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Dialoog in de klas

Doel van het pakket 

+ Leg het uit
Deze methodieken focussen op het oefe-
nen van algemene spreekvaardigheid bij 
je leerlingen. 

+ Neem een standpunt in 
In deze methodieken daag je je leerlingen 
uit om actief een standpunt in te nemen 
en hun eigen mening te vormen over een 
onderwerp. 

+ Overtuig de ander 
Deze methodieken zetten in op argumenten 
leren opbouwen en anderen overtuigen.

+ Rollenspel 
Deze methodieken kan je gebruiken om 
je leerlingen te leren hoe ze zich kunnen 
inleven en respect hebben voor de mening 
van anderen.

Doel van  
het pakket

Wat mag je verwachten? 
De bundel gespreksmethodieken bestaat uit 15 methodieken,  
die zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Jongeren leren communiceren is een essentieel onderdeel van het 
klasgebeuren. Toch is het als leerkracht niet altijd gemakkelijk de dialoog 
op gang te brengen in de klas: de één is al mondiger dan de ander, niet 
elk onderwerp leent zich even goed tot een discussie of klasgesprek en 
ook niet iedereen heeft overal zomaar een mening over klaar. Hoe kan 
je jongeren stimuleren om toch hun stem te gebruiken? 

Deze bundel met gespreksmethodieken geeft leerkrachten handvaten 
en ondersteunt hen om op verschillende (laagdrempelige) manieren in te 
zetten op de ontwikkeling van gespreksvaardigheden. Dit is een aanvulling 
op nieuwsmakers.be, feitencheckers.be en opiniemakers.be.
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Algemene gesprekstips

Algemene 
gesprekstips               

Een gesprek aangaan met je leerlingen 
is niet altijd makkelijk. Naast een goede 
methodiek gebruiken, zijn er nog een aantal 
tips die je kan toepassen.

2. Voel op voorhand 
de sfeer aan. 

Het is niet altijd het ideale moment om over een 
bepaald thema het gesprek in de klas op te starten. 
Probeer dus goed aan te voelen waar jouw klas 
op dat moment nood aan heeft.

1. Ga op voorhand na wat wil je 
bereiken met het gesprek. 

Wil je een conversatie starten, een discussie of 
een debat houden of een dialoog voeren. Elke 
vorm van gesprek heeft een bepaalde focus. Bij 
een conversatie ga je eerder over koetjes en kalfjes 
praten. Voer je een discussie of een debat dan ga 
je verschillende standpunten tegenover elkaar 
afwegen en je gelijk proberen halen. Er zijn onder-
ling verschillen. Bij een dialoog is er ook een soort 
breuk, maar ga je elkaar proberen te begrijpen en 
een soort van common ground zoeken. 

3. Start met een check-in. 
Door te starten met een vraag, statement, … over 
iets dat nog niet zoveel met het thema te maken 
heeft, kan je je leerlingen op hun gemak stellen en 
zelf ook rustig in het thema stappen.

Voor het gesprek



Tijdens het gesprek

1. Zorg voor een open gesprek. 
Stel vragen om het denken op gang te brengen, 
maar geef daarbij zelf geen antwoorden. Zo sti-
muleer je leerlingen om zelf met verschillende 
ideeën te komen.

3. Vraag jongeren waarop 
hun mening gebaseerd is.

Zo kan je makkelijker begrijpen waarom een 
jongere iets zegt of fel reageert. Bovendien krij-
gen je leerlingen zo ook meer inzicht in elkaars 
leefwereld, waardoor ze meer begrip voor an-
dere standpunten leren hebben en elkaar beter 
begrijpen.

6. Emoties hebben ook 
aandacht nodig. 

Heb niet enkel oog voor argumenten of meningen, 
maar ook voor de emoties die ze oproepen. Laat 
leerlingen hun eigen gevoel verwoorden: moedig 
hen aan om vanuit de ik-persoon te praten en niet 
te veralgemenen.

2. Zoom uit naar de 
achterliggende vraag. 

Is er in de klas bijvoorbeeld een hevig gesprek 
over standbeelden van een koloniaal verleden 
in ons straatbeeld, dan kan het helpen om uit te 
zoomen naar de achterliggende vraag ‘Wanneer 
is censuur oké?’ 5. Focus op diversiteit.

Laat diverse standpunten, meningen en bronnen 
aan bod komen, zo creëer je een helikopterzicht. 
Bekijk het ook breder voor jezelf, wees je bewust 
van je eigen referentiekader.

4. Probeer zelf niet te oordelen. 
Wanneer je duidelijk weet dat het om foute infor-
matie gaat, mag je dit aangeven, maar probeer het 
gesprek steeds open te houden. Wanneer jij zegt 
‘dit klopt niet’, sluit je het gesprek voor leerlingen 
die hier anders over denken.
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Algemene gesprekstips

Het einde van 
het gesprek

1. Rond het gesprek goed af.  
Het bepaalt voor een groot stuk mee welk gevoel 
leerlingen aan dit gesprek zullen overhouden. 
Bedank hierbij ook de leerlingen voor hun input. 
Geef mee wat het doel was van het gesprek en 
of je er nadien nog op zal terugkomen. 

