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Voorwoord 
Je zou maar uit “de provincie” komen en totaal geen benul hebben van de 
wereld. Elke dag ga je netjes naar school fietsen, 13 kilometer heen, 13 
kilometer terug. Door weer en wind. Elke dag. En op een avond zie je op het 
Acht uur journaal dat Damien Hirst te zien is in het Rijksmuseum. Met zijn 
kunstwerk For The Love Of God. Ik was me nooit bewust van Het Rijksmuseum, 
Amsterdam of een kunstenaar als Damien Hirst, en toch merkte ik meteen dat 
mijn hart sneller ging kloppen.  

- Het begin - 
 
Desondanks bleef ik nog lang genoeg in de provincie wonen waar alles 
ongeveer als lucht en leegte was, een mooie tijd. Maar er kwam steeds vaker 
het besef dat ik naar die grote stad moest, daar stond het leven op mij te 
wachten.  En zo vertrok ik -om de daad bij het woord te voegen- naar 
Amsterdam. Studerend, werkend, verliefd, arm, alleen;  ik heb het allemaal 
doorlopen en doorstaan, en nu sta ik op het punt om af te studeren. En het 
laatste onderdeel is dit; mijn afstudeer onderzoek. Het zal gaan over 
debatteren met kinderen uit het primair onderwijs in musea, en hoe dit een 
aanvulling kan zijn op het huidige educatieve aanbod. 

Dit onderzoek ben ik begonnen met een stage bij GEMAK in Den Haag. Daar 
heb ik een begin gemaakt met het uitpluizen van het voeren van een debat 
met betrekking tot het onderwijs en musea. Na het volgen van de minor 
Publiek en Media in jaar 3, van de Reinwardt Academie waar ik 
geënthousiasmeerd werd om verder te gaan in publieksbegeleiding, had ik 
nog steeds geen ervaring heb met groepen en kinderen. Daarom was dit 
voor mij een introductie met kinderen, wat ik graag wilde. Met dit onderzoek 
verplichtte ik mijzelf om praktisch onderzoek te doen naar wat het zou 
betekenen als ik debat les ging geven aan kinderen uit groep 7/8. Een heel 
interessante ervaring die ontzettend goed is bevallen.  

Als laatste wil ik graag de volgende mensen bedanken: Arja van Veldhuizen 
van Landschap Erfgoed Utrecht, Mirjam Sneeuwloper van het Amsterdam 
Museum, Femke Hogenbosch van Museum Arnhem, Gundy van Dijk van het 
Cobra Museum, Jolanda Bouwman van Villa Zebra, Frits Bloemberg van Het 
Debatbureau, Chantal Deken van Discussiëren kun je Leren, Else van 
Nieuwkerk van Stichting Nederlands Debat Instituut, Ilona Witjes van Kunsthal 
KAdE, alle respondenten. Simone Stoltz voor de begeleiding tijdens het 
afstuderen. Marijke Smit voor de hulp bij de voorbereidingen van de testcase. 
Meester Bert Goedhart én natuurlijk de super leuke kinderen van groep 7/8 
van De Open Kring. 
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Samenvatting 
Debatteren is een term die de laatste jaren veel wordt gebruikt, “hip” is. Zo 
zou een stevig gesprek aan de eettafel ook een debat genoemd kunnen 
worden. Dit kan verwarring veroorzaken want we moeten het wel over 
hetzelfde hebben als we over debatteren praten.  
Debatteren en discussiëren zijn namelijk twee verschillende dingen. Een 
discussie gaat over meningen terwijl een debat altijd te maken heeft met een 
voor- en tegenpartij. Een discussie kan op elk moment van de dag in welke 
samenstelling van mensen dan ook, en in welke omgeving ook gevoerd 
worden. Bij een  discussie zijn geen formele partijen die het tegen elkaar 
opnemen, geen jury die zegt welke partij heeft gewonnen. Een discussie kan 
een fel gesprek zijn waarin iemand zijn gelijk wil halen. Een debat is een 
discussie die omlijnd is met regels en voer je tegenover een jury. Dit is een 
belangrijk gegeven, want hiermee verschilt een debat met elk ander gesprek 
dat te voeren is.  
Over het algemeen kan het debat dus worden omschreven als een formele 
discussie waar twee tegenover elkaar staande partijen -volgens vooraf 
afgesproken regels- deelnemen aan een mondelinge uitwisseling van 
verschillende standpunten over een onderwerp of stelling.  
 
Voor dit onderzoek is debatteren met kinderen in musea vanuit drie disciplines 
benaderd. Debatinstellingen, het onderwijs en musea. Middels interviews en 
enquêtes is geprobeerd te achterhalen wat hun visies zijn op dit onderwerp. 
De drie debatinstellingen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek laten 
allen weten dat debatteren met kinderen kan. Het gebeurt alleen in het 
primair onderwijs veel te weinig en dat is jammer zeggen zij, want het kan 
goed gecombineerd worden met de kerndoelen die voor het primair 
onderwijs zijn opgesteld. Daarbij leren kinderen met de leeftijd van 10-12 jaar 
heel veel, en zou een debat daar heel goed bij aansluiten. Een actieve 
manier die ze aanspreekt. Een museum als omgeving moet hierbij geen 
probleem zijn, zeggen deze debat experts. Hoe groter het podium, hoe beter. 

Het onderwijs blijft inderdaad achter wat debatteren betreft. Sinds 2006 moet 
er vanuit het Rijk meer gewerkt worden aan actief burgerschap binnen het 
primair onderwijs. Om hier handvatten voor te geven heeft SLO het nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling, samen met het Debatbureau een 
leerlijn debatteren ontwikkeld. Zodoende kan het primair onderwijs op een 
speelse interactieve manier aan de slag, middels debatteren. Dit wordt 
helaas nog weinig gedaan blijkt uit dit onderzoek. Zestien van de twintig 
scholen gebruiken debatteren nog niet als werkvorm, terwijl negentien van 
de twintig scholen aangeven dit wel te willen.  

Museumeducatoren zijn wat behoudender dan de debatinstellingen, en zien 
meer beren op de weg. Veiligheid, en een goede facilitator worden als 
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belangrijkste factoren genoemd die debatteren op een wankel punt plaatst. 
Sommige museumeducatoren hebben wel gedebatteerd in het museum, 
maar deden dit met jongeren vanaf 12 jaar. Ook hebben sommige musea 
wel gespreksvormen als educatief materiaal ontwikkeld voor kinderen jonger 
dan 12 jaar, maar een echt debat voeren met kinderen is nog nooit gedaan.  
 
Om dit onderzoek meer gewicht te geven is een praktisch onderdeel 
toegevoegd; een testcase. Hierin is het debatteren met kinderen in de klas en 
in het museum getoetst. Dit is gedaan met een groep 7/8 van basisschool De 
Open Kring uit Nijkerk (GLD). Aan de hand van vier praktische lessen over 
kunst, is het debatteren geoefend, om zo voorbereid te zijn op een slotdebat 
in Kunsthal KAdE in Amersfoort. Hieruit is gebleken dat debatteren met 
kinderen kan.  

De belangrijkste punten waar op gelet moet worden is veiligheid, een goede 
facilitator en plezier.  
Veiligheid staat voor de garantie dat kinderen zich veilig moeten voelen om 
te durven zeggen wat ze willen zeggen. De ruimte waar het debat 
plaatsvindt moet enigszins afgesloten zijn, omdat de kinderen kwetsbaar 
kunnen zijn door openlijk te praten. 
De goede facilitator moet mede voor die veiligheid zorgen, maar vooral de 
fijne kneepjes van het debat vak kennen. Hij of zij moet het debat kunnen 
leiden, kinderen het woord geven, samenvatten, iemand anders op tijd de 
beurt geven. De tijd in de gaten houden enz. Hiermee valt of staat een goed 
debat. 
 
Last but not least is het plezier een belangrijk punt om te onthouden. Het gaat 
om een debat met kinderen van 10-12 jaar. Een debat wordt al officieel 
omschreven als een gesprekvorm met regels. Maar het blijft een spel, 
kinderen hoeven niet hun eigen mening te verkondigen, maar een mening 
die hen is opgelegd, waarbij ze voor- of tegen zijn. Het debat moet dan ook 
gepresenteerd worden als spel, wat leuk zou moeten zijn. Zo leren kinderen 
op een actieve en prikkelende manier met de leerstof om te gaan.  
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Summary 
Debating is a term that is widely used in recent years, it is ‘trending’. This may 
cause a confusion because we need to talk about the same thing when we 
are talking about a discussion. 
Debate and discussion are two different things. A discussion is about opinions, 
while a debate is always faced with a front and a counterparty. A discussion 
can take place at any time of the day in the composition of people, 
therefore, and in which environment also is fed. For discussions are not formal 
parties competing against each other, no jury who says which party wins. A 
discussion can be a fierce conversation in which someone wants to get right. 
A debate is a discussion that is defined by rules and performed in front of a 
jury. This is an important fact because this differs a debate with any other call 
that has to perform. 
Overall, the debate could be defined as a formal debate where two 
opposing sides -according prearranged rules- part in a verbal exchange of 
different views on a topic or proposition. 

For this study, arguing with children in museums will be approached from 
three disciplines. Debate institutions, primary schools and museums. Through 
interviews and surveys I have tried to figure out what their views are on this 
issue. The three debate institutions that participated in this study let all know 
that debate can be done with kids, but it's too little happening in primary 
education, and that's a shame they say, because it can be combined very 
well with the core objectives drawn up. Thereby children aged 10-12 years 
learn very much, and there would be a debate connects very well with. An 
active way that appeals to them. Experts say a museum, as a debate 
environment should not be a problem. The bigger the stage, the better, and 
even the youth news would give an extra boost. 

Education stays behind on the debating subject. Since 2006 the government 
says that the primary schools should work more on active citizenship. SLO, Het 
nationaal expertiscecentrum leerplanontwikkeling, together with the 
Debatbureau developed a debate curriculum. In this way primary schools 
can debate in a playful interactive way. Unfortunately this has little been 
done research shows. Sixteen of the twenty schools do not use debate as a 
work form yet, but nineteen of the twenty schools said that they want to.  
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The museum educators have been more conservative than what the debate 
institutions are and seeing more obstacles on the road. Safety, and a good 
facilitator are main factors for a good debate. Some museum educators 
have debated it in the museum, but did so with children from 12 years, some 
museums have more speak programs as educational material developed for 
children younger than 12 years, but debating with children has never been 
done. 

To give this study more weight, there is a practical part added: a test case. 
Debating with children in the classroom, and it is tested in the museum. This is 
done with a group children in the age of 10 till 12, of a primary school De 
Open Kring from Nijkerk (GLD). During this test case there has been four 
lessons where we have practiced to debate, to be prepared for a debate 
final at Kunsthal KAdE in Amersfoort. 
 
This test case showed debating with kids can be done. The main points that 
should be watched are safety, a good facilitator and fun. 
 
Safety is for the guarantee that children feel safe to dare to say what they 
want to say. The space or surroundings where the debate should take place 
somewhat be secluded so the children dare to be vulnerable so they can 
speak openly. 

A good facilitator should also take care of safety concerns, but above all the 
he or she must know all the rules of debating. Can he of she lead a debate? 
Giving children time to speak, summarizing, monitoring the time etc. This is the 
state a good debate. 

Last but not least fun is one of the most important points to remember. It is a 
debate with children aged 10-12 years. A debate has been officially 
described as a conversational form of rules. But it remains as a game; children 
do not need to proclaim their own opinion, but an opinion that is imposed 
upon them, where they are. The debate should be presented as a game, 
which should be fun. This teaches the children to work with the material in an 
active and exciting way. 
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Inleiding 
‘Maar juf, debatteren is toch hetzelfde als ruzie maken?’1 Een vaak gehoorde 
opmerking die kinderen maken als ze nadenken over debatteren. Vooral een 
interessante gedachte. Wij, volwassenen, kunnen het onderscheid makkelijk 
maken tussen een debat en een ruzie. Voor kinderen van de leeftijd 10 - 12 
jaar waarbij debatteren nog onbekend terrein is, is debatteren een fel 
gesprek waar de gemoederen hoog kunnen oplopen. Maar is dat wel zo? In 
dit onderzoek is het debatteren vanuit verschillende disciplines onder de loep 
genomen, om antwoord te kunnen krijgen op de vraag of debatteren nu een 
goede manier is om te gebruiken als onderwijsprogramma bij een 
tentoonstelling in een museum.  
 
Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
‘Op welke manier zou debatteren met kinderen uit het primair onderwijs 
(groep 7/8) een aanvulling kunnen zijn op het huidige educatieve aanbod 
binnen musea?’ 
 
Hierbij zijn meerdere deelvragen opgesteld: 
 
Welke visies leven er op 'debatteren' in algemene zin? 
 
Op welke manier kunnen kinderen rond de leeftijd van 10-12 jaar debatteren; 
wat is hun denk- en belevingswereld? 
 
Welke educatieve programma's zijn al uitgevoerd binnen erfgoedinstellingen 
die lijken op debatteren met kinderen? 
 
Hoe kijken onderwijsinstellingen aan tegen debatteren met kinderen (groep 
7/8) in erfgoedinstellingen? 
 
Wat is er nodig voor een debat met kinderen uit het primair onderwijs (groep 
7/8)? 
 
Methoden van onderzoek 
Voor dit onderzoek is het fenomeen debatteren vanuit drie disciplines 
bekeken, namelijk: debatinstellingen, musea en het onderwijs. Dit is gedaan 
door middel van deskresearch, fieldresearch, literatuuronderzoek en 
interviews. Zo zijn onder andere de boeken van Ellean Hooper-Greenhill, 
George E. Hein, Els Hoogstraat en Annemarie Vels Heijn voor hoofdstuk 3 
                                            
1 Kind uit testcase, De Open Kring, Nijkerk, 16 maart 2015. 

2 Van Dale, woordenboek, 
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gebruikt, waar de visie vanuit musea beschreven wordt. En het boek van 
David R. Shaffer is geraadpleegd bij het beschrijven van de 
ontwikkelingspsychologie van kinderen, wat beschreven wordt in hoofdstuk 2.  
 
Zoals al eerder is gezegd is dit onderzoek gedaan door na te gaan hoe er 
vanuit drie verschillende stakeholders gekeken wordt naar debatteren met 
kinderen. Zo zijn er drie debat instellingen bereid geweest over hun instelling 
en hun visie te vertellen. Het Debatbureau, Het Nederlands Debat Instituut en 
Discussiëren kun je Leren (DKJL).  
Ook vanuit de museumwereld zijn diverse erfgoedprofessionals aan het 
woord gekomen. Gundy van Dijk die zich bezig houdt met het ontwikkelen 
van educatieve programma’s, waaronder de tentoonstelling Urban Islam in 
het Tropenmuseum. Mirjam Sneeuwloper heeft informatie gedeeld over de 
samenwerking met DKJL tijdens de ‘verjaardag van Amsterdam’. Ook Arja 
van Veldhuizen, van Landschap Erfgoed Utrecht, heeft haar visie gedeeld ten 
opzichte van debatteren met kinderen. Met Femke Hogenbosch van 
Museum Arnhem is contact gelegd over het educatieve debatprogramma 
ARTWIJS. En vanuit Villa Zebra – waar ze altijd gericht zijn op werken met 
kinderen- heeft Jolanda Bouman meegewerkt aan dit onderzoek.  
 
Wel is het belangrijk om te melden dat dit onderzoek onder andere is 
gebaseerd op een testcase met één basisschool. Een basisschool uit Nijkerk 
(GLD). De uitkomsten van dit onderzoek hadden anders kunnen zijn wanneer 
er ook op meerdere scholen uit andere steden getest was. Hiervoor is voor dit 
onderzoek niet gekozen uit praktische overwegingen.  
 
Testcase 
Voor dit onderzoek is een groep 7/8 uit het basisonderwijs bereid geweest om 
als testcase te debatteren in de klas en in het museum. Uiteindelijk is er met 
deze groep een slotdebat gevoerd in Kunsthal KAdE in Amersfoort. Dit was  
rondom de tentoonstelling Move On...! 100 jaar animatiekunst. Deze groep 
bestond uit kinderen uit een samengevoegde groep 7/8 van basisschool De 
Open Kring uit Nijkerk. 28 kinderen die eerder nog niet hadden gedebatteerd. 
Hier zal in hoofdstuk 5 van dit onderzoek verder op ingegaan worden. 

Vanuit basisschool De Open Kring is toestemming verleend om alle foto’s en 
al het filmmateriaal dat gemaakt is tijdens de lessen en het slotdebat in 
Kunsthal KAdE te gebruiken voor dit onderzoek.  

Enquête 
Ook zijn130 basisscholen uit Nederland benaderd met een korte enquête 
over debatteren in de les, eventueel museumbezoek van de klas, en hun 
mening over debatteren in het museum. Twintig reacties zijn hierop gekomen. 
En deze zijn uiteraard meegenomen in het onderzoek.  
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 zal ingegaan worden op de verschillende visies die er zijn over 
debatteren. Zo is er een verschil tussen een discussie voeren en een debat 
voeren; wat zijn die verschillen precies? Daarnaast zal ook een overzicht te 
zien zijn van de debatinstellingen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, 
en wat hun activiteiten zijn rondom het voeren van een debat of discussie.  
 

In hoofdstuk 2 kunt u lezen over de denkwijze van kinderen in de leeftijd 10-12 
jaar. De ontwikkelingspsychologie wordt hier, aan de hand van Jean Piaget, 
kort toegelicht. Ook andere leerstijlen worden beschreven om zodoende een 
kader te schetsen over de denk- en belevingswereld van kinderen.  
 
Hoofdstuk 3 gaat over het (basis)onderwijs. Hoe kijkt het basisonderwijs aan 
tegen debatteren in de klas en eventueel in het museum? Aan de hand van 
een enquête zijn interessante resultaten verkregen die in dit hoofdstuk 
worden beschreven en geanalyseerd.  
 
De musea komen in hoofdstuk 4 aan het woord. Hoe kijken de 
museumeducatoren aan tegen het gebruik van het debat als educatief 
programma? Wat zijn de valkuilen en wat zijn de mogelijkheden? Aan de 
hand van de resultaten van de interviews zal hierop ingegaan worden.  
 
In hoofdstuk 5 zal de testcase uitgebreid beschreven worden. Hier vindt de 
terugkoppeling met alle stof uit de voorgaande hoofdstukken plaats. Uit de 
testcase zijn bevindingen naar voren gekomen die wellicht hetgeen dat 
geschreven is uit de eerdere hoofdstukken tegenspreekt of onderbouwt.  
 
Tot slot zal hoofdstuk 6 in het teken staan van het geven van aanbevelingen 
en conclusies voor iedereen die gebruik wil maken van debat, en te maken 
heeft met kinderen; of dit nu in het onderwijs, of musea is. 
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1. Welke visies zijn er over 
debatteren in algemene zin? 
 
Over debatteren zijn diverse opvattingen. Zo zou je een stevig gesprek aan 
de eettafel een debat kunnen noemen. Iedereen heeft een idee, maar wat 
is nou juist? Veel mensen gebruiken de woorden discussie en debat door 
elkaar omdat de definities niet altijd even duidelijk zijn, en beide ook ergens 
wel op elkaar lijken. Om dit voor de rest van dit onderzoek helder te hebben 
zal het hieronder duidelijk worden omschreven en uitgelegd. Ook zal worden 
uitgelegd waar opgelet moet worden als er debat met kinderen gevoerd 
gaat worden. Kinderen leren bijvoorbeeld in deze fase van hun leven dat wat 
zij denken niet de enige weg naar Rome is. Er zijn meerdere meningen die 
ook waar kunnen zijn. Dít besef moet niet vergeten worden, maar zal ook 
later in dit onderzoek ter sprake komen en uitgebreider behandeld worden.  

De Van Dale zegt het volgende: 
 
dis·cus·sie (de; v; meervoud: discussies) 
1 uitwisseling van gedachten, meningen; ter discussie staan niet vaststaan, 
onderwerp van gedachtewisseling zijn.2 
 
de·bat (het; o; meervoud: debatten) 
1 gedachtewisseling, bespreking van het voor en tegen.3 
 
Zoals De van Dale dus zegt; een discussie gaat over meningen terwijl een 
debat altijd te maken heeft met een voor en tegenpartij. Een discussie kan 
op elk moment van de dag in welke samenstelling van mensen dan ook, en 
in welke omgeving ook gevoerd worden. Bij een discussie zijn geen formele 
partijen die het tegen elkaar opnemen, geen jury die zegt welke partij heeft 
gewonnen. Een discussie kan een fel gesprek zijn waarin iemand zijn gelijk wil 
halen. Een debat is een discussie die omlijnd is met regels en voer je 
tegenover een jury. Dit is een belangrijk gegeven, want hiermee verschilt een 
debat met elk ander gesprek dat te voeren is.  

                                            
2 Van Dale, woordenboek, 
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=discussie&lang=nn#.VUS_4Ev9opF geraadpleegd 
2 mei 2015.  

3 Van Dale, woordenboek, 
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=debat&lang=nn#.VUS_PEv9opE geraadpleegd 2 
mei 2015.  
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Over het algemeen kan het debat worden omschreven als een formele 
discussie waar twee tegenover elkaar staande partijen -volgens vooraf 
afgesproken regels- deelnemen aan een mondelinge uitwisseling van 
verschillende standpunten over een onderwerp of stelling.  
Bij formele debatten zou je kunnen denken aan de verkiezingsdebatten op tv 
waar de politieke partijen vrij kiezen welke kant van een probleem ze 
ondersteunen. 
 
Er komt bij het debat meer kijken dan de ander ‘zomaar’ overtuigen van 
jouw standpunt. Hier gaat het om uitstraling, houding, stemgeluid, het 
overtuigen van een onafhankelijke jury, en niet diegene tegenover je. Er zijn 
meerdere debatwedstrijden die in Nederland gehouden worden. Zo bestaan 
er universitaire debatwedstrijden, maar ook voor MBO- en HBO opleidingen, 
middelbare scholen, en basisscholen. Hier zal nader ingegaan worden in 
hoofdstuk 3.  
 
1.1 Debat instellingen 
De Verenigde Staten worden vaak als voorbeeld gebruikt om aan te geven 
dat het belang van debatteren groot is. In de Verenigde Staten zit 
bijvoorbeeld bijna elke student op een debatvereniging. Daar is de 
debatcultuur levendig en is het winnen van een debatwedstrijd belangrijk. 
Bekende publieke figuren die goed hebben leren spreken door het gebruik 
van debattechnieken zijn bijvoorbeeld Bill Clinton en Oprah Winfrey4. In 
Nederland is deze cultuur niet sterk aanwezig, maar er zijn wel instellingen die 
zich hard maken voor meer debat in de klas en in de samenleving. Dit komt 
omdat deze debatinstellingen merken dat de maatschappij de laatste jaren 
meer is gaan vragen om mondige mensen, en deze trend is ook te zien onder 
de bevolking zelf. De mogelijkheid om ergens iets van te vinden is groter dan 
ooit. Twitter en Facebook worden massaal gebruikt om meningen te uiten en 
reacties te geven op welk publieke debat dan ook. Denk bijvoorbeeld aan 
de jurk van Trijntje Oosterhuis tijdens de repetities bij het Eurovisie Songfestival 
2015; Iedereen vond daar iets van maar maakt dit ons ook mondiger in het 
echte leven? Durven mensen, kinderen, echt te zeggen wat ze vinden en 
kunnen ze dit onderbouwen met gegronde argumenten? Een uitstekende 
oefening zou dit kunnen zijn om in de klas te doen.  
 
Vanaf groep 6 zijn kinderen in staat om te leren debatteren, en in elke fase 
wordt dit serieuzer genomen en de regels strenger. Zo heb je 
jongerendebatten op tv, of debatwedstrijden. Maar voor dit onderzoek blijft 
de aandacht op kinderen uit groep 7/8. De hieronder beschreven instellingen, 
die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek, zijn nu gemiddeld zo’n tien jaar bezig 
en hebben zich steeds beter ontwikkeld en weten wat er gaande is binnen 
het onderwijs. Zij spelen hier op in door diverse diensten en producten aan te 

                                            
4 Nederlandse debatbond, waarom debatteren, 
http://www.debatbond.nl/debatteren/waarom-debatteren/ geraadpleegd 8 april 2015. 
 



14 
 

bieden om het debat levendig te maken binnen het onderwijs en bij de 
kinderen.  
 
Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) 
DKJL is een zelfstandige stichting, bestaat sinds 2006 en is ontstaan uit 
persoonlijke ervaring van de oprichtster Chantal Deken. Zij is leerkracht 
geweest en merkte dat de kinderen uit haar klas op communicatief gebied 
niet goed op niveau waren. Hiervoor is zij op zoek gegaan naar een manier 
om dit aan te pakken. Eerst heeft zij Stichting Nederlands Debat Instituut op 
bezoek gehad in de klas en heeft naar aanleiding daarvan later DKJL 
opgezet. Zij is namelijk van mening dat discussiëren helpt bij het vergroten 
van woordenschat,  luister- en mondelinge taalvaardigheid en communicatie 
vaardigheden. En hoopt dit te bewerkstellingen met de methoden die 
ontwikkeld zijn met DKJL.  
Onderzoek (studenten UvA 2013) toont aan dat leerlingen door DKJL: 
 
• beter nadenken voordat ze iets zeggen 
• het leuker vinden om te discussiëren 
• meer praten over wat ze denken 
• zich meer bewust zijn van hun lichaamstaal 
• meer nadenken over hoe een ander zich voelt in een discussie 
• meer voorbeelden geven als ze discussiëren 
• meer interesse hebben in de mening van een ander 
• meer belang hechten aan hun eigen mening5 
 
DKJL biedt meerdere producten aan om het discussiëren in de klas te 
bevorderen: 
 
• Masterclasses: Hierbij komen speciaal opgeleide mensen van DKJL 
 naar de school toe om leerlingen te leren discussiëren. 
• Docententrainingen: Hier worden de docenten getraind om uiteindelijk 
 zelf de discussies te leiden in de klas. 
• Coaching on the job: Een training in de klas, waardoor de klas geleid 
 wordt door de docent en de trainer vanuit DKJL. 
• Ouderworkshops: Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van 
 hun kind en het belang van het voeren van een goede discussie 
• Debatbattle‘s: DKJL verzorgt op aanvraag debatbattle’s op maat aan 
 de hand van een thema of onderwerp die de school graag wil 
 behandelen.6 
 
 

                                            
5 Discussiëren kun je leren, informatiefolder. 
http://www.discussierenkunjeleren.nl/uploaded_files/inlineitem/DKJL_informatiefolder_010520
14_mailing2.pdf geraadpleegd 9 april 2015. 
 
6 Discussiëren kun je leren, Aanbod. http://www.discussierenkunjeleren.nl/Aanbod/ 
geraadpleegd 9 april 2015. 
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Het Nederlands Debatinstituut 
Het Nederlands Debat Instituut bestaat sinds 1998 en is begonnen als een BV, 
en sinds 2013 is de organisatie in twee aparte onderdelen gesplitst; namelijk 
een stichting, en een BV. Er was altijd al een tak die op het onderwijs gericht 
was, maar dit was niet te rijmen met de commerciële inslag die het bedrijf 
heeft. Daarom is Het Nederlands Debat Instituut gesplitst in een ideële 
stichting die vooral over het onderwijs gedeelte gaat, en een BV die 
producten aanbiedt aan het bedrijfsleven.  
 
De stichting doet vier dingen om het debat actief in de klas te brengen: 
 
• Debattrainingen in de klas: een trainer vanuit de stichting komt naar 
 een school om daar de klas te trainen. 
• Docententrainingen: Hierdoor kan een docent uiteindelijk meerdere 
 klassen debat les geven. 
• Debattoernooien: Hier kunnen scholen zich voor op geven, en 
 zelfstandig voor trainen op school. Een keer per jaar vindt een toernooi 
 plaats ergens in Nederland. 
• Online lesmateriaal dat iedereen gratis kan downloaden om zelfstandig 
 aan de slag te gaan met de werkvorm debatteren.7 
 
Het Debatbureau 
Het  Debatbureau is ontstaan uit een persoonlijke interesse van de oprichter 
Frits Bloemberg. Tijdens zijn studie is hij begonnen met het geven van 
trainingen en workshops wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van 
Het Debatbureau. Sinds het in 2006 wettelijk verplicht is om aandacht te 
besteden aan actief burgerschap en sociale integratie in het primair 
onderwijs is Het Debatbureau gaan samenwerken met SLO; het Nationaal 
Expertisecentrum Leerplanontwikkeling om een leerlijn debatteren te maken 
zodat scholen een handvat krijgen om iets met die wettelijke verplichting te 
doen. Het is een methode die scholen kan helpen, maar is verder niet 
verplicht. Deze leerlijn valt onder de noemer burgerschap maar zou voor 
allerlei vakken gebruikt kunnen worden. Dit hangt af van de creativiteit van 
de docent.  
 
Het debatbureau biedt de volgende producten aan: 
 
• Debattoernooien voor primair onderwijs 
• Docententrainingen 
• VMBO debatdagen 
• Debattrainingen voor voortgezet onderwijs /Op weg naar het 
 Lagerhuis van de VARA 

                                            
7 E. van Nieuwkerk, projectleider onderwijs bij Stichting Nederlands debatinstituut, 
geïnterviewd door D. van der Molen op 17 maart 2015. 
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• Debattrainingen voor HBO en WO8 
 
Alle drie de instituten geven, zoals hierboven te zien is, trainingen aan 
leerkrachten om hen zelfverzekerd te maken, en voor komende jaren actief 
te krijgen in het voeren van een debat in de klas. In hoofdstuk 3 zal dieper 
ingegaan worden op de rol van de leerkracht rondom debatteren in de klas. 
Maar eerst zal er meer worden verteld over de randvoorwaarden die nodig 
zijn bij het houden van een debat met kinderen. 
 
1. 2 De juiste randvoorwaarden 
Het boek Kunsteducatie, theorie en praktijk van Mooss zegt over de juiste 
randvoorwaarden tijdens het voeren van een debat het volgende: ‘Als je wilt 
dat kinderen hun eigen leerproces actief en creatief mee vormgeven, is een 
comfortabele omgeving ontzettend belangrijk. Hier zijn drie 
basisvoorwaarden voor nodig: 1. veiligheid, 2. vrijheid en 3. uitdaging.  
Het hangt er per situatie vanaf in welke verhouding deze drie onderdelen 
staan en dit zal ook bij elk project anders zijn. Bij de ontwikkeling van een 
educatief product, neem debatteren, moet er aandacht zijn voor deze drie 
basisvoorwaarden. De les rondom het debat moet divers zijn en moet de 
kinderen de keuze stellen op het vlak van invalshoeken en uitdaging. Het 
gebruiken van deze drie basisvoorwaarden kan daarbij helpen’.9 
 
1. Veiligheid 
Iedereen kan gespannen zijn vlak voor een debat;  de leerkrachten, en ook 
de kinderen. Dit is voornamelijk omdat ze niet goed weten wat er gaat 
gebeuren of op hun af kan komen. Kinderen moeten zich veilig voelen om te 
kunnen experimenteren. Hoe veiliger ze zich voelen, hoe beter ze zich durven 
te uiten. Omgekeerd geldt dit ook: als een kind zich onveilig voelt zal hij of zij 
zoeken naar iets vertrouwds en zich beperken tot datgene, zoals bijvoorbeeld 
één zin en die constant herhalen, en wanneer dit echt een te groot probleem 
wordt kan iemand zich helemaal terugtrekken en dichtklappen waardoor hij 
of zij niks meer durft te zeggen  
Om een veilige situatie te creëren zijn twee dingen erg belangrijk: Er moet 
duidelijk gemaakt worden dat fouten maken mag en er moet duidelijk 
gemaakt worden dat niet alleen de standaard antwoorden verwacht 
worden maar juist ook persoonlijke meningen en ideeën waardevol zijn. Ook 
als ze een beetje raar of onverwacht zijn. 10 
 
 
 
 

                                            
8 Het Debatbureau, onderwijs. http://www.hetdebatbureau.nl/onderwijs.html geraadpleegd 
9 april 2015. 

9 Mooss, Kunsteducatie, theorie en praktijk, (Den Haag: Uitgeverij Acco, 2013), 149. 

10 Idem, 150. 
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2. Vrijheid 
Punt twee van de basisvoorwaarden is vrijheid. Dit punt lijkt misschien wel op 
veiligheid, maar belicht net een andere kant van de situatie. Om dingen te 
durven zeggen in, bijvoorbeeld een nieuwe omgeving is niet alleen een 
nieuwe ervaring nodig, maar ook de vrijheid om in denken en doen andere 
wegen in te slaan dan iemand gewend is.  
De kinderen moeten zich dus mentaal, fysiek en sociaal vrij voelen om op 
ontdekkingstocht te gaan en dingen op hun eigen manier te interpreteren 
zonder dat zo’n initiatief wordt bestempeld als fout of onnozel. 11  
 
3. Uitdaging 
Om kinderen uit te dagen is het belangrijk om de geboden vrijheid goed te 
benutten, op deze manier kunnen ze hun grenzen verleggen en verwerven ze 
bepaalde inzichten, die ze eerst nog niet zagen. Om deze uitdaging te 
bewerkstellingen is het belangrijk om kinderen uit hun comfortzone te halen. 
Net genoeg zodat ze gedwongen worden om nieuwe manieren te zoeken 
maar nog wel dicht genoeg bij hun bekende wereldje blijven waardoor ze 
zich veilig genoeg voelen om te experimenteren.  
In het begin van het leerproces start je met iets kleins, om ze zo te leren 
ervaren in kleine succesjes, waardoor ze enthousiast worden en gemotiveerd 
raken in nieuwe dingen proberen.  
Uitdaging hoef je niet alleen te zoeken in het debat zelf. Dit kan ook in 
evaluaties en reflectiemomenten. Door een groep te confronteren met 
meerdere vragen of problemen die zijn ontdekt tijdens het debatteren 
kunnen ze uit hun comfortzone gelokt worden. Het hoeft ook niet perse 
helemaal afgerond te worden aan het einde van een debatles. Zeker met 
kunst als onderwerp hoeft alles niet altijd direct duidelijk zijn; op die manier 
geef je nog iets mee om over na te denken, wat later in andere 
omstandigheden en wat later kan leiden tot een ‘aha-moment’.12 
 
 
Debatteren en discussiëren zijn twee verschillen dingen, en er bestaan twee 
verschillende visies op een gesprek voeren met een ander. Toch liggen deze 
twee gespreksvormen in elkaars verlengde. Zoals eerder gezegd is, kan een 
discussie op elk moment van de dag in welke samenstelling van mensen dan 
ook, en in welke omgeving ook gevoerd worden. Bij een discussie zijn geen 
formele partijen die het tegen elkaar opnemen, geen jury die zegt welke 
partij heeft gewonnen. Een discussie kan een fel gesprek zijn waarin iemand 
zijn gelijk wil halen. Een debat is een discussie die omlijnd is met regels en voer 
je tegenover een jury. Dit is een belangrijk gegeven, want hiermee verschilt 
een debat met elk ander gesprek dat te voeren is.  
Misschien lijkt hierom een debat met kinderen van de leeftijd 10-12 een 
onlogische keuze. In dit hoofdstuk is kort benoemd dat kinderen met deze 

                                            
11 Mooss, Kunsteducatie, theorie en praktijk, (Den Haag; Uitgeverij Acco 2013), 161- 163. 

12 Mooss, Kunsteducatie, theorie en praktijk, (Den Haag: Uitgeverij Acco, 2013), 166, 167,  
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leeftijd net ontdekken dat hun mening niet de enige juiste mening is. Dus zou 
een debat voeren lastig zijn. Ook zijn er randvoorwaarden die belangrijk zijn 
bij het voeren van een debat met kinderen. Denk aan de veiligheid; als een 
kind zich niet veilig voelt durft het kind ook niet openlijk te praten.  
 
Er bestaat in principe dus wel zoiets als debatteren met kinderen. Of dit nu in 
de klas, of op toernooien is maakt niet uit. Debatinstellingen en SLO laten zien 
dat debatteren met basisschool kinderen kan. In de volgende hoofdstukken 
zal dit uitgebreider beschreven worden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
2. Wat is de denk- en 
belevingswereld van kinderen met 
de leeftijd 10-12 jaar? 
 
Om meer te kunnen zeggen over hoe een debat gevoerd kan worden met 
kinderen uit groep 7/8 is het belangrijk om te weten wat hun belevingswereld 
is. Hierdoor kunnen educatieve programma’s in debatvorm worden gemaakt 
die begrepen worden door kinderen en ten volste benut worden. In dit 
hoofdstuk zal in grove stappen beschreven worden hoe de ontwikkeling van 
de psyche van een kind verloopt en wat dit uiteindelijk zegt over het voeren 
van een debat met kinderen van de leeftijd 10 - 12 jaar.  
 
