
Print het formulier van de kritische vragen uit en laat ze deze bij de hand houden tijdens het debat. Dit zal ze
helpen meer inhoudelijke vragen te stellen aan elkaar.

Werkwijze:
Zorg dat je een verschil hebt in leerlingen die voor en tegen zijn, je kunt de kaartjes op de volgende 
pagina gebruiken om de leerlingen een rol of kant te geven. Laat de leerlingen in een kring, of tegenover 
elkaar zitten zitten

Onderzoek:
- Geef de leerlingen minimaal 10 minuten de tijd om onderzoek te doen naar informatie over de stelling. Laat ze
feiten opzoeken die ze kunnen gebruiken om de rest te overtuigen. 
- Welke vragen of feiten kunnen ze verwachten van de andere partij? Laat ze hier op voorhand al informatie over
zoeken zodat ze hier informatie over hebben.
Al deze informatie mogen ze opschrijven en meenemen. 

Het debat:
- Laat ze feiten combineren met hun eigen mening. Gebruik je stem en lichaamshouding om overtuigend te zijn. Laat
ze er bewust van zijn dat de andere partij ook een mening en feit zal inzetten. Ze zullen dus kritisch moeten
nadenken over de antwoorden en informatie die ze krijgen. 
Als je net begint met deze werkvorm kan je tijdens het debat een pauze inlassen en ze tijd geven om meer onderzoek
te doen, ze zullen nu gerichter kunnen zoeken.

- Bepaal aan het eind van het debat wie sterk naar voren kwam. Bespreek ook waarom jullie dit vinden en laat deze
persoon vertellen wat hij of zij heeft gedaan om dit te bereiken

Een debat of een Socratic Seminar



Voor Voor Voor Voor

Voor Voor Voor Voor

Voor Voor Voor Voor

Voor Voor Voor Voor



Tegen Tegen Tegen Tegen

Tegen Tegen Tegen Tegen

Tegen Tegen Tegen Tegen

Tegen Tegen Tegen Tegen



Ongezond eten moet
verboden worden.

Stelling 1



Ouders zijn
verantwoordelijk voor de

wandaden van hun
kinderen.

Stelling 2



Je mag geweld gebruiken
als iemand je lastig valt.

Stelling 3



Je mag altijd alles zeggen
wat je denkt.

Stelling 4



Van televisie kijken word
je dom.

Stelling 5



De boetes op rommel op
straat gooien moeten veel

hoger worden.

Stelling 6



Leerlingen mogen
meebeslissen over wat ze

op school leren.

Stelling 7



Rokers krijgen geen
ziektekosten vergoed als
ze door het roken ziek

worden.

Stelling 8



Alle Nederlandse
schoolkinderen moeten een

schooluniform dragen.

Stelling 9



Fietsers moeten verplicht
een helm dragen.

Stelling 10



Alle dierentuinen moeten
dicht.

Stelling 11



Rijke mensen zijn
verantwoordelijk voor

arme mensen.

Stelling 12



Het weekeinde moet een
dag langer worden.

Stelling 13



Op elk schoolplein moet
een zwembad komen.

Stelling 14



Voor spugen op straat
moet je een flinke boete

krijgen.

Stelling 15



Eigen stelling 