3. Eindig met een check-out. 
Laat bijvoorbeeld elke leerling kort vertellen wat 
ze onthouden of meenemen uit het gesprek, laat 
ze een gedachte opschrijven op een kaartje en in 
een doos steken, …  

2. Maak tijd voor een nagesprek.
Pols bij je leerlingen welk gevoel ze aan dit gesprek 
overhouden en of ze nog met iets zitten. Laat je 
je leerlingen dit liever op een anonieme manier 
doen? Gebruik dan één van de online tools op  
pag. 6.



Tools om 
het gesprek te 
stimuleren
                Er bestaan heel wat tools die je kan inzetten in je klas om je leerlingen 

te stimuleren om hun mening te uiten en om in gesprek te gaan. 
Hieronder vind je er een aantal terug. Alle apps die vermeld staan, 
kan je gratis gebruiken.

Geef elke leerling een aantal stokjes. Elke keer 
een leerling aan het woord komt, moet deze een 
stokje afgeven. Zijn de stokjes op? Dan kan deze 
leerling niets meer zeggen. Je kan bovendien ook 
afspreken dat iedereen minstens één of zelfs alle 
stokjes opgebruikt moet hebben.

Op zoek naar leuke manieren om een stemming 
te organiseren? De Vlaamse Scholierenkoepel 
verzamelde een hele hoop creatieve ideeën. Je 
kan ze gratis raadplegen via http://bit.ly/3GESs1L

Offline 
tools
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Tools

Tricider
Via Tricider kan je leerlingen meningen en bij-
horende pro- en contra-argumenten laten 
toevoegen. Bovendien kan er ook gestemd 
worden op het beste idee.

Slido
Met Slido kan je online tijdens een gesprek vra-
gen insturen en stemmen op goede vragen 
van anderen.

Pollmaker
Wil je je leerlingen laten stemmen op één vraag? 
Stel je hen liever verschillende vragen in quizfor-
mat? Met Pollmaker kan je heel laagdrempelig 
aan de slag!

Mentimeter
Een quiz, open vragen, een woordenwolk, … 
Mentimeter is een online tool boordevol moge-
lijkheden om je gesprek een boost te geven!

Kahoot
Wil je een quiz doen bij je leerlingen over een 
bepaald thema? Met Kahoot steek je je quiz in 
een handomdraai in een leuk en competitief jasje.

Padlet
Een online prikbord en post-its plakken? Padlet is 
een makkelijke tool om meningen te verzamelen 
en structureren.

Online 
tools



Aan de slag
Ontdek de 15 
methodieken



Leg het uit

Deze methodieken focussen op het oefenen van 
algemene spreekvaardigheid bij je leerlingen.



Methodiek 1: Spontaan reageren

Stappenplan
1. Vertel je leerlingen het thema of onderwerp (bv. nieuws, tweede-

graadsvergelijking, voortplanting, …).

2. Laat je leerlingen één voor één het woord zeggen dat in hen opkomt. 
Je gaat niet in op hun antwoorden, maar gaat meteen over naar de 
volgende leerling.

3. Achteraf kan je eventueel een nagesprek doen over wat er allemaal 
aan bod is gekomen.

Variant 1
Wil je het graag nog actiever of speelser maken? Plaats je leerlingen 
dan in een cirkel. Je start zelf met het onderwerp en wijst naar een 
leerling in de cirkel of je geeft een voorwerp door naar de volgende. 
Deze leerling zegt een woord en wijst naar een volgende leerling of 
geeft het voorwerp door. Ga zo een tijdje door.  

Variant 2
Wil je al je leerlingen prikkelen om zo spontaan mogelijk te reageren? 
Laat hen dan niet allemaal reageren op het onderwerp dat jij voorstelde, 
maar laat hen telkens reageren op het woord dat de leerling voor 
hun gezegd heeft. 

Voorbeeld:

Doel
De leerlingen oefenen 
op spontaan reageren 
en linken leggen.

Tijd
5 minuten

Benodigdheden
Een onderwerp  
(bv. nieuws, tweede-
graadsvergelijking, 
voortplanting, …).

Hoe werkt het?
Je wil een nieuw onderwerp aankaarten in de klas, maar eerst wil je 
weten wat dit allemaal oproept bij je leerlingen. Je laat je leerlingen 
het eerste woord zeggen dat in hen opkomt als ze dit onderwerp horen.

Tips!

+ Laat je je leerlingen liever anoniem of allemaal tegelijkertijd aan het woord? Gebruik dan één van de 
online tools (zie pag. 6) zoals Mentimeter en maak een woordenwolk over het thema!

+ Krijg je als antwoord van één van je leerlingen een zin zoals ‘Dat wilde ik nu ook juist zeggen!’? Zeg 
dan dat je leerling er nog even over mag nadenken en dat je straks bij deze leerling terugkomt. 

Leerkracht: nieuws
Leerling 1: saai
Leerling 2: school

Leerling 3: bijleren
Leerling 4: YouTube
…
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Methodiek 2: Zeg het met woorden 

Stappenplan
1. Maak kaartjes met verschillende onderwerpen op. De leerlingen 

kunnen zelf ook onderwerpen op kaartjes noteren. 

2. Eén van de leerlingen trekt een kaartje. De leerling praat vervolgens 
gedurende een minuut over het onderwerp zonder het woord op 
het kaartje te benoemen. 