 
2.1 Denk- en belevingswereld 
Vanuit musea worden allerlei doelgroepen geformuleerd om zo op de beste 
manier aan te kunnen sluiten met educatieve programma’s. Zo zijn er ook 
voor kinderen met de leeftijd 10 -12 jaar bepaalde kenmerken en 
eigenschappen beschreven. Elvire Jansen van het Amsterdam Museum heeft 
het volgende over kinderen uit groep 7/8 opgeschreven: 

•  Belevingswereld: kinderen rond de leeftijd 10-12 jaar zijn zich bewust 
  van stad, land en de wereld. Denk aan het Jeugdjournaal waar ze al 
  veel leren over hun omgeving, Nederland en andere landen.   

•  Museumervaring: De meeste kinderen zullen met deze leeftijd al eens 
  een museum eerder bezocht hebben tijdens een schoolreisje.  
  Daardoor hebben ze een genuanceerd beeld van kunst en objecten. 

•  Gedrag: Ze hebben een afwachtende houding want ze zijn in een pre-
  puberale fase: emoties staan centraal, ze voelen zich volwassen dus 
  willen niet te kinderachtig benaderd worden, ze willen bij de groep  
  horen maar ook uniek zijn. Ze zijn enthousiast en willen plezier maken. 

•  Vaardigheden: De kinderen kunnen lezen, schrijven, rekenen. Ze  
  ontwikkelen abstract denken van concreet waarneembaar naar  
  mogelijkheden, logisch redeneren, problemen analyseren,   
  alternatieven bedenken, resultaat in praktijk toetsen,    
  creativiteit/originaliteit, kunnen bijdragen aan discussie. Dit zal verderop 
  in dit hoofdstuk uitgelegd worden aan de hand van de theorie van  
  ontwikkelingspsychologie van Jean Piaget.  
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•  Educatief materiaal: grotere en abstractere thema’s kunnen   
  behandeld worden, er moet meer context verwerkt worden,   
  informatie moet blijven relateren aan belevingswereld, een   
  actieve/reflectieve werkvorm en discussie zijn erg geschikt, eigen  
  mening, standpunten kunnen gebruikt worden in educatieve   
  producten binnen musea. 13  
 
Dit laatste sluit erg goed aan bij het voeren van een debat. een actieve, 
reflectieve werkvorm waarin eigen mening en standpunten naar voren 
kunnen komen. 

2.2 Leerstijlen 
In de 20e eeuw is er een enorme interesse ontstaan in de sociale en 
leerpsychologie. Met name in de jaren ‘70 en ’80 zijn er veel leertheorieën 
ontwikkeld die in eerste instantie voor het onderwijs bedoeld waren, maar die 
langzamerhand ook in de musea gebruikt werden bij de ontwikkeling van 
educatieve programma’s.14 Hoewel deze leertheorieën verschillende 
aspecten van het leren aanstippen, overlappen ze elkaar ook soms, of zijn 
weer een begin geweest voor een latere leertheorie. Hierdoor lijken de 
leertheorieën soms op elkaar maar zijn ze toch verschillend en belichten ze 
weer andere kanten. 
 
Jean Piaget wordt gezien als de grondlegger van de 
ontwikkelingspsychologie en onderscheidt de ontwikkeling en dus ook het 
leren van kinderen in vier stadia: 
 
• (0-2 jaar) Het lichamelijk leren  
 Hier begint het met basisreflexen zoals zuigen, grijpen. Het zal hier 
 vooral gaan om de omgeving leren kennen.  
• (2-7 jaar) De invloed van taal en symbolische representaties  
 Kinderen kunnen in deze fase op symbolisch niveau denken. ‘een 
 tekening van een hond ís een hond’.  
• (7-11  jaar) Abstract redeneren naar aanleiding van persoonlijke 
 ervaringen. Bestaande symbolen, het denken aan objecten die ze 
 gezien, geroken, gevoeld hebben kunnen ze nu verwerken bij 
 nieuwe gedachten en handelingen. Ze begrijpen nu dat er evenveel 
 water past in een lang dun glas, als in een breed ondiep glas.  
• (11-15 jaar) Hypothesevorming en analyse van abstracte begrippen  
 Kinderen beginnen hier te denken over denken. Hun wereldbeeld 

                                            
13 Dit is  gezegd tijdens een college van Elvire Jansen in het Amsterdam museum n.a.v. de 
minor Publiek en Media 2014. De originele bron heb ik niet kunnen achterhalen. Ik ben mij hier 
bewust van het van het dat het niet 100% betrouwbaar is. 

14 E.Hoogstraat & A. Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum, (Amsterdam: Uitgever 
De Museumvereniging, 2006), 20.  
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 veranderd. 15 
 
Kinderen op deze leeftijd kunnen stof die ze in de les leren, koppelen aan 
symbolen of andere nieuwe gedachten die ze te zien krijgen. Stel, ze zijn ooit 
op bezoek geweest bij het Rijksmuseum, en in een debatles in de klas wordt 
ze wat gevraagd over musea aan het museumplein. Dan zijn ze in staat om 
het museumbezoek en de gestelde vraag aan elkaar te koppelen. Ze 
herinneren zich bijvoorbeeld meteen een verhaal dat ze ooit hebben 
gehoord over de Nachtwacht. Het web van informatie wat ze tot dan toe 
hebben ontwikkeld zullen ze nodig hebben bij het voeren van een debat. 
Verbanden leggen tussen de informatie uit de lessen en hedendaagse 
gebeurtenissen en eigen ervaringen.  

Kolb 
Kolb was de eerste die onderkende dat leren een sociaal proces is, en niet 
perse in de klas of school hoeft, maar op plekken waar we samenkomen. Of 
dit nu met familie is, of de samenleving, werk of spelend. Deze theorie biedt 
daarmee een basis voor het beschouwen van educatie als een levenslang 
proces.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1. Leren volgens Kolb 

Het beschrijven van de vele manieren van leren is complex. Kolb heeft deze 
ervaringen en algemene verschillen omschreven in een model van vier 
leerstijlen. Iedere leerstijl wordt gevormd door een combinatie van twee 
manieren van leren. ‘Concrete ervaring’ gecombineerd met ‘reflectief 
observeren’ levert de leerstijl van de dromer op en ‘actief experimenteren 

                                            
15 D.R.Shaffer, Social and personality development. (Belmont: Uitgeverij Wadsworth, 2009), 53-
61. 
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samen met ‘Abstract conceptualiseren’ levert de leerstijl van de beslisser op 
enz. Zie figuur 1. 16 

Bij de dromer lig de kracht in het voorstellingsvermogen en het bewustzijn van 
verschillende waarheden en betekenissen. Hij of zij ziet situaties van 
verschillende invalshoeken en zoekt naar redenen en persoonlijke 
betekenisgeving. Zijn of haar houding is meer observerend dan het 
ondernemen van actie. Dromers presenteren goed als hen wordt gevraagd 
om het genereren van nieuwe ideeën, zoals bij brainstormen. Verbeelding en 
gevoel spelen een grote rol. 17 
 
De denker is in tegenstelling tot de doener meer van de theorie en exacte 
verschijnselen. Hij of zij is gericht op feitelijke informatie en begrippen die 
nodig zijn om het geheel te begrijpen. Logische samenhang is belangrijker 
dan iets dat in de praktijk getoetst is.18 

De beslisser kan goed probleemoplossend denken. Beslissingen nemen en de 
praktische vertaling van ideeën is zijn of haar sterke punt. Vaak is maar één 
antwoord juist en is er maar één oplossing, dit is in tegenstelling tot de dromer 
die vaak een probleem van meerdere kanten bekijkt. De beslisser verkiest 
eerder een technisch probleem boven een sociaal probleem.19 

De doener is goed in het realiseren van opdrachten en plannen en wil 
betrokken raken bij nieuwe ervaringen. Risico’s nemen. Doeners zijn vertrouwd 
met mensen om zich heen, maar kunnen ongeduldig en drammerig 
worden.20  
 
Voor een debatles heb je leerlingen nodig die al die verschillende leerstijlen 
hebben. Dit zorgt ervoor dat het een levendig debat kan worden. Elke leerstijl 
heeft een andere visie op een thema. Zo kan een denker eerst de kwestie of 
het probleem precies willen analyseren voordat hij/zij er iets zinnigs over kan 
zeggen, terwijl een doener of beslisser sneller adhoc zal reageren. 
 
Gardner 
Een in het onderwijs, maar ook in musea, gangbare theorie is die van Howard 
Gardner. Hij presenteerde in de jaren ’80 zijn idee van de meervoudige 
intelligenties. Hij onderscheidt er zeven; linguïstisch, logisch-wiskundig, 
ruimtelijk, muzikaal, lichamelijke beweging, interpersoonlijk, intra persoonlijk en 

                                            
16 E.Hoogstraat & A. Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum, (Amsterdam: Uitgever 
De Museumvereniging, 2006), 1, 2, 9. 

17 E.Hoogstraat & A. Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum, (Amsterdam: Uitgever 
De Museumvereniging, 2006), 10 

18 Idem 

19 Idem 

20 Idem 
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ondertussen aangevuld met één extra; naturalistisch. Elk mens bevat deze 
intelligenties in meer of mindere mate. Het ontstaan van deze intelligenties is 
niet alleen een genetisch bepaald iets, maar ook cultuurafhankelijk. Het zou 
het mooist zijn als via het onderwijs, of een debat, de dominante intelligenties 
worden geprikkeld. Zo zou bij een kind de ruimtelijke intelligentie 
aangesproken kunnen worden die zich iets heel ruimtelijk kan voorstellen en 
zodoende kan beredeneren. Of een ander kind, waarbij de logisch-
wiskundige intelligentie wordt geprikkeld, een logische verklaring wordt 
gezocht en waarbij hij of zij veel meer op feiten gericht zal zijn. Op deze 
manier zou een debat vorm kunnen krijgen waaraan kinderen met allerlei 
diverse meervoudige intelligenties deelnemen. 21 
 
Hein 
Met het volgende model heeft Hein vier manieren van kennis vergaren in 
kaart gebracht. 1. Het traditionele overdrachtssysteem van leraar/leerling 2. 
Het leren door ontdekken en ervaren, 3. Het behaviorisme dat leren 
beschouwt als aanleren van nieuw gedrag, en 4. Het constructivistisch leren, 
waarbij de lerende zelf de kennis organiseert.22 

 
Figuur 2. Educatie theorieën volgens Hein 
 
Hein pleit voor een tentoonstelling of opstelling in een museum die zo is 
samengesteld dat een kind als het ware actief zijn of haar eigen 
tentoonstelling kan maken. Een tentoonstelling die veel soorten en maten 
kent en iedereen aanspreekt. Dit sluit ook aan bij de leertheorie van Gardner 

                                            
21 E.Hoogstraat & A. Vels Heijn, De leertheorie van Kolb in het museum, (Amsterdam: Uitgever 
De Museumvereniging, 2006), 21. 

22 Idem 
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met de meervoudige intelligenties. Dus voor het ene kind is er een deel 
waarbij hij/zij zelf op ontdekkingstocht kan gaan, en voor een ander kind zijn 
er objecten te zien, met tekst en uitleg. Zo is er als het ware voor ieder een 
specialiteit. 

 
Al met al zijn er diverse wetenschappers geweest die zich hebben bezig 
gehouden met het leren en de leeromgeving van een kind. Er zijn allerlei 
mogelijkheden die interessant zijn om mee te nemen in dit onderzoek. 
Iedereen leert op een andere manier, en al die mogelijkheden zijn van 
belang bij het voeren van een debat. Het zou namelijk het mooist als elk kind 
zou kunnen meekomen in een debat en hierin ook volledig tot zijn of haar 
recht komt. Om dit nader te onderzoeken is het van belang om te kijken hoe 
het onderwijs hierin staat. Leerkrachten zijn niet alleen belangrijk bij het 
voeren van een debat, maar ook bij het bewerkstellingen van de veiligheid 
van de kinderen, en bijdragen in het kind tot zijn recht te laten komen. Maar 
voor we daar dieper op ingaan, zal eerst worden toegelicht hoe het 
onderwijs tegen debatteren in de klas en in het museum aankijkt.  
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3. Welke visies zijn er over 
debatteren met kinderen vanuit 
het onderwijs? 

 
Om meer te kunnen zeggen over de visie van het onderwijs op debatteren is 
er gebruik gemaakt van een enquête. In dit hoofdstuk is te lezen hoe zij tegen 
debatteren in de klas en in het museum aankijken. Hierbij worden ook de 
termen ‘21e eeuwse vaardigheden’ en ‘multiperspectiviteit’ opgenomen in 
deze context en uitgelegd. 
 
3.1 Debat in het curriculum 
Basisscholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht aandacht te besteden aan 
actief burgerschap en sociale integratie. Om actief burgerschap en sociale 
integratie te realiseren, is het volgens de onderwijsinspectie van belang dat 
scholen zélf een visie ontwikkelen.23 Een van de manieren is het gebruik van 
een debat. Debatteren kan er voor zorgen dat kinderen een mening 
ontwikkelen en leren te luisteren naar hun klasgenoten.  
Mede hierdoor heeft het Nationaal expertisecentrum Leerplanontwikkeling 
(SLO) een leerlijn ontwikkeld in samenwerking met Het Debatbureau. Deze 
leerlijn is een methode die basisscholen zouden kunnen gebruiken om aan de 
slag te gaan met debatteren in de les. Het is aan de leerkracht zelf om met 
deze leerlijn creatief om te gaan en dit in te passen in het huidige 
lesprogramma. Het is niet verplicht om deze methode te gebruiken, maar 
een van de vele mogelijkheden die SLO wil geven.  
 
Debatteren is geen vast onderdeel in het curriculum. In het voortgezet 
onderwijs is het wel een vaak geziene methode om de leerlingen op een 
plezierige manier welbespraakt te maken. Ook is het in het voorgezet 
onderwijs gebruikelijker dan in het primair onderwijs om mee te doen aan een 
debatwedstrijd. Voor het primair onderwijs is dit nog niet zo vanzelfsprekend 
ook al bestaat het ‘nationaal basisschool debattoernooi’ nu al sinds 2007. 
 
In een Amerikaans onderzoek naar debatteren in het onderwijs onder 
kinderen tussen 5-18 jaar zijn de volgende conclusies naar voren gekomen. 
 
• Leerlingen die debatteren hebben een kleinere kans om school  
 zonder diploma te verlaten en scoren hoger dan hun leeftijds- 
 genoten op lees- en schrijftoetsen. 
                                            
23 SLO, burgerschap, http://www.slo.nl/primair/themas/burgerschap/ geraadpleegd 3 april 
2015. 
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• Het gebruik van het debat als didactisch middel geeft leerlingen een 
 dieper begrip van de stof. Een debat in de geschiedenisles, 
 bijvoorbeeld, geeft de leerlingen een beter begrip over de te leren 
 materie en stelt hen in staat die kennis te activeren in de praktijk. 
• Kritisch denken werd met 44% verbeterd door regelmatig in de klas te 
 debatteren. 
• Debat stimuleert de ambitie van scholieren om hoger onderwijs te 
 volgen. 
• Leerlingen die debatteren krijgen meer zelfvertrouwen.24 
 
Ook binnen het primair onderwijs is debatteren geen vast onderdeel in het 
curriculum. Wel heeft SLO een leerlijn ontwikkeld om leerkrachten een 
handvat te bieden om het debat te gebruiken als middel in de standaard 
lessen. Dit was voornamelijk uit de opdracht om actief burgerschap te 
bevorderen, maar de leerlijn kan voor alle vakken gebruikt worden. Hier is 
alleen wel de creativiteit van de leerkracht voor nodig. 
 
Debatteren is volgens De Debatbond een uitstekende mogelijkheid tot het 
verbreden en verdiepen van de algemene, en soms specifieke kennis van 
leerlingen. Veel debatstellingen vragen om theoretische kennis uit allerlei 
vakgebieden: wereldoriëntatie, geschiedenis, taal, godsdienst, sociale 
vaardigheden enz. In een debat kunnen de leerlingen die interdisciplinaire 
theorie direct toepassen. Onderzoek wijst uit dat leerlingen veel beter de 
lesstof verwerken als ze actief betrokken worden bij de stof25. Leerlingen leren 
het te begrijpen, doorgronden en toepassen. Kortom: de stof komt tot leven! 
 
3.2  21e eeuwse vaardigheden  
De samenleving is constant in verandering. Het onderwijs wil op deze 
veranderingen zo goed mogelijk inspelen. De leerling, de leerkracht én de 
school staan als basis midden in de samenleving. Bij eigentijds onderwijs horen 
kerndoelen die aansluiten op de ontwikkelingen in deze samenleving. Net als 
in de inleiding gezegd wordt; sinds 2006 wordt er gepleit voor een meer 
actieve vorm van burgerschapsvorming in het primair onderwijs. Aan de 
school is het om te bepalen hoe zij een invulling geeft aan deze opdracht. 
SLO heeft een suggestie gedaan door een leerlijn debatteren te ontwikkelen. 
Zelf zeggen zij het volgende hierover: 
‘In het onderwijs wordt steeds vaker een beroep gedaan op scholen om een 
bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Eén van de 
werkvormen die hierbij behulpzaam kan zijn is het voeren van debatten. Deze 
leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij 
het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde 
                                            
24 R. Akerman e.a. Debating the evidence, full report, (Berkshire, 2011) 
http://www.debatbond.nl/wp-content/uploads/2011/12/Debating-the-evidence-full-
report.pdf geraadpleegd 3 april 2015.  
 
25 Nederlandse debatbond, waarom debatteren, 
http://www.debatbond.nl/debatteren/waarom-debatteren/ geraadpleegd 8 april 2015. 
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komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het 
onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de 
leerkracht.’26 
De volgende kerndoelen worden aangehaald bij debatteren met kinderen:  
 
Kerndoelen Nederlands mondeling onderwijs 
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven 
en vragen van informatie, het uit- brengen van verslag, het geven van uitleg, 
het instrueren en bij het discussiëren.  
3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek 
dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te 
reageren. 27 
 
Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie 
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, 
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren.  
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 
aspecten van cultureel erfgoed. 28 

In het leerplankader van SLO voor kunstzinnige oriëntatie gaat bijzondere 
aandacht uit naar vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om te 
kunnen functioneren in de huidige maatschappij en die als basis dienen voor 
het leven en werken in de kennissamenleving. Het gaat hierbij over de ‘21 first 
century skills’ oftewel de ‘21e eeuwse vaardigheden’. Voor het debatteren 
springen deze vaardigheden eruit: 
 
• Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde 
 visie of mening. 
• Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen 
 van een boodschap. 
• Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken 
 en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale 
 achtergronden.29 
 
Ook is er vanuit SLO een leerlijn ontwikkeld voor cultureel erfgoed. Aan de 

                                            
26 J. Bron, SLO, De basisschool als oefenplaats voor burgerschap, een leerlijn debatteren. 
(Enschede, 2010) http://www.slo.nl/downloads/2010/de-basisschool-als-oefenplaats-voor-
burgerschap.pdf geraadpleegd 15 mei 2015.  

27 J. Greven & J. Letschert SLO, Kerndoelenboekje, (Den haag, 2006), 
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ geraadpleegd 10 mei 2015 

28 Idem  

29 SLO, kunstzinnige oriëntatie, http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/samenhang/21eeuw/ 
geraadpleegd 12 mei 2015.  
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hand hiervan is te zien welke competenties leerlingen moeten beheersen per 
klas en per vak. Dus in dit geval welke ‘skills’ de leerlingen moeten beheersen 
omtrent cultureel erfgoed, wat een onderdeel is van kunstzinnige oriëntatie. 
Ook hierbij zijn er overlappingen te zien met het voeren van een debat. Zie 
hieronder de skills. 

Oriënteren: 
(...)hij kan de eigen betekenisgeving spiegelen aan die van anderen en 
daarbij openstaan voor andere inzichten dan die van de leerling zelf. 
 
Onderzoeken:  
De leerling kan in een (beschouwings-)gesprek over erfgoed verschillende 
betekenissen tegen elkaar afwegen. 

De leerling kan het verleden en heden vanuit meerdere perspectieven 
bekijken. 

De leerling kan beargumenteren op welke manier het erfgoed als waardevol 
kan worden beschouwd voor de samenleving (en of het de moeite waard is 
om te bewaren). 

Uitvoeren: 
De leerling kan vanuit de onderzoeksfase bewuste keuzes maken en aan de 
hand van bijvoorbeeld een gesprek (…) en een eigen of nieuwe betekenis 
geven aan cultureel erfgoed. Hierin kan hij de waarde van het cultureel 
erfgoed voor het heden betrekken. 
 
De leerling kan zijn keuzes motiveren en relatie heden-verleden benoemen. 

Evalueren: 
De leerling kan zijn keuzes motiveren en een relatie leggen met de 
voorgaande fasen van het creatieve proces en staat daarbij open voor 
feedback van anderen. 

De leerling kan zijn werk buiten de school presenteren, de opbrengst uit de 
uitvoeringsfase relateren aan de betekenis van het cultureel erfgoed en 
erover discussiëren.30 

Binnen het onderwijs zijn de 21e eeuwse vaardigheden opgesteld om beter 
aan te sluiten bij de huidige denk en belevingswereld van de kinderen. 
Daarin zijn een aantal vaardigheden die aansluiten bij het voeren van een 
debat. Ook in de leerlijn van cultureel erfgoed zijn vaardigheden die passen 
bij debatteren. Wellicht onbedoeld, maar debatteren past goed bij deze 
ontwikkeling. Debatteren beslaat al deze vaardigheden en zou dus een 
goede manier zijn om de lesstof levendig te maken, waarbij de kinderen ook 

                                            
30 SLO, kunstzinnige oriëntatie, leerplankader kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs. 
(http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/downloads/Leerlijn_20Cultureel_20erfgoed.pdf/  
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de skills leren die verwacht worden zoals staat aangegeven in de 21e eeuwse 
vaardigheden voor het basisonderwijs.  
 
 
3.3 Enquêtes 
Middels een enquête is geprobeerd te achterhalen hoe het onderwijs denkt 
over het voeren van een debat in de klas, over hun (eventuele) 
museumbezoek, en over de mogelijkheid van het voeren van een debat in 
het museum. De enquête van acht vragen is naar 130 basisscholen verstuurd. 
Hierop zijn twintig reacties gekomen waarvan de antwoorden zijn verwerkt in 
grafieken. Drie vragen en resultaten van deze enquête zal in dit hoofdstuk 
worden toegelicht. De overige grafieken zijn terug te vinden in bijlage 18. 
 
Op de vraag ‘Gebruikt u momenteel debatteren als lesmethode?’ wordt als 
volgt geantwoord.  
 

 
 
Figuur 3. ‘Gebruikt u momenteel debatteren als lesmethode?’ 
 
Een herkenbaar beeld van het onderwijs. Leerkrachten hebben het druk om 
‘extra’ activiteiten te organiseren. Of dit nu een middel zou zijn om 
burgerschapsvorming bij te brengen, of om het debat als doel te laten zijn; 
debatteren gebeurt nauwelijks. Vier van de 20 scholen debatteren wel eens 
in de klas.  
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Op de vraag ‘Zou u willen debatteren in de klas?’ wordt verrassend 
geantwoord. Bijna alle scholen geven namelijk aan dit te willen.  
Één school geeft aan geen mening te hebben.  
 

 
 
Figuur 4. ‘Zou u willen debatteren in de klas?’ 
 
De uitkomsten van deze eerste twee tabellen zijn interessant. Veel scholen 
doen niet aan debatteren in de klas, maar willen dit wel.  
De vraag die daarbij meteen naar boven komt is: waarom gebeurt dit dan 
niet? Wat zijn de drempels? Uit interviews met de verschillende 
debatinstellingen kwam naar voren dat scholen en leerkrachten debatteren 
vooral eng vinden.31 Deze angst komt vooral voort uit onwetendheid. 
Leerkrachten hebben zelf niet leren debatteren, en weten ook niet goed hoe 
ze dit in de klas moeten doen. Leerkrachten weten dat debatteren regels 
bevat. Daarbij hebben ze het al zo druk met de ‘normale’ lesvoorbereidingen 
dat zoiets ‘extra’s’ als debatteren wordt gemeden.32 Het debat op zich zou 
een goede aanvulling zijn op het huidige curriculum, of een leuke methode 
om een les mee te vullen. Zodoende kan er op een actieve manier met 
bepaalde lesstof om gegaan worden, maar leerkrachten weten niet hoe ze 
dit moeten doen. Hierom laten veel leerkrachten het zitten.  
 

 

 

 

                                            
31 C. Deken, deskundige op het gebied van discussiëren geïnterviewd door D. van der Molen 
op 6 maart 2015 in De Balie Amsterdam. 

32 E. van Nieuwkerk, projectleider onderwijs bij Stichting Nederlands debatinstituut, 
geïnterviewd door D. van der Molen op 17 maart 2015 
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De vraag: Debatteren als educatief programma in een museum, lijkt u? 
Wordt als volgt beantwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 5.  Debatteren in een museum lijkt u? 

Zoals ook hiervoor gezegd werd, en wat ook uit bovenstaande grafiek blijkt, is 
dat leerkrachten best willen debatteren met de kinderen, ook buiten de klas. 
Het overgrootste deel van de basisscholen die de enquête heeft ingevuld 
geeft aan debatteren in een museum erg leerzaam te vinden. Geen enkele 
school zegt dat ze het ‘niet leuk’, of ‘moeilijk’ lijken te vinden. Wel geven 
twee scholen aan het ‘teveel gedoe’ te vinden.  
Debatteren wordt gezien als erg leerzaam. Dit is voor leerkrachten een extra 
pluspunt; een leuk en leerzaam schoolreisje. Maar ook is het goed om te zien 
dat ook twee scholen aangeven het teveel gedoe te vinden. In hoofdstuk 6 
zal hier verder op ingegaan worden aan de hand van aanbevelingen. 

3. 4 Multiperspectiviteit  
In educatieve programma’s of lesmateriaal wordt regelmatig gezegd dat je 
in ‘de huid van een ander kruipt’. Dit wordt gezien als een aantrekkelijke 
manier voor kinderen om te leren begrijpen hoe mensen dachten in een 
andere tijd of bepaalde situatie. Niet alleen maakt deze invalshoek de les of 
het museumbezoek spannender, er wordt ook een beroep gedaan op de 
cognitieve en creatieve vaardigheden van leerlingen. Deze manier stimuleert 
de verkenning van andere perspectieven. Een activiteit die in het onderwijs 
wordt aangeduid met de term ‘multiperspectiviteit.’33 
‘Een dynamisch erfgoedbegrip in erfgoedonderwijs impliceert niet alleen 
ruimte voor multiperspectiviteit, maar ook voor een didactiek die we (...) 
beschrijven als dialogisch onderwijs. In dialogisch onderwijs wordt interactie 
tussen leerlingen onderling (...) gezien al het belangrijkste middel om het leer- 

                                            
33 M. Grever C van Boxtel,  Verlangen naar tastbaar verleden, erfgoed, onderwijs en historisch 
besef. (Hilversum: Uitgevrij Verloren, 2014.) 39.  
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en denkvermogen te stimuleren, bij een dialogische aanpak wordt de leerling 
als actieve betekenisgever serieus genomen. Betekenissen worden niet vanuit 
een veronderstelde autoriteit overdragen en ook niet ‘ontdekt’ door het 
onderzoeken van (...) verhalen maar betekenisgeving vindt plaats in een 
proces van onderhandeling. Dialogisch onderwijs is een aanpak die aansluit 
bij wat in de museumpedagogie een ‘constructivistische’ pedagogie wordt 
genoemd en die tegenover overdrachtspedagogie wordt geplaatst.’34  
 
Ook deze gedachte van multiperspectiviteit sluit aan bij de mogelijkheid van 
debat in de klas. Net als de 21e eeuwse vaardigheden is hier sprake van een 
overlapping. Bij een debat wordt verwacht dat een kind zich kan inleven in 
de tegenpartij maar toch zijn of haar eigen stelling kan verdedigen 
tegenover de jury. Een dialoog is belangrijk bij het leer- en denkvermogen. Zo 
wordt hier gezegd; de kennis komt vanuit de leerling zelf (constructivisme) in 
plaats van vanaf bovenaf opgelegd zoals de ouderwetse overdrachtsmanier 
van leerkracht-leerling. Binnen een debat komen de leerlingen zelf met 
ideeën, en argumenten waarbij de leerkracht alleen de facilitator is en het 
debat leidt.  
 
Nu in dit hoofdstuk is gekeken naar het onderwijs en haar visie op debatteren 
met kinderen. Er kan gezegd worden dat leerkrachten over het algemeen 
welwillend zijn, maar wel genoeg beren op de weg zien. Toch zouden de 
meeste scholen wel willen debatteren met de kinderen, of dit nu in de klas is 
of in het museum. Het is jammer dat het nog zo weinig gebeurt, debatteren 
sluit namelijk prima aan bij een aantal kerndoelen die voor het primair 
onderwijs zijn opgesteld. Ook de leerlijn cultureel erfgoed heeft raakvlakken 
met debatteren. Een gemiste kans voor het onderwijs want het is een 
informatieve en informele werkvorm waar en over een onderwerp, en het 
debatteren an sich geleerd kan worden. 
 
In het volgende hoofdstuk kijken we naar wat de museumeducatoren 
denken over debatteren met kinderen in een museum. Ook is het belangrijk 
om te weten of debat in elk  museum past.  

 
 
 
 
                                            
34 M. Grever C van Boxtel,  Verlangen naar tastbaar verleden, erfgoed, onderwijs en historisch 
besef. (Hilversum: Uitgevrij Verloren, 2014.) 100. 
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4. Welke visies zijn er over 
debatteren met kinderen vanuit 
musea? 
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de interviews die zijn gehouden met 
educatoren uit het werkveld. Op deze manier kan er gekeken worden naar 
hun ervaringen met het ontwikkelen van educatieve programma’s en hun 
gedachten over debatteren in musea. 
 
Er zijn meerdere educatieve programma’s ontwikkeld die willen 
bewerkstellingen dat kinderen hun mening leren te uiten. Het doel is om 
kinderen te prikkelen met de inhoud maar ook de vorm en ze actief te maken 
met de tentoonstelling. Dit kan op diverse manieren, en gebeurt ook al op 
verschillende manieren. Denk aan Visible thinking35, of programma’s waarbij 
stellingen eens/oneens gekozen kunnen worden. Maar waarom wordt er niet 
gedebatteerd met kinderen? Als debatteren wordt gezien als een middel om 
je mening duidelijk te kunnen formuleren, te laten zien wat jij ergens van vindt, 
en leert overtuigen, waarom gebeurt dit dan niet vaker? En waarom gebeurt 
dit dan niet in musea? 
 
Er zijn educatieve programma’s ontwikkeld die in vorm lijken op debatteren, 
maar deze waren voornamelijk bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Dit is 
een interessant gegeven, want schijnbaar durven educatoren een debat 
prima aan als dit met een groep uit het voortgezet onderwijs is. Voor dit 
onderzoek zijn een aantal educatoren geïnterviewd die zich hebben bezig 
gehouden met het ontwikkelen van programma’s die een gelijkenis vertonen 
met het voeren van een debat in musea. Waar vooral naar gevraagd is, zijn 
de ervaringen rond het maken en uitvoeren van zulke programma’s. Juist 
omdat het op een debat lijkt, maar toch niet helemaal een debat was zoals 
in hoofdstuk 1 wordt beschreven. Waarom is er voor die weg gekozen? Is een 
debat ooit overwogen, zo nee, waarom niet? Wat zijn volgens de 
educatoren punten om op te letten?  
 
4.1 Soorten musea 
Er bestaan verschillende soorten musea. Volgens George Hein heeft elk 
museum zo haar kenmerken, missie en visie, beoogde doelstellingen, 
waardoor ze bewust of wellicht onbewust in een bepaald hokje geplaatst 

                                            
35 Bij deze methodiek draait het om langzaam kijken, onderzoekend kijken en kritische vragen 
stellen. 
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worden. Zo heb je het systematic museum, het discovery museum, het orderly 
museum en het constructivist museum. Hiervan is te zeggen dat er in sommige 
musea bepaalde educatieve programma’s perfect passen, terwijl andere 
absoluut niet logisch zijn in een museum. Zo liet Jolanda Bouwman van Villa 
Zebra weten niet te geloven in debatteren met kinderen. Dit omdat het 
onder andere niet bij hun Villasofie past, zij willen meer een dialoog aangaan 
met de kinderen.36  
 
Om hier meer over te kunnen zeggen zal het model van de vier verschillende 
musea toegelicht worden aan de hand van het volgende figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6. Vier soorten musea 
 

• The systematic museum, ook wel het traditionele museum, kenmerkt 
zich door een ouderwetse overdracht. Dit houdt in dat de kennis vooral 
eendimensionaal wordt toegekend aan de objecten. De bezoeker ziet 
een object en kan daarbij de objecttekst lezen en wat die tekst 
beschrijft is waar. Er is geen ruimte voor dialoog vanuit het museum met 
de bezoeker.  
Een probleem bij dit soort musea is dat het bezoekers uit kan sluiten. Als 
je als bezoeker de tekst niet begrijpt wordt dit niet op een andere 
manier toegelicht. De kennis is eenzijdig en van bovenaf opgelegd. 
Daarnaast sluit deze manier van kennisoverdracht niet aan bij de 
bezoeker omdat het maar op een manier wordt beschreven, en niet 
op bijvoorbeeld diverse taalniveaus voor de verschillende doelgroepen. 
Voordelen aan dit museum zijn dat bezoekers dit ook een prettige 

                                            
36 J. Bouman, projectmanager tentoonstellingen Villa Zebra, geïnterviewd via email door D. 
van der Molen op 22 april 2015.  
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manier van overdracht kunnen vinden binnen een museum. Ook is dit 
een relatief goedkope manier van tentoonstellen. 37 
 

• The discovery museum, oftewel het ontdek museum, is te herkennen 
aan een legio aan activiteiten die er in het museum te doen zijn 
waardoor de bezoeker iets kan leren. Testjes, experimenten enzovoorts. 
Een goed voorbeeld hierbij is Sciene Center NEMO in Amsterdam. Dit 
museum is, zoals de naam ook al aangeeft, een wetenschappelijk 
museum. Het museum is vooral op gezinnen gericht en hier kan 
spelenderwijs geëxperimenteerd worden met de wetenschap. Een 
belangrijk gegeven hierbij is dat de bezoeker zelf kan kiezen welke 
activiteit hij wilt doen. Niets is verplicht, en alles mag.  
Nadelen aan een museum als dit, is dat er snel een aanname wordt 
gedaan wat betreft het spelenderwijs leren. Er wordt vaak te snel 
gedacht dat er automatisch geleerd wordt als er activiteiten te doen 
zijn in een museum. Daarbij kan het museum ook teveel opties bieden 
aan actieve opdrachten dat het geen effect meer heeft. Een kind kan 
op deze manier allerlei leuke opdrachten doen maar eigenlijk niet 
meer opletten. Op deze manier gaat het museum voorbij aan zijn doel; 
het leren op een actieve informele manier.  
Aan de andere kant heeft deze manier van leren ook voordelen. Zo 
kan het plezier opleveren, wat meestal een goed begin is voor leren. 
Deze manier van leren in een museum is aantrekkelijk voor ‘doeners’ 
zoals wordt uitgelegd in hoofdstuk 2.38   

• The orderly museum kan in Nederland herkend worden als een 
 museum dat de bezoeker beloont na het doen van fysieke 
 handelingen. Positieve beloning versterkt het leren. 
 Nadelen bij dit soort musea zijn: Het past minder in de informele 
 leeromgeving van een museum. En bij gebrek aan interesse worden de 
 activiteiten om te doen leuker gevonden dan het indirect leren van de 
 inhoud. 
 Voordelen zijn dat er wel op een leuke interactieve manier geleerd kan 
 worden als de bezoeker geïnteresseerd is. Het werkt goed bij bezoekers
 die graag competitief leren.39 

• Bij The constuctivist museum ligt de nadruk op de bezoeker in plaats 
 van op hetgeen dat geleerd zou moeten worden. Het biedt de 
 bezoekers de mogelijkheid om aanknopingen te maken met 
 voorwerpen en ideeën door een reeks van activiteiten die 
 aansluiten bij persoonlijke kennis. Ook biedt het leerervaringen en 
 materialen waarmee bezoekers kunnen experimenteren en zelf 

                                            
37 G.E. Hein, Learning in the museum. (Abingdon, Oxon: Routledge, 1998), 25, 26. 

38 Idem, 30, 31. 

39 Idem, 29. 
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 conclusies kunnen trekken. Als museum zijnde is er dus meer aandacht 
 voor de bezoeker dan de content van het museum. 40 

Als er gekeken wordt vanuit het voeren van een debat, passen hierbij het 
orderly museum, en het constructivist museum het beste. Debatteren gaat 
namelijk over positief belonen, vooral bij kinderen. Ook Mirjam Sneeuwloper 
schreef dit in het interview: ‘positieve beloningsmomenten moeten ingebed 
zijn in het programma.’41 Kinderen moeten weten dat ze het goed doen, als 
ze zo kwetsbaar zijn in een debat. Daarbij is het een realistische gedachte dat 
kinderen hun interesse kunnen verliezen in het onderwerp maar het 
debatteren an sich wel leuk vinden, en daarom actief meedoen. Het 
voordeel hiervan is, is dat de kinderen alsnog leren te debatteren. Ook het 
constructivistische museum sluit aan bij het idee van debatteren in een 
museum. De aandacht gaat uit naar de bezoeker; ‘wat leert de leerling’. En 
kan hij of zij, zijn of haar eigen kennis en ervaringen verwerken in een 
argument.  
 
