 
leuk vindt. Dingen doen die je leuk vindt, 
is belangrijk, omdat je daar gelukkiger van 
wordt. Bijvoorbeeld: Jan heeft een goede 
baan en verdient daar veel geld mee. Hij kan 
hiermee vaak op vakantie en zijn hobby’s 
uitoefenen. Dat maakt Jan erg gelukkig.

Stap 2: 
De leerlingen gaan in twee rijen staan. Iedereen zorgt dat hij tegenover iemand anders staat. 
De ene rij is voor de stelling, de andere rij is tegen de stelling. 

V V V V V V V V V V V oor

T T T T T T T T T T T Tegen

Degenen die tegen de stelling zijn beginnen. Ze krijgen 1 minuut om uit te leggen waarom 
ze tegen zijn. Zij starten hun pleidooi met: Ik ben tegen de stelling dat…, want… En ze zor-
gen dat ze hun argument goed onderbouwen. 
De voorstanders krijgen daarna een minuut en doen hetzelfde. 

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
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De docent zorgt ervoor dat ze binnen de minuut blijven en roept na 1 minuut af dat de voor-
standers zijn. 

Stap 3: 
U stimuleert uw leerlingen het volgende te doen:
De tegenstanders gaan weer beginnen met het geven van hun argument. Ze proberen nu 
hun argument nog sterker te krijgen. De voorstanders beantwoorden het betoog van de 
tegenstanders met: Ik hoor dat je zegt.........(hierin vatten ze samen wat ze gehoord hebben), 
en daarna geven ze hun eigen mening. De tegenstanders doen hetzelfde. De voorstanders 
beëindigen het debat.

Stap 4: 
Nabespreking
• Wat ging goed, wat was moeilijk? 
• Belang van luisteren? 
• Belang van het duidelijk opbouwen van je argument?

TIPS VOOR DE DOCENT: 
Als de leerlingen allemaal door elkaar gaan praten zullen ze misschien even schrikken. Vertel 
hun dat dit bij de opdracht hoort. Leer te focussen op je gesprekspartner. Stimuleer de leer-
lingen om mee te doen. Loop langs de rij en moedig ze aan, vergeet niet de tijd in de gaten 
te houden. Stimuleer ze om hun argumenten te verdiepen, te vermeerderen, maar zorg 
ervoor dat ze de structuur vasthouden.

15 minuten Oefening: ‘DE VLOER OP! Met Argumenten’

DOEL VAN DE OEFENING: 
• De leerlingen oefenen hoe je argumenten kan opbouwen.
• De leerlingen leren luisteren naar elkaars argumenten.
• De leerlingen oefenen met het geven van tegenargumenten 

Stap 1: 
We kijken met de klas de YouTube film van Nassim op www.openupconnect.nl of via deze 
link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1

Stap 2: 
Print de stellingen op pag. 13-16 uit en leg ze nadat de klas de youtube film heeft gezien 
(stap 2) op de vloer.

STELLING NASSIM: 

Elk mens is gelijk

VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Voor de grondwet is iedereen gelijk. Het ge-
lijkheidsbeginsel staat in artikel 1 van onze 
grondwet en het is daarmee niet toegestaan om 
mensen ongelijk te behandelen. Gelijke gevallen 
verdienen het gelijk behandelt te worden. Dit 
gaat discriminatie tegen. Voorbeeld: het is verbo-
den om iemand op basis van zijn achtergrond af 
te wijzen voor een positie in het werkveld. 

Gelijkheid bestaat niet. Ieder mens is uniek 
en daarmee anders. De een heeft meer 
dan de ander (meer geld, meer eten, meer 
kleding, een koopwoning) en de ander is 
slimmer dan de ander. Voorbeeld: Zubeyde 
woont in een achterstandswijk in Almelo en 
verdient minder dan de helft van haar col-
lega Erik, die in een villawijk woont. Zubeyde 
en Erik zijn niet gelijk aan elkaar. 

We zijn allemaal naakt geboren en hebben bij 
onze geboorte allemaal evenveel recht - zonder 
onderscheid- op een (mens)waardig leven. 

Als we de verschillen tussen mensen verge-
ten, is dat niet eerlijk: een rijk persoon heeft 
bijvoorbeeld geen uitkering nodig, maar een 
arm persoon wel. De omstandigheden van 
mensen verschillen omdat ze een verschil-
lend leven leiden, hierdoor zijn hun behoef-
tes ook anders.

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
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Stap 3: 
De docent zet de stelling van Nassim op het bord. 

