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Didactisch principe 4

Argumenteren

Door argumenteren kan tot een betere formulering, een betere analyse van het vraagstuk 

en uiteindelijk tot betere oplossingen gekomen worden. 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.

Doelen
Om goede argumenten te geven integreren de 

leerlingen bewijzen die ze hebben verkregen door 

middel van kennisverwerving (doel 1). Ook zijn ze 

bereid om hun oordeel bij te stellen op grond van 

nieuwe inzichten.

Leerlingen leren hoe ze een kwalitatief goed 

oordeel vormen (doel 2). Hiervoor kennen ze het 

verschil tussen meningen en argumenten en kennen 

ze de regels van argumenteren. Ze ontdekken dat 

anderen ook (goede) argumenten hebben, ongeacht 

het standpunt.

In de discussie (doel 3) maken de leerlingen gebruik 

van hun argumenten, omdat ze inzien wat het 

belang is van argumenteren. Ze voelen zich hierin 

bekwaam en hebben er plezier in.

Opbrengsten

Argumenteren bevordert de autonomie. Door leerlingen 

te leren argumenteren zijn zij in staat hun eigen positie te 

verdedigen, te bevestigen of te herzien. Door het horen en 

gebruiken van goede argumenten waarin feiten worden 

geïntegreerd, wordt meer geleerd over het vraagstuk Zo leidt 

samen argumenteren tot betere oplossingen. Hiervoor zijn 

collectieve argumentatievaardigheden nodig.

Collectieve argumentatievaardigheden

In Bèta Burgerschap discussiëren vier tot vijf leerlingen (de 

actorgroep) met elkaar over een zo optimaal mogelijke 

oplossing die tegemoet komt aan de belangen van hun 

actor. De kwaliteit van de argumenten die worden gebruikt 

in de discussie hangt onder andere af van de reacties van 
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anderen. Dat is anders dan in een betoog, waarin een leerling 

zijn eigen voor- en tegenargumenten tegen elkaar afweegt 

en niet hoeft in te gaan op de argumentatie van een ander. 

In discussies gebeurt dat wel. Wanneer het gaat om de 

argumentatievaardigheden van een groep spreken we van 

collectieve argumentatievaardigheden. 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.

Tips voor in de klas

•  Stel open vragen (zie ‘samen denken’) en laat de leerlingen  

 aan het woord.

•  Weet wat het actuele argumentatieniveau van je leerlingen is.

•  Demonstreer en begeleid leerlingen in het formuleren van  

 argumenten.

•  Reflecteer op de kwaliteit van de discussie, de argumenten  

 en de feiten.

Neem contact op met TechYourFuture  

(www.techyourfuture.nl) voor de lessenserie  

voor argumenteren met leerlingen. 

Try-out! Ingaan op de argumentatie

Try-out! 

Ken je de welles/nietes discussie? Er is geen sprake van 

discussie, alleen een herhaling van de eigen redenering: 

“Nietes, kernenergie is stom” “Welles, kerncentrales zijn de 

toekomst. ”.

1. Geef inzicht in wat er gebeurt. Teken de huidige  

 argumentatiestructuur uit.

2. Stimuleer leerlingen de ander vragen te stellen om de ander  

 beter te begrijpen, de ander te stimuleren argumenten te  

 gebruiken en zo zelf ook meer handvatten te krijgen om op  

 te reageren.

3. Stimuleer leerlingen (tegen)argumenten te bedenken en  

 een tegenargument te weerleggen.

4. Teken de nieuwe argumentatiestructuur uit en visualiseer  

 hoe ze samen tot een betere oplossing komen door  

 argumenten af te wegen.

“Op een gegeven moment zeiden andere kinderen: hoe zie je dat dan 

voor je? Eerder werd een voor-, en nadeel genoemd en nu gingen ze 

echt langer op een argument door. Dat ze er echt over nadenken.”  

Melvin Halkers, leerkracht op De Dorpsschool in Bathmen.

Deel
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Wil je in jouw onderwijs burgerschapsvorming combineren met bèta
en technologie? Dan is het nieuwe praktijkboek van TechYourFuture 
interessant voor jou! 

Bèta Burgerschap leert leerlingen groepgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor een 
maatschappelijk-technologisch vraagstuk. In het praktijkboek wordt deze aanpak stapsgewijs 
toegelicht. Ook biedt het praktische handreikingen om je burgerschapsonderwijs vorm te geven. 

Wat? Praktijkboek Bèta en technologie in 
burgerschapsonderwijs
Voor wie? Primair- en voortgezet onderwijs
Wanneer? December 2019 (verwacht)
 
Vraag vóór 1 december de GRATIS digitale 
versie aan via info@techyourfuture.nl. 
Vermeld daarbij jouw naam en de naam van
je school.

“Deze aanpak leert leerlingen kritisch 
denken en niet zomaar aannemen wat 
er allemaal gezegd wordt.”