4.2 Educatieve programma’s met debat 
De museumeducatoren die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek hebben 
educatieve programma’s ontwikkeld die een vorm van discussie of debat  
bevatten. Gundy van Dijk namens het Tropenmuseum, Jolanda Bouman van 
Villa Zebra, Femke Hogenbosch van Museum Arnhem en Mirjam Sneeuwloper 
van het Amsterdam museum hebben hun visie gedeeld over het gebruik van 
een gespreksvorm/ discussie of debat in een educatief programma.  
 
Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken volgt hieronder eerst een 
beschrijvend overzicht van de musea waar de educatieve programma’s zijn 
ontwikkeld die een vorm van debat of discussie bevatten. Daarna volgt 
dezelfde informatie geanalyseerd in een vergelijkend schema.  
 
Museum: Tropenmuseum 
Tentoonstelling: Urben Islam  
Jaar: 2003/2004 
Leeftijd: 12-18 jaar 
 
Vier moslimjongeren vertelden hoe zij vorm geven aan hun religieuze 
identiteit in een globaliserende wereld. Dit werd gepresenteerd vanuit vier 
steden: Dakar, Istanbul, Marrakech en Paramaribo. Hun ervaringen werden 
getoond aan de hand van videobeelden, foto's en (vaak persoonlijke) 
voorwerpen en uitspraken. Het tentoonstellingsdeel over Amsterdam bestond 
uit een interactief meningentheater waar museumbezoekers hun mening 
over actuele kwesties in het Nederlandse islamdebat kunnen vormen en 

                                            
40 G.E. Hein, Learning in the museum. (Abingdon, Oxon: Routledge, 1998), 34, 35. 

41 M. Sneeuwloper, deskundige op het gebied van museumeducatie geïnterviewd via e-mail 
door D. van der Molen op 5 mei 2015. 
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achterlaten. Verder gaf de tentoonstelling aan de hand van historische 
voorwerpen basisinformatie over het islamitisch geloof.42  
 
Voor dit ‘meningentheater’ werden bekende Nederlanders gekoppeld aan 
een mening over een stelling. Zo deed bijvoorbeeld Ali B mee als ijkpersoon.  
Daarbij heeft het tropenmuseum gekozen om te werken met een ‘voor’, 
‘tegen’ en ‘neutrale’ mening.  
 
Instelling: Scheepvaartmuseum 
Tentoonstelling: De Zwarte Bladzijde 
Jaar: 2014 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
 
Aan het einde van de route in de tentoonstelling was een gespreksplein 
gecreëerd. Hier werd de bezoeker uitgenodigd om na te denken en in 
gesprek te gaan over allerlei ethische vragen rondom slavernij. Dit kon naar 
aanleiding van diverse filmpjes, waarin per filmpje een kwestie werd 
uitgelegd, en daar volgde een stelling bij. Dit werd verteld door verschillende 
historici. Uiteindelijk kon je op een ‘voor’ of ‘tegen’ knop drukken, en op het 
scherm was naderhand ook te zien hoeveel mensen ‘voor’ en ‘tegen’ 
hadden gestemd. Dit gespreksplein was openbaar en was voor alle 
individuele bezoekers geschikt, je kon zo lang blijven zitten als je wilde, of het 
ook geheel overslaan. 
 
Instelling: Villa Zebra 
Tentoonstelling: Meerdere 
Leeftijd: 3-12 jaar 
 
Villa Zebra kiest ervoor om gesprekken te voeren met kinderen naar 
aanleiding van kunst. Zij vragen hierin vaak door waarom kinderen een 
bepaald antwoord geven. Ook geven ze meerdere kinderen de kans om hun 
gedachten te verwoorden en te verklaren. Daarmee laten ze ervaren dat 
iedereen over iets anders kan denken. Maar het gaat hierbij niet om 
standpunten verdedigen en iemand proberen te overtuigen. 
 
Instelling: Museum Arnhem 
Tentoonstelling: Meerdere 
Jaar: 2002-2008 
Leeftijd: 12-16 
 
Het Museum Arnhem heeft ARTWIJS, een debatwedstrijd voor jongeren over 
kunst, in 2002 bedacht. Het debat intensiveert de beleving van kunst. 
Vanwege daverend succes is op initiatief van het MMKA een uniek plan 
ontwikkeld om samen met negen andere kunstmusea een nationale kunst-

                                            
42 Het Tropenmuseum, Urban Islam, http://collectie.tropenmuseum.nl/default.aspx?ccid=T33 
geraadpleegd 4 mei 2015.  
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debatwedstrijd te organiseren.43 
 
Instelling: Amsterdam museum 
Tentoonstelling: Tijdens de Verjaardag van Amsterdam 
Jaar: 2004 
Leeftijd: 4-10 jaar 
 
Tijdens de Verjaardag van Amsterdam (jaarlijks kinderfeest in het kader van 
het ontstaan van Amsterdam) was er een debat voor genodigden. Kinderen  
gingen met elkaar, Paul Spies (directeur Amsterdam Museum) en de 
wethouder (helaas verhinderd op de dag zelf, wel vervanger) in debat over 
burgerschap met de stelling ‘Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.’ 

 
Museum 

 
Debat Primair 

onderwijs 
 

Vond het ‘debat’ in 
het museum plaats? 

 
Tropenmuseum 
 

V X V 

Scheepvaartmuseum 
 

X X V 

Villa Zebra 
 

X X X 

Museum Arnhem 
 

V X V 

Amsterdam museum 
 

X V V 

 
Figuur 7. Overzicht debat in musea. V = ja, X = nee 
 
Dit model geeft heel goed weer wat er qua debat gebeurt in deze musea. 
De museumeducatoren doen wel een poging om gebruik te maken van 
gespreksvormen of bijvoorbeeld een debatarena zoals bij het Tropenmuseum, 
maar debatteren met kinderen van 10-12 jaar is nog niet gebeurd. Het 
Tropenmuseum en Museum Arnhem hebben wel al eens gedebatteerd, maar 
dit was met jongeren. En als de musea wel een programma hadden met 
basisschoolkinderen werd er niet gedebatteerd, maar meer een gesprek 
gevoerd. Dit is jammer, want vanuit de testcase blijkt dat er wel 
gedebatteerd kan worden met groep 7/8 leerlingen. Hierover zal in hoofdstuk 
5 uitgebreid te lezen zijn.  
 
Arja van Veldhuizen, deskundige op het gebied van erfgoededucatie bij 
Landschap Erfgoed Utrecht liet in het interview naar voren komen dat het feit 
dat er niet veel gedebatteerd wordt met kinderen van 10-12 jaar, 
voornamelijk ligt in het probleem dat kinderen van deze leeftijd beginnen te 

                                            
43 Museum Arnhem, projectplan kort 2008 geraadpleegd 7 mei 2015. 
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ontdekken dat iedereen iets anders denkt. Van een wereld die heel 
egocentrisch is, wordt het beeld uitgebreid naar andere meningen die ook 
waarheid kunnen zijn. Deze ontwikkeling begint pas op deze leeftijd, maar 
heeft een aantal jaar nodig om te groeien. Daarnaast kunnen kinderen van 
deze leeftijd niet een stelling of mening verdedigen die zijzelf niet hebben. 
Dus als een kind een stelling moet verdedigen waar hij of zij het persoonlijk 
niet mee eens is, kan het kind er niks over zeggen, want de kennis en het 
inzicht heeft het kind nog niet om iets te zeggen over wat het kind niet kent. 
Zijn of haar eigen mening verdedigen kan het kind wel. Dus als er gevraagd 
wordt naar persoonlijke meningen of ervaringen kan een kind wel meepraten 
in de discussie. 44  
 
Gundy van Dijk heeft hier een andere mening over. Zij denkt dat debatteren 
met kinderen met de leeftijd 10-12 jaar wel kan. Het is wel erg afhankelijk van 
het onderwerp wat besproken wordt; niet elk thema is geschikt. Sommige 
onderwerpen zullen beladen zijn door de achtergrond van de kinderen dus 
moeten zorgvuldig voorbereid worden. Ook is voorbereiding in de klas handig 
volgens Gundy; ter voorbereiding zouden er filmpjes van het programma het 
Lagerhuis kunnen worden vertoond, om zo de kinderen voor te bereiden op 
wat komen gaat. Ook Stichting het Nederlands Debat Instituut stemt hiermee 
in, en heeft filmpjes online op de website om leerlingen voor te bereiden. 
45Daarbij hoort ook nazorg. Een aantal lessen na het bezoek aan het museum 
zou er voor kunnen zorgen dat het debatteren of het thema wat behandeld 
wordt kan beklijven en het een geheel zal zijn in het leerproces; over het 
onderwerp, en het debatteren. 46 
 
Net als Gundy van Dijk beaamt Mirjam Sneeuwloper een aantal belangrijke 
factoren die een debat tot een succes kunnen maken. Zo is, wat vaker 
genoemd is, de veiligheid ontzettend belangrijk is. De facilitator heeft hierin 
een grote rol.47 Hij of zij moet de groep veilig laten voelen door dit met 
woorden maar ook lichaamstaal te laten merken. Alles wat gezegd wordt in 
de groep zal niet raar zijn en zal niet verder gebruikt worden. ‘Alles wat 
gezegd wordt is oké, en niet raar.’48  
 

                                            
44 A. van Veldhuizen, deskundige op het gebied van erfgoed educatie geïnterviewd door D. 
van der Molen op 21 april 2015 op de Reinwardt Academie.  

45 E. van Nieuwkerk, projectleider onderwijs bij Stichting Nederlands debatinstituut, 
geïnterviewd door D. van der Molen op 17 maart 2015 

46 G. Van Dijk, deskundige op het gebied van museumeducatie, geïnterviewd door D. van 
der Molen op 28 april 2015 in het Cobra Museum. 

47 M. Sneeuwloper, deskundige op het gebied van museumeducatie geïnterviewd via e-mail 
door D. van der Molen op 5 mei 2015. 

48 G. Van Dijk, deskundige op het gebied van museumeducatie geïnterviewd door D. van 
der Molen op 28 april 2015 in het Cobra Museum. 
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Ook vindt Frits Bloemberg van Het Debatbureau dat kunst juist uitermate 
geschikt is om over te debatteren; elk kunstwerk heeft een bijzonder verhaal, 
een achtergrond, een kunstenaar wel iets geks over te vertellen valt. Er is altijd 
wel een bijzonder verhaal van te maken om ter discussie te kunnen stellen. 
Per museum zal dit overigens verschillen, en zal naar de juiste vorm en context 
gezocht moeten worden.49 Net als Frits Bloemberg zegt Chantal Deken van 
DKJL dat een debat prima kan in een museum. ‘hoe groter het podium, hoe 
beter.’ en ‘publiek of het acht uur journaal erbij, alleen maar goed’50 Het 
prikkelt de kinderen in een positieve manier. 
 
Over de vraag of debatteren in een museum kan, zijn de meningen dus 
verdeeld. De museumeducatoren zien genoeg beren op de weg, maar zien 
toch ook mogelijkheden net als de debatinstellingen. Er zijn zoals gezegd veel 
belangrijke randvoorwaarden waar op gelet moet worden tijdens het 
vormgeven van een debatprogramma, als ook bij het uitvoeren ervan. 
Daarbij past het in het ene museum beter dan het andere. Niet alle musea 
zien debatteren als een goed middel om de boodschap van hun 
tentoonstelling leefbaar te maken bij kinderen. Zo maakt Villa Zebra meer 
gebruik van een dialoog met kinderen, dan een debat omdat zij de 
persoonlijke relatie van een kind met een kunstwerk belangrijker vinden dan 
een debat in de groep.  
 
 
Al deze meningen en visies vanuit het onderwijs, de debatinstellingen en ook 
musea zijn meegenomen in een testcase die uitgevoerd is met een 
gemengde groep 7/8 klas. Het mooie hiervan is, dat hierdoor een goede 
reflectie te geven is over de daadwerkelijke praktijk rondom debatteren met 
kinderen. Hoe belangrijk is die veiligheid waar de experts het over hebben, 
hoe reageren kinderen op stellingen over kunst? Hoe kunnen kinderen die 
eerst nooit hebben gedebatteerd, dat doen? Deze bevindingen worden 
beschreven in het volgende hoofdstuk.  
  

 
 
 
 
                                            
49 F. Bloemberg, deskundige op het gebied van debatteren geïnterviewd door D. van der 
Molen op 25 maart 2015 in Plein XIX in Den Haag.  

50 C. Deken, deskundige op het gebied van discussiëren geïnterviewd door D. van der Molen 
op 6 maart 2015 in De Balie Amsterdam.  
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5. Debatteren met kinderen van  
10-12 jaar, kan dat? 
 
Voor wat extra gewicht, en om daarbij een praktische draai aan dit 
onderzoek te geven, is er een testcase ontwikkeld. Het vraagstuk; kunnen 
kinderen met de leeftijd 10-12 jaar debatteren in een museum, is in de praktijk 
getoetst. De gemengde groep 7/8 van de basisschool De Open Kring zijn dit 
“experiment” aangegaan. Voor dit onderzoek en deze testcase is besloten 
dat er vier voorbereidende lessen gegeven zouden worden. Daarna zou er 
een slotdebat plaatsvinden in een museum.  
 
In dit hoofdstuk zullen alle ins- and outs behandeld worden rondom dit 
praktische aspect van het onderzoek. De meningen van de experts uit de 
voorgaande hoofdstukken komen samen in dit hoofdstuk. In combinatie met 
de ervaringen vanuit de testcase kunnen er conclusies getrokken worden.51 

5.1 Het vormgeven van de testcase 
Om te beginnen was er voor dit onderzoek een basisschool nodig die mee 
wilde werken aan dit onderzoek. Uit praktische overweging is gekozen voor 
een school en leerkracht waar eerder ook positief mee is gewerkt. In overleg 
met de leerkracht is gekozen om de debatlessen inhoudelijk over kunst te 
laten gaan. Dit omdat de leerlingen vrijwel geen les hebben gehad in 
kunst(geschiedenis).  
Voor deze lessen zijn willekeurige onderwerpen gekozen om te behandelen, 
omdat het doel van de lessen lag bij het leren debatteren en niet bij het 
herkennen van kunst. Deze debatlessen vonden plaats in maart en april 2015.  
 
De lessen zijn vormgegeven aan de hand van lesmateriaal van Stichting 
Nederlands Debat Instituut. Het lesmateriaal over het debat ziet er als volgt 
uit: 
 

• Het team  
 Ieder debatteam bestaat uit vijf leerlingen waarvan er één de 
 aanvoerder is. 
• De stellingen 
 Het debat gaat altijd over een stelling. Dit is een zin die een 
 standpunt weergeeft waar je voor of tegen kunt zijn. Bijvoorbeeld 

                                            
51 In bijlage 20 zijn uitgebreide verslagen te lezen van de lessen en het slotdebat. 
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 ‘Schooluniformen moeten verplicht worden’ of ‘Op school moet 
 iedereen verplicht fruit eten’. De teams moeten zowel de voorstanders- 
 als de tegenstanderspositie voorbereiden. Pas vlak voor het debat 
 wordt bekendgemaakt wie voor en wie tegen is.52 
 
De vorm van het debat bestaat uit vier fases. Iedere fase heeft zijn eigen 
functie: 
 
• De opzetfase 
 Het debat begint met het geven van een hand aan het andere team. 
 Daarna spreken de twee aanvoerders ieder één minuut om de 
 stelling te verdedigen of aan te vallen. In deze minuut geven zij aan 
 wat de argumenten van hun team zijn om voor of tegen de stelling te 
 zijn. De aanvoerder van de voorstanders begint. Beide aanvoerders 
 spreken vanachter het katheder.53 
 
• De reactiefase 
 De reactiefase duurt vijf minuten. In deze fase doen alle vijf de 
 debaters van beide teams mee en zijn er geen vaste spreektijden. De 
 bedoeling is dat de teams om en om reageren op de argumenten van 
 het andere team. De reactiefase wordt geleid door een debatleider. 
 Hij geeft deelnemers het woord en zorgt ervoor dat beide teams 
 evenveel aan het woord komen. Als een deelnemer iets wil zeggen, 
 gaat hij staan en wacht tot de debatleider hem het woord geeft.54 
 
• De freeze-fase 
 Als de tijd voor de reactiefase verstreken is, roept de debatleider 
 ‘Freeze!’. De spreker die dan nog aan het woord is, moet onmiddellijk 
 stoppen met praten. In de freeze-fase ligt het debat even stil. Beide 
 teams krijgen anderhalve minuut de tijd om met elkaar te overleggen 
 en zich voor te bereiden om de conclusiefase. Daarna roept de 
 debatleider “Go!” en kan de volgende fase beginnen.55 
 
• De conclusiefase 
 In de conclusiefase mag iedere debater een slotzin zeggen: één zin die 
 volgens hem samenvat waar het debat om heeft gedraaid en 
 aangeeft waarom zijn team het debat gewonnen heeft. Dit natuurlijk 
 op basis van alle argumenten die tijdens het debat naar voren zijn 
 gekomen. Eerst krijgen de debaters van de tegenstanders één voor 

                                            
52 Stichting Nederlands Debat Instituut, handleidingen. (Hilversum 2013) 
http://www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2013/09/Handleiding-Debatteren-met-
groep-7-8-op-de-basisschool.pdf geraadpleegd 4 mei 2015. 

53 idem 

54 idem 

55 idem 
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 één het woord voor hun slotzin, de voorstanders daarna. Per team 
 mogen alle slotzinnen maximaal één minuut duren en de debaters 
 spreken, net als in de reactiefase, staand van hun plaats. De taak van 
 de sprekers is om het debat zo goed mogelijk samen te vatten, zodat 
 het voor de jury duidelijk wordt dat hun team gewonnen heeft.56 

5.2 De lessen op De Open Kring 
De eerste les bestond allereerst met een kennismaking, en een eerste 
oefening met stellingen. Om te achterhalen wat de voorkennis was van de 
kinderen werd er tijdens de introductieles gevraagd naar wat de kinderen 
wisten van debatteren. Zo noemde een kind het ‘een soort van ruzie’. Dit 
noemde Chantal Deken ook in het interview, toen zei debat wilde 
introduceren in haar les. Kinderen associëren debatteren met ruzie maken, 
omdat het er fel aan toe kan gaan. Een andere leerling zei dat ze dacht dat 
het een discussie met regels was, maar welke regels wist ze dan niet.  
 
De eerste les was dus vooral om het ijs te breken; de leerlingen hebben 
ineens een nieuw persoon voor de klas staan, en omdat ze nog nooit ‘echt’ 
hebben gedebatteerd werd deze les laagdrempelig, ontspannen en gezellig 
ingestoken.  
Wel hebben ze soms een Jeugdjournaal stelling behandeld waarbij de ene 
hoek van het klaslokaal oneens voorstelde, en de andere hoek eens, 
waardoor de leerlingen een kant konden kiezen, en daarna konden 
beargumenteren waarom ze voor of tegen die stelling waren. 
 
In deze eerste les konden ze aan de hand van de rode of groene kaart 
aangeven of ze voor of tegen de stelling waren. De stellingen in deze les 
waren: ‘Kunst is alleen voor volwassenen bedoeld’ en ‘van kunst hoef je niet 
perse iets te leren’. Wanneer leerlingen de kaart in de lucht staken kregen ze 
de beurt; dan mochten ze gaan staan en vertellen wat ze vonden. Het was 
verbazend hoe goed deze leerlingen konden beargumenteren waarom ze 
voor of tegen de stellingen waren. 
De leerlingen gingen uit zichzelf tegen elkaar in en begonnen hun 
spreekmoment met ‘Hier klopt helemaal niks van, wat al deze mensen met 
een rood kaartje vinden’57 Deze les was bedoeld om zonder te veel uitleg 
over hoe je debatteert, te beginnen en zodoende te zien waar de andere 
lessen extra, of juist minder aandacht aan gegeven moest worden.  
 
In les twee stonden een aantal verschillende kunstwerken centraal die 
werden getoond op het digibord; zo werd onder andere de ‘Victorie 
boogiewoogie' van Piet Mondriaan laten zien. Hier konden de kinderen op 
reageren door hun hand op te steken en te vertellen wat ze over het 

                                            
56 Stichting Nederlands Debat Instituut, handleidingen. (Hilversum 2013) 
http://www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2013/09/Handleiding-Debatteren-met-
groep-7-8-op-de-basisschool.pdf geraadpleegd 4 mei 2015. 

57 Leerling testcase, zie bijlage 20. 



44 
 

kunstwerk wisten. Dit werd ook gedaan met ‘De Zaaier’ van Vincent van 
Gogh en een afbeelding van een aardewerken pot uit de Griekse oudheid. 
De stelling die hierbij werd behandeld, was: ‘Je hebt kunst nodig om van 
geschiedenis te leren’. Mede hierdoor kon gekeken worden naar hun kennis 
over kunst (voor de komende lessen). En kon er gekeken worden naar de 
argumentatie waarom wellicht het ene kunstwerk niet, en het andere 
kunstwerk wel kunst zou zijn. Dit was een les waar de leerlingen genoeg 
meningen over hadden. 

Les 3 begon met een afbeelding van het Stedelijk museum. Vragen rondom 
dit museum leverde antwoorden op als: ‘Het is toch de badkuip’58 en ook 
wisten ze dat het aan het museumplein staat. Dit was als bruggetje bedoeld 
om aan te geven dat in het Stedelijk museum moderne kunst hangt; ook dit is 
verder toegelicht. Uiteindelijk ging deze les over Henri Matisse van wie op dat 
moment met een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk museum hing. De 
stelling die in deze les werd behandeld was: ‘Deze knutselkoning hoort niet in 
een museum thuis.’ 
Team Voor reageerde als volgt: ‘Wij zijn voor, want waarom zou als ik iets 
schilder het niet in een museum komen, en als deze meneer iets in elkaar 
knutselt het wel in een museum komen, waar mensen komen om te kijken? 
Wij kunnen ook zomaar wat knippen en plakken en dat vinden wij niet kunst 
omdat iedereen het kan. En als je bijvoorbeeld een schilderij maakt; 
schilderen is moeilijker dan knippen en plakken. Schilderen kan niet iedereen, 
en knippen en plakken wel, zelfs baby’s en kleuters zouden dat kunnen doen. 
en waarom moet dat dan in een museum komen? dus wij zijn er voor.’ 59 
 
Team tegen kwam met de tegenargumenten: ‘Daar zijn wij het natuurlijk 
helemaal niet mee eens! Het is toch uniek, dat zie je nergens! En het is heel 
gezellig, je wordt er vrolijk van, en niet depressief van, het is kleurrijk, er zit veel 
kleur in. En het is heel precies gedaan. Dit is niet zomaar knippen en plakken, 
je bent er heel lang mee bezig. Hij heeft er heel veel werk aan besteed.’60 
 
Les 4 ging over de stelling ‘Kunstdebat in de klas zou verplicht moeten 
worden.’ Helaas bleek hier door wat miscommutatie de halve klas niet 
aanwezig te zijn (groep 7 had andere verplichtingen) en dus waren er van de 
28 misschien 15 aanwezig. Ook viel deze les na gym, en bleken de kinderen 
niet meer geconcentreerd te zijn.  
Ondanks dat dit natuurlijk vervelend was voor de laatste oefenles, gaf dit ook 
een heel reëel beeld van de werkelijkheid. De debatlessen waren 
voornamelijk op dinsdagmiddag, de laatste drie kwartier van de schooldag, 
na gym. Hier zijn natuurlijk meerdere opmerkingen bij te plaatsen. Deze lessen 
waren ‘extra’ bovenop het normale programma, maar het moest wel passen 

                                            
58 Leerling testcase, zie bijlage 20. 

59 Idem 

60 Idem 
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naast de andere lessen. 
 
5.3 Het slotdebat  
In de week voorafgaand aan dit slotdebat hebben de leerlingen in de klas 
extra lessen gehad van meester Goedhart over animatiekunst. Aan de hand 
van lesmateriaal van Kunsthal KAdE heeft meester Goedhart filmpjes laten 
zien die als voorbereidend materiaal waren samengesteld. Dit was besloten 
zodat de leerlingen wel goed voorbereid op museumbezoek zouden gaan.  
 
Dit kwam ook terug in het slotdebat. 
Het slotdebat vond plaats in Kunsthal KAdE en ging over de tentoonstelling 
100 jaar animatiekunst. De leerlingen gingen in drie groepen de 
tentoonstelling door. 
 

Foto 2. De leerlingen in de tentoonstelling 
 
Daarna werd in het auditorium het debat gehouden. Hier was verder geen 
publiek bij. De enigen die aanwezig waren buiten de leerlingen om, waren 
twee begeleiders (een voor de fietsbegeleiding, en een voor foto’s) de 
leerkracht. Ikzelf was de debatleider. Wat dit betreft geen spannende 
omstandigheden of onveiligheden.  
De stelling die hierbij hoorde was ‘Elke groep 8 klas zou les moeten krijgen 
over animatiekunst.’  
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Foto 3. De debatopstelling 
 
De kinderen brachten duidelijke argumenten naar voren, aan de hand van 
informatie die ze die week hadden geleerd op school. Over het feit dat een 
animatiefilm maken, heel veel tijd kost door het maken van heel veel 
tekeningen, voor uiteindelijk één minuut animatiefilm. De leerlingen waren 
veel sterker in hun houding en argumenten dan in de lessen. Ze waren 
duidelijk voorbereid op het onderwerp en ook het zien van de tentoonstelling 
maakte hen meer overtuigend. Ze konden de informatie vanuit de lessen 
koppelen aan wat ze gezien hadden in de tentoonstelling.  
 

 
 
Foto 4. Een leerling valt de stelling aan. 
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5.4 Reflectie 
De lessen gingen over het algemeen erg goed. In het begin was het voor de 
leerlingen, aftasten. Daarbij was er het feit dat de vaste leerkracht (meester 
Goedhart) niet standaard bij de lessen aanwezig was, maar een andere 
leerkracht. Dit verschil was duidelijk merkbaar. Bij één les was meester 
Goedhart aanwezig, en in die les had hij het voor het zeggen, luisterden de 
kinderen naar hem. De les was gestructureerd en kon het hele oefendebat 
goed doorlopen worden, zelfs met een reflectie achteraf. In de andere lessen 
is dit niet helemaal mogelijk geweest door de tijd die verloren ging aan de 
rumoer van de leerlingen en de drukte die ontstond tijdens de les. Dit zou 
anders geweest zijn als de vaste leerkracht alle lessen aanwezig was geweest.  
 
Een verschil met deze debatten in de testcase, en hetgeen wat Stichting het 
Nederlands Debat Instituut voor ogen heeft, (aan de hand van het 
lesmateriaal wat gebruikt is in de testcase) is er wel. Dit is ook wat Arja van 
Veldhuizen noemde in het interview. De leerlingen moeten weten dat het 
debat een spel is. Niet hun eigen meningen staan centraal, maar de 
opgelegde mening van ‘voor’ of ‘tegen’ zijn leidend. De leerlingen uit de 
testcase hebben geprobeerd een mening te verdedigen waar ze niet perse 
achter stonden, en hebben hun eigen mening proberen te verwerken in deze 
opgelegde mening. Iets wat erg moeilijk is voor kinderen van 10-12 jaar. 
Sommige leerlingen zeiden in de les ook dat ze niets wisten te zeggen omdat 
ze niks wisten van hun opgelegde standpunt.  

Ook al zeggen museumeducatoren dat zij denken dat kinderen van deze 
leeftijdsgroep niet kunnen debatteren, in deze testcase is het tegendeel laten 
zien. Kinderen kunnen wel debatteren. Het spelelement is niet zozeer 
aangestipt in de lessen, maar wel de vrijheid om te zeggen wat je wil, en dat 
de lessen vooral om te oefenen waren. De leerlingen konden uit zichzelf 
ontzettend goed een argument van de tegenstanders onderuit halen en de 
jury overtuigen met hun eigen argument. Zonder dat hier iets over uitgelegd 
hoefde te worden.  

Uit praktische overwegingen is gekozen om het slotdebat in Kunsthal KAdE 
plaats te laten vinden. De Open Kring bevindt zich in Nijkerk (GLD) en 
Kunsthal KAdE in Amersfoort. Een fietstocht van 45 minuten; iets wat deze 
leerlingen straks ook allemaal gaan fietsen naar hun middelbare school.61 Dit 
laat wel een realistisch ‘pijnpunt’ voor het primair onderwijs zien: geen budget 
voor dit soort educatieve schoolreisjes. De leerlingen hadden tenslotte hun 
jaarlijkse Rijksmuseum uitje al gehad. Uit de praktijk blijkt dus nogmaals dat er 
geen geld is voor dit soort activiteiten. Toch hoeft het geen extra geld te 
kosten. Het lesmateriaal van Stichting Het Nederlands Debatinstituut kan 
gratis gedownload worden, en de mogelijkheid om een museum of instelling 
in de omgeving te zoeken hoeft ook niet voor problemen zorgen. Een goede 
facilitator is wel een must. Iemand die het debat kan leiden, kan hóren wat er 

                                            
61 In het voorwoord is te lezen dat ikzelf ook elke schooldag deze rit fietste. 
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gezegd wordt, dat even samenvatten en de volgende de beurt geven, om 
zo het beste uit het debat te halen. Rust bewaren en proberen iedereen aan 
het woord te laten. Dit zal in het volgende hoofdstuk ook nog behandeld 
worden.  
 
Zoals meerdere debatinstellingen zeggen: veiligheid is belangrijk, maar een 
debat in een museum hoeft daarom absoluut geen problemen op te leveren. 
De angst dat de kinderen zich wellicht niet veilig zouden voelen in een 
museum is niet nodig. De leerlingen vinden een museumbezoek vaak een 
hele fijne afwisseling van de gewone les op school. Al helemaal als de 
leerlingen actief bezig zijn geweest met het thema of onderwerp uit de 
tentoonstelling. Ter voorbereiding op het debat, is een museale omgeving 
alleen maar een fijne bijkomstigheid. Zoals Chantal Deken ook al liet weten in 
het interview; ‘hoe groter het podium, hoe beter!’62. De leerlingen uit de 
testcase lieten dit ook merken tijdens het slotdebat in Kunsthal KAdE. Ze 
hadden er duidelijk meer zin in, en waren actief aan het meedoen. Wel is het 
voor het museum, maar ook voor de kinderen belangrijk dat het debat niet 
midden in de tentoonstellingsruimte plaatsvindt, maar in een aparte ruimte 
binnen het museum (hoeft niet perse afgesloten te zijn). Om de veiligheid te 
waarborgen is het belangrijk dat er geen willekeurige bezoekers langs kunnen 
lopen wanneer er gedebatteerd wordt; kinderen vinden het toch spannend 
dat ze openlijk een mening verkondigen en dat maakt ze kwetsbaar. Die 
veiligheid moet dus gewaarborgd worden door de facilitator en het 
museum.63 
 
 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe debatteren met kinderen in een testcase  
werkte. Middels vier debatlessen is er gewerkt naar een te voeren slotdebat in 
Kunsthal KAdE in Amersfoort. De leerlingen deden het ontzettend goed, 
hadden plezier in het onderuit halen van de argumenten van de tegenpartij 
en zichzelf beter te presenteren tegenover de jury.  
 
Om anderen te inspireren en te adviseren om ook debatteren met kinderen 
in hun omgeving, klas of museum te laten plaatsvinden, worden in het 
volgende hoofdstuk enkele concluderende aanbevelingen gegeven.  

 
 

                                            
62 C. Deken, deskundige op het gebied van discussiëren geïnterviewd door D. van der Molen 
op 6 maart 2015 in De Balie Amsterdam. 

63 G. Van Dijk, deskundige op het gebied van museumeducatie, geïnterviewd door D. van 
der Molen op 28 april 2015 in het Cobra Museum. 
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6. Een goed debat doe je zo! 
‘Debatteren met kinderen in musea’ riep in het begin misschien veel vragen 
bij u op. Het is ook niet zo’n vanzelfsprekende activiteit, vooral in de 
combinatie met de specifieke leeftijd van 10-12 jaar, en een museum als 
locatie. Maar daarom is het niet iets wat niet gedaan of gemeden zou 
moeten worden. Leerkrachten, museumeducatoren of debatinstellingen zien 
dit onderwerp natuurlijk allemaal vanuit hún perspectief en daardoor 
misschien drempels, mogelijkheden of vooral budgettaire problemen. Middels 
dit onderzoek is geprobeerd met een frisse blik alle drie de invalshoeken te 
beschrijven maar daar bovenop vooral een visie te laten zien.  
 
In dit hoofdstuk zijn daarom de conclusies en aanbevelingen te lezen aan de 
hand van alle voorgaande hoofdstukken en informatie die over dit 
onderwerp te vinden is. Maar daarbij ook vooral de feiten uit testcase om 
zodoende, vanuit ervaring meer gewicht te kunnen geven aan de tips & 
tricks waarmee dit onderzoek wordt afgesloten. 
 
6.1 Spel en veiligheid 
Nederlanders worden gezien om hun uitgesproken mening. Op school, op 
het werk of online wordt er over allerlei onderwerpen gediscussieerd. Vaak 
hebben we onze mening snel klaar, en blijven we daar ook bij, tenzij we ons 
laten overtuigen door een ander door de juiste argumenten. En daar draait 
het ook om bij debatteren. 
 
In het onderwijs wordt debatteren gezien als een spel waarbij het draait om 
overtuigingskracht en geloofwaardigheid. Daarbij worden onder andere 
sociaal communicatieve vaardigheden geoefend en ligt de aandacht op 
samenwerking binnen het team en creativiteit. Daarbij wordt de algemene 
kennis van de (Nederlandse) samenleving gebruikt en uitgebreid. Belangrijke 
basiswaarden zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en respect 
worden spelenderwijs geoefend. 64  
 
Het is vaak terug gekomen in dit onderzoek: veiligheid. Eigenlijk het 
allerbelangrijkste onderdeel en randvoorwaarde voor een debat met 
kinderen in musea.  
 
Veiligheid wordt gewaarborgd door een aantal dingen. 1 de kinderen 
moeten begrijpen dat het een spel is. Het gaat er niet perse om wat zij vinden, 

                                            
64 J. Bron, SLO, De basisschool als oefenplaats voor burgerschap, een leerlijn debatteren. 
(Enschede, 2010) http://www.slo.nl/downloads/2010/de-basisschool-als-oefenplaats-voor-
burgerschap.pdf geraadpleegd 15 mei 2015. 
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maar om het opgelegde standpunt. Dit moet de kinderen vooraf dus duidelijk 
verteld en uitgelegd worden door de leerkracht of facilitator. Dit maakt het 
veiliger omdat ze niet op persoonlijke issues geraakt kunnen worden. Daarbij 
is dit al niet eens de bedoeling, want het moet geen persoonlijk spel worden, 
maar het moet draaien om de jury of het publiek overtuigen. Dit blijft een 
punt van aandacht bij kinderen van deze leeftijd. De stelling van de 
tegenpartij kan aangevallen worden, maar niet de persoon die het 
verdedigd.  
De ruimte of omgeving waar gedebatteerd wordt, is aandachtspunt 2. die 
bijdraagt aan de veiligheid. Ook dit is vaker genoemd in dit onderzoek. 
Debatteren met kinderen is een kwetsbaar iets. Ookal verdedigen kinderen 
niet perse hun eigen mening, ze spreken in het openbaar, en dat is voor deze 
kinderen spannend en maakt ze misschien een beetje onzeker. Om ze zich 
daarom comfortabel te laten voelen is een ruimte die (deels) is afgesloten 
een aanrader. Denk aan het vaste klaslokaal tijdens het oefenen, een 
auditorium of de educatieve ruimte van een museum.  
 
 
Om concreet te zijn over de mogelijkheden en kansen van debatteren met 
kinderen in musea, en een beknopt overzicht te geven is er een SWOT 
analyse gemaakt.65 Daarna zal er mondelinge toelichting over te vinden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
65 SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats 
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6.2 Sterktes en zwaktes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
figuur 8. SWOT analyse 
 

STERKTE 

• Debatteren is een 
 plezierige afwisseling van 
 de standaard lesstof. 
• Kinderen die 
 debatteren krijgen meer • Debatteren is een 
 plezierige afwisseling van 
 de standaard lesstof. 
• Kinderen die 
 debatteren krijgen meer 
 zelfvertrouwen. 
• Het gebruik van het 
 debat als didactisch 
 middel geeft leerlingen 
 een dieper begrip van 
 de lesstof. 
• Debatteren is een leuke 
 werkvorm voor musea en 
 onderwijs waarbij 
 leerlingen actief bezig 
 zijn. 
• Kinderen die 
 debatteren leren 
 hierdoor ook beter hun 
 mening te uiten. 

ZWAKTE 

• Debatteren vergt 
 voorbereiding 
• Debatteren vraagt om 
 een goede facilitator 

KANSEN 

• Debatteren in musea 
 kan een leerzame 
 aanvulling zijn op het 
 huidige educatieve 
 aanbod. 
• Debatteren in musea 
 kan kinderen 
 enthousiasmeren voor 
 museumbezoek. 
• Debatteren kan het 
 museum meer bezoekers 
 opleveren, wanneer dit 
 gekoppeld wordt aan 
 bijv. een schoolthema. 
• Onderwijs en musea 
 kunnen naar elkaar 
 toegroeien door een 
 samenwerkingsverband 
 aan te gaan. 