Stap 4: 
-  Hij/Zij laat jongeren de tafels aan de kant zetten en legt de vier Aviers met argumenten 

voor en tegen (p. 13-16) op de vloer 
-  Twee rechts (voor) en Twee links (tegen) op de grond in de klas. Er moet voldoende af-

stand zijn. 

Voor  Tegen

Voor   Tegen
- Hij/zij nodigt de jongeren uit om rond te lopen en de argumenten te lezen. 
-  Hij/zij nodigt de jongeren uit om te kiezen voor een argument dat hen het meeste aan-

spreekt ten opzichte van deze stelling. 
-  Vervolgens laat hij de groepjes erover praten, waarom ze dat vinden, hebben ze een voor-

beeld (herhaal in je vragen aan de jongeren steeds het SExI-model). 
-  Hij/zij gaat dan het gesprek aan en laat de verschillende standpunten op elkaar reageren. 

Er ontstaat al een soort debat. 

Zie bijlage pag. 13-16 voor de argumenten om te kopiëren op A vier of A drie papier 

10 minuten: de cijferlijn 

DOEL VAN DIT ONDERDEEL:
SExI-model oefenen aan de hand van zelfbedachte argumenten

INSTRUCTIES DOCENT: 
Bekijk met de klas de YouTube film van Marwan en schrijf na afloop de stelling op het bord. 
Op www.openupconnect.nl of via deze link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9
OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1

STELLING MARWAN: 

Rolmodellen en jongerenorganisaties moeten ondersteund worden in hun strijd 
tegen radicaliserende jongeren 

VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
De strijd tegen gewelddadige radicalisatie is 
belangrijk. Rolmodellen kunnen radicaliserende 
jongeren inspireren om op het rechte pad te 
komen en jongerenorganisaties kunnen leuke 
activiteiten organiseren om radicalisatie bij 
jongeren te voorkomen. Hoe meer betrokken 
jongeren zijn in de maatschappij, hoe kleiner de 
kans wordt dat jongeren radicaliseren. 
Voorbeeld: Volkert voelde zich altijd erg buiten-
gesloten waardoor hij zich erg eenzaam voelde. 
Het gaat steeds slechter op school en hij dreigt 
het slechte pad op te raken, tot er in zijn buurt 
door een jongerenorganisatie een dialoogavond 
wordt georganiseerd. Zijn oom, die betrokken 
is in de organisatie, haalt hem over om ook te 
komen. Sinds die dag is Volkert veel socialer 
geworden en praat hij meer en meer over maat-
schappelijke thema’s. Op school gaat het steeds 
beter en hij heeft ook nieuwe vrienden gemaakt. 

Bij jongeren die dreigen te radicaliseren, kan 
het zo zijn dat ze de overheid wantrouwen. 
Wanneer er vanuit de overheid rolmodellen 
en jongerenorganisaties worden onder-
steund, kan dit een averechts effect hebben 
en er juist voor zorgen dat jongeren nog 
meer radicaliseren. 
Voorbeeld: Als drugsverslaafde is Lisa erg 
vaak met de politie in aanraking gekomen. 
Ook heeft ze een keer voor de rechter 
moeten komen, nadat ze werd verdacht 
van dealen in harddrugs. Uiteindelijk bleek 
dat ze onschuldig was, maar dit heeft haar 
vertrouwen in de overheid wel geschaad. 
Als projecten worden gefinancierd vanuit de 
overheid, dan kan Lisa hier nog weleens met 
een sceptische bril naar kijken en terughou-
dender zijn om mee te doen aan projecten 
gefinancierd vanuit de overheid. 

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9
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•  zet de tafels aan de kant zodat er ruimte ontstaat om te bewegen. De jongeren staan in de 
cirkel.

•  Leg de A-viertjes met de cijfers 1 tot en met 7 op de grond in de klas, waarbij cijfer 1 voor 
helemaal voor de stelling staat en 7 voor helemaal tegen. 

• Vraag de leerlingen bij het cijfer te gaan staan waar zij zich het meeste thuis voelen. 
•  Vraag uw leerlingen waarom de leerling staat waar hij staat, gebruik hierbij de vragen uit 

het SExI-model: waarom, dus, omdat, heb je een voorbeeld? Je kan nu ook wat verder gaan 
in doorvragen, bijv. ‘klopt dat nu wat je zegt? Zijn de feiten juist?’, of ‘is dat nu eigenlijk goed 
of fout? En ‘heb je er een oplossing voor?’

• Zo herhaalt u steeds de stapjes van het SExI-model.

