Principe 4: Argumenteren
(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p. 32-33)
Definitie
Argumenten worden geformuleerd op basis van bewijs en worden gebruikt om
standpunten, oplossingen en beslissingen te onderbouwen. In discussies, die bij
Bèta Burgerschap belangrijk zijn, wordt ingegaan op de argumentatie van een
ander. Het gaat daarom om collectieve argumentatievaardigheden, de
vaardigheden van een groep. Denk daarbij aan het vragen om toelichting, het
doorgaan op het argument van een ander, het geven van een tegenargument,
of het weerleggen van een tegenargument van een ander. Door goed te
argumenteren kan tot een betere formulering, een betere analyse van het
vraagstuk en uiteindelijk tot betere oplossingen gekomen worden.
Argumenteren bevordert de autonomie van leerlingen.
Hoe herken je het?
Vaak wordt argumenteren geassocieerd met debatteren. In Bèta Burgerschap wordt niet
geargumenteerd om te winnen, maar om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Dit kan ook
de oplossing van de ander of een compromis zijn.
Voorbeeldcasus
#Kernenergie #GroeneEnergie #Duurzaam
In groep 8 proberen leerlingen consensus te bereiken over het opwekken van energie. Een leerling
geeft aan: “Ik zie kernenergie als de meest duurzame vorm van energie. Het is schoon, het levert super
veel energie op en er gaat echt bijna nooit iets mis.” De rest kiest liever voor wind- en zonne-energie.
“Kernenergie is gevaarlijk!” geven ze aan als tegenargument. Maar de leerling laat zich niet zo snel
overhalen en probeert dit tegenargument te weerleggen. “Hoe vaak gaat het mis dan? En
kerncentrales zijn inmiddels toch veel beter beveiligd? Wind- en zonne-energie leveren veel te weinig
op. Dan moeten we óók de kolencentrales blijven gebruiken.” Samen besluiten ze dat ze meer
informatie nodig hebben over deze vragen, voordat ze tot een goede oplossing kunnen komen.
Leeractiviteiten
Er worden drie voorbeelden van praktische leeractiviteiten gedeeld waardoor je kennis maakt met
en aandacht schenkt aan het principe Argumenteren.
Leeractiviteit 1: Mickey lost ’t op!
Leeractiviteit 2: Argumentenbingo
Leeractiviteit 3: Informatie organiseren
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Leeractiviteit 1: Mickey lost ’t op!
Doelgroep: Midden- en bovenbouw
Leerdoel: De leerlingen leren een standpunt in te nemen, onderbouwd met argumenten die
gebaseerd zijn op bewijs (stap 3 Beslissen).
Duur: 20 minuten
Differentiatie: Kies een verwerkingsvorm die past bij het niveau van de leerlingen, zoals het
formuleren van de argumenten in een paar zinnen of het uiteenzetten hiervan in een betoog.
Toelichting
Dat je een argument moet hebben om een keuze te verantwoorden, weten veel leerlingen wel. Maar
wanneer is iets een goed argument? In Bèta Burgerschap spreken we van een ‘goed argument’ als er
bewijs voor is. Eigenlijk net als in een detective. Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, ofwel:
praesumptio innocentiae (Latijns). Het is een grondbeginsel van ons strafrecht.
De activiteit
1. Neem met de leerlingen het stripverhaal op de volgende pagina door. Bespreek dat Mickey
niet zomaar iemand kan beschuldigen: “Ik denk dat het die met de hoed is!”. Als je niet kunt
controleren of die informatie klopt, dan is het een mening. Voor zo’n beschuldiging heb je
feiten nodig. Je moet het kunnen controleren.
2. Geef de leerlingen de opdracht hun mening te bepalen, hiervoor bewijzen te verzamelen en
deze als een argument te formuleren. Hiervoor kunnen ze signaalwoorden gebruiken: want,
omdat, namelijk, daarom.
3. Bespreek de gevonden feiten en de geformuleerde argumenten. Leg de link naar andere zaken
waarin argumenten belangrijk zijn.
Voorbeeld