 

BEDREIGINGEN 

• Angst en onwetendheid 
bij de leerkracht kunnen 
ervoor zorgen dat debat 
gemeden wordt. 

• Wanneer het debat 
onvoorbereid wordt 
gevoerd kan dit 
onveilige situaties voor 
de kinderen opleveren. 

• Musea zien geen 
mogelijkheden in het 
onderwijzen van hun 
eigen personeel in het 
leiden van een debat. 
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Het is overduidelijk dat debatteren met kinderen in musea meer sterkte 
punten en kansen biedt dan bedreigingen en zwakke punten.  
Debatteren is mogelijk. Na het uitvoeren van de testcase is dit namelijk 
gebleken. De leerlingen konden door een aantal keer te oefenen in de klas, 
in het museum een debat voeren over het thema uit de tentoonstelling.  
 
In dit model en dit onderzoek wordt steeds gesproken over voorbereidende 
lessen in de klas. Ook al heeft Frits Bloemberg laten weten dat hij niet perse 
voorbereiding nodig vindt, lijkt mij dit na de testcase wel een nodig 
onderdeel van de algehele activiteit. Leerlingen moeten wennen, aftasten, 
oefenen met zoiets als een debat voeren. Ik kan me voorstellen dat kinderen 
die voor het eerst in een, voor hun, nieuw museum komen en daar naar 
aanleiding van de tentoonstelling een debat uit hun mouw moeten 
schudden dicht klappen. Het zou niet zo effectief en een succes zijn als het 
nu in het geval van de testcase was. De leerlingen waren voorbereid en 
enthousiast! Dat is waar we het voor doen, de stof levendig maken en de 
leerlingen prikkelen om erover in debat te gaan. 
 
De grootste zwakte van debatteren met kinderen is het gevaar in het 
ontbreken van een goede facilitator. Else van Nieuwkerk sprak hierover in het 
interview, maar ook andere experts zoals Gundy van Dijk en Arja van 
Veldhuizen zeiden dit. Een facilitator is diegene die het debat leidt. Die de 
leerlingen het woord geeft, die hetgeen dat gezegd is, samenvat, en daarna 
iemand anders de beurt geeft, die de rust bewaard enz. Iemand die weet 
hoe het debat werkt, en daar ook het beste uit kan halen. Dit kan een 
leerkracht zijn, die bijvoorbeeld een training heeft gehad van een van de 
debatinstellingen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Het kan ook 
iemand van de debatinstellingen zelf zijn. Het effectiefste is natuurlijk een 
leerkracht die getraind is. Zo kan hij of zij meerdere jaren, meerdere groepen 
debat les geven, en wordt het hopelijk iets structureels en levendigs binnen 
de school.  
 
Want dat is waar ik op hoop. Scholen die zin hebben om te debatteren. 
Kinderen die op een actieve prikkelende manier, leerstof tot zich nemen, en 
daardoor ook actief aan de slag kunnen met een onderwerp of thema die 
de educatoren, het museum wilt overbrengen op de kinderen.  
 
Om terug te komen op de inleiding, en dus op de hoofdvraag; ‘kan 
debatteren met kinderen in musea, een aanvulling zijn op het huidige 
educatie aanbod?’ Uit dit onderzoek blijkt dat het kan, dus ja, het zou een 
aanvulling kunnen zijn.  Hier zijn wel wat randvoorwaarden aan verbonden 
die in het volgende paragraaf worden toegelicht.  
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6.3 Tips & tricks 
Nu alle letterlijke voor’s- en tegen’s van debatteren met kinderen besproken 
zijn, is het nu tijd voor de concluderende tips &tricks. Dit moet je doen om zelf 
een debat met kinderen tot een succes te maken. 

 

• Het is een spel. Maak dit duidelijk aan de kinderen. Hiervoor kunnen 
 filmpjes getoond en besproken worden in de klas. Wat valt ze op, 
 lijkt het op een ruzie? Waarover zouden ze willen debatteren, wat 
 spreekt ze aan? 
• Zorg voor een goede facilitator. Het kan niet vaak genoeg gezegd 
 worden. Zorg dat diegene zich verdiept in de materie van 
 debatteren. Er staat genoeg materiaal online op de website van 
 stichting Nationaal debat Instituut, om zodoende een klas te laten 
 debatteren.  
• Als er geen leerkracht te vinden is die wil faciliteren, kan er een 
 trainer van DKJL of Stichting Nederlands Debat Instituut, of het 
 Debatbureau langskomen om een leerkracht te trainen, of een 
 aantal keer in de klas een debat te oefenen.  
• Zorg dat het debat in een overzichtelijke veilige ruimte plaatsvindt. 
 In de school, een zaaltje, maakt niet uit, als het maar enigszins 
 afgesloten is waardoor de kinderen durven te praten en zich 
 kwetsbaar kunnen opstellen.  
• Koppel het debat aan een museumbezoek. Bekijk welke 
 tentoonstellingen of thema’s behandeld worden in musea in de 
 omgeving, en kijk of er een bezoek gepland kan worden. Als dit 
 een museum in de omgeving is, zou het op de fiets kunnen. 
• Oefen het debat een aantal weken, één keer in de week. Geef  de 
 les vorm door bijvoorbeeld een filmpje te laten zien of een 
 geluidsfragment te laten horen over het desbetreffende onderwerp, 
 dit is ter ondersteuning van het leren debatteren te laten zien. 
 Leerlingen hebben dit nodig zodat ze het begrijpen  vanuit hun 
 eigen belevingswereld. Denk aan het Jeugdjournaal, of Schooltv- 
 weekjournaal. 
• Debatteren is uitermate geschikt om leerdoelen uit het curriculum 
 aan te stippen. Verwerk mondelinge taalvaardigheid in een 
 oefening met goed argumenteren. Of een actueel onderwerp uit 
 het nieuws om zo burgerschapsvorming mee te nemen. Zo heb je 
 twee vliegen in één klap. 
• Laat de leerlingen allemaal een keer een andere rol aannemen; 
 jury, voor of tegenpartij, aanvoerder, spreker of achterban. 
• Houdt vooral het plezier erin. Het is een spel, fouten mogen 
 gemaakt worden, niks is gek en debatteren is leuk! 
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1. Interviewvragen Chantal Deken van DKJL. 
 
1. Kunt u in het kort uitleggen wat ‘Discussiëren Kun Je Leren’ voor organisatie 
is? 
2. Op uw Facebook pagina staat dat sinds 2006 scholen verplicht zijn om 
aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Uw 
organisatie bestaat sinds 2007; Is uw organisatie (puur) ontstaan vanuit de 
opdracht dat het onderwijs een actievere vorm voor burgerschap moest 
ontwikkelen? 

3. In hoeverre merkt u dat het debatteren in de klas is/wordt opgepikt binnen 
het onderwijs als les onderdeel?  

4. Gebeurt, volgens u, het debatteren in de klas nu meer dan voor 2006, of 
alleen met extra projecten buiten de klas, zoals dat van uw organisatie?  

5. In hoeverre is uw organisatie nodig?  

6. Wat zijn de reacties vanuit het onderwijs, op de pakketten die uw 
organisatie aanbiedt?  
- Krijgt u ook reacties terug van scholen die uw lespakketten hebben 
afgerond? Positief/negatief?  

7. Heeft u ook te maken met bepaalde belemmeringen bij debatteren met 
kinderen, of beperkingen vanuit het onderwijs? 
 
8. Houdt u gegevens bij van scholen die (blijvend) gebruik maken van uw 
aanbod/lespakketten? Zo ja, hoeveel zijn dat er? Groeit dit aantal? Zo ja, 
hoeveel nieuwe scholen komen daar per jaar bij?  

9. U biedt meerdere ‘pakketten’ aan; o.a. masterclasses in de klas, 
lespakketten, debatbattle’s, welke van deze pakketten wordt het meeste 
afgenomen?  
- Hoe vaak is dat dan? En  waarom denkt u dat specifiek deze het meeste 
wordt aangevraagd? 

10. Heeft uw organisatie ook ervaring met vragen vanuit de museale sector?  
 
11. Wat vindt u van het idee om kinderen te laten debatteren in een museum 
(als educatief programma)? 

12. Wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden om een 
debat/discussie tot een succes te maken? En maakt het volgens u verschil of 
dit in een museum of klas plaatsvindt?  
 
13. Ik ga voor mijn afstudeeronderzoek zelf een groep 7/8 trainen in 
debatteren om dit uiteindelijk uit te voeren in een culturele instelling, heeft u 
nog tips? 
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2. Interview met Chantal Deken van Discussiëren Kun je 
Leren 6 maart 2015 
 
Hoe is Discussiëren kun je Leren (DJKL) ontstaan? 
 
Ik heb vooral gekeken naar wat ontbreekt er bij deze leerlingen. De manier 
waarop leerlingen met elkaar communiceren, liet in mijn klassenpraktijk wel 
wat te wensen over, en toen heb ik letterlijk tegen ze gezegd ‘kom op nou, 
discussiëren kun je leren’ waar kinderen zo om moesten lachen dat bij mij een 
lampje is gaan branden. Kinderen zeiden ook: ‘maar juf dat is toch hetzelfde 
als ruzie maken?’ en ‘als we gaan discussiëren bedoelt u dus dat we gaan 
ruzie maken?’ toen reageerde ik zo van ‘nee dat is niet zo’ dus ik ben in de 
klassenpraktijk gaan kijken naar hoe leer je dat nou eigenlijk. Nederlands 
Debat Instituut in de klas gehaald. Ik had een heel diverse groep. 25 
verschillende nationaliteiten op 22 leerlingen. En ik merkte, dat het 
Nederlands Debat Instituut doet het heel goed, zij zetten zich heel erg in 
argumentatie vaardigheden, maar niet alle kinderen konden tot argumenten 
komen omdat ze onvoldoende kennis hadden over een bepaald onderwerp. 
die didactiek is meer uitgebreid, minder inzet met argumentatie en wat doet 
een mening met jou, wat is een mening eigenlijk, onderscheid maken tussen 
feit en mening. Ook inzetten op het vergroten van kennis.  En ook kinderen de 
woorden geven om nuance aan te brengen in het aanbrengen van hun 
argumentatie. Dus onze lessen bestaat uit 5 fasen en het duurt 1,5 uur, best 
heel pittig, en dan is er een reeks van 3,4,5 lessen.  
 
Zijn jullie pas begonnen met DKJL nadat debatteren verplicht werd in 2006? 
 
We hebben dus niet vanuit ‘het is nu verplicht’ we moeten er wat aan doen, 
maar puur vanuit de ervaring.  
Nee op plaats 1 staat woordenschat; bieden we het onderwerp aan waar 
kinderen over willen discussiëren, dus we kijken echt naar een thema. Bij DKJL 
is discussie zowel doel als middel. Dus vandaar ook dat musea ons zo 
interessant vinden want als het alleen gaat om argumentatie; dat is leuk 
maar ik denk dat -ik weet niet hoe het Nederlands Debat Instituut daarin 
staat- maar die zeggen inmiddels ook ‘de onderwerpen staan centraal, dat 
was voorheen minder zo.  
2. Kennis van de wereld krijgen 
3. Educatieve werkvorm; argumenten bijv.  
4 Debat/discussie vindt plaats. Soms is het bijna een dialoog dat kinderen 
zeggen ‘ huh maar we hoeven hier toch geen standpunt in te nemen?’ dat 
doen we bewust.  
5 en tenslotte is er een terugblik. 
 
En dat zit allemaal in 1,5 uur? 
 
Ja.  
Met die lespakketen komen jullie naar de school toe? 
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Ja,  soms in opdracht van de school, soms in overleg met een externe partij, 
zoals bijvoorbeeld De Appel, dan zoeken wij een school uit die daar zin in 
heeft. Of een gemeente; die heeft er natuurlijk ook baad bij dat de kinderen 
zich kunnen uitdrukken.  
 
Als bijvoorbeeld De Appel een aanvraag bij jullie doet, zoeken jullie dan zelf 
een school uit? 
 
Ja, in dit geval was het een middelbare school, en er was al heel snel iemand 
die zei ‘hé, maar wat wij doen is eigenlijk wel voor een onderwerp voor 
discussie’. En dan zoeken wij daar een school bij. Hetzelfde was bij het 
Amsterdam Museum, Amsterdam bestond 500 jaar... DKJL word zo op 
verschillende manieren ingevlogen.  
 
Jullie ervaring tot nu toe is dus dat een museum een aanvraag doet, en jullie 
zelf een school daarbij zoeken? 
 
Ja.  
 
Maar niet vanuit een school naar een museum toe? 
 
Nee, dat is er niet, de school zegt wel we willen een discussie; wij kiezen dan 
een onderwerp, maar niet met een museum gelinkt want over het algemeen 
komt het aanbod vanuit de musea. 
Het ligt er ook aan of de musea daar interesse in hebben, het is ook dat DKJL  
heel goed contact onderhoudt me scholen uit Amsterdam. Buiten 
Amsterdam eigenlijk nauwelijks, dat is wel een belangrijk verschil met het 
Nederlands Debat Instituut. 90 scholen in Amsterdam werken we wel 
structureel mee samen werken.  
 
Zijn er scholen die blijvend gebruik maken van jullie aanbod? En doen zij  
meerdere aanvragen? 
 
Ja, we proberen dat het wel jaarlijks structureel in het curriculum is ingebed. 
Maar dat is ook wel een risicofactor. Soms heeft de school gewoon geen 
geld.  
 
En is dit alleen voor bepaalde klassen?  
 
Nou onze belangrijkste doelgroep is groep 6/7/8 van de basisschool, en de 
eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Want wij doen wat minder 
met argumentatie, en wij leggen niet uit wat een drogredenering is; wij willen 
ze meer leren van ‘wat doet dat met jou, wat is je mening’. Maar je ziet wel 
dat dit eigenlijk voor alle niveaus, en leeftijden relevant is waar verder niks 
aan gebeurd aan argumentatie, logica enz.  
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Hoe veel scholen gebruiken dit nu? 
 
Voor de Amsterdamse debatbattle hebben we nu een grote opdracht van 
de gemeente Amsterdam. Daarvoor mogen we op 30 scholen 5 lessen gaan 
geven. Één klas per school, maar de scholen kunnen ook extra inkopen voor 
andere klassen. Dus de mate waarin er is ingekocht is beperkt, maar we zijn 
nu dus 150 lessen aan het maken voor op scholen. De lessen zijn voornamelijk 
voor scholen binnen Amsterdam, voor buiten Amsterdam verzorgen we 
vooral trainingen zodat de docent zelf met de klas en onze lesmethodes aan 
de gang kan. 
 
Hoe ziet de inhoud van die 5 lessen eruit? 
 
Dat is wel afhankelijk van de opdrachtgever, bijvoorbeeld in Purmerend 
geven we alleen maar lessen over geld.  Soms geven we een hele reeks over 
mediawetenschapen. Dus meestal kiest een school een thema, of de 
opdrachtgever geeft een thema. En we hebben iets 30/40 verschillende 
lessen; in ons pakket en daar kunnen zij dan een keuze uit maken en met de 
masterclasses bereid je ze daarop voor,  en in overleg met ons. Bijvoorbeeld 
zoals nu met de Amsterdamse debatbattle  
En ook afhankelijk van de hulpvraag van de school want dan vraag ik aan 
de school waar wil je het over hebben? Dan zeggen de kinderen doen het 
liefst... geld, pesten, nieuwe media, dus dat varieert.  
 
Doen jullie in de lessen ook een voor/tegen/onafhankelijke jury spelen en 
dergelijke? 
 
Nee we doen niet het formele debat, wij gaan vooral de discussie aan over 
een onderwerp en dan vragen wat doet dat met jou? En dan kun je zeggen 
‘ik vind..’ en vanuit de ik boodschap kun je redeneren, kun je eigen 
ervaringen delen,  
 
Is het dan wel met het zitten en opstaan?  
 
Ja.  
 
Vooral het standpunt innemen en argumenten bedenken. 
 
In hoeverre is jullie organisatie nódig? 
 
Nou ik weet niet of je het vandaag gezien hebt? Maar ik denk dat het voor 
kinderen ontzettend belangrijk is dat ze gehoord worden in eerste instantie, 
dus we willen kinderen echt een stem geven, en bij DKJL is discussiëren zowel 
doel als middel en we zien dat de behoefte alleen maar toeneemt. Dat 
kinderen gewoon heel graag willen praten over dingen die ze raken en waar 
we als volwassenen snel aan voorbij gaan.  He, dat er vaak beleid wordt 
gemaakt over jongeren maar dat ze daar niet bij worden betrokken . Wij 
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zeggen nee, eerst discussiëren en dan moeten die beleidsmakers pas beleid 
gaan maken. Eerst luisteren naar de kinderen. En met de debatbattle willen 
we de kinderen echt een podium geven en daar kunnen ze echt van 
genieten  
 
Het klinkt nu toe allemaal erg positief, wat zijn de reacties vanuit het 
onderwijs? Op jullie werk? 
 
Ja ook heel positief,  alleen niet elke leerkracht kan het inbedden in het 
curriculum structureel. Wij zetten verder wel in op de refentiekaders van hun, 
we zetten in op taal, duidelijk omschreven door het SLO, en het is vaak een 
ondergeschoven kindje in de taalmethode. En vanuit mijn 
onderwijsachtergrond kom ik zelfs op scholen die zeggen die taalmethode 
hoef je niet te doen maar over het algemeen zien leerkrachten dat ook wel, 
alleen vinden ze het lastig om het te organiseren. Kijk het voordeel is dat we 
in Amsterdam echte onze credits hebben verdiend en dat ze gewoon weten 
wat we doen, en dan gaan de deuren vanzelf open maar dat heeft wel 8 
jaar geduurd. En het is nog steeds heel erg afhankelijk van de 
leerkracht ;heeft die er zin in, en tijdens de les; heeft hij zelf ook zin in de 
mening van de leerling te horen? Leerkrachten hebben soms gewoon minder 
interesse.  
 
Krijgen jullie ook reacties terug van scholen die gebruik hebben gemaakt 
van jullie aanbod?  
 
Ja we hebben speciale evaluaties/evaluatieformulieren  en die zijn altijd 
positief. Soms wat minder positief maar altijd wat meer gericht op de 
organisatie, bijvoorbeeld ‘mijn kind stond heel lang’ maar we kunnen niet 
iedereen altijd het woord geven, en daarbij moet een kind ook daarmee 
leren omgaan.  
Dus dat zijn wel belangrijke waarden die we ook willen overbrengen in zo’n 
les. En we hebben ook onderzoek gedaan naar de effecten van de lessen; 
dat staat ook op onze website en we hebben een meting gedaan onder de 
leerlingen, en daarna wat ze hebben geleerd in zo’n les, dus niet aan de 
hand van observaties, waarbij ze wel aangeven dat ze beter hebben leren 
luisteren, ik denk beter na voordat ik wat zeg, er leerkrachten erkennen dat 
ook. En dat zie je ook vandaag; ik durf te zeggen wat ik vind. 
En ik ben wel benieuwd hoe dat zit met het debat instituut; wij horen veel van 
kinderen dat ze hebben geleerd dat de mening van de ander ook belangrijk 
is, en dat ze waardevol naar de ander kijken, terwijl bij het Debat Instituut ze 
een mening opgelegd krijgen, die dus niet perse hun mening is.   
Zij zijn meer bezig met het officiële debat voeren, terwijl wij echt meer bij het 
vinden en meningsvorming blijven.  
 
Zijn er belemmeringen vanuit het onderwijs? 
 
Nee, niet vanuit het onderwijs, we zien wel dat de mondelinge 
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taalvaardigheid niet zo belangrijk voor ze is. Of ze denken o ze hebben 
slimme ouders waar thuis veel gediscussieerd word dus ze kunnen het wel, 
maar dan zien we dat het vaak wel aan de luistervaardigheid ontbreekt en 
doelgericht communiceren. Kinderen communiceren zo veel en redeneren 
zo veel dat ze hun doel gewoon niet meer bereiken ; geen efficiënte 
communicatie. Dus wij denken dat elk kind baat heeft bij discussiëren, dus het 
enige probleem is dat het niet bij iedereen on top of the priority is. Maar daar 
zijn we al 8 jaar voor aan het pleiten hoor en ik denk het Nederlands Debat 
Instituut met ons.  
 
Wat wordt het meeste bij jullie aangevraagd, of afgenomen? 
 
We zijn gestart met ‘de leraar moet dit onder de knie krijgen’ maar we zien 
toch dat heel veel leerkrachten dit echt ontzettend moeilijk vinden. Ze 
moeten schakelen tussen didactische vaardigheden en je moet een debat 
kunnen leiden. Dus we zien eigenlijk dat de vraag naar de masterclasses echt 
wel toeneemt omdat wij die verzorgen, en dat de trainingen vanuit ons wat 
minder zijn omdat die leraren denken ‘dat kan ik niet’, wat we wel heel 
jammer vinden, en de debatbattle wordt ook steeds meer. De docent denkt 
gelukkig steeds meer ‘we vinden het belangrijk dat we de stem van de 
leerling willen horen’. Dus dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling 
 
Als jullie zo’n lespakket aanbieden; is daar dan dus altijd iemand van jullie 
bij? 
 
Dat is verschillend. Sommige schoolteams zeggen: ‘kom ons trainen en 
coachen om die les(sen) zelf te verzorgen. 
 
We hadden het er al eventjes over: er dus eigenlijk wel interesse vanuit de 
museale sector? Was dit recent? 
 
Ja Amsterdam Museum was afgelopen oktober, en de Appel was 2012. En 
dat hield op vanwege cultuursubsidies. En ik denk dat die interesse nog 
steeds bestaat. Toevallig is de directeur van De Appel naar het Frans Hals 
museum in Haarlem geweest. En ze hebben nog steeds wel interesse.. 
 
Zouden jullie nog steeds interesse hebben om dit te blijven doen? 
 
Ja, zeker, kijk het gaat om content. Ergens over discussiëren willen wij altijd. 
Kinderen worden er echt op voorbereid, vaak geven we bij die lessen (zoals 
bij De Appel) meer informatie over welke kunstwerken er te vinden zijn enz. En 
leren we ze op een heel andere manier daar naar te kijken, dus dat is echt 
de toegevoegde waarde voor dat museum vaak; het museum wordt 
laagdrempeliger en begrijpelijk voor leerlingen en tegelijkertijd krijgen zij ook 
weer feedback op hun tentoonstelling. Kijk, kinderen zeggen gewoon ‘dat 
snap ik niet’ of ‘dat vind ik niet leuk’, of ‘dat wordt niet goed uitgelegd.’  
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En hoeveel lessen doen jullie voorafgaand aan zo’n museumbezoek? 
 
Minimaal 3. Tegenwoordig doen we ook wel eens 1, maar dat heeft geen 
enkel effect op de discussie. Het Nederlands Debat Instituut heeft soms hele 
middagen... dus wij houden het bij 3 lessen. 
 
Hoelang duurt zo’n les?  
 
75-90 minuten 
 
Bestaat elke les dan uit een ander onderdeel wat jullie willen leren? 
 
Elke les heeft dezelfde structuur; elke les staat een andere stelling centraal. 
 
Dan behandelen jullie één stelling per les? 
 
Ja en dat is wel weer anders als bij het Nederlands Debat Instituut; zij 
behandelen meerdere stellingen per les.  
 
Hoe ziet zo’n dag of bezoek bij het museum er dan precies uit? 
 
Vaak beginnen we met een tentoonstelling, rondleiding door de 
tentoonstelling en dat is de debatbattle met stellingen die gekoppeld zijn aan 
de tentoonstelling.  En vaak is het doel van zo’n discussie dat de leerlingen 
met een advies komen voor het museum.  
dus we willen een discussie tussen de leerlingen en de museumdirecteur en 
die krijgt dan een advies over de tentoonstelling. In dit geval was het in het 
Amsterdam Museum wat omtrent de verjaardag van Amsterdam te maken 
had, en hadden we wat meer algemene stellingen gekozen  
 
Wat vindt je van het idee om debatteren te gebruiken in musea als educatief  
programma? 
 
Ja super goed! Je leert ook pitchen, dus dat helpt altijd. Werkt super goed. Ik 
heb het geprobeerd te pitchen bij het Stedelijk Museum, en dat is echt 
waanzinnig mooi museum na de verbouwing, maar is niet gelukt. En heb het 
geprobeerd bij het Anne Frank Museum; maar daar ben ik misschien ook wat 
te bescheiden in, maar die hebben zo mega educatief programma met 
discussie, dat ik denk misschien moet ik daar en daar is het vaak ook te druk. 
En het van Gogh Museum vind ik gewoon cool; ook i.v.m. zijn psychische 
stoornis, dat we dat uit de taboe sfeer kunnen halen. Dat is ook wel een van 
de missies van DKJL. Alle onderwerpen kunnen bespreken zonder dat het gek 
is.  
 
Deze musea hebben jullie zelf benaderd? 
 
Amsterdam museum was al geweest i.v.m. de verjaardag van Amsterdam  
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en wij hadden toen de verkiezing van amsterdammertje van het jaar gedaan. 
En het Amsterdam museum moet daar dan natuurlijk ook bij betrokken 
worden. En toen heb ik samen met mijn collega een programma ontwikkeld. 
En Ann de meester (van De Appel) kwam bij mij. En die had al wel via, via 
van DKJL gehoord, zij komt zelf uit Vlaanderen, en daar is discussie wel een 
onderdeel van het curriculum, dus zij zei;  en al onze tentoonstellingen lenen 
zich uitstekend  voor een discussie.. 
 
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed 
debat? 
 
Wij zeggen ‘geen discussie zonder meningsvorming’. Dus begrippen leren om 
nuances aan te brengen en te durven zeggen ‘hier gaat het over’’. Dan heb 
je iets van kennis van de wereld nodig. Dus content vinden wij heel belangrijk. 
Filmpje, foto, teksten, materialen, daar gaan we over discussiëren voordat we 
tot argumenten komen. Dus wij zeggen wel dat de opbouw van die les heel 
belangrijk is.  
 
Maakt het dan uit op welke locatie dit plaatsvind; hier (De Balie) of klas? 
 
Hoe groter het podium hoe beter. Kinderen zien wel degelijk het verschil 
tussen een klas of een podium, en ze willen gehoord worden, en ze zien ook 
echt dat ze op zo’n dag als vandaag dat er naar ze geluisterd wordt. Dus het 
veel leuker om dat te vieren. En zo’n tentoonstelling is ook heel levendig. 
Ergens zijn. En zoals in het Amsterdam museum was het gewoon in een klein 
auditorium; 50-70 mensen maximaal, maar de inhoud/kwaliteit van dat debat 
was zo hoogwaardig. Dus dat is wel echt anders. Andere setting dan buiten 
de klas. Vinden wij.  
 
Met of zonder publiek? 
 
Zoveel mogelijk publiek hoe beter. NOS journaal in de klas; doe maar! In ieder 
geval; zo denken wij erover.  
 
Kinderen klappen dan niet dicht? 
 
Nee wij proberen het wel zo veilig mogelijk voor ze te maken.  
 
Laatste vraag: ik ga zelf een klas lesgeven: Heb je nog tips? 
 
Houd de structuur vast. Denk goed na over wat je bespreekbaar wilt maken. 
Ik denk bijvoorbeeld na over een vaardigheid; wat wil ik ze leren, maar ook 
welke intrinsieke waarde wil ik ze meegeven; wat vind ik belangrijk. Waar wil 
je heen. Ik denk dat, dat de belangrijkste tip is, en houd dus ook rekening met 
‘hebben ze de woordenschat om er iets over te kunnen zeggen?’ 
en daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de spelregels met ze af te spreken. 
Maar dit vind ik het belangrijkste om tot meningsvorming te komen maar dan 



67 
 

ook dat het museum er iets aan heeft. De opdrachtgever en de kinderen. Je 
wilt toch die kinderen een normen en waarden besef meegeven, je hebt je 
morele kompas nodig, dus als je daarover nadenkt. Wat wil ik ze meegeven 
denk ik dat je heel ver kunt komen. leuk dat je dat gaat doen! Houd me maar 
op de hoogte. We zijn weer op zoek naar masterclass docenten.  
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3. Interviewvragen Else van Nieuwkerk van Stichting 
Nederlands Debatinstituut. 
 
1. Kunt u in het kort uitleggen wat Het Nederlands Debat Instituut voor 
organisatie is? 

2. Op uw Facebook pagina staat dat uw organisatie sinds 1998 bestaat, 
wanneer is het idee ontstaan om het debat als educatieve methode binnen 
het onderwijs aan te bieden? 

3. Hoe ziet dit aanbod eruit? Komt u langs op scholen? Of zijn het alleen de 
debattoernooien met bijbehorend lesmateriaal?  
- Hoe zien de voorbereidingen eruit voor het debattoernooi? 
- Hoeveel lessen? 
- Hoe leer je kinderen argumenteren? 
- Doet een leerkracht de lessen, of komt er iemand van uw organisatie die 
lessen geven? 

4. In hoeverre merkt u dat het debatteren in de klas is/wordt opgepikt binnen 
het onderwijs als les onderdeel?  

5. Gebeurt, volgens u, het debatteren in de klas nu meer dan vroeger, of 
alleen met extra projecten buiten de klas, zoals dat van uw organisatie?  

6. In hoeverre is uw organisatie nodig?  

7. Wat zijn de reacties vanuit het onderwijs, op de pakketten die uw 
organisatie aanbiedt?  
- Krijgt u ook reacties terug van scholen die uw lespakketten hebben 
afgerond? Positief/negatief?  

8. Heeft u ook te maken met bepaalde belemmeringen bij debatteren met 
kinderen, of beperkingen vanuit het onderwijs? 
 
9. Houdt u gegevens bij van scholen die (blijvend) gebruik maken van uw 
aanbod/lespakketten? Zo ja, hoeveel zijn dat er? Groeit dit aantal? Zo ja, 
hoeveel nieuwe scholen komen daar per jaar bij?  

10. Heeft uw organisatie ook ervaring met vragen vanuit de museale sector?  
 
11. Wat vindt u van het idee om kinderen te laten debatteren in een museum 
(als educatief programma)? 

12. Wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden om een 
debat/discussie tot een succes te maken? En maakt het volgens u verschil of 
dit in een museum of klas plaatsvindt?  
 
13. Ik ga voor mijn afstudeeronderzoek zelf een groep 7/8 trainen in 
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debatteren om dit uiteindelijk uit te voeren in een culturele instelling, heeft u 
nog tips? 

4. Interview met Else van Nieuwkerk van Stichting 
Nederlands Debat Instituut, Hilversum 17 maart 2015. 
 
Wat doet het Nederlands Debat Instituut precies? 
 
Het Nederlands debat instituut bestaat sinds in 1998, en in 2013 is dat 
gescheiden in 2 aparte organisaties. Een BV, het bedrijf, en je hebt een 
stichting. Omdat er vanaf 1998 het idee was door de oprichter, dat als je de 
debatcultuur wilt verbeteren dat je in het onderwijs moet beginnen. Maar dat 
is meer een ideële doelstelling dan een commerciële doelstelling. Dus we zijn 
nu formeel gesplitst. En dus gaan de vragen die vanuit het onderwijs komen 
direct naar de stichting. 
we doen eigenlijk 4 dingen: 
1. Debattrainingen in de klas; hierbij moet je denken aan dat elke werkdag 
ergens in Nederland een trainer van ons voor de klas staat, en dat is op 
primair, vmbo, havo, vwo, mbo en hbo. Maar focus is op primair en vmbo. 
Dat zijn ong. 500 per jaar. We hebben allemaal trainers bij ons in dienst en die 
trekken het hele land door.  
2. Docententrainingen. Zo’n docent kan dan meerdere klassen over 
meerdere jaren lesgeven, en laten zien waarom debatteren zo belangrijk is. 
Ook iets meer dan 50 oer jaar denk ik. 
3. Debattoernooien, daar zijn we het bekendst van. Elke onderwijslaag één. 
Het vlaggenschip, of het uithangbord van de organisatie. Dus scholen 
kunnen er dan naartoe werken, dat is eigenlijk de functie, jaarlijks evenement 
waarbij ze kunnen aanhaken. Leuke competentie elementen e.d. 
4. Lesmateriaal dat online staat.  
 
Sinds 2013 pas meer onderwijs? 
 
Was vanaf het begin al wel. En eigenlijk bestonden we al apart, alleen was 
de organisatie structuur nog niet apart. We werken al wel samen met fondsen, 
en subsidies. Enorme rompslomp i.v.m. de boekhouding. Nu is het gewoon 
helder gescheiden, dus nu is duidelijk ‘dit kost de onderwijstak’. En daarbij 
hebben we nooit een commerciële insteek gehad. En is dit een logischere 
vorm van organisatie.  
 
Hoe ziet jullie aanbod er precies uit?  
 
De voorbereiding van een toernooi is aan de docent zelf. Soms wordt het 
lesmateriaal wat online staat gebruikt. Maar dat hoeft niet.  
1. Lesboekjes met oefeningen, leuke stellingen. Feitelijke informatie. 
- Waar jureer je op 
- Hoe geef je goeie feedback. Het pdf materiaal.  
2. We nemen debatten van jongeren op, want we merken dat dan het 
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kwartje binnen de klas valt. Als ze een debat zien tussen twee groepen 8 zien 
ze meteen hoe het werkt en snappen ze het ook.  
3. Leskaarten. Kartonnen kaarten waar je per les gewerkt kan worden. 
 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om daar geen speciaal lesmateriaal 
voor te ontwikkelen? 
 
Omdat we bij toernooien maar maximaal 50 klassen op één dag kunnen 
laten deelnemen. En bij havo/vwo doen daar 125 scholen mee, maar dat zit 
al vol; daar is een wachtlijst voor. Dus als we het alleen maar specifiek voor 
die toernooien willen doen, zullen veel scholen buiten de boot vallen.  
Dus er is wel een specifiek onderdeel van het lesmateriaal wat het voorbereid 
voor het toernooi. Maar er bestaat meer dan dat alleen, om het zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. En zo  bieden we scholen ook de 
mogelijkheid om in te stappen voor één les bijvoorbeeld. 
 
In hoeverre merken jullie dat debatteren als lesonderdeel wordt opgepikt in 
de klas? 
 
Het gaat goed. Je merkt vanaf ‘98 dat het echt is veranderd hoe gebruikelijk 
het is, en hoe debat in curriculum wordt opgenomen. En dat merken we 
omdat er steeds meer scholen mee doen en dat het lesmateriaal meer 
gedownload wordt. Het blijft groeien, dat is heel mooi. Er is echt vraag naar. 
En ook voor de aandacht die er is van de buitenwereld; bijvoorbeeld dit soort 
interviews wat steeds meer komt en ook onze naamsbekendheid, 
bijvoorbeeld, we stonden op een onderwijs beurs; en de enige vraag die ik 
stelde aan leerkrachten was of ze het Nederlands Debat Instituut kenden, en 
alle docenten kenden wel het debat instituut. Dat betekend dat we wel een 
goeie naam hebben opgebouwd.  
 
Merk je nog verschil tussen primair of voortgezet onderwijs: 
 
Middelbare school is helemaal goed. Primair onderwijs; zijn er natuurlijk de 
meeste van in Nederland, en daar kunnen we echt nog groeien.  
 
Wat wordt er meer aangevraagd; lesmateriaal ( is wel te downloaden) of 
meer naar toernooien?  
 
Meestal is het een combinatie en dat vinden we natuurlijk ook het beste, 
want dan zorg je echt dat het duurzaam in die school wordt gebracht. Dan 
zorg je 1 dat de leerlingen getraind zijn, en 2 dat de docenten worden ge-
enthousiasmeert. En ze worden gestimuleerd om mee te doen aan een 
debattoernooi. Maar qua populariteit; geen idee. 
 
Misschien een brutale vraag; in hoeverre in het Nederlands Debat instituut 
nodig? 
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Nee dat is juist de beste vraag! Want als er geen probleem in de wereld; ook 
de eerste vraag bij een debat instelling, wat is het probleem en hoe 
structureel is dat dan, en als er geen probleem is, waarom zou je het dan 
willen veranderen? Want wat wij denken als Debatinstituut; wat is er nodig 
voor een democratie nodig hebt zijn kritische burgers; die niet zomaar 
aannames doen maar beweringen kritisch kunnen toetsen, durven te 
bevragen. En 2. Die burgers ook hun ideeën kunnen uiten, verbale 
capaciteiten hebben om dat te doen. En die twee dingen dus; kritische 
denkvaardigheden, en mondelinge taalvaardigheid en daar is in onze ogen 
debat een hele effectieve methode voor, en dat bij te brengen. En dat heeft 
nog een derde belangrijke meerwaarde; dat is dat eigenlijk in je omgeving 
zul je, als je opgroeit, wat je in je omgeving ziet is zijn je refentiekaders ‘zoals 
de ouders, piepen de jongen’. Alleen voor een democratie is het belangrijk 
dat je snapt dat hoe jij doet, dat, dat niet de perse de enige weg naar Rome 
is. En het belangrijke is dus dat je begrip hebt voor elkaar, en voor elkaars 
standpunten. En omdat we bij het Debat Instituut als opgelegd standpunt 
krijgt zie je dus dat de wereld minder zwart wit is als je van te voren dacht. En 
is dat dan nodig? Is dat echt ernstig? Onze oprichter heeft op school gezeten 
in Schotland en dan zie je dat als je daar op school hebt gezeten, ben je echt 
wel verbaal vaardiger dan een Nederlandse student. Het is vermakelijk, en 
het scheelt ook heel tijd en frustratie en de wereld veel leuker maakt, als de 
wereld/mensen elkaar beter begrijpt en communiceert en betere beslissingen 
kunnen maken.  
 