TIP RUIMTE: 
Zorg hiervoor dat er voldoende ruimte in het klaslokaal is, stoelen en tafels aan de kant.

15 minuten: Lagerhuisdebat oefenen

DOEL VAN DE OEFENING
• Deelnemers ervaren wat het betekent om gedisciplineerd te debatteren.
•  Deelnemers maken zich de stof eigen (de stelling) door er in dit debat over te praten en na 

te denken.
• Deelnemers ervaren wat het is om voor je mening uit te komen. 
• Deelnemers ervaren het, om te luisteren naar elkaar en om elkaar ruimte te geven.
•  Deelnemers leren om zelf ook in die ruimte te stappen en to the point, met goede argu-

menten, bij te dragen aan het debat.
• Leerlingen leren wat jureren betekent. 

INSTRUCTIES DOCENT
- De verschillende oefeningen zijn bedoeld om variatie in de oefeningen aan te brengen. 
-  Om variatie in de debatvorm aan te brengen, kunt u ook gebruik maken van het Lager-

huisdebat. Het Lagerhuisdebat werkt als volgt:
-  Bekijk met de klas het filmpje van Anwar op www.openupconnect.nl of via deze link: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
- Op het bord schrijft u de stelling. 
- Vervolgens deelt u de klas in drie groepen. 
- Twee groepen gaan in een rij tegenover elkaar staan, de derde groep is de jury. 
-  Leg aan uw klas het Lagerhuisdebat uit: het is afgeleid van het Britse parlementaire debat, 

maar uiteraard met veel minder regels. Wellicht dat sommige leerlingen het al van tv kennen. 

Leg vervolgens de spelregels uit. (Tip: om het interactiever te maken, kunt de jury ook zelf de 
regels laten maken!)

DE REGELS ZIJN:
- Er wordt met respect gesproken;
- Er wordt naar elkaar geluisterd;
- Argumenten zijn goed opgebouwd;
-  Mensen zijn in staat om samen te vatten wat de ander zei en vervolgens hun eigen me-

ning te geven.

Er is een deskundige die een probleem schetst over een bepaald onderwerp. Aan het eind 
komt hij met de stelling. Dit is in dit geval het videofragment. De twee teams gaan met elkaar 
in gesprek onder leiding van de gespreksleider (de docent).
•  Degenen die iets wilt zeggen naar aanleiding van de stelling gaat staan, maar mag pas 

spreken als de gespreksleider hem het woord geeft.
• De gespreksleider is de baas en beslist wie mag spreken. 

Na 5-10 minuten is het debat afgelopen en geeft de jury aan welk team de winnaar is en 
waarom. Bespreek het debat na afloop na en betrek daar de jury ook bij. 

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
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TIPS VOOR DOCENTEN:
Leg de jury ook kort uit waar ze op moeten letten (herhaal nogmaals de spelregels). Dus 
wordt er naar elkaar geluisterd, wordt er met respect gesproken, worden argumenten goed 
opgebouwd, zijn mensen in staat om samen te vatten wat de ander zei en vervolgens hun 
eigen mening geven, etc. Wees als docent duidelijk de gespreksleider. Houd de discipline 
tussen de leerlingen groot, zodat ze niet door elkaar praten, en respect houden. De docent 
kan er ook voor kiezen om de jury zelf haar regels te laten maken, terwijl de groepen voor en 
tegen zich voorbereiden op het debat.

NB: Extra oefening ter vervanging van andere oefeningen of voor een extra les:

10 minuten: het maken van een argumentenladder

DOEL VAN DIT ONDERDEEL
Jongeren leren om een reeks van argumenten te maken die met elkaar samenhangen. Ze 
stellen zich steeds de vraag; WAAROM? 
Jongeren leren logisch stellingen te verdedigen met behulp van argumenten en subargu-
menten.

INSTRUCTIES DOCENT:
Print de ladder (zie bijlage 2) en deel deze uit in de klas. Bedenkt een stelling en vraag uw 
leerlingen of ze de rest van de ladder willen invullen.
- Bekijk weer een (door u zelf gekozen) filmpje met de jongeren. 
-  Zet de stelling op het bord (u kunt op OPEN UP! Connect www.openupconnect.org hele 

goede filmpjes in Engels met Nederlandse ondertiteling vinden.
- Laat de jongeren de stelling in het bovenste vakje invullen (kan overigens in ieder vakje). 
- Laat ze de rest invullen in tweetallen. 

http://www.openupconnect.org
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TEGEN:
Gelijkheid bestaat niet. 