3. Vervolgens duid je een andere leerling aan, die een nieuw kaartje 
trekt en hetzelfde doet. Enzovoort. 

4. Je bepaalt zelf wanneer de opdracht stopt, of gaat door tot alle 
kaartjes gebruikt zijn.

Variant 
De opzet van de oefening blijft hetzelfde, maar je voegt twee extra 
elementen toe. Als de leerling ‘euh’ of het verboden woord zegt, mag 
iemand uit de klas de hand opsteken en is de beurt van de leerling 
voorbij. Hiervoor moet je dan ook wel een verboden woord vermelden 
op de kaartjes (zie stap 1).

Voorbeelden:
Onderwerp: een drinkbus - Verboden woord: drinken
Onderwerp: een vogel - Verboden woord: vliegen
Onderwerp: sneeuw - Verboden woord: koud

Doel
De leerlingen oefenen 
op spreekvaardigheid 
en improvisatie.

Tijd
Kan je zelf kiezen 
(maximaal een minuut 
per leerling die je aan 
het woord wil laten).

Benodigdheden
Kaartjes met  
onderwerpen, timer.

Hoe werkt het?
De leerling praat gedurende een minuut ononderbroken over een 
bepaald onderwerp. Het doel is om hier een zo samenhangend mogelijk 
verhaal van te maken.

Tip!

 Gebruik woorden uit jouw vakdomein (wiskunde, Nederlands, godsdienst, ethiek, …).

 Voorbeelden: 
 Wiskunde: diameter, Pythagoras, sinus, …
 Nederlands: pleonasme, eufemisme, alliteratie, … 
 Godsdienst / Ethiek / Zedenleer: autonomie, ethiek, moraal, solidariteit, …
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Methodiek 3: Woordentrein

Stappenplan
1. Duid een leerling aan en geef een woord. De leerling moet hier een 

minuut ononderbroken over spreken. 

2. Na een minuut is het aan de volgende in het rijtje. Geef die leerling 
een nieuw woord. Ook deze leerling moet een minuut spreken over 
het opgegeven woord, maar er moet een duidelijke verbinding 
tussen het eigen woord en het woord van de voorganger zijn.

3. Je bepaalt zelf wanneer de opdracht stopt. Je kan ervoor kiezen om 
alle leerlingen of slechts enkele leerlingen aan het woord te laten. 

 
Voorbeelden:
Woorden: boter - maaltijd - feestdag - cadeau - geld. 
Woorden: winkel - auto - reizen - strand - sport. 

Doel
De leerlingen oefenen 
op spreekvaardigheid, 
improvisatie en linken 
leggen.

Tijd
Kan je zelf kiezen, een 
minuut per leerling die je 
aan het woord laat.

Benodigdheden
Een lijst met  
onderwerpen, timer.

Hoe werkt het?
De leerlingen zitten naast elkaar. Om de beurt krijgen ze een woord 
van de leerkracht waarover ze een minuut ononderbroken moeten 
spreken. Na die minuut neemt een andere leerling over, die een nieuw 
onderwerp krijgt, maar in de uitleg het onderwerp van de vorige moet 
verwerken. 

Tip!

 Je kiest zelf hoe moeilijk je het je leerlingen maakt. Is een korte link 
leggen voldoende? Of moet het de volledige minuut over de link 
tussen beide woorden gaan?
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Methodiek 4: Welke foto spreekt je aan?

Stappenplan
1. Toon je leerlingen vijf à tien foto’s over één thema of over de 

actualiteit.  

2. De leerlingen kiezen allemaal een foto die hen aanspreekt. 

3. Bespreek nadien klassikaal of in groepjes waarom ze een bepaalde 
foto gekozen hebben. Deze vragen kunnen helpen om hun antwoord 
te formuleren: 

 + Wat gebeurt er op de foto?
 + Welk gevoel roept deze foto bij je op? 
 + Wat was de aanleiding om voor deze foto te kiezen? 

Doel
De leerlingen benoe-
men waarom bepaalde 
beelden hen aanspre-
ken en welk gevoel dit 
bij hen oproept.

Tijd
25 min (of langer,  
afhankelijk van de 
nabespreking).

Benodigdheden
Verschillende foto’s 
over één thema of uit 
de actualiteit.

Hoe werkt het?
Door je leerlingen foto’s te tonen over een thema, stimuleer je hen om 
te praten over wat hen aanspreekt over dit thema.

Tip!

 Je kan je leerlingen ook zelf een foto laten meebrengen. 
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Overtuig de 
ander

Deze methodieken zetten in op argumenten 
leren opbouwen en anderen overtuigen.

Gespreksmethodieken



Methodiek 5: Ik wil het geld

Stappenplan
1. Alle leerlingen schrijven hun naam en een goed doel waaraan ze 

het geld graag zouden doneren op een kaartje. 

2. Verdeel je leerlingen in groepjes van vier à vijf personen. Laat 
je leerlingen aan elkaar uitleggen voor welk goed doel ze gekozen 
hebben en waarom. Elke leerling krijgt twee minuten de tijd om 
het gekozen goed doel te promoten. Laat daarna de leerlingen in 
elk groepje beslissen wie hen het best heeft kunnen overtuigen.

3. De leerlingen die in hun groepje de rest hebben kunnen overtuigen 
van hun goede doel, krijgen nu de kans om ook de rest van de klas 
te overtuigen. De opdracht luidt “Overtuig de meerderheid van de 
klas dat het geld naar jouw goed doel moet gaan!” Elke leerling 
krijgt één minuut om de klas te overtuigen. 