Wat zijn de reacties vanuit het onderwijs op jullie aanbod? En organisatie? 
 
Er is enthousiasme. Er is animo, en docenten geven vaak feedback terug dat 
het een hele leuke werkvorm is voor in de klas; 1. Leerlingen zelf aan het 
woord zijn i.p.v. de docent; actief in beweging. 2. Omdat er een competitie 
element in zit. En daardoor vinden het leerlingen het spelletje zelf leuk en 
daardoor vindt de docent het ook leuk, want je zet ze zelf in beweging.  
 
Maar krijgen jullie wel veel feedback terug van scholen? 
 
We vragen actief naar feedback, dus we hebben evaluatie formulier. Onze 
docententrainingen scoren gemiddeld een 8,5 en debattoernooien ook 
gemiddeld 8,5 of hoger. Dat zijn dan cijfers waar je mee thuis kan komen. 
Evenementen vergelijken we elk jaar met de feedback en cijfers die de 
docenten geven, en we gaan nog steeds de goeie kant op.  
 
Hebben jullie ook te maken met belemmeringen die je met debatteren met 
kinderen hebt of beperkingen vanuit het onderwijs? 
 
Ja. Eerste waar ik aan denk is het woord ‘debat’, dat een beetje aan inflatie 
onderhevig is; je ziet heel vaak dat iets een debat wordt genoemd, maar 
dan is het in mijn ogen geen debat want er is geen meningsverschil; geen 
stellingen, geen afgesproken tijd, maar dus meer een dialoog. Een soort 
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discussie zonder begeleiding en dat wordt dan een debat genoemd, en 
daardoor denk ik dat het woord debat een beetje bij sommige mensen een 
bepaalde associatie heeft en dan niet perse positief en dat is wel een 
belemmering en dan kom je natuurlijk lastiger met je verhaal de klas in, want 
wij willen dat leerlingen juist met kinderen gaan praten en elkaar luisteren. 
Omdat docenten een verkeerd idee hebben van een debat; iets wat 
kinderen uit elkaar drijft. Dat is omdat zo’n debat dan niet op de juiste manier 
wordt gevoerd. En daarbij is debat natuurlijk geen wondermiddel voor alle 
problemen in de wereld, dus je hebt ook goeie dialogen voor nodig.  
 
Kinderen die het eventueel niet kunnen? 
 
Nee, sterker nog, juist bij vmbo K, of een moeilijke klas uit Amsterdam waar wij 
zitten is het debat juist heel goed, want daar trainen we mondelinge 
taalvaardigheid mee, je krijgt meteen een reactie op wat ze hebben gezegd. 
Dus beweringen die niet beargumenteerd worden direct onderuit gehaald, 
en ze vinden het competitie element leuk. Dus vanaf groep 7/8 is de 
capaciteit er zeker. 
Belemmeringen qua organisatie; merk je wel in de scholen dat docenten het 
waanzinnig druk hebben. Dus we zijn dankbaar als ze er tijd voor vrij maken. 
Dus we zien nu op havo/vwo dat docenten een uur per maand krijgen om 
een debatclub te begeleiden. Maar op het vmbo is dat nog helemaal niet.  
 
Hebben jullie ervaring met vraag vanuit de museale sector? 
 
Nee.  
 
Zouden jullie dat willen? 
 
Ja.  
 
Hoe zouden jullie dat voor je zien? Zou het op dezelfde manier kunnen? 
 
Wat de musea zouden kunnen doen is, een thema aandragen. Want die 
hebben daar het onderzoek en alle informatie en ook reden; iets over 
bewustwording en mensen laten nadenken over iets, bekendheid voor een 
bepaald thema. En dat is juist wat je met een debat kan versterken en dan 
hebben ze ook nog een prachtige locatie, en dan kan je ook nog zorgen 
voor dat jongeren bij je binnen komen. dus ja.  
Alleen met 4/5 mei organiseren we wat. Maar dan niet in musea. Maar wel 
op scholen rondom zo’n groot thema. 
 
Je hebt een veilige omgeving nodig om kinderen te durven laten praten. Een 
klaslokaal is waar ze altijd al zijn, hoe je zou de die randvoorwaarden in een 
museum kunnen bewerkstellingen zodat ze daar ook durven?  
 
Dat valt of staat met een geode trainer/debatleider en die leiden wij op. En 
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daar is het eerste wat je moet doen. En het eerste wat je moet doen is een 
veilige plek creëren, en zij hebben een werkboek met allerlei werkvormen. En 
we weten zeker, maakt niet uit welke leeftijd; je begint met allerlei spellen, en 
waar je uitlegt dat fouten maken niet erg is, en waarbij het niet uit maakt 
naast wie je staat, en tegen wie je het moet opnemen. Als dat bereikt is kan 
je echt aan de slag.  
 
Een ervaren trainer; een docent van de school of van één van jullie? 
 
Docent die de docententraining heeft gevolgd. Of een trainer van ons. 
Bijvoorbeeld het feedback geven door de docent is ontzettend belangrijk. Als 
die zegt ‘jij bent slecht’ en ‘dat heb je echt verkeerd gedaan’ dan durft zo’n 
kind nooit meer iets te zeggen.  
Maar toch bij debat is het moeilijk, leerlingen zijn vaak onzeker, ‘klopt dit wel 
wat ik zeg?’ Dus daar kan je bij helpen.  
 
Hoeveel lessen ze gemiddeld nodig om een goed debat voor elkaar te 
spelen? 
 
Eerst zolang je nodig hebt om ze een veilig gevoel te laten geven. Oefenen 
met argumentatie e.d. Bij ons duurt een les sowieso 2,5 uur aaneengesloten, 
en ik denk dat de scholen, sommige scholen echt elke week, die heb je er 
tussen zitten; basisscholen heb ik het dan over. En sommige scholen hebben 
een debatclub die elke week bij elkaar komen. Ik weet niet wat je nodig hebt.  
 
Wat zit er dan precies in die 2,5 uur? 
 
Theorie, oefeningen en een warming up. En daarbij komen ze meteen al over 
stellingen te debatteren. waar wij het nuttig vinden dat ze het daarover 
hebben. We gebruiken meteen de actie modus. Dat is dus ook het verschil 
met ons en vaak andere gastlessen in de klas; bij ons is die evenwicht tussen 
theorie en actie heilig. We willen ze z.s.m. zelf aan het werk zetten.  
 
Ik ga zelf een groep 7/8 trainen. Heb je tips voor mij? 
Ja zeker! Hoeveel leerlingen zij het?  
28 
Waar wordt het gehouden?  
Uiteindelijk? In kunsthal Kade in Amersfoort 
Afgesloten ruimte?  
Ja.  
1 klas?  
Ja 
En die kent elkaar al?  
Ja 
En je wilt een winnaar?  
Dat denk ik? 
Wat is het doel?  
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Nou ze kunnen nu, naja gister ben ik begonnen; ze kunnen op zich al best 
heel goed hun mening uiten, en dat verbaasde me wel. Maar uiteindelijk wil 
ik dat ze zelf een debat, wat over de TT zal gaan, daar, in de ruimte een goed 
debat kunnen voeren.  
Waarom?  
Omdat ik wil kijken/ zelf ook ontdekken maar ook laten zien dat kinderen het 
ook in een instelling kunnen, omdat het nu nog niet gebeurd.  
Spelenderwijs laten leren over de tentoonstelling, actieve manier om met 
tentoonstelling bezig te zijn.  
 
Ik kan namelijk pas tips geven als ik het doel weet.  
Je doel is om de kinderen kennis op te laten doen van de tentoonstelling, en 
voor jou het doel om te kijken of deze methode daar geschikt voor is. 
dan heb ik 100den tips: 
1. Heb je al een duidelijke debatvorm?  
Lesmateriaal van ons erbij te pakken met bijv. een juryformulier en een 
debatvorm/ korte oefeningen voor in de klas die je kan doen als docent. En ik 
denk dat de grootste uitdaging voor jou wordt, die goed is. dus niet een 
stelling als ‘kinderrechten zijn belangrijk’ want elk kind vind kinderrechten 
belangrijk’ Er moet een bepaalde maatregel in zitten. Bijv. ‘In groep 8 moet je 
elke week naar een museum’ dus dat er een concrete maatregel in zit waar 
je voor of tegen kan zijn.  
 
Na elk debat is er volgens jullie een winnaar? 
 
Niet perse. Voel ik ook een beetje aan, in de groep. Dus hoe onveiliger de 
setting, hoe terughoudender ik ben met het aanwijzen van een winnaar. En 
dan zeg ik ‘we zijn nu aan het oefenen’ en constant hameren op wat er al 
verbeterd is aan de hand van feedback. Maar uiteindelijk hoort winnen en 
verliezen er bij; het is een onderdeel van het leven. Iets wat je in je latere 
leven zult tegenkomen.  
 
Maar dat is ook echt een onderdeel van debatteren, wie kan het beste 
spreken, en de ander overtuigen. 
 
Ja, de jury overtuigen. 
 
Ik heb denk ik zo alles gevraagd wat ik wilde vragen. Dus bedankt daarvoor.  
 
Ik ben wel benieuwd waarom jij debatteren belangrijk vindt: 
Nou ja omdat ik het zelf eigenlijk helemaal niet gehad heb in mijn school 
carrière en tot nu toe. 
Welke school heb je gezeten? 
 
Guido de bres in Amersfoort 
 
Oké die doen wel af en toe mee ondertussen.  
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Ik heb zelf ook nooit gedebatteerd hoor, dus ik ken het.  
 
En ik vind het heel erg leuk als kinderen een beetje kunnen vertellen wat ze 
vinden en waarom; als ze dat een beetje overtuigd kunnen doen.  
En daar is dus wel mijn interesse ontstaan. En omdat ik dus zie dat het weinig 
gebeurd was mijn aanname in ieder geval. En al helemaal in musea; was dat 
zeg maar de combinatie Ik zou het graag meer willen zien. 
 
Trouwens, nu ik zit na te denken. Bij het scheepvaart hebben ze bijvoorbeeld 
wel een stelling, waar je bijv. Tegen of voor kan zijn door op een knop te 
drukken.  
En het Anne Frank museum. En Movies That Matter heeft wel eens contact 
gezocht. 
 
Maar daar hebben jullie als organisatie verder niks mee te maken? 
 
Bij Movies That Matter hebben ze wel ons advies gevraagd in het begin. Maar 
uiteindelijk hebben we niet samengewerkt.  
 
 
Ik weet ook wel dat ze bij het scheepvaart educatieve dingen hebben 
geprobeerd wat wel in de buurt kwam van debatteren, maar wat ze echt te 
moeilijk leken; maar ze hebben er dus wel naar gezocht; en zij 
concludeerden dus dat je niet kon debatteren met kinderen.  
 
Het is wel arbeidsintensief om het in een museum voor elkaar te krijgen. Je 
hebt wel een goede facilitator nodig.  
 
Maar dat zou wel moeten kunnen lijkt me.  
 
Trouwens; IDFA spreek ik wel regelmatig. Die hebben natuurlijk documentaires. 
IDFA junior, en Cinekid hebben we wel dingen meegedaan. In een studio van 
De Wereld Draait Door hebben we een debat gedaan met kinderen uit 
groep 7/8; dat ging over beroemd worden; dat was fantastisch. Maar dan 
heb je een gespreksleider nodig. Het was een debat over beroemd worden. 
Want iedereen van die leeftijd wil beroemd worden, maar waarom eigenlijk? 
Is het wel belangrijk? Er was ook een jeugdbandje bij wat super populair is, 
dus er waren ook echte groupies.  
En met IDFA zijn we nu bezig of er een project kan worden gestart.  
 
Als je concreet een pilot gaat opzetten, of als je iets wilt doen; kijk onze missie 
van onze stichting is om zoveel mogelijk jongeren te leren om te debatteren, 
dus als we ons bereik kunnen vergroten, door samen te werken met musea 
dan is dat natuurlijk alleen maar goed voor ons.  
 
Bedankt, dan wil ik het hier bij laten. 
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5. Interviewvragen Frits Bloemberg van Het Debatbureau. 
 
1. Kunt u in het kort uitleggen wat Het Debatbureau voor organisatie is? 
 
2. Sinds 2006 moet burgerschapsvorming meer in actieve vorm plaatsvinden 
in het onderwijs, dat staat ook op uw website. Is sindsdien uw aanbod voor 
het onderwijs ook ontstaan, of was u daar al eerder mee bezig?  
 
2b. Wanneer en waarom bent u gaan samenwerken met SLO? 
 
3. op uw website staat dat u debatteren vooral wilt gebruiken bij 
onderwerpen als democratie (onder het mom van burgerschap) zou het 
volgens u ook niet breder getrokken kunnen worden en gebruikt kunnen 
worden bij andere vakken zoals kunstzinnige vorming?  
 
4. In hoeverre merkt u dat het debatteren in de klas is/wordt opgepikt binnen 
het onderwijs als les onderdeel?  
 
5. Gebeurt, volgens u, het debatteren in de klas nu meer dan vroeger, of 
alleen met speciale projecten in, of buiten de klas, zoals dat van uw 
organisatie?  
 
6. In hoeverre is uw organisatie nodig?  
 
7. Wat zijn de reacties vanuit het onderwijs op het lesmateriaal dat uw 
organisatie aanbiedt?  
- Krijgt u ook reacties terug van scholen die uw lesmateriaal hebben 
afgerond? Positief/negatief?  
 
8. Houdt u gegevens bij van scholen die (blijvend) gebruik maken van uw 
aanbod/lesmateriaal? Zo ja, hoeveel zijn dat er? Groeit dit aantal? Zo ja, 
hoeveel nieuwe scholen komen daar per jaar bij?  
 
9. Heeft u ook te maken met bepaalde belemmeringen bij debatteren met 
kinderen, of beperkingen vanuit het onderwijs? 
 
10. Heeft uw organisatie ook ervaring met vragen vanuit de museale sector?  
 
11. Wat vindt u van het idee om als educatief programma kinderen te laten 
debatteren in een museum? 
12. Wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden om een 
debat/discussie tot een succes te maken? En maakt het volgens u verschil of 
dit in een museum of klas plaatsvindt?  
 
13. Ik ben voor mijn afstudeeronderzoek zelf een groep 7/8 aan het trainen in 
debatteren om dit uiteindelijk uit te voeren in een culturele instelling, heeft u 
nog tips? 
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6. Interview met Frits Bloemberg van Het Debatbureau, 
Den Haag 25 maart 2015. 
 
Zal ik eerst even vertellen wat ik precies doe? Dan ben ik ook benieuwd naar 
waar jou onderzoek over gaat, en naartoe gaat.  
 
Zal ik beginnen? 
Ik ben, toen ik zelf op de middelbare school zat, ben ik met debatteren in 
aanraking gekomen. Dat was in de periode dat het ook z’n intrede deed in 
het Nederlandse onderwijs, in ’97 begon de VARA met het tv programma 
aan het Lagerhuis, en ik heb mee gedaan aan de jongeren variant daarvan. 
En ben daarna bestuurskunde en geschiedenis gaan studeren in Nijmegen. 
En ben tijdens mijn studie ook gestart met het geven van trainingen en 
workshops en dat heeft toen geleid tot het oprichting van Het Debatbureau. 
Sinds mijn afstuderen ben ik doorgegaan, met het fulltime ondernemerschap. 
Dat is erg leuk. En ik zal wat voorbeelden geven met wat flyers van de 
trainingen en workshops die we verzorgen waar het gaat om 
overtuigingskracht. Ik verzorg trainingen in de wereld van politiek en overheid, 
dus politici en ambtenaren, maar ook in het onderwijs doen we veel. Dit zijn 
ook workshops die ook veelvuldig worden aangeboden. We doen veel in het 
onderwijs. Organiseren tegenwoordig ook die wedstrijd voor de VARA, op 
weg naar het Lagerhuis, as vrijdag ben ik in Hilversum voor de kwart- en halve 
finales, dus dat is een mooi project om aan mee te werken, en ik kom dus ook 
nog veel met jongeren in aanraking met het leiden van debatten en als ik de 
tijd heb geef ik zelf ook nog workshops als het past in de agenda, ja dat loopt 
zo het hele jaar door, en in de zomer even twee maanden wat rustiger, en 
vanaf september barst alles weer los. Het is een bijzonder project maar 
daarnaast doen we ook veel incidentele activiteiten. Ik moet vanavond nog 
naar Helmond om daar een debat te leiden, tussen jongeren en raadsleden, 
dus die hebben daar soort van debatavond met lokale politici. Dus zo is 
iedere dag anders en voor mij ook erg leuk om te doen. 
 
Ja zeker, dat kan ik me voorstellen. 
 
En heb dus met de SLO, waar je ook eerder aan refereerde, ook in het 
verleden ook meegewerkt aan de leerlijn debatteren in het basisonderwijs. En 
dat is doorlopende leerlijn waarin vanaf groep 1-8 oefenen worden 
gepresenteerd om ook het debat meer een plek te geven in het onderwijs. 
Zullen we straks vast nog meer over doorspreken. Maar goed ik zie dat in het 
VO en HBO/WO meer aandacht is voor dit soort dingen dan in het PO.  
Ja, PO is nog wat achter..  
 
Ja en daar zit dit ook niet in de opleidingen, dan krijg je automatisch dat het 
minder een onderdeel is van een programma.  
Dus dat is in een notendop mijn verhaal.  
 
Nou dan ik mijn verhaal doen: 



78 
 

Ik studeer Cultureel Erfgoed, ik zit in de museale wereld. En ben dus nu een 
afstudeeronderzoek aan het doen naar debatteren met kinderen uit het PO in 
musea. Als educatief programma.  
 
Leuk. 
 
Want nu gebeurt dat dus nog niet.. 
 
Nee. 
 
En dus wat is er nodig om met kinderen van groep 7/8 dat wel te kunnen 
gaan doen, dat is het zeg maar.  
 
Dat doe je ook voor een instelling?  
 
Nee, ik ben wel bezig met een basisschool klas zelf te trainen, daar verzorg ik 
wel een paar lessen voor en het uiteindelijk uitvoeren in een culturele 
instelling, maar ik doe het verder in principe zelfstandig. Dus nu ben ik de 
debathoek aan het interviewen, en onderzoek zeg maar, en de museumkant 
en de onderwijskant om zo alle hoeken uit te lichten.  
 
Dat dus in het kort. en die leerlijn had ik inderdaad al gezien, en nog iets 
gezien van het debat instituut en die hebben ook wat online staan.  
 
Ja dat zijn de concullega ‘s.  
 
Het is heel fijn dat er zoveel dingen online staan. Heb het ook gebruikt bij mijn 
afstudeerstage.  
 
Heb je al een interview gehad met mensen van het SLO? 
 
Nee, dat niet. 
 
Wellicht een optie, daar hebben ze heel veel kennis. Als je vragen bij hun 
neerlegt, en dat zij misschien wel voorbeelden kennen. En hier een naam die 
je mag noemen is Jeroen Bron, of je kunt mijn naam noemen bij hem, want hij,  
 
Hij is een medeschrijver daaraan (SLO, leerlijn debatteren) toch? 
 
Klopt, ja.  
 
Maar hij werkt niet standaard bij SLO? 
 
Jawel. Hij werkt voor de burgerschapshoek. Hij is hier ook geregeld in Den 
Haag voor ministerieel overleg. Al hoewel het is wel iets verwijderd van de 
onderwijs kant. En voorbeelden van musea die je kent, want je zegt het 
gebeurt niet? Maar ken je wel voorbeelden waar iets soortgelijks wordt 
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gedaan? 
 
Het Amsterdam Museum heeft al wel een project gehad. Die hebben zelf bij 
de instelling DKJL aangeklopt. En die hebben al wel iets gedaan, maar dat 
loopt nu niet meer vanwege subsidie problemen. En die zijn ook bij De Appel 
geweest, ook een culturele instelling. En dat liep dus wel heel goed. Er was 
wel animo naar, ze zijn zeg maar, de culture instelling hebben het bij DKJL 
aangevraagd. Dus dat is op zich een goed teken. Maar dat is dus nog niet, 
niet echt debatteren, maar wel wat er in de buurt komt. Maar dat gebeurd nu 
dus nog niet meer. 
 
Amsterdam is dan ook nog eens een wereld apart als het om dit soort dingen 
gaat. Het is ook qua subsidies wat meer mogelijk dan menig andere 
gemeente. Voor dit vlak in ieder geval.  
 
Zeker, maar dus, dat zijn dus op zich de interessante dingen waar ik naar op 
zoek ben, dus dat is wel heel leuk om te zien.  
Maar jullie zitten dus officieel wel op dat burgerschapsvorming?  
 
Ja zo is het ontstaan. Misschien goed om daar wat achtergrond over te 
geven. Ik geloof dat het in 2006 was dat de tweede kamer die 
burgerschapsverplichting heeft gedaan in de wet, en dat betekent dat 
scholen ook steeds meer getoetst worden en wat doe je eraan, op welke 
manier geven ze er invulling aan, en toen is dus de SLO gestart met de 
ontwikkeling van zo’n leerlijn omdat zij zagen als een manier ook waarop een 
basisschool invulling kan geven aan die burgerschapsverplichting, en gezien 
de vrijheid van onderwijs zijn er nog tal van manieren hoe je dat kan doen, 
maar het is wel zo dat dit een methode is die ook overdacht is, waar mensen 
in de ontwikkeling kritisch naar hebben gekeken, dat die methode een 
invulling’ kan zijn om aan die verplichting te voldoen. En het idee is van die 
leerlijn dat ze vol met voorbeeld oefeningen, dat de docent de vertaalslag 
maakt naar de eigen klas. En dat is nog iets wat je niet centraal kunt 
ontwikkelen, maar je kunt wel inspiratie bieden dat mensen daar zelf een 
kans in zien om daar meer mee te doen. en incidenteel werken we ook mee 
aan activiteiten met kinderen, we organiseren in Zoetermeer een twee keer 
per jaar een debat met leerlingen van basisscholen. Vorige week, of twee 
weken geleden nog een ochtend met kinderen in Rotterdam. Van drie 
achterstandsscholen, en daar ging het over de omgang met geld. Er is ook 
een filmpje van wat ik toe kan zenden. Staat ook als nieuwste item op de 
website. En  ja dat burgerschap is dus iets wat steeds concreter, of ja, daar 
ligt steeds meer nadruk op. En het VO is dat wel helder, en komt het ook in 
maatschappijleer terug, en in het PO is het minder tastbaar, en zodoende, en 
die verplichting in de onderwijswet, toen is dus dit balletje gaan rollen, en dit 
idee ontstaan. En wat we zien is als je het aantal scholen wat hier gebrek van 
maakt, op de schaal van, er zijn bijna ruim 5000 basisscholen, is dat misschien 
nog niet eens 1%. Dus al doen scholen al dit soort dingen al, al gaat het om 
het kringgesprek, een gesprek over nieuws, zoiets als Charly Hebdo is op 
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basisscholen een gespreksonderwerp geweest; alleen hier heb je dus 
concrete handvatten om het gestructureerder vorm te geven. En het in alle 
klassen te doen, en het met een team te bespreken; hoe doen we dat. En op 
die manier kan je dat op die manier gericht toepassen. En docenten moeten 
dat ook gewoon leren. Die hebben dat op de PABO niet gehad; voor hun is 
het ook iets nieuws.  
 
Maar er is dus sinds dat in het 2006 verplicht werd onder burgerschap, meer 
invulling te gegeven zijn  jullie meer op onderwijs gaat zitten, op in ieder 
geval primair onderwijs.  
 
Nee, nou nee, het is er eigenlijk bijgekomen. Kijk basisscholen hebben 
nauwelijks budget, een training op een school dat doen we nauwelijks. Dus 
dit is er eigenlijk bijgekomen, en het idee was ook dat je voorbeeldmateriaal 
te bieden dat je dan een school ook de mogelijkheid bied, om dat zelf toe te 
passen, en dat gebeurd dus ook wel. En er zijn afgelopen jaren ook wel 
scholen geweest waar we geweest zijn om de docenten te instrueren. Maar 
ja dat, mijn optiek is wel dat de kennis hierover niet breed genoeg is en 
eigenlijk het model waar ik naartoe zou willen.  
Kijk dit gepresenteerd toen de Ipad nog niet eens bestond, en weinig scholen 
een digibord hadden, en in een paar jaar tijd is dat heel hard gegaan, en 
daar zie ik wel kansen om dat nog eens goed door te ontwikkelen. En met 
een goede website ook te presenteren. Zodat de docent er zo min mogelijk 
werk eraan heeft. Gaat natuurlijk wel veel tijd, en dus geld inzitten, en dat is 
dus ook op dit moment het lastigste, daar moet je dus een partner voor 
hebben die daar iets in ziet en daarin wil participeren, want op eigen kracht, 
als commerciële organisatie is dat niet iets wat wij nu kunnen.  
Dat lesmateriaal, wil vooral ook het balletje verder rollen.  
 
Wanneer zijn jullie gaan samenwerken met SLO? 
 
Dat deden we al ergens rond 2006. Eerst met een project geweest waarbij 
veteranen naar scholen toegingen om te vertellen over hun ervaringen. Dat 
was ook een burgerschapsproject. En dat is, ja zodoende, zo is dat contact 
verder ontstaan, en nog altijd komen we elkaar tegen, en doe ik af en toe 
iets voor SLO of een conferentie, en dat soort dingen. Dus die samenwerking 
of althans het contact is er. En de samenwerking hier is dus heel concreet 
vormgegeven voor de leerplankundige onderbouwing en hij voor de 
inhoudelijk invulling van het lesmateriaal. 
 
En dat is dus alleen omtrent  burgerschap? 
 
Nou het is bij de SLO, valt het onder de burgerschapsafdeling, maar ja er 
zitten, het is natuurlijk ook taal, dat zit er heel erg in. Maar bij SLO valt het 
onder burgerschap. Ook omdat je het hier hebt over de vaardigheid, dan 
dat je het hebt over het taalkundige. 
Zou er niet ook debatteren veel breder getrokken kunnen worden, en 
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gewoon voor elk vak, of naja voor meerdere vakken gebruikt kunnen 
worden?  
 
Ja, dat was ook het idee, dat je, dit verwerkt/ vlecht in allerlei dingen die je al 
doet. Kringgesprek, maar ook, stel je brengt een bezoek aan het museum, er 
zitten oefeningen in waarbij het gaat om de keuze tussen twee schilderijen; 
welke vindt je nu mooi? In de kleuterklas is dat met name, of in groep 3/4 leg 
dat, dat eens uit, waarom. Dus op die manier moet je spelenderwijs leerlingen 
ook leren hoe het is om een mening te hebben, en die te vormen en dat uit 
te dragen. Het idee is dat docenten zelf de aanknopingspunten zoeken 
‘ waar past dat’. Dus het is niet iets wat boven op komt op de die enorme 
stapel werk die er al ligt. Het is iets wat je kunt doen op het moment dat je 
kansen ziet. En er zijn dus ook scholen, die organiseren dan een mini debat, 
tussen groep 7 en groep 8, of tussen groepen 8. Dat zijn allemaal vormen die 
je kunt bedenken. En zo’n project in Zoetermeer worden scholen dus ook 
uitgenodigd om het stadhuis te komen bezoeken, en dan gaan ze daar met 
elkaar in debat, en dat is natuurlijk een hele waardevolle ervaring die je niet 
snel vergeet. Dus ja, het is uitdrukkelijk te noemen dat, dat gebeurd binnen 
alles wat ze al doen.  
 
We hadden het er net al even over, maar in hoeverre merken jullie dat 
debatteren al wordt opgepikt in de klas? Maar je had het er al over dat het 
weinig is.. 
 
Kijk het precieze cijfers die ken ik niet uit m’n hoofd. Maar wat ik zeg, als er 1% 
van de scholen, die map van ons/SLO in de kast heeft staan, dan is het al 
veel. Omdat ja, dit veel minder in de cultuur zit van basisonderwijs. Dus  er zijn, 
het is ook een stuk lastiger, kijk in het VO, zo’n Lagerhuis wedstrijd; doen 200 
scholen aan mee. VO zijn ook wat groter, leerlingen zijn ietsje ouder, ze 
kunnen makkelijk meedoen aan zo’n wedstrijd. Dus daar organiseren we wel 
activiteiten, maar dat is dan vaak op lokaal niveau; daar gaan we met een 
paar scholen. Omdat anders, hoe krijg je dat georganiseerd; dat is gewoon 
heel lastig. Dus het moet ook echt voor het grootste deel op school gebeuren. 
Maar ja wat ik zeg we zouden dat graag door ontwikkelen. Maar dan moet 
je partner hebben die daar ook in wil investeren. Want kijk scholen die nu 
kunnen dat nu voor 195 euro all-in bestellen, dus min of meer de kostprijs. 
Maar dan nog zie je dat je dat het voor sommige scholen teveel budget 
vergt. Zo is het. Het is nu de keuze tussen het lekkende dak of  zoiets als dit... 
daar is nog wel een hele slag te maken. Zijn we wel steeds naar aan het 
zoeken maar dan moet je het wel goed doen, en aansluiten bij de tijd van nu. 
Dus dan moet het digitaal, online, goed uitzien enz. Daar kijken we voor rond, 
maar dat is nog niet, ook omdat de SLO, die hebben hun werk gedaan in die 
zin, en die zeggen ook van dat, ze hebben natuurlijk een hele duidelijke taak, 
het gaat hun ook niet erom iets te promoten, het gaat hun erom dat het er 
ligt. 
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Gebeurd het debatteren nu wel meer als vroeger? 
 
Ja. Ook omdat het natuurlijk meer aandacht voor is. Nederlanders worden 
steeds mondiger. Het is ook iets wat docenten natuurlijk helpt om leerlingen 
te laten zien dat je ook naar elkaar moet luisteren. Het gaat niet alleen om 
‘wat ik vind’ maar ook om elkaar begrijpen. Juist nu is het veel belangrijker, 
ook over, ja zaken die enorm dichtbij kunnen komen. ik ken een voorbeeld 
van een lerares op een basisschool die vertelde dat er een allochtone 
leerling in de klas kwam en die zei ‘juf, ik wil geen les meer van u, want u 
woont samen, en u bent niet getrouwd’ naja dat zijn dingen die docenten 
meemaken, en kijk tegenwoordig moet je ook goed begrijpen van de 
beelden die ik krijg aangereikt, de meningen die je hoort, en dat moet je zelf 
kritisch selecteren. En niet klakkeloos de mening van papa napraten, wat in 
dit geval zo was. en dat moet geleerd worden, en dat kun je dus ook hiermee 
verder ontwikkelen. Ja het gebeurd meer. En ja het is ook belangrijker dan 
het vroeger was.  
 
In hoeverre is Het Debatbureau nodig? 
 
Nou, nodig in die zin dat we natuurlijk heel veel mooie activiteiten 
organiseren, en dat daar ook vraag naar is. scholen doen daar met heel 
plezier aan mee. Dus op het moment dat je wel mee doet, een school zal zelf 
het initiatief moeten nemen, dus wij maken ook verbinding. Wij maken het 
mogelijk dat 200 scholen, van noord naar zuid en oost tot west met elkaar 
debat kunnen aangaan. En uit de evaluatie blijkt dus ook, die zou ik ook 
kunnen toezenden als je wilt. Blijkt dus ook dat leerlingen dat enorm 
waarderen en ook heel veel leren op zo’n dag. En dat het dus ook echt 
jongeren prikkelt om politiek actief te worden of zich kandidaat stellen voor 
een politieke partij; daar hebben we voorbeelden va, die op die manier 
politiek actief worden. En dat is natuurlijk duidelijk wat je hoopt, dat je iets 
bewerkstelligt waarmee zij ook weer in de maatschappij en samenleving, hun 
waarden hebben. 
 
Krijgen jullie veel reacties terug van scholen die jullie lesmateriaal gebruiken? 
 
Bij de projecten wel; want dat evalueren we, met alle betrokkenen. Dus ook 
docenten. En leerlingen. In het PO krijgen we weinig terug van scholen die 
hiermee bezig zijn. Maar dat is ook een beetje logisch, ja, het is daar allemaal 
aan hun. We hebben wel eens met SLO gesproken over een 
onderzoeksproject. Maar dat bleek niet te financieren, want dan zal je dus 8 
jaar lang ook kinderen moeten volgen, want ja, dat is toch op de basisschool, 
dan zal je ook een controlegroep moeten hebben van die kinderen die dit 
niet doen. dus dat is gewoon niet te doen. dat is niet te financieren. Ik zou wel 
eens kunnen kijken bij docenten waarmee je zou kunnen praten die jou er iets 
meer over kunnen vertellen. Misschien dat, dat zou helpen. Of scholen die 
heel actief zijn. Daar zou ik eens naar kunnen kijken, maar dan moet je me 
even mailen, want anders ga ik het vergeten.  
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Hebben jullie te maken met belemmeringen bij debatteren? Of beperkingen 
vanuit het onderwijs?  Behalve budget? 
 
Kennis. Het is toch iets wat van een docent iets vraagt. Het vraagt ook een 
zekere veiligheid, goeie sociale omgeving waarin je ook je veilig voelt om 
dingen te zeggen. Dus daar zit het met name in. Dat docenten ook over de 
kennis en vaardigheden moeten beschikken, en ook de durf om dit soort 
dingen te doen. maar echt belemmeringen; ja dat zou dan tijd moeten zijn. 
Het is zo druk, ze moeten zoveel. En als de docent dit tenminste wil doen is het 
iets nieuws, en moet een docent ook zich erin verdiepen. En moet nadenken 
wat wil ik ermee en hoe precies.. dat vergt gewoon inspanning.  
 
Hebben jullie al eens contact gehad met musea? Vraag vanuit de museale 
sector? 
 
Dat is een goeie vraag. Dat kan ik me niet 1,2,3 herinneren. Of het is dus heel 
lang geleden.  Het is ongetwijfeld een keer voorgekomen dat we een keer 
een debat hebben gehad in een museum. Maar dan zou ik het nu niet zo 
kunnen op kunnen lepelen. Ja ik kan er eentje noemen, ja. We hebben ooit 
met het Paleis op de Dam gepraat. Ook een keer met Movies That Matter en 
het Anne Frank huis, maar dat is niks geworden.  
 
Paleis op de Dam dus ook niet? 
 
Nee. Ik weet eigenlijk ook niet meer precies waarom. Dat blijft dan hangen.. 
 
Maar was dat met Paleis op de Dam, qua ideeën verder dan bij het Anne 
Frank en Movies that Matter? Omdat het Paleis op de Dam al ging over het 
vormgeven van het educatieve product? 
 
Ja dat zal ik eens terug moeten zoeken, is ook al drie jaar geleden.. dat zou ik 
echt terug moeten zoeken hoor om te kijken wat daar allemaal over de tafel 
is gegaan.   
 
Wat dat zal over iets uit het Paleis van de Dam moeten zijn gegaan? 
 
Ja over de geschiedenis van het Paleis op de Dam.  Daar hebben we toen 
over gesproken. Daar hadden zij een paar ruimtes beschikbaar voor. Het 
natuurlijk niet iedere dag open. Het zou gaan voor het VO, dus ja met hen is 
in het verleden een keer gesproken. Ik zou dacht echt moeten terugzoeken. 
Ik weet het niet meer.  
Dat kan ik wel hoor, ik kan wel even in het archief duiken, wat is wel 
interessant om te delen. 
 
Maar ik vraag me af of er iets waardevols tussen zit hoor. Ook omdat het toen 
is blijven hangen. Ik kan me nog een gesprek herinneren vlak voor de zomer, 
en dan ja, nou dan blijft dat hangen. En dat is nooit concreet geworden.  
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Ja, wat vind je van het idee om kinderen te laten debatteren als educatief 
programma? 
 