Ieder mens is uniek 
en daarmee anders. De 
een heeft meer dan de 
ander (meer geld, meer 

eten, meer kleding, 
een koopwoning) en de 

ander is slimmer dan de 
ander. 
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TEGEN:
Als we de verschillen 

tussen mensen vergeten, 
is dat niet eerlijk: 

een rijk persoon heeft 
bijvoorbeeld geen 

uitkering nodig, maar 
een arm persoon wel. 
De omstandigheden 

van mensen verschillen 
omdat ze een 

verschillend leven 
leiden, hierdoor zijn 
hun behoeftes ook 

anders. 
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VOOR:
Voor de grondwet is 
iedereen gelijk. Het 
gelijkheidsbeginsel 

staat in artikel 1 
van onze grondwet en 
het is daarmee niet 

toegestaan om mensen 
ongelijk te behandelen. 

Gelijke gevallen 
verdienen het gelijk 
behandelt te worden. 
Dit gaat discriminatie 

tegen.
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VOOR
We zijn allemaal naakt 
geboren en hebben bij 
onze geboorte allemaal 
evenveel recht - zonder 

onderscheid- op een 
(mens)waardig leven.
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S T E L L I N G
B I J V.  ‘ W E  Z I J N  A L L E M A A L  G E L I J K

A R G U M E N T A R G U M E N T

S U B A R G U M E N T S U B A R G U M E N T S U B A R G U M E N T

▼ HOEZO?

DUS ▲

▼ HOEZO?

DUS ▲

▼ HOEZO?

DUS ▲

▼ HOEZO?

DUS ▲

B I J L A G E  2 ;  A R G U M E N T E N L A D D E R

S U B A R G U M E N T

▼ HOEZO?

DUS ▲

▼ HOEZO?

DUS ▲

Als leerlingen al meer gevorderd zijn kunnen ze zelf nog een laag aan subargumenten aanbrengen
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B I J L A G E  3 ;  S T E L L I N G E N  E N  A R G U M E N T E N  O P  E E N  R I J TJ E

Filmpjes zijn te vinden op:
op www.openupconnect.nl  of via deze link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1

STELLING THALITA:

Het is fout om mensen op grond van hun uiterlijk te beoordelen
VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Het is principieel fout om iemand op grond van 
zijn uiterlijk te beoordelen. Je beoordelingsver-
mogen is namelijk niet altijd goed en je geeft 
iemand zo ook geen eerlijke kans zichzelf te laten 
zien. 
Bijvoorbeeld Thalita. Als je op basis van haar ui-
terlijk ervan uit gaat dat ze egoïstisch is, maar je 
geeft haar toch een kans en je leert haar kennen, 
dan zal je misschien inzien dat je eerste indruk 
van haar niet klopte. 

Je moet naar je intuïtie moet luisteren. 
Je hebt maar één kans om een eerste indruk 
te maken en je kunt moeilijk het tegendeel 
bewijzen als iemand een negatieve eerste 
indruk van je heeft. 
Je maakt makkelijker contact met iemand 
die er aardiger uitziet. Als iemand bijvoor-
beeld al voordat je degene ooit hebt gespro-
ken erg onaardig doet, dan laat iemand niet 
een uitnodigende indruk achter en wil je die 
persoon ook liever niet vaker spreken.

Het is niet goed om mensen in een hokje te 
plaatsen. 

Etc.

STELLING SAMER: 

Dat je meer hebt dan een ander, betekent niet dat je ook meer waard bent
VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Geld maakt niet gelukkig. Je kunt qua geld 
betreft wel meer hebben, maar er kunnen ook 
andere zaken spelen waardoor je niet gelukkig 
bent. Ook maakt het feit dat je meer geld hebt je 
niet beter als persoon. Bijvoorbeeld: Yasmina is 
miljonair, maar is niet gelukkig. Ze werkt keihard 
en heeft daardoor weinig tijd voor haar vrienden 
en familie.

Je bent populairder als je meer hebt, men-
sen denken wel degelijk dat je meer waard 
bent. Deuren gaan namelijk makkelijker 
open als je meer geld hebt en mensen vin-
den je aardiger als je ze meer te bieden hebt. 
Bijvoorbeeld: Achmed heeft veel geld en is 
niet bang om dit te laten zien. Daardoor is hij 
populairder en heeft hij meer vrienden. 

Meer geld/bezittingen maken je geen beter per-
soon. De waarde van mensen moet niet bepaald 
worden aan de hand van hun vermogen, maar 
aan de hand van hoe ze anderen behandelen. 
Dat je meer geld hebt, maakt je nog geen beter 
persoon. Bijvoorbeeld: Lisa is erg rijk, maar ze is 
altijd erg denigrerend naar mensen die het niet 
zo breed hebben zoals zij. 