4. Als alle gekozen leerlingen aan bod geweest zijn, laat je de andere 
leerlingen stemmen. Om het geld effectief te krijgen, moet de 
meerderheid van de klas iemand als winnaar aanduiden. Als er 
na de eerste ronde geen winnaars uit de bus komen, komt er een 
tweede ronde, waaraan de twee leerlingen deelnemen die het meeste 
stemmen haalden.

Variant: Had je tien miljoen, 
wat zou jij dan doen?
Wil je de methodiek inzetten in een ander vak? Dan kunnen je leerlingen 
een oplossing bedenken voor een oorlog, klimaatverandering, armoede, 
politieke dictaturen, … en de rest van de klas proberen te overtuigen 
waarom hun idee het geld zou moeten krijgen.  

Doel
De leerlingen leren 
argumenten formuleren 
om hun klasgenoten te 
overtuigen.

Tijd
20 minuten

Benodigdheden
Papier (voor kaartjes)

Hoe werkt het?
Je leerlingen hebben samen €10.000 ingezameld. Ze willen dit geld 
nu aan het goede doel schenken. Maar, er kan slechts één goed doel 
gekozen worden. Aangezien de klas het geld weggeeft, mag ook de klas 
beslissen aan wie. De leerlingen kiezen elk een goed doel en proberen 
hun medeleerlingen hiervan te overtuigen. 
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Methodiek 6: Wie verkoopt het best?

Stappenplan
1. De groep kiest willekeurig enkele voorwerpen en enkele verkopers 

uit. Kies voordehandliggende zaken zoals een stift, pen, televisie, … 
en zorg dat er evenveel voorwerpen worden gekozen als verkopers.

2. Geef de verkopers even de tijd om hun betoog voor te bereiden. Er 
is slechts één regel. De prijs die op het product wordt geplakt, daar 
valt niet over te onderhandelen en die geldt niet als argument.

3. Geef vervolgens elke verkoper één à twee minuten tijd om hun 
product aan de rest van de klas te ‘verkopen’. 

4. Wanneer alle verkopers aan de beurt zijn geweest, kiest de klas wie 
een product het best kon verkopen. De klas legt ook uit waarom 
de winnaar het meest kon overtuigen.

Doel
De leerlingen oefenen 
op spreken voor een 
groep en anderen 
overtuigen.

Tijd
30 minuten

Benodigdheden
Verschillende  
voorwerpen

Hoe werkt het?
De leerlingen leren snel reageren en improviseren door producten te 
proberen verkopen aan hun medeleerlingen. 
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Methodiek 7: Mijn ideale job is … 

Stappenplan
1. Bereid kaartjes voor met vreemde jobtitels (vb. clown, matrassprin-

ger, hondenvoerproever, levende vogelverschrikker, professioneel 
knuffelaar, ...)

2. Verdeel de klas in groepjes van drie à vijf personen. Geef elk 
groepje een kaartje met een jobtitel.

3. De leerlingen krijgen vijf minuten voorbereidingstijd om een speech 
voor te bereiden met argumenten waarom hun job de beste is. Ze 
bepalen zelf wie de speech zal geven.

4. Laat je leerlingen aan het woord. Ze overtuigen elk om beurt hun 
klasgenoten dat hun job de beste is. 

5. Laat je leerlingen stemmen op wie volgens hen het beste betoog 
had. Geef bijvoorbeeld elke leerling twee stemmen. 

Doel
Leerlingen leren  
argumenteren. 

Tijd
20 - 60 min (afhankelijk 
van het aantal leerlingen 
dat aan bod komt).

Benodigdheden
Kaartjes met jobtitels 

Hoe werkt het?
Elke leerling krijgt een kaartje met een niet alledaagse jobtitel. Ze 
overtuigen elkaar waarom hun job de beste is. 
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Methodiek 8: Overtuig je leerkracht

Stappenplan
1. Vertel de leerlingen dat ze jou van iets moeten overtuigen. 

2. Je kiest zelf of je je leerlingen vrij laat of dat je hen in groepjes opdeelt 
en dat elk groepje met een argument moet komen.

Variant 
Zijn je leerlingen het onderling niet eens? Laat ze dan eerst elkaar 
overtuigen in groepjes. Eens ze het eens zijn, kunnen ze dan samen-
werken om jou te overtuigen. Zie ook methodiek 5.

Voorbeelden:
Overtuig de leerkracht om
+ een toets uit te stellen.
+ een extra punt te krijgen op je jaartotaal.
+ een bepaalde klasuitstap te doen.
+ buiten les te krijgen.
+ zelf les te mogen geven over een thema.
+ …

Doel
De leerlingen leren 
onderhandelen, maar 
tegelijk ook samen- 
werken. 

Tijd
50 minuten

Benodigdheden
Een onderwerp  
waarvan je leerlingen 
jou moeten overtuigen.

Hoe werkt het?
De leerlingen werken samen en gaan op zoek naar de beste argumenten 
om jou als leerkracht van iets te overtuigen. 
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Methodiek 9: De moraal van het verhaal

Stappenplan
1. Verspreid een aantal spreekwoorden en zegswijzen willekeurig 

over de klas. Iedere leerling krijgt één spreekwoord. Geef aan alle 
leerlingen een lijst waarop alle spreekwoorden en zegswijzen staan 
die in de klas zijn uitgedeeld. 