Ja het lijkt me heel goed, heel leuk, omdat kunst bij uitstek zich natuurlijk leent 
voor gesprek. En debat. Zeker kunst waar statement in zit. Kunstenaars die 
hebben natuurlijk, er zijn tal van kunstenaars met een bijzondere achtergrond, 
een bijzonder verhaal. Kunst zeker als je het ook hebt, over kunstobjecten of 
kunstuitingen die je vandaag de dag ook wel ziet, als een uiting om het vrije 
woord, of censuur ter discussie te stellen, foto’s is natuurlijk ook een vorm 
waarop dat gebeurd. Maar ook dingen als ja, de klimaatopwarming, dat zijn 
ook, veel kunstenaars die zich daarover uiten. Ook historisch gezien, ik heb 
zelf ook geschiedenis gedaan. Kunst is natuurlijk iets waar je een bepaalde 
tijdsgeest mee uit kunt drukken. Dus ja ik vind het echt heel interessant alleen 
ik denk wel dat het per instelling heel erg zal verschillen hoe je dat kunt doen, 
wat de goeie vormen zijn en wat.. want als je dat doet, moet het wel heel 
goed doordacht zijn. Je moet weten, waar heb je het op bepaalde 
momenten over, en ook wat is dan de kern van het debat of het gesprek wat 
je voert, maar ik denk dat er veel potentie in zit, en dat musea daar op dit 
moment wel kansen laten liggen. Omdat dit ook natuurlijk manier is om kunst 
veel mensen of jonge mensen iets meer afstand van hebben, of zich vanaf 
zetten, of dat niet interessant vinden. Dat daar volop kansen zijn om dat op 
een aansprekende manier, op een leuke manier, op een levendige manier 
bespreekbaar te maken. En die kansen die worden op dit moment, denk ik, 
weinig opgezocht. Dat zal ook te maken hebben met de budgettaire 
mogelijkheden, de capaciteiten van musea, want als je zoiets doet moet je 
daar vaak medewerkers voor hebben.  
Humanity House trouwens, die doen dat soort dingen wel. Die zitten in Den 
Haag, daar zou je ook eens naar toe kunnen gaan, want die doen wel dat 
soort dingen rondom hun tentoonstelling. Het Museon doet dit soort dingen 
deels. Maar om nou te zeggen dat, dat nou echt gestructureerd word 
gedaan; dat niet, nee.  
 
Maar zouden er dan wel al met die klas op school gedebatteerd moeten zijn 
om het uiteindelijk in een museum te kunnen doen denk je? 
 
Ja, en nee.  
Ja omdat het de kwaliteit van het gesprek dan in een museum vergroot. En 
nee, het is natuurlijk een hele goeie kennismaking met het museum. dus ik 
denk , ja, als je dat voorwaarde gaat stellen  da zijn dat dingen waar mensen 
dan voor terugdeinzen. Kijk het is ook dat je als je zoiets doet, een onderdeel 
van een beleving, in een museum.  
 
Maar zou je met kinderen uit groep 8 al, als het voor hun de eerste keer zou 
zijn, in een museum kunnen debatteren? 
 
Ja, kijk. Ja..  
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Ik heb juist tot nu toe gemerkt dat kinderen het wel blanco kunnen.  
 
Ja, oké, maar dan ligt het eraan, hoe breng je dingen, als je het op de juiste 
manier introduceert en de vragen duidelijk genoeg, en scherp genoeg zijn, 
dan krijg je dat wel los. En dat gaat niet vanzelf. En je zult ook per groep ook 
grote verschillen zien. Het is ook een verschil of je dat doet met een groep uit 
de Schilderswijk of een nieuwbouw wijk waar de rijke stinkerds zitten om me 
even te chargeren. Natuurlijk zit daar een groot verschil tussen, maar ja, je 
moet dat, dat kan zeker, alleen de kwaliteit van het gesprek is anders, wat ik 
eerder ook zei, hoe je doet, de aanpak, hoe is conceptueel ontwikkeld en 
doordacht, dat is wat het verschil maakt. Dus je moet dan de controle 
zodanig vormgeven  dat het prikkelt en dat het ook iets oproept waar 
mensen graag op willen reageren. Als je bij een kunstobject zal gaan staan, 
zullen we eens een beeld nemen, en je gaat, dan denk ik dat, dat 
onvoldoende werkt. Het moet zo’n steen goed kunstwerk nemen. Je moet 
met contrasten werken. Je moet ook dingen kunnen duiden. Verhalen 
erachter. Scherpe en duidelijke vragen hebben waar de kinderen op kunnen 
reageren. Ik zie er wel heel veel kansen in, maar ja het moet wel conceptueel 
bedacht zijn, net zoals een museum bij een tentoonstelling doet, hoe zo’n 
zaal in te richten. Musea steken daar heel veel energie in om zo’n 
tentoonstelling tot een succes te maken, en daar worden natuurlijk zalen 
daar soms maanden verbouwd om tot de juiste beleving te kunnen komen, 
en zo is het met zoiets ook, je moet het, als je het doet, moet je het ook goed 
doen. en weten waar je naar toe wilt. Dus ik zou niet op voorhand willen 
zeggen dat ze dat niet kunnen, of dat ze daar niet aan toe zijn, het is meer 
van hoe en ja wat je verwacht je precies? Als je echt verwacht dat ze een 
volwaardig debat voeren voor de eerste keer, als ze blanco binnenkomen.. 
andersom is het natuurlijk net zo, voor hun is het hele goede manier om een 
debat ervaring op te doen. 
 
 
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed 
debat? 
 
Het onderwerp moet heel duidelijk zijn. Dus op het moment dat er veel 
verwarring is komt er heel veel ruis. De deelnemers moeten er voor open 
staan, zij moeten naar elkaar luisteren. Ja, er moet een kundige leiding zijn, en 
het moet op een neutrale manier gebeuren, waarbij.. of je moet een andere 
vorm hebben die bij een kunstenaar beter werkt en waarbij de groep.. maar 
in het algemeen heb je neutrale leiding nodig om ook de juiste vragen te 
kunnen stellen. Je moet er tijd voor hebben. Je kunt het niet, ja, kun je niet 
met te weinig tijd afdoen. En ja je moet een goed beeld hebben van de 
achtergrondkennis van de leerlingen/deelnemers. Als je in het Mauritshuis een 
debat wilt voeren van de geschiedenis van bepaalde kunstwerken, en 
mensen weten daar niks vanaf, dan sla je plank vanzelf mis. Dat zijn zo’n 
beetje de kaders waarvan ik denk ‘daar moet je over nagedacht hebben’.  
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En maakt het uit of je -we hadden het er net ookal beetje over- een debat in 
een klas of in een museum laat plaatsvinden? 
 
In een museum zijn de randvoorwaarden natuurlijk beter, omdat je, je bent 
op een andere plek, een andere omgeving, je kunt het met een 
buitenstaander ook doen. vreemde ogen dwingen. Dus ik denk dat het in 
een museum in het begin, beter tot zijn recht kan komen dan in de klas. In de 
klas vervallen leerlingen toch wellicht iets sneller in gerag wat ze in de klas 
gewend zijn. En in een museum biedt je ze een hele andere 
ervaring/beleving. Dus ik denk dat in potentie de grootste kans in een 
museum ligt dan in de klas. Al kan het natuurlijk wel met elkaar verbonden zijn. 
Is het niet zo dat ze zich in een klaslokaal veiliger voelen, en in een museum; 
onveilig terrein, dat ze zich niet durven uit te spreken? 
 
Nou, ja goed. Ze zijn met dezelfde leerlingen natuurlijk, dus.. dat zou kunnen 
voor sommige groepen. Maar om nou te zeggen dat, dat heel zichtbaar zal 
zijn betwijfel ik.  
 
Kijk in de klas is het natuurlijk dezelfde situatie, natuurlijk he, dat kan heel goed. 
Maar als je het hebt welke is dat het beste? Dan denk ik van het museum is 
de beste plek om dat te doen, omdat je dan in de omgeving van de 
omgeving bent waar je hebt over hebt. 
 
Nou zoals ik al zei ben ik bezig met het trainen van een groep 8 klas, heb je 
nog tips? 
 
Ja, ik zeg altijd dat mensen het eerst leuk moeten vinden voordat ze iets 
willen leren. Kinderen moeten het vooral leuk gaan vinden. En leuk vinden om 
dat te doen. En blijf ook kritisch als leraar, pak ook leerlingen aan waarvan je 
zegt dat ging niet goed, of dat deugd niet. Want ze nemen dat heel snel op, 
dat nemen ze dat echt mee. Dat waarderen ze ook. En soms moet je ook je 
heel scherp zijn door aan te geven. Gedrag of zaken waarvan je zegt dat is 
niet goed. De leerling met niet de grote mond die komen soms iets minder tot 
hun recht. Want nu is het natuurlijk een hele andere situatie, want ze moeten 
zich soms beredeneerd uitdrukken, ipv lollig uit de hoek komen. dus ik zal als 
docent duidelijk de regie pakken zodat je ook duidelijk maakt wat je van de 
groep verwacht. Dus ik zal dat niet teveel overlaten aan de teams, of aan de 
leerlingen. Maar vooral te enthousiasmeren, en dan zelf ook kritisch en scherp 
te blijven op wat je ziet en wat je van ze verlangt, want daar leren ze ook het 
meeste van.  
 
Nou gelukkig vinden ze het echt al super leuk, dus dat enthousiasme is er wel.  
 
Hartstikke goed. 
 
Dat waren eigenlijk al mijn vragen. Bedankt.  
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Ik denk er graag over mee. Als er een keer, he, er zich een kans voor doet, 
schuif ik graag eens aan om mee te denken, want ik vind het wel heel leuk 
om als concept ook aan te bieden, ook onderscheidend voor een museum. 
e ook als potentiele trekker voor het onderwijs, omdat je daarmee ook iets 
unieks kan bieden. 
 
Dat budgetgebeuren is gewoon heel erg lastig, en dat je naar een museum 
moet gaan. Een uitje wat tijd en geld kost, dat is vanuit het PO altijd een 
probleem.  
 
Maar ik zou het inderdaad heel erg leuk vinden om dit op te zetten. dus daar 
ben ik nu gewoon nog onderzoek naar aan het doen, en ik hoop dat het 
uiteindelijk wel meer vorm te kunnen geven.  
Het is heel leuk, ik ontvang je onderzoek ook heel graag, als je af hebt, ik ben 
heel benieuwd. En ik kan je ook nog wel een onderzoek doorsturen van 
iemand waarmee ik eerder heb gesproken. Die had een onderzoek gedaan 
naar ‘theater en debat’. Ik weet niet of het bij jou aansluit, maar misschien 
dat je er nog wel wat dingen uithaalt.  
 
Mail me vooral op het moment dat je meer wilt weten.. 
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7. Interviewvragen Arja van Veldhuizen, Reinwardt 
Academie.  
 
Toen ik het idee voor m’n afstudeeronderzoek bedacht en jou hier vorig jaar 
over mailde zei jij: dat kinderen rond die leeftijd nog niet echt kunnen 
debatteren door het ontbreken van inzichten als dat iemand anders dingen 
anders ziet dan jij.. nou dat mailtje heeft me niet losgelaten en heb ik eigenlijk 
mijn hele onderzoek in m’n hoofd meegedragen.  

Het leek me super interessant om dit namelijk echt uit te zoeken en te kijken of 
er echt geen mogelijkheden zijn rondom debatteren met kinderen in musea, 
namelijk omdat er wel debat instellingen zijn die debattoernooien of iets 
anders organiseren voor kinderen uit het PO.  

1. Vanuit welke ervaringen kon je opmaken dat kinderen uit het PO nog niet 
kunnen debatteren? 
 
- Heb je wel eens geprobeerd te debatteren met kinderen van groep 7/8? 

 
2. Wat vind je van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 
 

3. Wat zijn volgens jou de belangrijkste aandachtspunten als je wilt 
debatteren met kinderen als educatief programma? 
 

4. Zou voor jou debatteren met kinderen een doel of een middel zijn, en 
waarom? 
 

5. Wat is volgens jou een goed debat? Wanneer zou het debat goed genoeg 
zijn om te houden in een tentoonstelling? 
 

6. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma (voor kinderen van groep 7/8) aan moet voldoen om 
het tot een succes te maken? 

7. wil je er verder nog iets kwijt over dit onderwerp? 
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8. Interview Arja van Veldhuizen, Reinwardt Academie, 
Amsterdam 21 april 2015. 
 
Ik had ooit een keer een mailtje gestuurd tijdens het maken van mijn 
scriptievoorstel. Met de vraag of je me verder kon helpen in het onderwerp 
debatteren met kinderen, en je reactie daarop heeft me niet echt losgelaten. 
Ik vond het heel erg interessant, want wat je zei was dat kinderen eigenlijk 
niet echt debatteren op de leeftijd van 10/11/12 jaar. Omdat ze die ‘skills’ pas 
later beter ontwikkelen.  
En dus vertelde je dat er wel gesprekken met kinderen en dergelijke  worden 
ontwikkeld.. 

Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar, vanuit welke ervaringen je die 
kennis hebt om dit te kunnen zeggen? 
 
Dat kan ik wel uitleggen. Het heeft te maken met de ontwikkeling van 
mensen, van kinderen. Of je buiten jezelf kunt denken, dat is een ontwikkeling 
die begint rond de leeftijd van een jaar of 10. Dat je je realiseert dat niet 
iedereen dezelfde mening heeft,  dat je je ook kunt verplaatsen in iemand 
anders. Om te kunnen debatteren moet je een standpunt in kunnen nemen 
en niet boos worden op iemand anders, die een ander standpunt heeft. Dit 
vergt een bepaald abstractieniveau van denken dat je nog niet hebt als je 
jong bent. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden.  
Dat begint vanaf 10 jaar en de vraag is in hoeverre dat abstractieniveau er 
dan is. Als je kijkt naar kinderen die discussiëren, weet ik ook van mijn begin 
van de middelbare school,  kunnen ze ontzettend fel zijn. En vastzitten in hun 
standpunten. Je ziet bij debatwedstrijden voor scholen, met wat oudere 
leeftijden, dat de leerlingen een soort van elastiek in hun hoofd hebben 
ontwikkeld om te kunnen denken vanuit een ander, zij kunnen het zien als 
een soort spel. Nu zijn er, las ik in de krant, ook debattoernooien voor 
basisscholen, dat is nieuw. Ik ben heel benieuwd hoe zij dat doen. Maar 
vanuit de ontwikkeling van kinderen, hoe een mens zich ontwikkelt, begin je 
gewoon heel erg egoïstisch. Helemaal vanuit je eigen leefomgeving, en dan 
wordt je wereld steeds een beetje groter. Zo kun je je geleidelijk meer 
verplaatsen in iemand anders en je verplaatsen in standpunten; dat is echt 
iets wat je niet van jongs af aan hebt, het begint te komen op de basisschool. 
 
Dus debatteren in primair onderwijs kan wel, maar het is moeilijker. En per 
leeftijdscategorie zullen sommige kinderen het wel en sommigen niet kunnen. 
Ze kunnen soms ook heel boos worden. Bijvoorbeeld kinderen die 11/12 zijn 
kunnen ontzettend boos worden over onrecht. Dan zien ze het 
eendimensionaal. Ik kan het van mezelf ook nog heel erg herinneren. Dat je 
denkt ‘Hoe kan je dat laten gebeuren?’ ‘Dat moet gewoon anders!’  Heel 
oprecht, maar simpel gedacht. 
 
Maar heb je ervaringen met educatieve programma’s dat er geprobeerd 



90 
 

werd iets te ontwikkelen wat in de buurt kwam van debatteren? 
 

Nee heb ik over zitten denken, is ook wat ik je gestuurd had..  

Er zijn wel veel vormen van vraaggesprekken, interactieve gespreksvormen. 
Maar niet in de letterlijke vorm van debatteren. Ik ken een paar voorbeelden, 
die had ik je gestuurd, en daar moest ik al hard over nadenken. Want er zijn 
er gewoon niet zoveel en dat is toch bijna altijd met voortgezet onderwijs 
(VO) geweest. Ik ken wel andere voorbeelden van ‘standpunten innemen’, 
maar dan zijn er aangeboden standpunten: kinderen gaan in bepaalde 
hoeken staan als ze het eens/oneens zijn. Dat is zo concreet dat kinderen van 
PO-leeftijd het wel kunnen. 
 
Ja dat ze bedenken waarom ze iets vinden, en dat ze iets vinden. 
 
Nou, dát ze iets vinden, ja. ‘Waarom’ is de volgende stap. Dat kun je wel 
vragen, maar dan krijg je niet echt antwoord. Sommige kinderen zullen het 
wel weten, maar de meeste kinderen weten niet waarom ze iets vinden. Je 
hebt wel het spel met ‘petje op, petje af’, of dat je naar bepaalde hoeken 
loopt, die elk voor een standpunt staan, of dat je ergens op een lijn gaat 
staan tussen de uitersten ‘voor’ / ‘tegen’. Dit soort vormen kun  je als 
aanleiding voor gesprek ook voor jongere kinderen wel gebruiken, maar  in 
mijn eerste reactie naar jou ging echt uit van debatteren, waarbij je een 
standpunt opgelegd krijgt dat je moet verdedigen. Dat is echt heel moeilijk 
voor die leeftijd.  
 
Nou ja ik ben zaterdag inderdaad bij het landelijke debattoernooi geweest 
voor primair onderwijs (PO).  
 
Ik ben heel benieuwd hoe dat is geweest.  
 
Het was echt heel leuk. Dan hebben ze wel van te voren al de stellingen op 
internet gevonden, en hebben ze op kunnen oefenen, en de teams bestaan 
uit 5 tegen 5. En er was een stelling over het asielbeleid waar ze heel lekker 
fel in waren, en andere stelling over snoepreclames die verboden moesten 
worden. Daar kunnen ze dus vooraf op oefenen, maar dat kunnen ze heel 
goed.  
 
Ik denk dat het mondelinge gebeuren niet zo’n punt is, maar je hebt dan al 
wel al de selectie, en kinderen.. Ik denk dat ze dat wel als spel geoefend 
hebben, die debattechniek.  
 
Ja dat denk ik ook, ja daar zijn ze wel in de lessen mee bezig geweest, 
omdat dit natuurlijk ook voor een prijs is, dus dit is echt wel een ‘ding’ voor 
basisscholen.  
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En los daarvan heb ik zelf ook een klas getraind, als pilot groep. 
 
Ja.. 

4 lessen gegeven en uiteindelijk vorige week in Kunsthal KAdE uitgevoerd, 
rondom die tentoonstelling. En dat ging ook heel eigenlijk goed. Inderdaad 
die argumentatie, dat kan beter, maar voor die leeftijd is het wel goed. Maar 
dat is inderdaad beperkt, ‘ik vind het zus en zo’, en daar blijven ze heel vaak 
in hangen. Maar op zich deden ze redelijk goed op elkaar ingaan en dat 
soort dingen.  
 
Dus daarom denk ik dat er best wel dingen mogelijk zijn. 
 
En dan is de vraag: waarom wil je dat? 
 
Ja.. 
 
Wat wil je bereiken met die debatvorm. Is het debatteren een doel op zich? 
Om te leren debatteren? Of wil je het gebruiken om hen op andere manieren 
naar kunst te laten kijken? Dus meer een werkvorm? En dan is de vraag of 
datzelfde kunt bereiken met een interactieve gespreksvorm die meer bij hun 
leeftijd past.  
 
Ik denk dat op zich debatteren een leuke manier is om er mee bezig te zijn, 
en het is inderdaad iets anders dan er momenteel al is. Dus zeker zou er en 
op een leuke manier over kunst gepraat kunnen worden, over de 
tentoonstelling, maar het is ook puur doel an sich. Dus om met het debatteren 
bezig te zijn.  
 
Dan is het de vraag wiens doel het is. Is het een doel voor jou als educator? Ik 
denk zelf dat als je zelf in een gemiddelde erfgoed instelling of museum werkt 
dit niet je primaire doel is; om een communicatiemiddel/ educatief middel te 
leren aan kinderen.  

Ik snap dat het kan. Dat is geen punt. Maar wat is nodig voordat ze het 
kunnen? Want je hebt nu vier lessen gegeven en dat is niet wat de school 
normaal gesproken zou doen, tenzij ze zelf debatteren als doel hebben. En 
dat hebben veel VO scholen wel, want daar past het beter bij de leeftijd en 
ligt het meer voor de hand.  
Als het gaat om het prikkelen - en ik denk dat dit is wat jij wilt bereiken met 
debatteren, waarschijnlijk om ze uit hun comfort zone te halen? – kun je ook 
kijken of je dat ook op andere manieren kunt bereiken. Met andere woorden:  
wat is je reden om debatteren te gebruiken bij PO? Wat wil je daarmee 
bereiken? Dan is voor mij de vraag of debatteren het eerste antwoord is, en 
of dat ook niet op een andere manier kan,  

Op die leeftijd kunnen ze kiezen; standpunten bepalen kunnen ze wel. Maar 
dan gaat het over wat ze zelf vinden. Dat is voor die leeftijd natuurlijker. En 
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dan moeten ze natuurlijk wel bedenken waarom (argumentatie). Die 
argumentatie zal op die leeftijd nog zwak zijn, en weinig verschillen met wat jij 
ervaren hebt, denk ik. Maar het is voor hen beter te doen dan bij debatteren, 
omdat ze vanuit zichzelf kunnen redeneren. 
 
Ja in plaats van een opgelegd standpunt waarbij je voor of tegen bent. Dat is 
inderdaad een interessante gedachte. 
 
En dat kan in heel veel vormen. Ik ken dus vormen waarbij je bepaalde 
hoeken in de ruimte gebruikt, waarbij je verschillende standpunten 
vertegenwoordigt, of dat je standpunten hebt, waarbij je zegt hier is een lijn. 
En links is dat en rechts is zus, en waar ga jij op die lijn staan? Je krijgt dan wel 
te maken met alle sociale interactie die er plaatsvindt -die voor driekwart 
verklaart wie waar op de lijn staat. Maar daar kan je het dan over hebben 
met die kinderen. Dan zijn ze ook actief/fysiek bezig, wat voor die leeftijd een 
plus is, denk ik. ‘Petje op, petje af’ achtige dingen, quiz-achtige dingen doen 
wel meer musea. Maar je kan ook het ook in heel veel andere vormen gieten. 
Je kan bv. zeggen, dat als je een bepaalde standpunt hebt gekozen, je in 
een doos bepaalde standpunten vindt die daarbij horen, en dat je dan 
onderling overlegt over die standpunten. Maar helemaal debatteren in een 
soort volwassen format.... mijn vraag is echt ‘waarom wil je dat?’ Ik vind het 
heel interessant om te zien of het werkt, en ik vraag me af of een andere 
werkvorm dan niet meer uit die kinderen haalt.  
 
Maar dat zou dan zijn omdat je denkt dat debatteren al in de klas voorbereid 
moet zijn, dat het niet blanco zou kunnen, en dat al met al niet haalbaar is 
voor basisscholen?  
 
Je moet die techniek beheersen. En kinderen moeten dus ook snappen dat 
het niet gaat om wat ze echt vinden, en dat is heel moeilijk. Want dat is 
precies wat je op die leeftijd nog niet van nature doet. Zelfs in het VO zal het 
moeilijk zijn. En je ziet dus dat de meeste debatachtige dingen voor 16/17e 
jarigen zijn en dan nog moet je nog aan hun verstand peuteren hoe het 
werkt, ook volwassenen trouwens: dat het niet gaat om wat ze echt vinden. 
Er wordt vaak een parallel getrokken met de tweede kamer en het Lagerhuis. 
Maar daar gaat het uiteindelijk wel echt om wat je echt vindt. Dan is het niet 
alleen een spel.  
Als welsprekendheid je doel is bij het debatteren, ligt het anders dan wanneer 
je doel ligt bij het verkennen van standpunten of bij het prikkelen. De vraag is 
dus of je als erfgoedinstelling debatteren inzet als doel of als middel. Veel VO-
scholen doen het als doel, om kinderen uit te dagen en welsprekendheid te 
bevorderen, vanuit het idee dat welsprekendheid je helpt om in de 
samenleving verder te komen. Als je dat als museum ook als doel hebt 
(omdat je bij wilt dragen aan dit maatschappelijke doel), dan heb je een 
reden om het doen. Maar als je doel is, ‘ik wil een middel vinden dat anders is 
dan wat ze verwachten van mij als museum om mijn museale boodschap 
over te dragen’, dan is de vraag of debatteren de beste manier is.   
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Of dit de beste manier is.. 
 
Ja, voor die PO-leeftijd.. 
De voorbeelden die ik je gemaild had, zijn heel erg vanuit tentoonstellingen 
waar ook echt historisch gevoelig onderwerp was. Ik had je over het 
Tropenmuseum en het Scheepvaartmuseum verteld. Met de slavernij-
tentoonstelling, daar hadden ze hiermee te maken. Heb je gezien volgens mij 
toch, vorig jaar? Daar kon je ook standpunten innemen aan de hand van 
filmpjes. Ik denk dat als je museum iets doet met debatteren, de combinatie 
filmpjes en een stelling innemen heel goed werkt.  
 
 
Omdat je hier -met zulke beladen onderwerpen- echt iets kan vinden en daar 
iets uit kan halen? 
 

Bij het Tropenmuseum en bij het Scheepvaartmuseum ging het in beide 
gevallen om wat de kinderen echt vonden, daar ging het om een discussie. 
En niet zozeer om debatteren als techniek. Zij hebben dat vooral met VO 
gedaan. Maar ik denk dat -je kan dingen heel simpel houden- als je simpele 
vragen hebt die kinderen ook daadwerkelijk snappen en waarbij ze voor en 
tegen kunnen zijn en waarbij je wel moet nadenken over ‘waarom’, dan kan 
het wel met PO. Maar dan blijf je wel bij je eigen mening. En dan moet je het 
zo presenteren dat het speels is, en helder en compact.  
 
En wat bedoel je met compact? 
 
Nou bijvoorbeeld dat het bij een stelling over iets heel duidelijk is wat de twee 
standpunten zijn en ze daar helder voor kunnen kiezen. En dat het niet alleen 
een woordensessie is, maar ook speels is. En de standpunten moeten vooral 
heel duidelijk zijn. Bij het scheepvaart hadden ze dan die filmpjes, en dat 
werkt heel goed. Sommigen werden ook boos op die filmpjes, nemen het te 
absoluut. Voor kinderen is dat gewoon moeilijk. Maar je kan het principe 
natuurlijk in een Jeugdjournaal/Klokhuis achtige manier helder uitleggen.  

Je ziet overigens als je naar het Klokhuis kijkt, dat er niet zoveel 
tegenstellingen zitten in wat zij doen. Ze leggen uit hoe iets is. De kinderen 
hebben best wel moeite met tegenstellingen; om die te plaatsen. Ik ben 
geen ontwikkelingspsycholoog, dus ik kan alleen putten uit wat ik er van weet. 
Ik weet wel, wat ik net zei, dat voor kinderen standpunten heel absoluut 
kunnen zijn.  

 
Wat vind je van het idee dus om te debatteren met kinderen van deze leeftijd 
als educatief programma? 
 
Ja dat weet ik dus niet zo goed. Gebruik het als je een goede reden hebt om 
het te doen. Dat vind ik het belangrijkste, dat je weet waarom je het doet. Ik 
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heb net al gezegd dat ik denk dat debatteren vanuit de erfgoed instellingen 
zelden een doel is. Daarom vraag ik me af: waarom doe je het? En bereik je 
dan wat je wilt bereiken? Ik zou het ook aan het onderwijs willen vragen? Wat 
vinden zij? Zelf zou ik deze vorm niet als eerste kiezen voor de meeste 10-12 
jarigen.  
 
Tenzij het wellicht qua onderwerp in de tentoonstelling, dat het zou passen? 
Een aanvulling kan zijn? 
 
Ja of als je museum over de tweede kamer bent, waarbij debatteren zelf een 
thema is.  
 
Wat zouden volgens jou de belangrijkste aandachtspunten zijn als je wilt 
debatteren? 
 
Kinderen heel goed duidelijk maken dat de standpunten die ze innemen niet 
perse hún standpunten zijn, dat het een spel is, waarbij de spelregels heel 
helder moeten zijn. En ik zou de stellingen zo helder mogelijk, liefst met een 
klein filmpje, introduceren. Geen te abstracte onderwerpen. Zoals wat je net 
als voorbeeld gaf met dat snoep voorbeeld, dat zijn dingen die ze zich 
onmiddellijk kunnen voorstellen, dat ligt heel dicht bij hun eigen 
belevingswereld en daar hebben ze ook een mening over. Het is wel heel 
moeilijk om niet hun eigen mening te mogen zeggen. Maar als ze dat als een 
spelletje zien, snappen dat het niet gaat om wat ze echt vinden, dan kunnen 
ze dat wel, denk ik. Dan is het voor hen een soort toneelstukje. Als je dit 
toepast in een museum, is het goed als kinderen dit soort principes al van te 
voren weten. Dus dan zou je bijna filmpje moeten maken met een instructie 
over wat debatteren is, hoe gaat het in z’n werk? Misschien ook met een 
paar voorbeelden hoe het niet moet?. Bv. met acteurs doen, die elkaar de 
hersens in slaan, en zo laten zien dat dit is niet de bedoeling is. 
Overigens maak je bij debatteren geen gebruik van iets wat kinderen op die 
leeftijd kenmerkt, namelijk dat ze heel eerlijk en direct kunnen zijn.  

 
Maar ik had bijvoorbeeld al wel met mijn eigen testcase klasje, dat ik dus zei, 
‘jullie zijn voor, en jullie zijn tegen’, en dat veel kinderen echt helemaal stil 
vielen met ‘ik was eigenlijk voor, dus ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen’ 
dus dan zeggen ze helemaal niks meer.  
 
Ja dat is gewoon zo.. 
 
Maar het was gewoon een hele goeie test. 
 
En ik denk dat er dus voldoende interactieve gesprekstechnieken zijn, ook 
spelvormen met standpunten, zonder dat je de echte debatvorm gebruikt, 
die meer uit die kinderen haalt en die dichterbij henzelf staat. Daarom zou ik 
het zelf niet zo gauw gebruiken.  
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Voor het onderzoek ben ik ook bij toernooi van Discussiëren kun je leren 
(DKJL) geweest, en zij hebben wel een paar keer bij een instelling een 
educatief programma verzorgd, en daar doen ze dus wel het opstaan 
bijvoorbeeld, als je iets wilt zeggen, dus het lijkt er wel een beetje op, maar 
die doen inderdaad meer ‘wat is je mening, en je gevoel erbij’ en die 
standpunten laten zij dus weg. En dat werkt wel heel goed. 

Ja dat denk ik dus ook, en ik zou daarbij zelf nog zoeken naar een meer 
fysieke vorm. Dat het niet zo stijf is, want dat past gewoon niet zo bij die 
leeftijd. Veel te serieus. En wat vooral nodig is, is een fantastische facilitator, 
maar dat is bij een volwassen debat al, maar dat is zeker bij zo’n debat met 
kinderen, want je moet gewoon heel goed inschatten als een kind, echt te 
persoonlijk betrokken raakt. Dan kom je eigenlijk in een gevarenzone, dan 
kan die het niet meer scheiden, en wordt het helemaal niet meer leuk. Zo’n 
kind komt dan wellicht nooit meer terug in een museum, want daar moet ie 
stomme dingen zeggen. Dat wil je niet bereiken.  
 
Kijk daar kom ik steeds op terug: waarom kies je deze vorm, en bereik je 
daarmee op de beste manier wat je wilt bereiken. Vanuit je doelstelling als 
instelling.  
 
Ja precies. 
Stel je wilt dit doen als instelling.. ja.. Nee ik snap het.  
 
Ik zit heel even na te denken, omdat er gewoon, zolang ik tot nu toe bezig 
ben geweest met mijn onderzoek, zijn wel heel veel mensen enthousiast. 
 
Ja, dat komt omdat debatteren cool klinkt.  
 
Ja? 
 
Ja het is hartstikke in. Zeker in het VO. Het klinkt best wel hip. Ook al gaat het 
al 15 jaar mee.. Vakgenoten vinden dat echt debatteren, open staan voor 
de samenleving, wel goed klinkt. Net als filosoferen met kinderen, klinkt ook 
heel goed. Maar: doe het maar eens goed. Er zijn er maar heel weinig die 
dat kunnen. Goede debatten voeren is, zelfs met volwassenen,  hartstikke 
moeilijk. Behalve mijn vraag ‘wat wil je ermee bereiken?’ is voor mij ook de 
vraag: ‘werkt het?’. Kan een instelling dat ook werkelijk voor elkaar krijgen? Je 
hebt niet als gemiddeld museum iemand in huis die dit heel goed kan 
faciliteren. Grote musea kunnen het zich permitteren om iemand speciaal in 
te huren, maar een gemiddeld museum moet het doen met de educator die 
ze hebben, en de gemiddelde educator kan dit niet. Ik zou het ook niet 
kunnen.  
 
Maar sowieso worden er tegenwoordig dit soort diensten dan ingehuurd, 
toch?  
 
Maar het inhuren van een officiële debatleider zal meestal onbetaalbaar zijn 
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als het voor meerdere schoolgroepen is? Dat kan een museum wel eens 
doen voor een event. Voor zo’n debatleider gaat het al snel over 300/400 
honderd euro. Dat heb je niet voor een schoolklas; sterker nog, je hebt vaak 
niks voor een schoolklas. Je legt er als museum meestal op toe. En met 
vrijwilligers gaat het zeker niet lukken. Kijk maar eens naar hoeveel 
educatoren een museum heeft,  meestal niet meer dan één - als die al 
betaald wordt. Een museumbezoek voor kinderen kost een museum bijna 
altijd meer dan wat het oplevert. Stel dat je er een museumdocent voor 
inhuurt, dan zit je toch al gauw ergens tussen de 25-60 euro per uur. Ligt 
eraan waar je in Nederland zit. Maar die kunnen dan niet noodzakelijkerwijs 
debatten leiden.  
 
Het is dus vragen om moeilijkheden, het is niet de makkelijkste weg. Je hebt 
de leeftijdsgroep niet mee, je moet het verrekte goed faciliteren en je vraagt 
van de school voorbereiding, wat ook een kwetsbaar punt is in de praktijk. 
Dan heb je al bij elkaar drie dingen die niet echt succesfactoren zijn. Als je 
dan dus ook 100 andere mogelijkheden kunt kiezen als museumeducator, 
dan zou ik andere kiezen. Ik ben heel pragmatisch daarin. Ik zou het 
misschien wel aardig vinden voor projecten, wedstrijden en dat soort dingen, 
of bijvoorbeeld samenwerken met zo’n debatinstituut. Of kijken of je zo’n 
toernooi, waar jij geweest bent, in huis kunt halen. En dat kan relateren aan 
kunst, zoals ze dat in het museum voor moderne kunst in Arnhem hebben 
gedaan. Daar hebben ze een tijd lang debatwedstrijden gehad voor CKV, 
dat komt het dichtste bij waar jij nu mee bezig bent geweest. Degene die dat 
heeft opgezet werkt nu bij ARTEZ. Dat is een voorbeeld dat ik ken, dat werkte. 
Maar dat was wel met CKV leeftijd. En het was een extra event, buiten wat ze 
normaal deden.  
 

Sorry dat ik het niet mooier kan maken dan dat het is..  
 
Nee, het is helemaal goed.  
 
Ik ben er gewoon pragmatisch in. Door schade en schande wijzer geworden. 
 
Ik vind het zeker leuk dat je dit allemaal doordenkt met een onafhankelijke 
blik. Je gaat niet een onderzoek doen waar je van te voren al de uitkomst 
van weet. Dus als jij jou conclusies aangeven dat het onder bepaalde 
omstandigheden werkt, en onder andere omstandigheden niet.. en je kunt 
aangeven welke overwegingen er spelen, dan is dat heel waardevol.  
Misschien is je conclusie dat het misschien niet de meest voor de hand 
liggende weg is, maar dat het wel potentie heeft als je de eventuele nadelen 
kunt omzeilen en de goede punten kunt benadrukken. Misschien ga je 
aangeven dat debatteren wellicht ook op andere manieren gedaan kan 
worden, een manier waarbij kinderen bijvoorbeeld wel bij hun standpunten 
kunnen blijven. Een flexibele vorm waarbij het niet stijf is, een beetje speels, 
met een korte heldere introductie. Dan kun je misschien met aanpassingen 
wel bereiken wat je wil, namelijk het prikkelen van kinderen om anders, out of 
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the box te denken.  
 
Ja, zeker. Ja ik had ook niet van te voren.. het zou ook inderdaad uitkomen 
dat het niet kan; debatteren met kinderen. Dat zou ook een uitkomst zijn.  
 
Want er is iets in debatteren wat jou heel erg aanspreekt. Wat is dat precies? 
Het zou goed zijn om dat in je scriptie duidelijk te benoemen. Wat zijn nou de 
dingen waar jij warm van wordt, wat zijn de elementen daarin? Kun je die op 
een rijtje zetten? En dan is mijn vraag aan jou of je die elementen ook op 
andere manieren kunt bereiken. Zonder dat je de vorm als uitgangspunt 
neemt. En dan uitgaan van wat je echt wilt bereiken, daar gaat het 
uiteindelijk om.  
 
Dat je een ander middel neemt uiteindelijk, voor hetzelfde doel.  
 
Ja, dat vraagt dat je heel goed fileert, als het ware, wat je eigenlijk wilt 
bereiken. Debatteren heeft meerdere aspecten en misschien kan je het op 
die manier ook een beetje ontleden als het ware, van dit zijn de dingen die 
mij heel erg aanspreken hierin, en dit zou ik ermee willen bereiken, en dan 
kan je per onderdeel kijken, kan dat alleen met debatteren, en wat kan dan 
wel, en wat niet voor die leeftijdsgroep, of wat kan eventueel op andere 
manieren die makkelijker te realiseren zijn?  
 
