
Z E G  H E T  M E T  E E N  K O P J E !

GESPREK OVER
STANDPUNTEN

laat zien waar je voor staat
en onderbouw dit!



A. Werkwijze en het formuleren van
stellingen toelichten!

S T A P  V O O R  S T A P !

E. Doorvragen!

B. Schrijf de stelling apart op een vel
papier!

D. Bespreek de betreffende stelling met   
 elkaar!

C. Kies de stelling die je samen wil gaan  
 bespreken!

F. Afronding!



Uitleg Werkvorm
‘Zeg het met een

kopje!’

Je kunt deze werkvorm gebruiken om met een groep studenten het
kritisch denken te stimuleren, waarbij ze leren hun standpunt te
onderbouwen én waarbij ze zicht krijgen op de verschillende
standpunten van hun medestudenten. Vanuit de verschillende
standpunten wordt het gesprek aan gegaan over een bepaalde
stelling. Doel is dus niet om het met elkaar eens te worden, maar
om te leren een ander perspectief in te nemen, begrip te krijgen 
 voor elkaars standpunt, argumenten af te wegen en te
onderbouwen en het bepalen van een eigen mening (onafhankelijk
van anderen)

Stap A: Werkwijze en het formuleren van stellingen toelichten
 

Zie 10 criteria voor een goede stelling | Overtuigen in een debat
(debatinstituut.nl) Eventueel begin je voordat je deze werkvorm
gaat toepassen met een filmpje over het maken van een stelling. Zie
Verkiezingstip | Zo maak je een de perfecte stelling - YouTube én
het filmpje over SexI argumenteren  CLIP | SExI argumenteren -
YouTube. Eventueel ook de site Schooldebatteren - Debatteren voor
basisschool, vmbo, havo/vwo en mbo! laten bezoeken.

 

https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/debatteren/tien-criteria-voor-een-goede-stelling/
https://www.youtube.com/watch?v=zHKsMr14gY0
https://www.youtube.com/watch?v=rmGf1TeYruI
https://www.youtube.com/watch?v=rmGf1TeYruI
https://www.schooldebatteren.nl/


Uitleg Werkvorm
‘Zeg het met een

kopje!’

Stap B: Schrijf de stelling apart op een vel papier.

Je hebt hierbij verschillende mogelijkheden:
a. de docent bepaalt de stelling(en). Bij voorkeur hebben de
stellingen een relatie tot het beroepenveld (ethische dilemma’s
bijv.). Dit maakt het voor studenten relevanter/herkenbaarder
en voelt minder als een ‘losse’ oefening om een vaardigheid te
oefenen.
b. Enkele studenten, bijv. 3 formuleren als groepje een eigen
stelling op een apart vel over een gegeven onderwerp/thema,
waar ze voor de volle 100% achterstaan.
c. Alle studenten uit de groep formuleren voor zichzelf een eigen
stelling op een apart vel over een gegeven onderwerp/thema,
waar elke student voor de volle 100% achterstaat

Stap C: Kies de stelling die je samen wil gaan bespreken

Dit kun je doen door de stellingen te verspreiden over het
lokaal en de studenten hun eigen kopje bij de stelling van hun
voorkeur te laten plaatsen. De stelling met de meeste kopjes
wordt als eerste besproken.



Stap D: Bespreek de betreffende stelling met elkaar!

Het vel met de stelling die je gaat bespreken leg je in het
midden op tafel of midden in het lokaal Je nodigt vervolgens
alle studenten uit om met hun kopje/met hun plaats in het
lokaal  aan te geven in welke mate ze achter deze stelling
staan:
• 1 (ik sta er helemaal niet achter) is bij zichzelf het meest
dichtbij/op de meest grote afstand;
• 10 (ik sta er helemaal achter) is het kopje op de stelling ‘in
het midden’ plaatsen/ zo dicht mogelijk bij het vel papier met
stelling er op gaan staan;
• En alle variaties ertussen.
Tip: Nodig iedereen uit om het eigen kopje tegelijkertijd te
verplaatsen/tegelijkertijd een positie in te nemen. Kijk
vervolgens wat dit betekent en ga hierover in gesprek.

Uitleg Werkvorm
‘Zeg het met een

kopje!’

Stap E: Doorvragen

Op het moment dat ieders kopje in het midden
staat/jullie allemaal vlakbij het velpapier met de
stelling staan hebben jullie de grootst mogelijke
overeenstemming bereikt.

 



Vanwaar jouw kopje/jouw positie daar?
Herkennen anderen studenten dat?
Wat is er nodig om wel mee te kunnen gaan met deze
stelling? Bv. Iets aanscherpen of je onderbouwing
verhelderen.

Vervolg stap E: Doorvragen

Op het moment dat er studenten nog verreweg van in het
midden staan, is het van belang om door te vragen. De
onderbouwing van eenieders standpunt is belangrijker dan de
positie die iemand uiteindelijk inneemt.
De volgende vragen kunnen helpen de onderbouwing te
versterken en begrip te krijgen voor elkaars positie: 

Uitleg Werkvorm
‘Zeg het met een

kopje!’

Stap F: Afronding

Sluit af met een samenvatting van de belangrijkste
standpunten ten aanzien van de stelling(en).
Bekrachtig de positieve houding bij deelname aan het debat
én de goede onderbouwing van de stellingen. Je hoeft het ook
niet eens te worden.

Voor de wordversie en de online-variant 'Zeg het met sterren' neem contact
op met Leo Mouws (l.mouws@curio.nl)