2. De leerlingen krijgen tien minuten de tijd om een anekdote te 
bedenken die het spreekwoord of de zegswijze aantoont. Deze 
anekdote moet op maximum twee minuten verteld kunnen worden.

+  Belangrijk! Je leerlingen mogen het spreekwoord of de zegswijze 
niet gebruiken tijdens hun anekdote. 

3. De leerlingen brengen hun anekdote voor de klas. De medeleerlingen  
noteren ondertussen op de lijst met spreekwoorden en zegswijzen 
de naam van de leerling bij het juiste spreekwoord of zegswijze. 

4. Achteraf krijgen de leerlingen nog enkele minuten de tijd om het 
schema te vervolledigen en een top drie op te stellen van de beste 
verhalenvertellers. 

5. Op het einde onthullen de leerlingen welk spreekwoord ze hadden 
en wie ze de beste verhalenvertellers vonden.

Variant 
Bij wijze van uitbreiding kan je ook drie woorden voorzien bij elk spreek-
woord of zegswijze. Deze moeten de leerlingen dan gebruiken om zelf 
een verhaal te verzinnen, eerder dan een anekdote.

Doel
De leerlingen leren een 
verhaal opbouwen en 
anekdotes vertellen.

Tijd
50 minuten

Benodigdheden
Kaartjes met  
spreekwoorden en 
zegswijzen.

Hoe werkt het?
Niemand loopt warm van een opsomming van droge feiten. We luisteren 
veel liever naar meeslepende avonturen met interessante personages. 
Leerlingen vertellen in deze methodiek een anekdote bij een spreek-
woord of zegswijze.
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Voorbeelden:
+ De waarheid kwetst.
+ De aanhouder wint.
+ Angst is een slechte raadgever.
+ Eerlijk duurt het langst.
+ Goed begonnen is half gewonnen.
+ Spreken is zilver, zwijgen is goud.
+ Overdaad schaadt.
+ Ongeluk zit in een klein hoekje. 
+ De kat uit de boom kijken. 
+ De appel valt niet ver van de boom. 
+ Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. 
+ Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. 
+ Baadt het niet, dan schaadt het niet. 
+ Met het verkeerde been uit bed stappen. 
+ Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. 
+ Een zot zegt al lachend de waarheid.
+ Hoge bomen vangen veel wind.
+ Boontje komt om zijn loontje.
+ … 
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Neem een 
standpunt  

in

In deze methodieken daag je je 
leerlingen uit om actief een standpunt 

in te nemen en hun eigen mening 
te vormen over een onderwerp.



Methodiek 10: Het ene of het andere

Stappenplan
1. Vertel of toon een stelling of dilemma aan je leerlingen met twee 

mogelijke uitkomsten. Laat je leerlingen een kant kiezen in het lokaal.

2. Vraag vervolgens aan enkele leerlingen om hun keuze te verdui-
delijken. Waarom kozen ze hiervoor? Waarom twijfelden ze? 

3. Horen je leerlingen een argument dat hen doet veranderen van 
mening, dan mogen ze tijdens het gesprek wisselen van kant. Zo 
leren ze dat hun mening nooit vaststaat en steeds kan veranderen 
op basis van nieuwe informatie.

4. Herhaal dit met zoveel stellingen of dilemma’s als je wil.

Mogelijke dilemma’s:
+ Frietjes of spaghetti
+ Warme of koude appelmoes
+ Nooit meer horen of nooit meer zien
+ Altijd niezen of altijd de hik hebben
+ Nooit meer tv kijken of nooit meer muziek luisteren
+ Met het vliegtuig of de trein op reis
+ Gedachten lezen of kunnen vliegen

Doel
Leerlingen leren op een 
laagdrempelige manier 
een mening vormen 
en die vervolgens ook 
verwoorden.

Tijd
Kan je zelf kiezen,  
ongeveer vijf minuten 
per stelling of dilemma.

Benodigdheden
Een ruim klaslokaal 
waarin je kan bewegen.

Hoe werkt het?
In deze methodiek nodig je leerlingen fysiek uit om een kant te kiezen 
bij verschillende stellingen of dilemma’s. Zo worden ze aangemoedigd 
om hun mening te vormen over een thema. Eens ze hun standpunt 
hebben ingenomen, kan je hen vragen om hun keuze te verduidelijken.
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Mogelijke stellingen:
+ Opgroeien in een stad is beter dan op het platteland.
+ Het openbaar vervoer moet gratis zijn in heel België.
+ Een uniform moet verplicht worden op onze school.
+ Klassen op middelbare scholen zouden maximaal uit 20 leerlingen 

mogen bestaan.
+ Reclame voor alcohol moet verboden worden.
+ Het maximaal aantal uur studentenwerk moet afgeschaft worden.

Variant
Indien je niet de mogelijkheid hebt om je leerlingen te laten bewegen 
in het klaslokaal, kan je ook rode en groene kaartjes voorzien voor al 
je leerlingen. Elke leerling steekt dan een groen kaartje in de lucht als 
ze voor zijn, een rood kaartje als ze tegen een bepaalde stelling zijn. 
Hou je het liever anoniem of maak je er graag een digitale oefenkans 
van? Dan kan je ook één van de online tools (zie pag. 6) gebruiken om 
je leerlingen te laten stemmen. 

Inspiratie nodig  
voor stellingen of dilemma’s? 

+ Vraag bij je leerlingen wat er bij hen leeft.