Tip! Er zijn meerdere stripverhalen
beschikbaar van Mickey lost ’t op!
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Leeractiviteit 2: Argumentenbingo
Doelgroep: Midden- en bovenbouw
Leerdoel: De leerling leert verschillende begrippen kennen, zoals argumenteren, bewijs, standpunt
en mening (stap 3 Beslissen).
Duur: 20 minuten
Differentiëren: Breid de begrippenlijst uit met begrippen als tegenargument, oorzaak en gevolg.
Toelichting
Soms staat en valt een bepaalde instructie of activiteit met het feit dat je elkaars taal niet verstaat.
Hoe kunnen we verwachten dat iemand een ei pocheert als hij of zij niet weet wat dit inhoudt? Ook
bij argumenteren is kennis over begrippen (bijv. standpunt en bewijs) belangrijk. Deze activiteit helpt
leerlingen deze begrippen te herkennen en te gebruiken. Tevens helpt het inzichtelijk te maken dat
iemand met argumenten in een discussie veel sterker staat.
De activiteit
1. Leg de diverse begrippen uit en wijs de leerlingen op de toelichting op het bingoblad (zie
volgende pagina). Geef aan dat de leerlingen straks gaan luisteren of kijken naar een discussie.
Vervolgens moeten zij een fiche leggen, een kruisje zetten of hun hand opsteken wanneer ze
één van de begrippen op de bingokaart tegenkomen.
2. Je kunt nu zelf argumenteren met één van de leerlingen voor de klas, de reacties onder de
stelling van het Jeugdjournaal analyseren of de tekst die de leerlingen ter voorbereiding op de
discussie hebben gemaakt screenen.
3. Bespreek de kwaliteit van de discussies die jullie hebben bekeken aan de hand van de
ingevulde bingokaart. Wat is het effect van het gebruik van dergelijke woorden en zinnen in
een discussie?
Voorbeeld
Kijk bijvoorbeeld een finaledebat,
waarin leerlingen met elkaar debatteren
over stellingen als: ‘Kinderen onder de
12 jaar mogen niet op Facebook en
Instagram’:
https://www.youtube.com/watch?v=xr
QfgsxtbeY&feature=youtu.be
Tip! Kijk ook op www.derdekamer.nl
voor meer filmpjes, lesmateriaal en
spelletjes.
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Bingokaart
Standpunt/mening

Argument

Iets wat iemand vindt.

Iemand vertelt waarom hij/zij iets wel of niet vindt,
doet of wilt.

“Ik vind Boef een goede rapper”.
(Herken je aan ‘Ik vind’)

“Ik vind dat iedereen op voetbal moet, want dat is
goed voor je conditie”.
(Herken je aan signaalwoorden: want, omdat, dat
blijkt uit, immers, namelijk, de reden is, vanwege)

Bewijs

Tegenargument

Bewijs bestaat uit feiten die je kunt controleren.

Een argument van iemand die het niet met een
eerder genoemd argument eens is.

“Ik ben goed in sommen maken. Pak de cijfers van
de rekentoets er maar bij!”
(Herken je aan feiten die je kan opzoeken)

“Ondanks dat jij Frozen 2 een grappige film vindt,
wil ik niet naar Frozen 2 kijken omdat ik hem al 100
keer heb gezien.”
(Herken je aan signaalwoorden: maar, ondanks, aan
de andere kant, daar tegenover, daarentegen,
hoewel, echter toch)
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Leeractiviteit 3: Informatie organiseren
Doelgroep: Midden- en bovenbouw
Leerdoel: Leerlingen leren informatie te organiseren en op basis hiervan een argument te formuleren
(stap 2 Analyseren).
Duur: 30 minuten
Differentiëren: Pas de stelling en de vorm van de discussie aan op het niveau van de leerlingen.
Toelichting
Tijdens een discussie gaan leerlingen vaak opnieuw op zoek naar informatie om argumenten te
vormen of te versterken. Het zoeken, vinden, beoordelen en gebruiken van informatie (bewijs voor je
argument) is niet makkelijk. Bovendien komt het vaak voor dat leerlingen eerder opgezochte
informatie tijdens een discussie vergeten. In deze activiteit help je leerlingen informatie direct te
gebruiken als basis voor argumenten en help je ze de kennis te organiseren en vast te leggen.
De activiteit
1. Beschrijf de situatie van een slordige kledingkast. Alle kleren liggen door elkaar, waardoor je
de kleren niet makkelijk terug kunt vinden. Door de kleren netjes te ordenen, is het makkelijk
om snel de juiste broek te vinden. Leg uit dat dit met informatie zoeken precies zo gaat. Soms
lees je heel veel informatie, maar kun je dit niet allemaal onthouden.
2. Vertel aan de leerlingen dat ze gaan discussiëren, waarbij ze informatie moeten gebruiken in
hun argumenten. Tijdens de discussie moeten de leerlingen natuurlijk wel gebruik kunnen
maken van deze informatie, waardoor het belangrijk is dat ze dit kunnen onthouden. Leg uit
dat ze dit gaan doen met een kledingkast/ informatiekast.
3. Kies één stelling bij het onderwerp waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld: “Julius Caesar was
een goede leider”, wanneer het geschiedenis betreft. Laat de leerlingen op internet en/ of in
boeken bewijs voor en tegen deze stelling verzamelen en laat hen de gevonden informatie op
de fictieve kastdeuren schrijven.
4. Laat de leerlingen vervolgens, op basis van de informatie die ze hebben gevonden,
argumenten voor en tegen de stelling formuleren en in de fictieve kast leggen.
5. Houd met de leerlingen een discussie, waarin zij gebruik maken van hun argumenten.
6. Evalueer samen met de leerlingen of en hoe het ordenen van informatie heeft geholpen
tijdens de discussie.
Voorbeeld

Julius Caesar was een
goede leider
Argumenten
voor

Argumenten
tegen
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