Geld maakt het leven makkelijker. Met meer 
geld kun je ook meer dingen doen die je 
leuk vindt. Dingen doen die je leuk vindt, 
is belangrijk, omdat je daar gelukkiger van 
wordt. Bijvoorbeeld: Jan heeft een goede 
baan en verdient daar veel geld mee. Hij kan 
hiermee vaak op vakantie en zijn hobby’s 
uitoefenen. Dat maakt Jan erg gelukkig.

http://www.openupconnect.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9OmP7GM0G5c0MBGKL-qbz57PcCV8ZpW1
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STELLING NASSIM: 

Elk mens is gelijk
VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
Voor de grondwet is iedereen gelijk. Het ge-
lijkheidsbeginsel staat in artikel 1 van onze 
grondwet en het is daarmee niet toegestaan om 
mensen ongelijk te behandelen. Gelijke gevallen 
verdienen het gelijk behandelt te worden. Dit 
gaat discriminatie tegen. Voorbeeld: het is verbo-
den om iemand op basis van zijn achtergrond af 
te wijzen voor een positie in het werkveld. 

Gelijkheid bestaat niet. Ieder mens is uniek 
en daarmee anders. De een heeft meer 
dan de ander (meer geld, meer eten, meer 
kleding, een koopwoning) en de ander is 
slimmer dan de ander. Voorbeeld: Zubeyde 
woont in een achterstandswijk in Almelo en 
verdient minder dan de helft van haar col-
lega Erik, die in een villawijk woont. Zubeyde 
en Erik zijn niet gelijk aan elkaar. 

 We zijn allemaal naakt geboren en hebben bij 
onze geboorte allemaal evenveel recht - zonder 
onderscheid- op een (mens)waardig leven.

Als we de verschillen tussen mensen verge-
ten, is dat niet eerlijk: een rijk persoon heeft 
bijvoorbeeld geen uitkering nodig, maar een 
arm persoon wel. De omstandigheden van 
mensen verschillen omdat ze een verschil-
lend leven leiden, hierdoor zijn hun behoef-
tes ook anders.

STELLING MARWAN: 

Rolmodellen en jongerenorganisaties moeten ondersteund worden in hun 
strijd tegen radicaliserende jongeren
VB. VOORARGUMENTEN VB. TEGENARGUMENTEN 
De strijd tegen gewelddadige radicalisatie is 
belangrijk. Rolmodellen kunnen radicaliserende 
jongeren inspireren om op het rechte pad te ko-
men en jongerenorganisaties kunnen leuke acti-
viteiten organiseren om radicalisatie bij jongeren 
te voorkomen. Hoe meer betrokken jongeren zijn 
in de maatschappij, hoe kleiner de kans wordt 
dat jongeren radicaliseren. 
Voorbeeld: Volkert voelde zich altijd erg buiten-
gesloten waardoor hij zich erg eenzaam voelde. 
Het gaat steeds slechter op school en hij dreigt 
het slechte pad op te raken, tot er in zijn buurt 
door een jongerenorganisatie een dialoogavond 
wordt georganiseerd. Zijn oom, die betrokken 
is in de organisatie, haalt hem over om ook te 
komen. Sinds die dag is Volkert veel socialer 
geworden en praat hij meer en meer over maat-
schappelijke thema’s. Op school gaat het steeds 
beter en hij heeft ook nieuwe vrienden gemaakt. 

Bij jongeren die dreigen te radicaliseren, kan 
het zo zijn dat ze de overheid wantrouwen. 
Wanneer er vanuit de overheid rolmodellen 
en jongerenorganisaties worden onder-
steund, kan dit een averechts effect hebben 
en er juist voor zorgen dat jongeren nog 
meer radicaliseren. 
Voorbeeld: Als drugsverslaafde is Lisa erg 
vaak met de politie in aanraking gekomen. 
Ook heeft ze een keer voor de rechter 
moeten komen, nadat ze werd verdacht 
van dealen in harddrugs. Uiteindelijk bleek 
dat ze onschuldig was, maar dit heeft haar 
vertrouwen in de overheid wel geschaad. 
Als projecten worden gefinancierd vanuit de 
overheid, dan kan Lisa hier nog weleens met 
een sceptische bril naar kijken en terughou-
dender zijn om mee te doen aan projecten 
gefinancierd vanuit de overheid. 