Of beter aansluit. Dus je hebt de praktische kant, financiële kant (hoort ook bij 
praktisch), en je hebt die inhoudelijke kant.  
 
Ik zie zelf hobbels op meerdere terreinen. Maar ik vind de dingen die er goed 
aan zijn zo waardevol dat ik denk, ga een kans zoeken om dat middels 
andere manieren ook te bereiken.  

Oké, veel informatie, dus dat is fijn. Dus ik denk dat ik hier wel mee verder 
kan.  
 
Dan wens ik je heel veel succes. 

Dankje.  
 
Sorry dat ik niet alleen maar leuke antwoorden kon geven. 
Dus succes en laat maar weten wat het wordt.  
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9. Vragen via email aan Jolanda Bouman van Villa Zebra. 
 
 
1. Welke educatieve programma’s heeft Villa Zebra al eens gedaan, of doen 
jullie op dit moment, die in de buurt komen van debatteren rondom een 
tentoonstelling? 
(Zoveel mogelijk voorbeelden) 
 
2. Wat vinden jullie van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 

2a. Zouden jullie willen debatteren met kinderen als educatief programma? 
Waarom wel/niet? 

3. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aandachtspunten als je wilt 
debatteren met kinderen als educatief programma? 

4. Zou voor jullie debatteren met kinderen een doel of een middel zijn? 

5. Wat is volgens jullie een goed debat? Wanneer zou het debat goed 
genoeg zijn om te houden in Villa Zebra? 

6. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma (voor kinderen van groep 7/8) aan moet voldoen om 
het tot een succes te maken? 
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10. Antwoorden via email aan Jolanda Bouman van Villa 
Zebra, Rotterdam 22 april 2015. 
 
1. Welke educatieve programma’s heeft Villa Zebra al eens gedaan, of doen 
jullie op dit moment, die in de buurt komen van debatteren rondom een 
tentoonstelling? 
(Zoveel mogelijk voorbeelden) 

 
Wat een beetje in de buurt komt, maar in de kern ook heel anders is, zijn de 
gesprekken die wij voeren met kinderen naar aanleiding van kunst. Wij 
vragen hierin vaak door waarom kinderen een bepaald antwoord geven. We 
geven meerdere kinderen de kans om hun gedachten te verwoorden en te 
verklaren. Daarmee laten we ervaren dat iedereen over iets anders kan 
denken. Maar het gaat hierbij niet om standpunten verdedigen en iemand 
proberen te overtuigen. Daarin is het dus in essentie anders dan debatteren. 

 
2. Wat vinden jullie van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 
- 

2a. Zouden jullie willen debatteren met kinderen als educatief programma? 
Waarom wel/niet? 

Wij kiezen hier bewust niet voor. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een 
eigen relatie ontwikkelt tot ieder kunstwerk. Hoe anderen dat beleven is zeer 
zeker interessant, maar is ook bron van inspiratie en verwondering. Het draait 
dan uiteindelijk meer om het inzicht dat ieder vanuit zijn persoonlijke 
referentiekader reageert. Debatteren past eigenlijk niet bij onze ‘Villasofie’ 
(manier van werken). 
 

3. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aandachtspunten als je wilt 
debatteren met kinderen als educatief programma? 
Kan ik niet goed aangeven omdat wij er geen ervaring mee hebben. 

4. Zou voor jullie debatteren met kinderen een doel of een middel zijn? 
N.v.t. 

5. Wat is volgens jullie een goed debat? Wanneer zou het debat goed 
genoeg zijn om te houden in Villa Zebra? 
- 

6. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma (voor kinderen van groep 7/8) aan moet voldoen om 
het tot een succes te maken? 
Dat is een hele open vraag en groots om te beantwoorden. Kun je aangeven 
waar het hierbij om gaat? 
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11. Interviewvragen Gundy van Dijk van het Cobra 
museum. 
 
 
1. Welke educatieve programma’s met kinderen uit PO heb je ontwikkeld? 
 
- Welke kwamen in de buurt van debatteren? 

 
2. Hoe ga je te werk als je een nieuw educatief programma wilt ontwikkelen? 

 
3. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma (voor kinderen van groep 7/8) aan moet voldoen om 
het tot een succes te maken? 
 

4.Heb je er wel eens aan gedacht om te gaan debatteren met kinderen als 
educatief programma?  
 
- Hoe ging dat? In welk museum/welke tentoonstelling?  
 
- Slavernij tentoonstelling, hoe zat dat precies? 
 

5. Wat vindt je van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 

 
7. Wat zijn volgens jou de belangrijkste aandachtspunten als je wilt 
debatteren met kinderen als educatief programma? 
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12. Interview met Gundy van Dijk van het Cobra Museum, 
Amsterdam 28 april 2015. 
 
Welke ervaringen heb je met educatieve programma’s die in de buurt komen 
van ‘debatteren’ met kinderen. En wat zijn jou gedachten daarover?, waarom 
kan het wel/niet enz.? 

 
Mijn eerste grote debatprogramma, dat ik gemaakt heb is voor Het 
Tropenmuseum geweest. Urban Islam. Een debatprogramma voor jongeren.  
ik ben toen gaan zoeken naar echte debatleiders, dus ik ben naar Stedelijk 
jongerenwerk  Amsterdam gegaan, zij hadden toen een debatclub en ik ben 
ook met Marokkaanse meidengroepen gaan praten, zo ben ik gaan zoeken 
naar jongeren die zich met het thema verbonden voelden. De jongeren 
moesten natuurlijk ook  goed een debat kunnen  leiden. En bij jongerenwerk 
Amsterdam waren iedere week debatclubs, dat kwam toen veel voor. 
 
In welk jaar was dit? 
 
We zijn begonnen in 2002, en Urban Islam was denk ik in 2003/2004. In de 
tentoonstelling hadden we een arena gemaakt. In de arena werd in het 
projectteam bedacht om met stellingen te werken. Ik heb deze samen met 
de conservator en tentoonstellingsmaker ontwikkeld.   Stellingen waarin je 
‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ kon zijn. Om te reageren op de stellingen hebben 
we  bekende Nederlanders  uitgenodigd.  Van iedere stelling werd een 
filmpje gemaakt. Daar hadden budget voor. We hebben onder andere met 
Theodoor Holman gewerkt en met Ali B, die was toen nog niet zo bekend. Zo 
hadden we een aantal mensen die echt voor- of tegenstander waren, en 
een aantal mensen neutraal. En dat gebruikten we als aanleiding van het 
discussiedeel van het programma.  Het onderwijsprogramma bestond uit een 
bezoek aan de tentoonstelling en een debat met de stellingen ( dit deel 
noemden wij het meningentheater)  De tentoonstelling  bestond uit vier 
steden waar ze de Islam hebben, dus dat waren Paramaribo, Marrakech, 
Istanbul, Dakar en de vijfde stad was Amsterdam. En ze gingen dus eerst de 
tentoonstelling bekijken en daar was het zo dat jongeren vertelden van hoe 
ze de Islam beleefden, en eigenlijk om aan te tonen dat het overal de islam 
zo anders te interpreteren is, om duidelijk te maken dat er  niet één Islam 
bestaat. Wereldwijd was er veel discussie over de Islam zo ook in Amsterdam.  
In de kranten werd er bijvoorbeeld ook veel over geschreven.  Discussie over 
geloof of cultuur, vrouwen in de Islam, hoofddoekjes etc.  interessant was dat 
scholen het best ingewikkeld vonden om te komen. Maar doordat ik die 
debatleiders had aangenomen werkte het. Zij  werden mijn 
museumdocenten/ facilitator’ s, dat werkte heel erg goed! Dat waren steeds 
twee jongeren, die met elkaar het debat leiden, met zo’n schoolklas. Ik heb 
ze ook ingezet voor zondagmiddagen, want het grappige was dat heel veel 
jongeren die wel een Moslim achtergrond hadden,  niet in groepsverband 
kwamen, Zij kwamen in kleine groepjes en individueel, voor deze groep zijn  
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we op zondagmiddagen debatmiddagen gaan organiseren. Heel veel werk, 
kostte heel veel energie om dat voor elkaar te krijgen.  Met die Marokkaanse 
meidengroep bijvoorbeeld, werkte dat heel erg goed, want die 
Marokkaanse meiden namen hun achterban mee, die jongeren van de 
debatclub van Amsterdam die namen weer hun vrienden mee. Ik vond het 
wel heel veel energie kosten. Wat ik er heel sterk aan vond, was dat er juist 
die discussie, en het gesprek aangaan, en dat werkte gewoon heel erg goed. 
We communiceerden dit heel duidelijk naar de scholen ‘het is niet een 
rondleiding die je krijgt’, je gaat niet leren ‘wat is de islam nou’, maar ze gaan 
zelf ontdekken, door in die steden kregen ze opdrachten met wat ze daar 
moesten doen, en uiteindelijk gingen ze de discussie aan, als groep in z’n 
geheel.  
 
En welke leeftijd was dit? 
 
Dit was voor pubers. De hele middelbare school, Van 12-18. Ze kregen een 
introductie van een museumdocent, of van de debatleider met opdrachten 
erbij.  
 
Wisten ze van te van te voren al dat ze aan het einde een discussie/debat 
gingen doen? 

Ja dat vertelden we.  
 
Het andere programma was later.. dat was een programma op basis van 
Visible Thinking, dat voor de internationale scholen is gemaakt. We hebben 
een onderzoek gedaan naar internationale scholen en hun  curriculum; dat is 
anders dan het Nederlandse curriculum. Ook kwam naar voren dat veel 
internationale scholen met een bepaalde methodiek werkten, en dat was 
met Visible thinking het zichtbaar maken van het denken.  Het gaat meer om 
vaardigheden,  de leerlingen leren kritisch vragen stellen, dat de leerlingen 
leren nadenken over wat ze zien, dat ze moeten beargumenteren waarom 
ze wat zeggen. En het interessante daarvan is, dat  er veel meer blijft hangen 
bij dat wat ze gezien hebben. Ze stellen gerichtere vragen, en dat is  wat je 
vanuit een museum wilt. Ik heb dit samen  met Claire Bown ontwikkeld. Zij 
komt van de master opleiding van de Reinwardt. Begonnen als stagiaire.  
Toen ik budget had heb ik haar tijdelijk in dienst genomen om het  
programma te ontwikkelen. Het mooie  was dat we begonnen met de 
internationale scholen, maar het is zo’n goede manier van werken dat we de 
methode ook voor het Nederlandse aanbod zijn gaan ontwikkelen. Het is  
geschikt van kleuters, t/m volwassenen voor iedere doelgroep.  Door de  
simpele manier van werken, is het makkelijk te begrijpen en ook makkelijk 
over te dragen. Je werkt met routines,  je creëert rust in de groep, je creëert  
veiligheid waardoor iedereen bijdragen durft te leveren. En het interessante  
is, dat de  discussie ontstaat omdat je iets hoort van iemand, die zegt wat, jij 
zegt iets, en dat zet jou aan het denken, daardoor ga je nog een keer kijken, 
en denk je hé dat is interessant en denkt je dat het ook zo zou kunnen zijn. En 
zo kom je eigenlijk een aantal lagen dieper dan wanner  museumdocent alle  
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informatie verteld.  
 
En is daar Visible Thinking mee begonnen? Toen je het voor de internationale 
scholen iets ging ontwikkelen? 
 
Ja,  bij al mijn programma’s die ik ontwikkeld heb, wil ik dat er discussie 
ontstaat, of het nadenken of het bewust worden. Dat vind ik  heel erg 
belangrijk. Je kan al je informatie over de brug gooien, maar dan weet je 
toch dat de informatie niet beklijfd. Ik formuleer altijd doelen vooraf. Dus 
bijvoorbeeld mensen/bezoekers,  kunnen achteraf van twee objecten 
vertellen dit is wat ik  heb gezien, en dit is het verhaal. Dat formuleer ik altijd 
voor mezelf.  
In alle programma’s is dat mijn doel. Alleen Visible thinking gaf een aantal 
handvaten waardoor het versterkt wordt. En dat zijn die routines. Het zijn hele 
makkelijke stappen, waarbij je eerst heel goed kijkt, en daar iets mee te doen, 
rem je de kijker af, en werd hij zich bewust van wat hij ziet, en gaat hij dus 
kritische vragen stellen.  

Het  programma van Urban Islam is, door de stellingen een debat 
programma. En bij Visible Thinking gaat het veel meer over openheid en over 
gedachten wisselen, iedere bijdrage doet er toe. Soms leent het een zich 
voor het ene programma, en soms het andere. Ik ben zeg niet dat er maar 
een manier van werken bestaat. Je moet heel goed kijken naar wat je wil  
wat is de inhoud en hoe kan je dat nou het beste overdragen. Daar gaat het 
om. Je ontwikkeld  altijd in overleg met de doelgroep, voor wie je het maakt, 
dus als het met onderwijs is, of een bepaalde leeftijdsgroep, dan ga met 
docenten, met leerlingen zelf in overleg. Met de  jongeren heb ik dat dus 
gedaan omdat je die aansluiting wilt maken.  
 
Je zegt dat je van te voren contact hebt met leerkrachten/basisscholen bij 
het ontwikkelen van een nieuw educatief programma. Maar we weten beide 
dat contact leggen met basisscholen heel moeilijk is, hoe pak je dit aan?   
 
Je hebt natuurlijk altijd wel een aantal docenten die heel erg enthousiast zijn. 
En ik heb toevallig vrienden die in het onderwijs zitten, dat scheelt ook, die 
kan ik natuurlijk altijd aanspreken. Je hoeft niet 100 mensen te spreken, maar 
je wilt gewoon de aansluiting maken bij  het curriculum.  Ik heb zelf drie 
kinderen in het basisonderwijs. Ik kan heel makkelijk naar een juf stappen, en  
zeggen ‘goh, hoe zie je dat?’ Daarnaast zit ik  in de cultuurcommissie binnen 
de school, juist omdat ik dat contact met die docenten zo belangrijk vindt, en 
als  moeder vind ik het leuk om te weten waar mijn kinderen mee bezig zijn. 
Het is een hele goede ingang als ik iets wil vanuit mijn vak. Het is hard werken. 
vaak  heb je  dezelfde enthousiaste docenten. Daar moet je ook een beetje 
mee oppassen, want die weten ook  al een beetje van waar je naartoe wilt. 
Je wilt soms ook juist een andere doelgroep hebben die normaliter niet komt. 
Hoe kun je die verleiden om  wel te komen. dát is  hard werken, heel veel 
bellen, erachter aan gaan, kijken of je via, via een ingang kan vinden. Ken je 
toevallig iemand die op die school zit bijvoorbeeld.  dat kost  veel tijd en 
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energie. met de debatjongeren bij Urban Islam, was het ook zo. Ik ben daar 
avonden heen geweest, om  met die jongeren praten.  
 
Investeren. 
 
Ja, dat is wel echt investeren, maar het levert ook op. Het betaald zich ook 
terug.  
 
Ben je ook betrokken geweest bij de slavernij tentoonstelling in het 
Scheepvaart museum? 
 
Nee. Toen werkte ik daar nog niet. Want zij hadden ook zo’n programma aan 
het einde van de tentoonstelling waarbij ze stellingen lieten zien 
 
Met stellingen en filmpjes en dergelijke, ja. 
 
Diegene die dat mede ontwikkeld heeft, was stagiaire bij het Tropenmuseum 
toen wij  Urban Islam ontwikkelden.  Ik denk ook dat het een goede greep 
was om het programma op die manier te maken. over slavernij en over 
dingen heel dichtbij staan zoals je telefoon en je kleding. Dat ben je zelf, dat 
draag je zelf, dat vond ik heel goed gedaan. 
 
Toen ik jou en Ernst (van Keulen) sprak in verband met mijn scriptievoorstel, 
zei hij, als ik het goed zeg, dat zij eerst wel een soort debat plein wilden 
maken bij de slavernij tentoonstelling en dat het toen een discussieplein werd, 
en uiteindelijk dit is geworden. Dus dat er toch een bepaald idee was van te 
voren, maar dat het niet goed uit de verf kwam qua idee. 
 
Je had bij het scheepvaart museum altijd iemand die op de Sales afdeling 
zat voor het onderwijs, dus die belde scholen na, die vroeg hoe het bezoek 
bevallen was. Die stuurde enquêtes uit, en dat deed zij heel erg persoonlijk. 
Daardoor kwam er een hele hoge respons. Uit die groep heeft zij  mensen 
benaderd en gezegd gevraagd ‘we gaan met dit onderwerp bezig’ en ‘wat 
zijn jullie ideeën, hoe zouden jullie het aanpakken, als wij zeggen van dit is de 
outline van de tentoonstelling en zo willen we voor het onderwijs doen, waar 
sluiten wij dan wel of niet aan’. Wat ik uit de wandelgangen heb, is dat er op 
basis daarvan, dingen zijn bijgesteld op hoe het uiteindelijk educatieve 
aanbod is geworden.. Je hebt een idee, en ik denk dat docenten het heel 
fijn vinden, dat als je een idee neerlegt en zegt ‘hier heb ik naar gekeken, dit 
is het curriculum, en hier zou ik aansluiten, wat vinden jullie daarvan? Kunnen 
jullie met ons meedenken over de invulling van het programma. En daar ga 
je dan over praten.  
 
Dus eigenlijk is er alleen bij Urben Islam een debat gedaan? 
 
Ja als je het echt wilt hebben over debatten, is dat het echt 
debatprogramma wat ik heb ontwikkeld.   
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En het werkte goed met een neutrale mening erbij? En een bekend 
ijkpersoon die iets representeerde?  
 
Wij hebben toen een onderzoek gedaan. Ik deed dat samen met Susanne  
Ton, die zit nu nog bij het Tropenmuseum als multimedia ontwikkelaar. Wij 
hebben onderzoek gedan bij de Anne Frank Stichting; Zij hadden ook een 
programma met stellingen. Daar kon je zien aan de hand van groene en 
rode lampjes wat de zaal gestemd had op stellingen. Wij werden daar een 
beetje ongemakkelijk van. Om alleen maar ‘voor’ en ‘tegen’ te zijn. Op zich 
ben ik altijd heel erg van ‘voor’ en ‘tegen’, omdat je dan een duidelijkere 
mening krijgt, dan moet je een standpunt innemen,  maar wij kozen toch  om 
een neutrale mening te toe te voegen. Dat was eigenlijk naar aanleiding van 
gesprekken met jongeren, die ook zeiden ‘het ligt veel genuanceerder’. De 
nuance kwam wel heel beter aanbod doordat wij een neutraal standpunt 
gebruikten. Daardoor werd de discussie opener.  
 
Hoe moet ik het voor me zien, fysiek? 
 
Het was een tribune. Met een heel groot scherm. En daar stonden stemkastjes 
bij zoals je bij die programma’s op tv ziet. Je kon kiezen voor een stelling, die 
zag je geschreven op het scherm; en dan kreeg je daarna drie korte 
antwoorden van de bekende Nederlanders die eraan gekoppeld waren. Een 
zandlopertje gaf de bedenktijd aan. En je kon het dus individueel doen, en  in 
het onderwijsprogramma deden we het gezamenlijk. In de hoek van de 
ruimte, stond een scoremeter van de dag, van hoeveel mensen hadden bij 
die stelling voor of tegen gestemd, en over de hele linie van de 
tentoonstelling konden we dus zien wat de meningen waren van onze 
bezoekers.   
 
Het onderwijsprogramma was begeleid. Die ruimte moest ook aantrekkelijk 
zijn voor individueel bezoek, net zoals bij de slavernij tentoonstelling in het 
Scheepvaart. Zodat je ook zelf gewoon op die stellingen kon stemmen.  

Tentoonstelling afhankelijk of zo’n educatief programma werkt ja/nee, maar 
zou je vaker willen debatteren als educatief programma?  
 
Dat zei ik ookal in mijn mail. Debatteren vind ik altijd heel erg van ‘voor’ en 
‘tegen’. Ik ben meer van de dialoog, dus meer het gesprek aangaan en 
luisteren naar iedereen zijn mening. Het is niet zo zeer dat je een standpunt 
hoeft in te nemen, maar wel, de vaardigheid meegeven.  Je kan luisteren en 
horen dat iemand een andere mening heeft, en dat zet jou weer aan tot 
nadenken. Deze manier van werken ligt mij beter dan ‘voor’ en ‘tegen’ zijn. 

Waar zou volgens jou het meest op gelet moeten worden als je wel zou 
debatteren met kinderen (groep 7/8)  
 
Ik denk dat je heel erg moet kijken naar een veilig gevoel in de groep. 
Omdat je juist heel erg met standpunten gaat werken, met ‘voor’ en ‘tegen’. 
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Dat moet je heel goed kunnen begeleiden. Ik denk wel dat die vaardigheid 
wel heel erg belangrijk is omdat je niet wilt dat ‘wij tegen zij’ gevoel krijgt, en 
dat is natuurlijk wel wat je moet bedenken. Hoe doe je dat? Als je kijkt naar 
het Lagerhuis; dat heb ik toen heel veel bestudeerd, dat is natuurlijk heel leuk, 
en je krijgt er hele duidelijke meningen in, en dat wordt ook goed begeleid, 
maar dat zit het hem in; goede begeleiding, en een veilige sfeer, dat 
iedereen wel durft te zeggen wat hij of zij vindt.  
 
Zou je daar dan speciale facilitator voor aannemen, of kan het ook met een 
museumdocent? 
 
Ik denk niet dat iedere museumdocent geschikt is. Ik heb toen gekeken naar 
wie wel en wie niet. Er zijn nieuwe mensen aangenomen die speciaal 
geschikt waren voor het leiden van een debat.  Juist heel goed konden 
samenvatten en verwoorden van meningen. Museumdocenten heb je 
natuurlijk ook verschillende vormen en maten, de één kan heel goed een 
verhaal vertellen, en dat moet je hem ook vooral laten doen, en andere zijn 
veel meer van in gesprek gaan met elkaar, of met een groep werken. Dat 
geldt hiervoor ook.  
 
Wat vind je van het idee van debatteren met kinderen als educatief 
programma? 
 
Nou als het bij de inhoud aansluit van de tentoonstelling vind ik het een hele 
goede manier. Je hebt natuurlijk veel verschillende manieren van werken, ik 
denk dat het allerbelangrijkste een doel met je programma is, en dan wat is  
de beste manier om dat dan over te dragen aan de  doelgroep. Daar zou ik 
heel erg over nadenken.  
 
Het is natuurlijk, ergens een beetje lastig om te zeggen. Aan de ene kant is 
debatteren met kinderen heel erg leuk, en natuurlijk als het met een 
tentoonstelling kan. Maar het moet wel vanuit de tentoonstelling aansluiten. 
En is het inderdaad een ‘voor’ en een ‘tegen’ die je van te voren geeft. Als je 
echt gaat debatteren heb je een vaste stelling, en ‘jullie zijn voor en jullie 
tegen’. Het is best wel ingewikkeld, het lijkt in eerste instantie leuk, maar het is 
best heel lastig omdat je inderdaad beter eerst een discussie kan doen, en 
gewoon meningen, en luisteren naar elkaar, veel natuurlijk is voor die 
leeftijdsgroep.  
 
Ja, maar daarom denk ik niet dat je dit uit de weg moet gaan, helemaal niet, 
ik denk juist dat dit ook heel goed is, omdat je ook leert dat  je een mening 
leert te verwoorden, en een standpunt durft in te nemen. En niet zomaar wat 
zegt. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen ‘ ik vind het heel erg stom’ 
ja maar waarom dan? Onderbouw het maar eens. Het is een hele goede 
vaardigheid die je kunt aanleren, ik denk wel dat sommige onderwerpen zich 
er beter voor lenen dan anderen. Er zullen ook wel onderwerpen die 
misschien gemeden worden door het onderwijs. Kan ik me wel voorstellen 
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docenten soms de discussie moeilijk vindt. Ik was laatst bij een avond van Het 
Humanistisch Verbond, waar het ging over de dood. En ik kan me voorstellen 
dat docenten het moeilijk vinden om daarover te praten in de les omdat ze 
wellicht niet weten hoe de thuissituatie van de kinderen is. En dat docenten 
daarom denken dat ze er beter aan doen om het onderwerp niet te 
behandelen. 

Als je zou gaan debatteren met kinderen, zou je dat dan al van te voren in de 
les voorbereiden? Hoe denk jij daarover? Behalve de standaard 
voorbereidende les. 
 
Ik had toen wel bij Urben Islam een aantal van de Lagerhuis filmpjes 
geselecteerd ter voorbereiding . Het helpt natuurlijk wel, zodat je daarmee 
kunt oefenen, en een aantal stellingen hadden we toen gemaakt, maar dat 
was meer voor de lessen ná het bezoek, zodat ze er verder mee konden in de 
klas. Ik zou dat geloof ik wel doen, want anders sta je in zo’n museum, en dan 
is het natuurlijk best spannend, want het is niet de gewende klas omgeving. 
Aan de docent tips geven over hoe je dat zou kunnen voorbereiden. En ook 
aangeven dat je dat ook kunt verwachten in het educatief programma; 
verwachtingsmanagement.  
 
Anders is het ook wellicht te spannend, en kunnen ze dichtklappen.. 

Ja, en dan komt er helemaal niks uit.  

 
De debatinstellingen die ik heb gesproken, die zeggen juist allemaal dat een 
museum wellicht een betere omgeving is voor een debat dan in de klas. 
 
Nou dat ik denk ik ook. Een andere omgeving. Maar die omgeving moet wel 
veilig zijn. De ruimte hoeft niet geheel afgesloten zijn, maar als mensen echt 
hun mening verkondigen, en er komen ineens wildvreemden binnen die dat 
horen.. dat is best eng. Dus ik denk wel dat een museum juist met de 
omgeving waar je in zit, een soort van vrijheid kan bieden, maar aan de 
andere kant moet je ook rekening houden met andere bezoekers die jij 
helemaal niet kent.  Dus daar moet je wel bewust van zijn. Het vooral niet 
laten, je moet het ook zeker doen, maar je moet er wel over nadenken hóe je 
het gaat doen. 

Met mijn pilotgroep zaten we in het auditorium, een aparte ruimte. Maar 
inderdaad is het een punt om over na te denken.  
 
Ja. 
 
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden bij het maken van een educatief 
programma voor kinderen van groep 7/8? 

Niet te grote groepen. 
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Wat is een niet te grote groep? 
 
Ik denk zelf max. 15. Dus de klas deel je in tweeën. En dat doe je ook om 
iedereen te kunne horen en iedereen te zien. Ik denk dat het wel belangrijk is. 
dat er aandacht is. kijk als je een hele grote groep hebt, dan redt je dat niet. 
Of met twee begeleiders. Hangt van je fysieke ruimte af. Kijk als je een soort 
tribune hebt dan, en jij staat ervoor, en iedereen zit, dan kan je meer aan, 
maar dan zou ik nog wel daarover nadenken. Dat je mensen aandacht kunt 
geven.  
ik denk dat het heel belangrijk is datje denkt om de veiligheid die je wilt 
creëren, het gevoel geven dat wat er gezegd wordt er toe doet, en niet raar 
is. 
 
Als een groep komt voor een museumbezoek, hoe laat je dan weten dat je 
zorgt dat het een veilige omgeving is? 

Wil niet zeggen dat ik dat letterlijk zou benoemen. Maar je kunt wel uitleggen 
wat je gaat doen. Dat is denk ik heel belangrijk. Je kunt wel uitleggen ‘je bent 
hier nu een uur in het museum, en in dit uur gaan we deze thema s 
behandelen, of werken bekijken en we gaan het samen ontdekken’ dus op 
die manier.  
En daarbij hangt het ook af van degene die voor de groep staat, en welke 
uitstraling hij/zij heeft.  
En dat is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dat je zegt 
‘het komende uur wil ik graag dit doen met jullie.’ Dat vind iedereen fijn. Dat 
wordt wel eens vergeten, en vaak bij volwassenen. Maar ook bij studenten, 
alsof die dat niet meer nodig hebben. Niet kinderachtig bedoeld, maar dat je 
gewoon kunt zeggen. Laatst hadden we hier Slow Art Day, ‘hartstikke leuk 
dat u meegaat, ik ga u twee of drie werken laten zien’. En dan kan je nog 
uitleggen wat je gaat doen, ‘we gaan met elkaar bewust kijken, en wat zien 
we eigenlijk, en we gaan samen ontdekken wel verhaal de kunstenaar 
bedacht heeft’. Nou dan ben je klaar. Je hoeft niet te zeggen hoe je het 
gaat doen. dat vindt iedereen fijn. Ik denk dat wel belangrijk is.  
 
Nou ik denk dat ik er ben. 
 
Nou je mag me altijd mailen hoor als je nog vragen hebt. 
 
Ja, eerlijk gezegd had ik gedacht dat je meer had gedaan met debat of 
discussie. 
 
Nou ik denk dat in heel veel programma’s van mij zit, maar zo benoem ik het 
niet. Want ik denk wel dat er in heel veel programma’s, als ik terugkijk naar 
het tropenmuseum, met ‘De Dood’ en ‘Rood’, zit het allemaal wel onbewust 
in, maar heb het nooit zo benoemd als ‘oh dit is echt een debat programma, 
of een discussieprogramma’, want het zit er wel in, maar veel meer met dat 
de mensen met elkaar in gesprek gaan.  
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Dus het debat is niet het uitgangspunt. 
 
Nee het zit veel meer in het thema, zoals de tentoonstelling ‘het kwaad’ daar 
kregen ze zelf opdrachtjes om te gaan kijken, en dan kwamen ze weer terug, 
en dan gingen we met elkaar in gesprek, met wat heb jij ontdekt, oh wat 
interessant om te zien dat het daar zo gaat, en daar dus gaat. Dan heb je 
eigenlijk al een discussie. Maar dat was niet het eerste doel. Daar zit denk ik 
het verschil. 

Als ik erover nadenk denk ik wel, zelfs in kijktochten, denk ik dat ik het presteer 
dat bezoekers met elkaar in gesprek moeten gaan en beredeneren waarom 
ze iets hebben gedaan e.d. Dus dat zit kennelijk in mijn natuur, maar ik 
benoem het niet zo. En de hedendaags kunstrondleiding is ook nog 
ontwikkeld naar aanleiding van Visible Thinking, dat was in 2011/12.  

Heb je daar wat aan? 
 
Zeker! ik denk dat ik heb, wat ik hebben moet. Dank je wel.  
 
Succes. 
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13. Vragen via email aan Mirjam Sneeuwloper van het 
Amsterdam Museum. 

 

1. Welke educatieve programma’s heeft het Amsterdam Museum al eens 
gedaan, of doen jullie op dit moment, die in de buurt komen van debatteren 
rondom een tentoonstelling? 
(Zoveel mogelijk voorbeelden) 
 
 
2. Jullie hebben in het verleden een project gedaan met Discussiëren Kun Je 
Leren (DKJL), hoe zijn jullie bij hen terecht gekomen? 

2a. Hoe zag deze activiteit er binnen het Amsterdam Museum er uit? 

2b. Hoe beviel die activiteit? 

2c. Zouden jullie meer met DKJL willen samenwerken? Ja/nee waarom? 
 

3. Wat vinden jullie van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 
 
4. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma aan moet voldoen om het tot een succes te maken? 

 
5. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aandachtspunten als je wilt 
debatteren met kinderen als educatief programma? 

 
6. Zou voor jullie debatteren met kinderen het doel of een middel zijn? 
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14. Vragen via email van Mirjam Sneeuwloper van het 
Amsterdam Museum, Amsterdam 8 mei 2015. 
 
Welke educatieve programma’s heeft het Amsterdam Museum al eens 
gedaan, of doen jullie op dit moment, die in de buurt komen van debatteren 
rondom een tentoonstelling? 

Het AM heeft al decennia educatieve programma’s, hierin zitten 
gespreksvormen zoals Eens/Oneens en het beargumenteren van je mening of 
het in groepsverband bespreken van stellingen die zijn aangedragen door 
het museum / de museumdocent.  

Deze vormen worden vooral toegepast in VO programma’s (zoals de CE GE 
rondleiding). 
 
Jullie hebben in het verleden een project gedaan met Discussiëren Kun Je 
Leren (DKJL), hoe zijn jullie bij hen terecht gekomen? 

Het contact is ontstaan door het Amsterdammertje van het Jaar verkiezing. 

Hoe zag deze activiteit er binnen het Amsterdam Museum er uit? 

Tijdens de Verjaardag van Amsterdam (jaarlijks kinderfeest in het kader van 
het ontstaan van Amsterdam) was er een debat voor genodigden. Kinderen  
gingen met elkaar, Paul Spies (directeur Amsterdam Museum) en de 
wethouder (helaas verhinderd op de dag zelf, wel vervanger) in debat over 
burgerschap met de stelling ‘Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.’ 

Hoe beviel die activiteit? 

De activiteit beviel goed. Het paste met name qua inhoud erg goed. Qua 
leeftijd was het lastig, de focus groep van het museum op deze dag is van 4-
10 jaar. Daarom hebben er voor gekozen er een besloten onderdeel van te 
maken. 

Zouden jullie meer met DKJL willen samenwerken? Ja/nee waarom? 

Ja, we zouden graag weer samenwerken. Het concept van DKJL past erg 
goed bij ons. Er zijn hier ook al ideeën voor op de Verjaardag van Amsterdam, 
dinsdag 27 oktober 2015. 

Wat vinden jullie van het idee om te debatteren met kinderen als educatief 
programma rondom een tentoonstelling? 

Leren debatteren is nu geen leerdoel in ons vaste aanbod van educatieve 
programma’s, wel is het zo dat het soms als onderdeel is opgenomen om 
andere leerdoelen van een programma te bereiken. Het team PE staat er 
zeker voor open om te debatteren met kinderen als educatief programma 
rondom een tentoonstelling, aansluitend bij de vaste opstelling of bij een 
event.  
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Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een educatief 
programma aan moet voldoen om het tot een succes te maken? 

Dit is een korte vraag, maar niet zo kort te beantwoorden. Er zijn namelijk 
verschillende randvoorwaarden, zoals: dat leerlingen zich welkom en veilig 
moeten voelen, dat het voldoet aan de verwachting van docent en leerling, 
dat het plezierig is, dat het de mogelijkheid geeft tot differentiatie, dat de 
vooraf vastgestelde leerdoelen realistisch zijn, dat het haalbaar is in de tijd, 
dat er succesmomenten zijn ingebouwd, dat de museumdocent goed is 
ingewerkt en de doelgroep kent – etc. 

 
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aandachtspunten als je wilt debatteren 
met kinderen als educatief programma? 

Inhoud van het debat moet aansluiten bij de desbetreffende erfgoed 
instelling.  

 
Zou voor jullie debatteren met kinderen het doel of een middel zijn? 

Leren debatteren is niet het hoofddoel van een educatief programma, maar 
het kan wel een subdoel zijn.  
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15. Vragen via email aan Femke Hogenbosch van het 
Museum Arnhem. 
 
1. Welke educatieve programma’s heeft Museum Arnhem al eens gedaan, of 
doet u op dit moment, die in de buurt komen van debatteren rondom een 
tentoonstelling? 
(Zoveel mogelijk voorbeelden) 

2. Hoe is ARTWIJS ontstaan? Wanneer? naar aanleiding van wat? 
 
3. Hoe is ARTWIJS uiteindelijk een project geworden met meerdere musea, 
hoe moet ik me dat voorstellen? 
 
4. Hoe werkt ARTWIJS precies?  
4a. Zijn er debatleiders?  
4b. Moet er gestaan worden bij spreken?  
4c. Voor opgelegde ‘Voor’ en ‘tegen’s’, en wellicht ook ‘neutraal’? 
4d. Debatteren over de tentoonstelling?  
4f.  Zijn er voorbeelden van stellingen?  
4g. Voor welke leeftijden is dit programma?  
4h. Hoe lang duurt zo’n debat/educatief programma?  

5. Zijn er voorbereidende lessen voor in de klas, of wordt er vanuit gegaan dat 
de kinderen al kunnen debatteren? 
 

6. Bestaat ARTWIJS nog steeds, en hoe loopt het? Veel animo voor?  

 
7. Wat vind u van het idee om te debatteren met kinderen (groep 7/8) als 
educatief programma rondom een tentoonstelling? 
 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten als je wilt debatteren 
met kinderen (groep 7/8) als educatief programma? 
 

9. Is voor u debatteren met kinderen een doel of een middel zijn? 

10. Wat is volgens u een goed debat? Wanneer zou het debat goed genoeg 
zijn om te houden in Museum Arnhem? 
 

11. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma in het algemeen (voor kinderen van groep 7/8) aan 
moet voldoen om het tot een succes te maken? 
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16. Antwoorden via email van Femke Hogenbosch van 
het Museum Arnhem. 
 
De meeste antwoorden op je vragen vind je in de bestanden die ik je eerder 
heb gestuurd. 

1. Welke educatieve programma’s heeft Museum Arnhem al eens gedaan, of 
doet u op dit moment, die in de buurt komen van debatteren rondom een 
tentoonstelling? 
(Zoveel mogelijk voorbeelden) 

2. Hoe is Artwise ontstaan? Wanneer? naar aanleiding van wat? 
 
3. Hoe is Artwise uiteindelijk een project geworden met meerdere musea, hoe 
moet ik me dat voorstellen? 
 
4. Hoe werkt Artwise precies?  
4a. Zijn er debatleiders?  
4b. Moet er gestaan worden bij spreken?  
4c. Voor opgelegde ‘Voor’ en ‘tegen’s’, en wellicht ook ‘neutraal’? 
4d. Debatteren over de tentoonstelling?  
4f.  Zijn er voorbeelden van stellingen?  
4g. Voor welke leeftijden is dit programma?  
4h. Hoe lang duurt zo’n debat/educatief programma?  