+ Zoek extra stellingen op een website, zoals bv. 
vlaamsedebatwedstrijd.be/toolbox/ of debatstelling.nl. Op 
dilemmaopdinsdag.nl/archief/ vind je heel wat dilemma’s terug.
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Methodiek 11: Van plaats wisselen

Stappenplan
1. Zorg voor een opdeling in de klas: bv. via een groene en rode com-

ponent of een linkse en rechtse hoek in de klas. Het is belangrijk dat 
de leerlingen zich fysiek kunnen verplaatsen. 

2. Geef de leerlingen een eenvoudige stelling. 

3. Geef de leerlingen een minuut de tijd om zich te verplaatsen naar 
de juiste plek: voor- of tegenstander. 

4. Ga vijf à tien minuten in gesprek over waarom ze op die plaats zijn 
gaan staan. Leg de nadruk niet op het geven van goed gevormde 
argumenten, maar wel op het uiten van de eigen (soms niet-on-
derbouwde) mening. 

5. Duid na vijf minuten enkele leerlingen bij de voor- en tegenstanders 
aan die van plaats moeten wisselen.

6. Ga verder met het gesprek, en duid deze leerlingen aan om vanuit 
het nieuwe standpunt de eigen positie te verdedigen. 

7. Dooft de discussie uit? Ga dan verder met een volgende stelling 
of maak tijd voor een nagesprek. Wat vonden je leerlingen ervan? 
Vonden ze het moeilijk om hun standpunt te wijzigen? Waarom?

Doel
De leerlingen kunnen 
nadenken over hun 
eigen mening, argu-
menten vormen en 
zich verplaatsen in de 
mening van een ander.

Tijd
15 à 20 minuten per 
stelling

Benodigdheden
Stellingen

Hoe werkt het?
Deze methodiek gaat een stapje verder dan de methodiek 10. Je laat 
leerlingen eerst duidelijk maken of ze voor of tegen de stelling 
zijn. Zo krijg je twee groepen die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. 
Op een bepaald moment in het gesprek duid je vervolgens enkele 
leerlingen aan die van plaats moeten wisselen. Dit zorgt voor een 
verrassingseffect, en zorgt ervoor dat leerlingen zich leren verplaatsen 
in wat anderen denken. Bovendien leren ze ook het andere standpunt 
begrijpen en respecteren. 

Inspiratie nodig  
voor stellingen of 
dilemma’s? 

+ Neem eens een  
kijkje bij methodiek 10 
(pag. 21). 

+ Vraag bij je leerlingen 
wat er bij hen leeft.

+ Zoek extra stellingen 
op een website, zoals 
bv. vlaamsedebat-
wedstrijd.be/toolbox/ 
of debatstelling.nl. Op 
dilemmaopdinsdag.
nl/archief/ vind je heel 
wat dilemma’s terug.
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Methodiek 12: Estafette speech

Stappenplan
1. Verdeel de klas in vier groepjes: twee groepjes voorstanders en 

twee groepjes tegenstanders.

2. Geef één groepje voor- en tegenstanders een eenvoudige stelling, 
geef het andere groepje voor- en tegenstanders een andere een-
voudige stelling.

3. Geef de leerlingen ongeveer tien minuten om enkele argumenten 
voor te bereiden. Zorg ervoor dat ze een drietal argumenten klaar 
hebben. 

4. Begin met de eerste stelling. De leerlingen die argumenten voor-
bereidden zijn aan het woord, de andere leerlingen zijn jury. 

5. Geef het woord eerst aan de voorstanders. Leerling één begint. 
Na tien tot twintig seconden geef je een signaal. De leerling maakt 
de zin af, waarna het woord gaat naar leerling twee uit dezelfde 
groep. Je hebt twee opties:

+ De leerlingen staan in een rij en wisselen elkaar af. Alle leerlingen 
in de groep komen uiteindelijk aan het woord.

+ De groepjes zijn te groot om iedereen aan de beurt te laten. Je 
duidt telkens willekeurig leerlingen aan die moeten spreken, en 
beperkt de totale spreektijd per groep tot twee à drie minuten.

6. Als iedereen aan de beurt is geweest, gaat het woord naar de 
tegenstanders. Daar doe je hetzelfde als bij de voorstanders.

7. Vraag aan je juryleden wat ze ervan vonden. Vervolgens ga je naar 
de tweede stelling: de sprekers worden jury en omgekeerd.

Doel
De leerlingen leren 
argumenteren, naar 
elkaar luisteren en snel 
op elkaar inpikken.

Tijd
 30 minuten

Benodigdheden
Stellingen

Hoe werkt het?
Leerlingen bereiden een speech voor als voor- of tegenstander van 
een stelling. Jij geeft tijdens de speech een signaal, waarna het woord 
gaat naar de volgende leerling (uit dezelfde groep). De leerlingen zijn 
verplicht elkaars argumenten aan te vullen, en weten niet wanneer in 
de speech dit zal gebeuren. Als leerkracht kies je zelf wanneer je het 
signaal geeft. 

Inspiratie nodig  
voor stellingen of 
dilemma’s? 

+ Neem eens een  
kijkje bij methodiek 10 
(pag. 21). 

+ Vraag bij je leerlingen 
wat er bij hen leeft.

+ Zoek extra stellingen 
op een website, zoals 
bv. vlaamsedebat-
wedstrijd.be/toolbox/ 
of debatstelling.nl. Op 
dilemmaopdinsdag.
nl/archief/ vind je heel 
wat dilemma’s terug.
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Rollenspel

Deze methodieken kan je gebruiken om je 
leerlingen te leren hoe ze zich kunnen inleven in 
en respect hebben voor de mening van anderen.

Gespreksmethodieken



Methodiek 13: Rollenspel

Stappenplan
1. Deel de klas op in groepjes. 

2. Geef elk groepje een denkbeeldige situatie en verschillende rollen.

3. Laat de leerlingen onderling de rollen verdelen. 

4. Laat de leerlingen vervolgens in groepjes vanuit hun rol reageren 
op de situatie. Elke leerling moet aan bod geweest zijn. Ze hebben 
hiervoor vijf à tien minuten de tijd.

5. Maak achteraf tijd voor een nabespreking. Wat vonden de leerlingen 
ervan? Wat vonden ze moeilijk? Konden ze in hun groepje tot een 
compromis komen? 

Voorbeelden:
+ Een bedrijf uit de buurt ontdekt een lek in één van de leidingen. 

De stof die hierbij vrij kwam, blijkt schadelijk te kunnen zijn voor 
de buurtbewoners.

+ Rollen: Woordvoerder bedrijf, werknemers, directeur, inwoner uit 
buurt, ooggetuige, dokter, journalist, expert chemicus, onderzoeker, 
overheid, ...  

+ Een groep Chiroleden met twee verschillende geboortejaren 
zijn onafscheidelijk. Aan het einde van het zomerkamp wordt er 
gezegd dat de groep volgend jaar zal splitsen. De leden komen in 
opstand en willen hun huidige groep behouden.

+ Rollen: leiding, leden van de groep die gesplitst wordt, andere 
leden, ouders, …

+ De leerlingenraad van de school heeft een nieuw voorstel: 
donderdag wordt vanaf nu veggiedag op school. Iedereen moet 
een veggie lunch meenemen, de school mag ook enkel vegetarisch 
eten aanbieden. 

+ Rollen: Voorzitter leerlingenraad, directie, werknemer van de 
schoolkantine, leerlingen, ouders, leerkracht, …

Doel
De leerlingen leren zich 
inleven in de stand-
punten van anderen, en 
trainen hun spreek- en 
luistervaardigheden.  

Tijd
30 - 60 minuten  
(afhankelijk van het 
aantal groepjes).

Benodigdheden
Situaties voor elk 
groepje.

Hoe werkt het?
Tijdens een rollenspel krijgen je leerlingen een bepaald dilemma of 
situatie voorgeschoteld waarin bepaalde tegenstellingen aan bod 
komen. Ze moeten zich vanuit een bepaalde rol inleven en reageren 
op de situatie. 

26

Dialoog in de klas

Rollenspel



Methodiek 14: Leren reageren op de tegenstander

Stappenplan
1. De klas wordt verdeeld in groepjes van acht. Iedere groep krijgt 

een stelling en elke leerling krijgt een nummer van één tot en 
met acht. Leerlingen met een even nummer zijn voorstanders, de 
oneven nummer zijn tegenstanders. 

2. De leerlingen krijgen vijf minuten de tijd om zich voor te bereiden 
op de stelling, ze bedenken voor- en tegenargumenten afhankelijk 
van hun rol. 

3. Daarna staat leerling nummer één op en verdedigt zijn stelling met 
één argument. Vervolgens staat nummer twee op, reageert op het 
argument van de voorstander en brengt zelf een nieuw argument. 
Nu staat nummer drie op. Deze leerling reageert op het argument 
van nummer twee en brengt ook een nieuw argument aan. Zo gaat 
de oefening verder totdat iedereen aan de beurt is geweest. 

+  Hoe lang elke leerling aan het woord is, maakt hier niet zo heel 
veel uit. Het gaat er om dat je leerlingen snel kunnen reageren op 
wat iemand vlak voor hen gezegd heeft.

4. Wanneer de ene groep aan de beurt is, jureren de andere groepen. 
Er wordt nadien gezamenlijk besproken welke spreker het meest 
duidelijk en overtuigend heeft gereageerd op het argument van de 
voorganger en wie het beste argument heeft ingebracht.

Doel
Leerlingen leren snel 
reageren op wat een 
ander zegt en snelle 
analogieën leggen.

Tijd
20 - 40 minuten  
(afhankelijk van het 
aantal groepjes).

Benodigdheden
Stellingen

Hoe werkt het?
De leerlingen kunnen een ketting van argumenten maken door onmid-
dellijk in te pikken op wat de vorige spreker net gezegd heeft.

Inspiratie nodig  
voor stellingen of 
dilemma’s? 

+ Neem eens een  
kijkje bij methodiek 10 
(pag. 21). 

+ Vraag bij je leerlingen 
wat er bij hen leeft.

+ Zoek extra stellingen 
op een website, zoals 
bv. vlaamsedebat-
wedstrijd.be/toolbox/ 
of debatstelling.nl. Op 
dilemmaopdinsdag.
nl/archief/ vind je heel 
wat dilemma’s terug.
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Methodiek 15: Red jezelf uit de situatie

Stappenplan
1. Deel de klas op in groepjes. Elk groepje 

krijgt een denkbeeldige situatie en 
denkt samen na over argumenten. 
Ten slotte stellen ze op basis van deze 
argumenten een speech op. 