5. Zijn er voorbereidende lessen voor in de klas, of wordt er vanuit gegaan dat 
de kinderen al kunnen debatteren? 

6. Bestaat Artwise nog steeds, en hoe loopt het? Veel animo voor? Ja maar 
niet meer met alle musea samen en op aanvraag van de school. Grootste 
probleem is om 2 scholen tegelijkertijd in het museum te ontvangen. 

 
7. Wat vind u van het idee om te debatteren met kinderen (groep 7/8) als 
educatief programma rondom een tentoonstelling? 
Zou niet mijn keuze zijn om dit aan te bieden/ontwikkelen voor deze 
doelgroep omdat de kinderen nog niet vaak in een museum zijn geweest en 
het interessanter is om eerst een mening te ontwikkelen in een kleine groep 
ipv debat. 

8. Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten als je wilt debatteren 
met kinderen (groep 7/8) als educatief programma? 
Probeer het uit met verschillende klassen/scholen, praat goed na met 
leerlingen en leerkrachten en kom samen met hen tot de antwoorden. 

Op de andere vragen heb ik geen antwoord omdat ik niet voor dit 
programma zou kiezen.  

9. Is voor u debatteren met kinderen een doel of een middel zijn? 
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10. Wat is volgens u een goed debat? Wanneer zou het debat goed genoeg 
zijn om te houden in Museum Arnhem? 

11. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste randvoorwaarden waar een 
educatief programma in het algemeen (voor kinderen van groep 7/8) aan 
moet voldoen om het tot een succes te maken? 
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17. Enquête vragen 
 
1. Gebruikt u momenteel debatteren als lesmethode? 
 
2. Zou u willen debatteren in de klas? 
 
3. is voor u debatteren een doel, of een middel?  
(Meerdere opties mogelijk) 
• Doel 
• Middel 
 
4. Gaat u met de klas wel eens naar een museum? 
 
5. Als u naar een museum gaat met de klas, volgt u: 
• Niks, we lopen zelfstandig rond 
• Een educatief programma 
• Een rondleiding 
• Geen mening 
 
6. Debatteren als educatief programma in een museum, lijkt u? 
• Leuk 
• Niet leuk 
• Erg leerzaam 
• Te veel gedoe 
• Moeilijk 
 
7. In welke plaats bevindt zich uw school? 
 
8. Wat is uw functie? (meerdere opties mogelijk) 
• Directeur 
• Leerkracht groep 7 
• Leerkracht groep 8 
• Cultuurcoordinator 
• Anders, namelijk 
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18. Enquête resultaten 
 
Enquêtes onder basisscholen 130 scholen, 20 reacties.  
 
Vraag 1: Gebruikt u momenteel debatteren als lesmethode? 
 
 

 
 
Vraag 2: Zou u willen debatteren in de klas? 
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Vraag 3: is voor u debatteren een doel, of een middel?  
(Meerdere opties mogelijk) 
 

 
 
 
Vraag 4: Gaat u met de klas wel eens naar een museum? 
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Vraag 5:  Als u naar een museum gaat met de klas, volgt u een: 
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6: Debatteren als educatief programma in een museum, lijkt u? 
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Niet leuk (0) 
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Teveel gedoe (2) 

Moeilijk (0) 
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Vraag 7: In welke plaats bevindt zich uw school? 

 

 

Vraag 8: Wat is uw functie? (meerdere opties mogelijk) 
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19. Lesmateriaal testcase  
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20. Beschrijving testcase debatlessen op De Open Kring 
 
Les 1: Introductie 
 
Deze eerste les was bedoeld als introductie. Een introductie van mijzelf. Maar 
ook de kinderen willen laten ontdekken wat debatteren is. Deze vraag wordt 
dan ook in eerste instantie aan mij gesteld ‘Maar wat is debatteren nou 
precies?’ Deze vraag stelde ik terug aan de klas, waar de volgende reacties 
op kwamen:  
 
Leerling 1: ‘debatteren is eigenlijk.. niet echt een ruzie, maar zeggen wat je 
denkt.  
Ik: ‘Waarom denk je dat het een soort van ruzie is?’ 
Leerling 1: Nou omdat de een voor een onderwerp is, en de ander tegen.’ 
Ik: ‘Wil iemand daar nog iets anders over zeggen?’ 
Leerling 2: ‘Debatteren is je mening laten horen, en de ander overtuigen.’ 
Ik: ‘Ja dat is heel goed, inderdaad iemand anders overtuigen van jou mening, 
iemand anders nog?’ 
Leerling 3: ‘Stel je hebt iemand die is voor iets, en een ander tegen, dan 
probeer je die met argumenten te overtuigen.’ 
Ik: ‘Ja, inderdaad, argumenten gebruiken, heel goed.’ 
Leerling 4: Het is eigenlijk een soort van discussiëren, en dan een beetje tegen 
elkaar opboksen en proberen de ander te overtuigen. 
Ik; ‘Een discussie lijkt er inderdaad op; bij debat heb je een voor en tegen en 
zijn er iets meer regeltjes, en een discussie is iets minder zwart wit en meer een 
gesprek waar iedereen aan mee kan doen.’ 

Ook had de meester mij vooraf verteld dat ze wel eens de stelling uit de 
Jeugdjournaal uitzending behandelen. Hier wilde ik graag tijdens deze les 
meer over weten. Een leerling vertelde dat ze een stelling te horen krijgen in 
de les, en de leerlingen dan naar een kant van het lokaal lopen; de ene kant 
is dan voor- en de andere kant tegen de stelling. En dan word er ook 
gevraagd naar hun mening.  

Op de vraag: zouden jullie het leuk vinden om te leren debatteren met mij in 
deze komende lessen? reageerden de kinderen het volgende: 
 
Leerling 1: ‘Ja.’ 
Ik: ‘Waarom zou je het dan leuk vinden?’ 
Leerling 1: ‘Omdat het me leuk lijkt om tegen iemand iets te zeggen, waar de 
ander dan niks op terug weet te zeggen.’ 
Leerling 2: ‘Het is gewoon leuk om zo iemand anders zijn mening eens te 
horen.’ 
Leerling 3: ‘Het is eens iets anders dan rekenen en taal en spelling.’ 
 

Daarna heb ik de kinderen allemaal een rode en een groene kaart gegeven. 
Bij een genoemde stelling mochten ze de kaart opsteken wat stond voor 
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eens (groen) of oneens (rood) en als ik ze een beurt gaf mochten ze gaan 
staan op hun plek, en vertellen waarom ze het eens of oneens waren. Ze 
konden ook op elkaar reageren. 

De eerste stelling ‘Kunst is alleen voor volwassenen bedoeld’. Hier kwamen 
onder andere de reacties op: 
Leerling 1 (tegen): ‘Als museums alleen voor volwassenen zijn bedoeld, 
waarom gaan wij dan als kinderen ook naar museums?’ 
Leerling 2 (tegen): Smaken verschillen, kinderen kunnen kunst ook mooi 
vinden.’ 
leerling Max (voor): ‘Hier klopt helemaal niks van, wat al deze mensen met 
een rood kaartje vinden, kunst is voor ouderen, en laat het alsjeblieft daar 
ook bij blijven. Geen kinderen naar een museum sturen, veel te saai, laat de 
kinderen gewoon niet hoeven,  
  
En ‘van kunst hoef je niet perse iets te leren’. 
 
Leerling 1 (voor): ‘Je kan er wel iets van leren, maar hoeft niet perse.’ 
Leerling 2 (tegen): ‘Je móet er wel wat van leren, want anders is het gewoon 
niet leuk.’ 
Leerling 3: ‘Nou, Max, jij zegt net dat museums niks zijn voor kinderen, maar nu 
zeg je dat je er wel wat van moet leren.. dus je zegt ook dat kinderen er iets 
van moeten leren..’  
Leerling Max (tegen):  Nou, maar daar heb ik een hele goede reden voor. Kijk 
als je er toch voor betaald, kan je er beter iets van leren, want anders is het 
helemaal voor niks. 
Leerling 5 (voor): Maar wat moet je eigenlijk van kunst leren? Want je kunt 
kijken naar kunst, maar niet echt iets leren, ja misschien geschiedenis, maar 
dat is het enige.  
Ik: ja, is dat het enige wat je kunt leren van kunst? 
Leerling 6 (tegen): Nou daar ben ik het niet mee eens, want bij elk kunstwerk 
zit er wel iets achter. En je kan er altijd bij fantaseren, en door fantaseren leer 
je toch ook weer, waardoor je ook weer dingen te weten komt over het 
kunstwerk. 
Leerling 7 (voor): Ten eerste kunst is dodelijk saai dus waarom wil je daar nog 
iets van leren, en ten tweede waarom zou je gaan fantaseren bij kunst, dan 
leer je toch niks? 
 
Aan het einde van de les wordt er geklapt, en doen de kinderen en applaus 
voor henzelf.  
Ik: ‘Ik merk dat het veel energie en leuke reacties oproept bij jullie. Dus dat zit 
goed. Die kaartjes wil ik straks graag terug. Volgende week vrijdag ben ik er 
weer, en gaan we echt debatteren, want dit was pas een eerste oefening. Ik 
hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden dat ik hier les kom geven.  
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Les 2:  
 
Als introductie heb ik de kinderen diverse afbeeldingen van kunstwerken 
laten zien op het digibord. De eerste afbeelding was het schilderij ‘Victory 
Boogie Woogie’ van Piet Mondriaan, en vroeg wat zij van dit schilderij wisten. 
 
Leerling 1: ‘Het plakband zit er nog op.’  
Ik: ‘ja, en weet je ook waarom?’ 
Leerling 1: ‘Omdat hij nog niet af was.’ 
ik: ‘Ja, het klopt dat hij nog vlakken wilde gaan beschilderen, maar daar is hij 
helaas niet aan toe gekomen voordat hij overleed. 
Leerling 2: ‘Wanneer is hij overleden dan? 
Ik: ‘in 1944.’ 
Leerling 3: ‘Dus vlak voor het einde van de oorlog’ 
Ik; ‘Ja, dat klopt, helemaal goed.’ 
 
de tweede afbeelding die ik liet zien was De Zaaier van Vincent van Gogh.  
 
Ik: Komt dit kunstwerk jullie bekend voor? 
Leerlingen: ‘Ja dat is Van Gogh!’ 
Ik: ‘Wie kan er nog iets meer over vertellen?’ 
Leerling 1: ‘Degene die erop staat is z’n broer’ 
Ik: ‘O ja? Vertel daar eens iets meer over.’ 
Leerling 1: ‘Nou Van Gogh wilde eigenlijk de zon schilderen, maar z’n broer 
liep in de weg, en wou er graag op, dus heeft Van Gogh hem er maar bij 
geschilderd. 
Leerling 2: ‘Nou zijn broer Theo woonde in Parijs, en Vincent was helemaal niet 
populair, en na z’n dood werd hij wel populair.’ 
Ik: ‘Ja, nu is hij inderdaad heel bekend, en is er zelfs een museum over hem.’ 
 
Afbeelding 3: Grieks aardewerken vaas met beschilderingen. 
 
Ik: ‘Als jullie dit zien, vinden jullie dit ook kunst, is dit hetzelfde als wat jullie net 
zagen? 
Leerling 1: ‘Dat wel, maar het is wel heel anders.’ 
ik: ‘Dit is inderdaad een vaas, of een pot, en  dus inderdaad anders dan een 
schilderij, maar is het daarom echt anders?’ 
Leerling 1: ‘Ja, wel een beetje, want dit doe je met klei en zo, en niet op een 
doek met verf en een kwast.’ 
Leerling 2: ‘Nou ik vind dat het juist wel een beetje op elkaar lijkt, want bij zo’n 
pot maken ze er ook altijd versierselen in en net als bij kunst gaan ze er iets 
moois maken, iets nog beter maken dan dat het al is.  
 
Hierna heb ik uitgelegd wat het idee was voor deze les. Aan de hand van 
een lesmethode van het Nederlands Debat instituut heb ik deze lessen vorm 
gegeven en ik leg de kinderen uit hoe dit werkt. 
Het heet een ‘Freeze & Go’ debat. Als gespreksleider houdt ik de spreektijden 
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in de gaten, en gaf ik kinderen de beurt. en op een gegeven moment zeg ik 
‘Freeze’ en dan is het de bedoeling dat het debat per direct stil gelegd wordt. 
Beide teams krijgen dan de kans om twee minuten te overleggen om hun 
conclusie te bedenken, daarna kunnen beide teams; alle sprekers van de 
teams nog een laatste statement maken richting de jury waarom zij vinden 
dat zij gelijk hebben.  
 
Ook verdeelde ik de klas in tweeën, en vormde ik een zeskoppige jury. Zij 
kregen een formulier waarop stond op welke onderdelen zij de teams konden 
beoordelen.  
 
De stelling luidde: 

‘Je hebt kunst nodig om van de geschiedenis te leren.’ 
 
Introductiefase: 
Team voor: Voorzitter: ‘Wij zijn voor, je kan beter zien, het is namelijk bewezen 
dat je beter leert als je kijkt, als je naar iets kijkt dan komt het sowieso in je 
hoofd terecht en kan je er aan denken. Ik vind het juist goed, wij vinden het 
goed als je naar iets kijkt of iets hoort, kom het beter in je hoofd terecht en zo 
kan je iets beter leren. En we zijn het er ook mee eens dat het belangrijk voor 
een mens om te leren, het is het echt bewezen, dat je daarmee iets leert.’ 
 
Team tegen: Voorzitter: ‘Beste jury, wij vinden dat het niet perse hoeft, want er 
zijn zoveel andere mogelijkheden waarmee je van geschiedenis kan leren, juf 
of meester, je opa en oma, weet ik veel, het zijn genoeg dingen waarmee je 
geschiedenis kan leren. Het hoeft niet perse van kunst te zijn. En dat is niet 
perse nodig. Ik snap ook wel wat Joline (voorzitter team voor) zegt, maar ook 
weer niet. Kinderen kunnen het ook aan elkaar doorgeven, waardoor steeds 
meer dingen van geschiedenis door worden verteld, en waardoor meer 
mensen het kunnen weten.’  
 
Reactiefase: 
Team tegen: Stel iemand maakt niet belangrijks mee, en die verteld het aan 
z’n kinderen, en die kinderen vertellen het door aan hun kinderen. En zo gaat 
het heel lang door. Dan weet op een gegeven moment iedereen het. Dus je 
hoeft geen kunst te gebruiken.  

Team voor: ‘Waarom zou je super lang met kunst bezig zijn, als je er ook over 
kunt vertellen?’ 
 
Team tegen: ‘Je kan zeggen wat je wilt, dat je met woorden ook kunt leren, 
maar dat misschien wat jij denkt. Wij vinden dat je eerst iets moet bekijken, als 
jij naar een museum toegaat dan leer je meer als je naar een geschiedenis 
les moet luisteren, want die zijn vaak saai voor leerlingen’. 
 
 
 



128 
 

Conclusiefase: 
Team tegen: ‘Het ging erom of geschiedenis alleen van kunst is, maar je kan 
het ook van een ander horen. Jullie brabbelen alleen paar over plaatjes in je 
hoofd enzo..’ Hele team: ‘the killers’  
 
Team voor: ‘Als je iets ziet, en je ziet het samen, samen sta je sterker. Als je iets 
ziet kan je het beter verwerken dan dat je luistert en niks ziet’. 
 
Nu is het aan de jury.  
 
Jury: ‘In het begin vonden we team tegen het beste, en het andere team 
minder. Team voor vonden we wat saai. En team tegen kon goed aanvallen. 
Toch hebben we uiteindelijk gekeken naar de beste argumenten, en alles bij 
elkaar, en vonden we toch team voor het beste’. 
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Les 3:  
 
Ik word welkom geheten door meester Goedhart en hij vertelt even wat 
praktische zaken. 

 
Ik: ik vond het vorige week heel goed gaan, maar zoals meester Goedhart al 
zei het was heel rommelig, en iedereen praatte door elkaar heen, en hebben 
we heel veel tijd verspild met dingen die er niet mee te maken hadden. Ik wil 
vandaag proberen het debat goed te laten gaan, ook omdat we al bijna bij 
het slotdebat zijn van volgende week. Dus ik wil het graag goed oefenen, 
maar daar gaan we vandaag weer mee verder.  
Ik zal laten zien waar we het vandaag over gaan hebben.  
 
‘Het doel van debatteren is eigenlijk dat je goed leert spreken, goed luisteren 
naar elkaar, en goed kan argumenteren; dus waarom vind je iets. Maar dat 
gaan we dus oefenen vandaag’. 
 
Ik laat een afbeelding van Het Stedelijk zien, en vraag aan de kinderen of ze 
weten welk museum dit is. 
 
Leerling 1: ‘Ik weet wel dat het in Amsterdam is’ 
Leerling 2: ‘De Badkuip!’ 
Ik: ‘Ja dat is de bijnaam, dat klopt, maar dat is niet de echte naam’ 
Leerling 3: ’Het Van Gogh’ 
Ik: ‘Nee, maar het is wel de buurman van het Van Gogh’ 
Leerling: Is het een museum? 
Ik; ik zal het maar verklappen, het is het Stedelijk museum. En hier laten ze veel 
moderne kunst zien, en dat is het bruggetje naar de kunstenaar waar we het 
vandaag over gaan hebben. Dat is deze meneer, hij heet Henri Matisse. ( op 
het bord te zien: ‘De parkiet en de zeemeermin’ Hij maakte eerst allemaal 
‘gewone’ schilderijen, stillevens, en portetten, zoals veel schilders in die tijd 
deden. Maar op een gegeven moment vond hij het interessant om meer 
kunstwerken te maken van knipsels. Geïnspireerd op onderwaterdieren, en 
vogels, en zee landschap. En het is een heel groot kunstwerk van 7 bij 3 meter.  
 
Leerling: zag hij dan echt een zeemeermin en een vogel? 
 
Ik: Nee, hij zag die niet echt, maar de vormen van zeeplanten en de rotsen bij 
de zee, en dat inspireerde hem, dat heet de creatieve vrijheid. 
maar het is dus heel anders dan dat zijn tijdgenoten deden, want dit is 
gemaakt rond ‘40/’50. En zette dus de hele kunstwereld op zijn kop. Maar 
heeft wel heel veel mensen na hem geïnspireerd om moderne kunst te 
maken.  
 
Dus daar gaan we het over hebben vandaag.  
De stelling van vandaag is: Deze knutselkoning hoort niet in een museum 
thuis’. 
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Introductiefase: 
Team Voor: ‘Wij zijn voor, want waarom zou het als ik iets schilder het niet in 
een museum komen, en als deze meneer iets in elkaar knutselt het wel in een 
museum komen, waar mensen komen om te kijken? Wij kunnen ook zomaar 
wat knippen en plakken en dat vinden wij niet kunst omdat iedereen het kan. 
En als je bijvoorbeeld een schilderij maakt; schilderen is moeilijker dan knippen 
en plakken. Schilderen kan niet iedereen, en knippen en plakken wel, zelfs 
baby’s en kleuters zouden dat kunnen doen. en waarom moet dat dan in 
een museum komen? dus wij zijn er voor.’  
 
Team tegen: ‘Daar zijn wij het natuurlijk helemaal niet mee eens! Het is toch 
uniek, dat zie je nergens! En het is heel gezellig, je wordt er vrolijk van, en niet 
depressief van, het is kleurrijk, er zit veel kleur in. En het is hel precies gedaan. 
Dit is niet zomaar knippen en plakken, je bent er heel lang mee bezig. Hij 
heeft er heel veel werk aan besteed.’ 
 
Reactiefase:  
Team voor: Ik zie maar 3 kleuren, dus zo kleurrijk is het niet 
 
Team tegen: je ziet dat de kunstenaar echt zijn best heeft gedaan, en het 
schilderij is echt heel kleurrijk en heeft echt meer dan drie kleuren. 
 
Team voor: Je noemde het uniek, maar als ik zulke dingen knip en netjes 
inkleur, is het bijna hetzelfde. 
 
Team tegen: Hij heeft heel veel inspiratie gezocht en best wel doordacht en 
het ziet er best wel vrolijk uit. 
 
Conclusiefase: 
team tegen: Jullie zitten echt op 1 argument. Jullie zitten er veel te veel aan 
vast. Jullie denken nou 1,2,3 nou we hebben een schilderij. Die man die 
dacht er slim over na en had allang bewezen dat hij zulke mooie schilderijen 
kon maken. Het was super origineel, nergens he? Je moet bij kunst nadenken, 
en bij hem kan je nadenken, daarom is het in een museum.  
 
Team voor: nou als wij sowieso iets creatiefs maken komt het ook niet in een 
museum. En zelf ben ik op Tenerife geweest, als ik dan een bord ga maken 
wat ik daar heb gezien, komt dat sowieso niet in een museum, want dat kan 
iedereen doen en dus is het niet origineel. Het is meer een leuk kinderbehang 
vinden wij, omdat het kinderlijk is en het heeft niet iets wat je aanspreekt 
vinden wij. En ik kan er ook niks over fantaseren. Alles is hetzelfde. Wij vinden 
dat gewoon saai.  
 

Jury: Ik begin maar bij team 1 (voor) jullie waren soms een beetje onzeker. 
Maar wat we wel goed vonden, we zagen onderling, toen jullie gingen 
overleggen, had wel een iemand de leiding, en dat was goed, want dat was 
het andere team niet altijd zo. Maar jullie hadden soms allemaal je eigen 



131 
 

mening, en dat je feiten noemde die we niet zeker wisten.  
 
Team 2 (tegen) het was wel een beetje chaos bij het overleggen aan jullie 
kant, ik vond het wel goed dat iedereen mee overlegde. En jullie zeiden ook 
wel vaak hetzelfde.  
 
Team 2 (tegen) heeft uiteindelijk gewonnen! 
 
Er wordt geapplaudisseerd. 
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21. Slotdebat De Open Kring in Kunsthal KAdE, Amersfoort 
 
Het programma zag er als volgt uit:   
13.15 – 14.00 uur bezoek aan de tentoonstelling 
14.15 – 15.00 uur slotdebat 
 
De groep werd ontvangen door Ilona Witjes en mijzelf. Er werd verteld over 
de gang van zaken; er waren meerdere groepen leerlingen in het museum, 
dus of er rustig gedaan kon worden etc. De leerlingen werden daarna door 
mij begeleid naar de ruimte waar ook het slotdebat zou plaatsvinden. Hier 
konden ze hun jas en tas kwijt.  
Daarna verdeelde ik de groep in drieën. Een groep voor een vriendin die zelf 
juf is, een groep voor de leerkracht, en een groep voor mij. De groepen 
gingen de tentoonstelling in, en het was vooral de bedoeling dat de kinderen 
ontspannen rond gingen kijken maar wel zouden begrijpen waar de 
tentoonstelling over ging. Dit was een overzichtstentoonstelling van 
animatiekunst. Move On!...100 jaar animatiekunst heette het. Er werden hier 
veel filmpjes laten zien over allerlei reclames van vroeger, denk aan Loekie 
de Leeuw, maar ook de allereerste Disneyfilmpjes met Mickey Mouse en 
Donald Duck. Tot filmpjes als de clip van het nummer Ik neem je mee van 
Gers Pardoel wat gemaakt is met computer animatie.  
 
Overigens is ook in de voorafgaande week van dit bezoek, door de vaste 
leerkracht, meester Goedhart, voorbereidend werk gedaan op dit bezoek. 
De kinderen hebben een filmpje bekeken over hoe je een animatie maakt, 
en zelf zijn ze ook bezig geweest met een animatiefilmpje, en animatie 
flipbook maken. Zo kon ik tijdens mijn lessen de focus blijven houden op 
debatteren, maar leerden de leerlingen ondertussen ook over animatie.  
 
Eenmaal in het auditorium waar het slotdebat ging plaatsvinden heeft 
meester Goedhart even een reflectie met de kinderen gehouden; wat 
hebben we gezien, wat vonden we ervan enz. Daarna gaf hij het woord aan 
mij.  
 
Ik: ‘Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden, dus wie brand er 
los?’ 
leerling 1: ‘Ik vond het wel heel erg knap allemaal, ik zou het zelf nadoen.’ 
Leerling 2: ‘Het is heel creatief hoe ze het hebben gedaan.’ 
Leerling 3: ‘Het is ook wel een keer wat anders dan gewoon schilderijen’ 
 
De groepen werden verdeeld in twee teams, en een jury.  Daarna legde ik 
nogmaals de regels uit, zoals we ook in de les hadden geoefend. Vandaag 
was wel nieuw dat je voorzitter de opening mocht houden van achter een 
echt katheder. (zie foto 2.)  
 
 
De stelling van vandaag was: ‘Elke groep 8 klas van Nederland zou les 
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moeten krijgen over animatiekunst’. 
  
Introductiefase: 
Voorzitter team tegen: ‘Wij zijn tegen deze stelling, want kinderen hoeven niet 
perse iets over animatiekunst te leren, ze kunnen toch ook gewoon een lesje 
tekenen van school krijgen. Is ook leuk, en je hoeft niet helemaal hier heen te 
fietsen.’ 
 
Voorzitter team voor: ‘Waarom moet je helemaal hierheen fietsen, en kan je 
het niet gewoon op school krijgen? Ja kan ook gewoon. Je kan overal les 
krijgen, en later is dit zo belangrijk waarschijnlijk. Nu doe je er niks mee, maar 
later wel.’ 
 
Reactiefase: 
Team tegen: ‘Je kan misschien wel animatie leren tekenen op school maar 
dat heb je ook in één les gedaan, dus wij vinden het niet nodig.’ 
 
Team voor: ‘Nou een tekening is niet zomaar een film, het is veel moeilijker om 
te maken. Je moet duizenden tekeningen maken, heel veel voor 1 minuut. 
Het is niet zomaar gedaan. Het is leuk als je erover leert, want je leert dingen 
die een juf of meester niet zo gauw zouden laten horen of zien.’ 
 
Team tegen: ‘als de meerderheid tegen is, want iedereen vond het toch niet 
leuk, dan doen we het gewoon niet.’ 
 
Team voor: ‘hebben jullie wel eens naar Spongebob gekeken? Nou dat is ook 
animatie! Ik weet zeker dat jullie daar allemaal naar gekeken hebben.’  
 
Conclusiefase: 
Team voor: ‘Als er geen animaties gedaan waren, hadden we ook niet 
kunnen onderzoeken hoe mensen lopen en hoe mensen eigenlijk bewegen.’ 
 
Team tegen: ‘De meeste juffen en meesters hebben helemaal geen verstand 
van animatiekunst, en we denken dat het niet kan dat elke school en elke 
groep 8 les gaat krijgen in animatiekunst.’ 
 
Jury oordeel: 
‘We vonden het allemaal heel goed gaan.’ Team tegen heeft gewonnen. Zij 
deden allemaal het beste mee, en luisterden goed en hadden wat betere 
argumenten vonden wij.  
 
Ik heb de groep bedankt voor de leuke lessen en het slotdebat.  
 
Hierna kregen de kinderen een glaasje limonade en was de dag afgelopen. 
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22. Verslag Debatbattle DKJL in De Balie, Amsterdam 
 
Chantal Deken: ‘Yes dames en heren. Dit is het. De battle van het Logos 
festival. Vandaag gaan we discussiëren over het gezag van de leraar. Is de 
leraar nou eigenlijk nog een beetje de baas? De bedoeling van deze battle is 
dat jullie goed gaan nadenken over dit onderwerp. Het heet wel een battle, 
het is vooral een feestje om met elkaar na te denken over dit onderwerp. En 
het luisteren naar wie goede argumenten heeft, en wie soms want mindere 
argumenten heeft.  Er wordt vandaag geen winnaar gekozen. Het 
belangrijkste is vandaag, en dat is ook de winst van vandaag is dat we onze 
meningen uitwisselen. Dat gaat gebeuren in de interactieve rondes van twee 
keer een kwartier. 
We hebben een hele speciale gast; Mirjam Oldenhave, jij bent 
kinderboekenschrijfster. Waar moeten we jou van kennen? ‘ 
 
Mirjam Oldenhave: ‘Ik denk van Mees Kees.’ 
 
Mirjam Oldenhave vertelt over het verhaal van Mees Kees. 
 
Chantal Deken: ‘Het wordt tijd om te gaan battelen, maar ik wil eerst de 
spelregels doornemen.  
De belangrijkste is: luisteren naar elkaar. Maar ook gaan de kinderen staan als 
ze iets willen zeggen. Als meerdere kinderen staan kan ik ze niet allemaal het 
woord geven dus dan moet je weer gaan zitten. De kinderen met de beste 
lichaamstaal krijgen het woord. 
We gaan naar een filmpje kijken waarbij de stelling wordt genoemd. En 
daarna gaat de tijd lopen.’ 
 
Stelling: ‘leraren moeten meer gezag uitstralen’ 
 
Kind 1: Als leerling brutaal doet tegen de leraar moet die streng zijn. 
Kind 2: als een leraar heel streng is, mag het soms ook wel wat minder want 
anders vinden de kinderen het ook niet meer leuk om naar school te gaan. 
Kind 3: ik ben het er wel mee eens, een leraar moet wel gezag hebben, want 
dan denken kinderen dat het leuk is op school en krijgen uiteindelijk misschien 
ook wel een lager eindoordeel, terwijl de kinderen eigenlijk best goed kunnen 
leren maar dat doen ze niet omdat de leraar dat niet uit ze haalt.  
Kind 4: leraren zijn naar mijn mening al streng genoeg. 
 
Chantal Deken: ‘Hier zit Tanja Ladnanansing, tweede kamer lid van de PVDA. 
Vindt u dat het onderwijs leuker kan?’  
Tanja Ladnanansing: ‘Ja. En ook uit onderzoekt van onder andere de 
onderwijsinspectie blijkt dat kinderen de lessen te saai vinden. Dat jongeren 
zeggen dat ze de lessen te saai vinden. Dus daarom wil ik dit ook doorgeven 
aan mijn collega’s. Vinden jullie de lessen te saai? (reactie vooral nee) nou 
dat is mooi. En ik hoop ook dat veel meer kinderen zeggen dat zij hun lessen 
goed genoeg vinden. En ik ben ook heel blij dat ik hier bij mag zijn.‘ 
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Chantal Deken: Het is tijd voor de tweede stelling die Mirjam Oldenhave gaat 
inleiden.  
 
‘Kinderen mogen volwassenen tegenspreken’ 
 
Kind 1: Ik vind van wel, want het ligt eraan, ligt er aan wanneer, stel je hebt 
een slecht rapport, dan kan je je ouders niet echt tegenspreken. Dat maakt 
het niet leuk, maar bijvoorbeeld over iets heel anders, zoals dat je naar de wc 
moet voordat je weggaat, daar kan je dan wel tegenspreken. 
Kind 2: Ik heb een neef van 22, en die is officieel ook volwassen, en die kan ik 
wel tegenspreken. 
Kind 3: Je mag wel iemand tegenspreken, maar het hoeft niet elke keer. 
Maar je moet wel oppassen want soms kan het bij iemand verkeerd 
aankomen, en dan kan je iemand kwetsen.  
 
Aan het einde spreekt nog iemand van het Logos Festival: 
‘ik ben net als vorig jaar enorm onder de indruk van jullie, de argumenten die 
jullie hebben zijn echt heel goed, en ik vind het kinderdebat enorm leuk, dus 
hopelijk tot volgend jaar.’ 
 
Chantal Deken: ‘Ik ben ook enorm onder de indruk en graag tot de volgende 
keer!’ 
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23. Verslag Nederlands debattoernooi in Papendrecht 
 
De dag begint met een introductie. Teams welkom heten. Er wordt verteld 
over de prijs die te winnen valt.  
 
Er moet op drie dingen gelet worden tijdens het voeren van een debat, zegt 
de presentator: 
Argumentatie, presentatie en teamwork. Hier let de jury op.  
 
Er zijn drie rondes waarin alle klassen in teams van vijf personen strijden. Na 
elke ronde is er weer een moment in de ontvangstzaal. Daar wordt de 
nieuwe stelling voor de volgende ronde bekend gemaakt. Uiteindelijk strijden 
de twee beste teams tegen elkaar op het podium en zal de winnaar bekend 
gemaakt worden.  
 
Verslag van een debat:  
 
Debat wordt geopend door jury. 
 
Introductiefase: 
Voorstanders: ‘Geachte jury, wij hebben onze beste twee argumenten, 
waarom wij voor de stelling zijn: ‘vreemdelingen met kinderen mogen nooit 
worden opgesloten.’ 
1. Kinderen die hebben meestal niks gedaan. 
2. Ze worden niet goed behandeld. 
 
1. Ze hebben meestal niks gedaan; meestal zijn het hun ouders, die in het 
land blijven, en dan is het sneu als de kinderen mee de gevangenis in 
moeten. 
 
2. Ze worden niet goed behandeld; ze krijgen niet lekker eten, ze mogen niet 
lang buiten spelen, en ze krijgen weinig les. 
 
Dit waren onze beste twee argumenten, daarom zijn wij voor de stelling, 
vreemdelingen met kinderen mogen nooit worden opgesloten. Dank u wel.’ 
 
Tegenstanders: ‘Geachte juryleden en tegenstanders, ik ben ... Ons team is 
tegen de stelling ‘vreemdelingen met kinderen mogen nooit worden 
opgesloten.’  
We hebben een paar argumenten om jullie te overtuigen.  
Ten eerste; vreemdelingendetentie is niet hetzelfde als strafdetentie. En er is 
ook een maatregel om te zorgen dat iemand in Nederland zonder 
verblijfvergunning terugkeert naar het herkomstland. 
Ten tweede; in vreemdelingendetentie wordt voor ze gezorgd, ze krijgen eten, 
ze hebben een dak boven hun hoofd, en ze krijgen ook nog eens medische 
zorg.  
Dat was het.    
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Reactiefase: 
Voorstanders: ‘Kinderen die in een gevangenis zitten, die hebben niks 
gedaan!’ 
Tegenstanders: ‘ Ten eerste is het geengevangenis, het is een verblijfplaats.’ 
Voorstanders: ‘Ik wil reageren op .. omdat het is een wel een verblijfplaats, 
maar ze worden daar niet zo goed behandeld. 
Tegenstanders: Meestal komen ze zonder legitimatiebewijs en paspoort, 
daarom weten we niet wie hij of zij is.  
Voorstanders: Ik wil terugkomen op dat meisje, want het is inderdaad geen 
gevangenis, maar omdat ze zo slecht behandeld worden, lijkt het wel op een 
gevangenis. 
Tegenstanders: ik wil wat vragen; hoe weten jullie dat ze slecht behandeld 
worden? Want ze krijgen medische zorg, ze worden goed behandeld, en 
kinderen mogen maximaal twee weken in een vreemdelingendetentie 
blijven.’ 
 
Conclusiefase: 
Tegenstander 1: ‘Ze hebben eten en onderdak. En mogen maximaal twee 
weken in een vreemdelingendetentie verblijven, en de ouders ook.’ 
Tegenstander 2: ‘Het is in ieder geval een betere situatie dan de oorlog in hun 
oude land, en ze hebben een dak boven hun hoofd.’ 
Tegenstander 3: ‘In vreemdelingen kampen of iets soortgelijks zal goed voor 
ze worden gezorgd; ze hebben onderdak en ze hoeven medische zorg niet 
te betalen.’ 
 
Voorstander 1: ‘Beste jury, wij hebben onze vier beste argumenten op een 
rijtje gezet. 1. De kinderen die in de gevangenis, in het verblijf zitten, die 
hebben niks gedaan.  
Voorstander 2: 2. ‘Ze mogen niet veel.’ 
Voorstander 3: Ze worden niet gehoord.’ 
Voorstander 4: Stelt u zich eens voor, een kind achter de tralies. Dat kan toch 
niet? Wat vinden wij? VRIJHEID, niet een cel!’  
 
Juryoordeel:  
Juryvoorzitter: ‘We zijn terug. We hebben het uitgevogeld. Dat was nogal een 
klus. Het was een mooi debat dames en heren. Hebben jullie knap neergezet 
met elkaar. Viel echt niet mee, veel vuur hier en daar. Dat vinden we ook oké, 
we houden wel van vuur. Het is wel lekker. We willen toch een kleine 
kanttekening erbij zetten. et is namelijk zo. Als je sterk bent in je argumenten, 
hoef je het niet heel persoonlijk te maken, je hoeft het dan niet op de man te 
spelen, sterker nog het mag eigenlijk niet. Daar verlies je punten mee. Waar 
het om gaat is, net zoals bij de grotenmensenwereld, als je zelfverzekerd 
genoeg bent, hoef je niet heel agressief te spelen. Dus doe daar voorzichtig 
mee. Houd respect in het debat is waar het om gaat.  
 
De tegenstanders gaan er met de winst vandoor, veel plezier verder nog.’ 
 



138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