2. Eén leerling per groep presenteert de 
speech. 

3. De overige leerlingen - uitgezonderd de 
eigen groepsleden - stemmen: zijn ze 
overtuigd of niet? Je kan werken met ‘ja’ 
of ‘neen’ kaartjes, hand omhoog steken, 
een online tool (zie pag. 6), ... 

4. Bespreek klassikaal waarom de overige 
leerlingen wel of niet overtuigd zijn. 

Doel
De leerlingen leren an-
deren overtuigen met 
geldige argumenten.

Tijd
30 - 60 minuten  
(afhankelijk van het 
aantal groepjes).

Benodigdheden
Situaties voor elk 
groepje.

Hoe werkt het?
De leerling redt zichzelf uit een denkbeeldige situatie door middel 
van een speech. In de denkbeeldige situatie heeft de leerling iets fout 
gedaan en moet die de klas overtuigen van het feit dat het helemaal 
zo erg niet is.
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Voorbeelden situaties: 
+ Je gaat als begeleider bij een jeugdvereniging met een groepje 

kinderen op stap, enkele dagen voor 6 december. Zonder het 
goed en wel te beseffen vertel je aan één van de kinderen dat 
Sinterklaas niet echt bestaat. De kinderen vertellen dit door aan 
elkaar en voor je het weet staan ze huilend bij hun ouders die hen 
komen oppikken. De ouders zijn boos. Jij probeert de ouders te 
overtuigen dat het beter is om kinderen de waarheid te vertellen. 

+ Jouw leerkracht vraagt om een opstel te schrijven over jouw 
favoriete boek. Jij, die niet graag leest, hebt nog twee dagen de 
tijd om iets te verzinnen. In plaats van een boek te lezen, bekijk je 
een film en schrijf je het opstel daarover. Jouw leerkracht is niet 
blij. Overtuig je leerkracht waarom jij het toch verdient om goede 
punten te krijgen. 

+ Op zaterdag werk jij altijd in een supermarkt. De postdienst heeft 
heel wat pakketjes van klanten afgeleverd, die straks worden op-
gehaald. Jouw baas vraagt je om die pakketjes zo snel als mogelijk 
binnen te zetten in de winkel, want het gaat regenen. Jij beslist om 
eerst even te bellen met een vriend. Het begint hard te regenen 
en bijna de helft van de pakketjes zijn beschadigd. De klanten en 
jouw baas zijn boos. Jij probeert jouw baas te overtuigen om jou 
niet te ontslaan. 

+ Je mama vraagt om na school direct naar huis te komen en niet te 
‘hangen’ aan de schoolpoort. Jij doet lekker je eigen zin en komt 
zelfs te laat thuis voor het avondeten. Je mag als straf niet naar 
een fuif volgend weekend. Overtuig je mama om toch te mogen 
gaan.
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Er zijn nog heel wat gespreksmethodieken terug te vinden. Hieronder 
alvast een greep uit het aanbod:

+ Vlaamse Scholierenkoepel

 Leuke manieren om te stemmen, een oefening die werkt rond typische 
zinnetjes die het gesprek doen stoppen, … De Vlaamse Scholieren-
koepel heeft een uitgebreid aanbod aan methodieken.

 https://bit.ly/aanbodVSK

+ De Aanstokerij - ‘Spic & Span’

 In de bundel ‘Spic & Span’ van De Aanstokerij vind je heel wat me-
thodieken terug die kunnen helpen bij het brainstormen, discussiëren, 
feedback geven, plannen en evalueren van activiteiten. Je kan de 
bundel gratis downloaden via de volgende link: 

 https://bit.ly/aanstokerij 

+ Odisee - ExploRatio

 ExploRatio is een onderzoekscentrum van Odisee dat focust op het 
stimuleren van kritisch, creatief en logisch denken over wetenschap 
en maatschappij. Vanuit hun projecten bieden zij heel wat interessante 
gespreksmethodieken aan.

 http://bit.ly/3Vqk3Ys
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WERKBLAD NIEUWSMAKERS

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie onder overeenkomst nummer INEA/CEF/
ICT/A2020/2394296. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender 
welk gebruik van de informatie die hier wordt gepubliceerd.  

Mediawijs ontwikkelde in samenwerking met drie inhoudelijke partners nieuwe projecten voor het 
secundair onderwijs. Voor de eerste graad is er Nieuwsmakers, voor de tweede graad Feitencheckers, 
en voor de derde graad Opiniemakers.

Aan de hand van filmpjes met theorie en online opdrachten leren jongeren op een actieve manier hoe 
ze kritisch moeten omgaan met nieuws, online informatie en meningen. De drie projecten volgen de 
groeilijn nieuws- en informatiegeletterdheid van Nieuws in de Klas.

Daarnaast werd er overkoepelend deze bundel met gespreksmethodieken ontwikkeld om al vanaf de 
eerste graad te werken aan meningen leren formuleren.

Wil je graag je feedback delen over het educatief materiaal?  
Stuur dan een mail naar nieuwsindeklas@mediawijs.be.

Meer weten? 

nieuwsmakers.be
feitencheckers.be
opiniemakers.be

Nog op zoek naar andere tools over nieuws, feiten en opinies?  
Ontdek interessant materiaal op mediawijs.be/tools.

http://nieuwsmakers.be
http://feitencheckers.be
http://opiniemakers.be
http://mediawijs.be/tools


www.nieuwsindeklas.be


