
Argumentenkaarten AUB
ARGUMENTATIE-OEFENING

Wat is het?
Met de argumentenkaart kunnen leerlingen oefenen met het bedenken en uitwerken van sterke argumenten.

Hoe werk het?
Wij hebben bij een aantal stellingen een argumentenkaart gemaakt, volgens 
het AUB-model: Argument, Uitleg, Bijvoorbeeld. De argumentenkaart bestaat 
uit een voor- en tegenstanderskaart. Deze argumentenkaart hoort bij de 
stelling: OUDERS MOETEN ALTIJD KUNNEN MEEKIJKEN MET HET ONLINE 
GEDRAG VAN HUN KINDEREN. 
Om de leerlingen op weg te helpen hebben we één argument al uitgewerkt, 
hebben we vragen bedacht bij het tweede argument en ruimte gelaten om het 
derde argument door de leerlingen zelf te laten bedenken.

Stapsgewijs oefenen met AUB?
Je leerlingen eerst kennis laten maken en oefenen met AUB? Daar zijn onze 
opdrachtbladen voor: leerlingen leren eerst wat een argument is, hoe je 
argumenten bedenkt en hoe het AUB-model werkt. Theorie en oefening, met 
antwoordbladen voor de docent. Je vindt de opdrachtbladen op onze website.

Hoe gebruik je de argumentenkaart?
Een argumentenkaart is een goede oefening waarmee je de argumentatie 
van je hele klas tegelijkertijd kunt verbeteren. Door in de klas aandacht te 
besteden aan het AUB-model zorg je er niet alleen voor dat iedere leerling het 
verschil begrijpt tussen een sterk argument en een minder sterk argument, 
maar ook beter in staat is om klasgenoten te helpen bij het verbeteren van 
hun argumentatie. 

Je kunt de kaarten gebruiken als voorbereiding op een debat (met de hele 
klas) of om individueel de argumentatie te verbeteren. 

BEKIJK Op www.schooldebatteren.nl staan nog meer lestips, stellingen en trainingen!

Doel: Verder oefenen met 
het maken van sterke 
argumenten.

Wat ga je doen: Een 
argument uitgewerkt 
doorlezen, een argument 
aanvullen en een argument 
bedenken.

!
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Argumentenkaart: Voorstanders

Argument:
‘Ouders moeten hun kinderen leren hoe 
zich te gedragen online.’

Uitleg:
‘Want, opvoeden gaat over een kind leren 
welk gedrag wel en niet kan. Dus ook wat 
wel en niet kan op het internet. Ouders 
moeten hiervoor niet alleen met hun 
kinderen praten en afspraken maken, 
maar ook kunnen zien of hun kinderen 
zich aan die afspraken houden. Dat is 
belangrijk, want dan kunnen ze bijsturen 
op het moment dat er wat mis gaat.’

Bijvoorbeeld:
‘Stel je voor je spreekt met je kind af om 
geen onaardige reacties onder andermans 
foto’s te zetten. Alleen als ouders mee 
kunnen kijken, kunnen ze zien of het kind 
zich ook echt aan deze afspraak houdt. Als 
ze dan zien dat het kind de regel breekt, 
kunnen ze in gesprek gaan daarover. Dat 
zorgt ervoor dat het kind leert hoe je je 
online moet gedragen!’

Argument:
‘Ouders kunnen sneller ingrijpen als hun
kinderen problemen hebben.’

Uitleg:
 Leg uit waarom het zo is.
 Leg uit waarom het goed of slecht is   

 dat het zo is. 
  Wat zouden ouders kunnen lezen op 

de telefoons en computers van hun 
kinderen?

  Wat kunnen ouders doen met deze 
informatie?

  Waarom is dat goed?

Bijvoorbeeld:
 Bedenk nu zelf een voorbeeld. 

Gebruik daarvoor je eigen fantasie of zoek 
informatie op internet. Denk aan kinderen 
die gepest worden via internet.

Argument:
 Bedenk nu zelf een argument en vat 

deze in een korte zin samen. Waarom is 
het een goed idee als ouders met hun 
kinderen kunnen meekijken?

Uitleg:
 Leg uit waarom het zo is.
 Leg uit waarom het goed of slecht is 

dat het zo is. 

Bijvoorbeeld:
 Bedenk nu zelf een voorbeeld dat het 

argument duidelijker maakt. Gebruik 
daarvoor je eigen fantasie of zoek 
informatie op internet.

Doel: Verder oefenen met het maken van sterke 

argumenten.

Wat ga je doen: Een uitgewerkt argument doorlezen, 

een argument aanvullen en een argument bedenken.

OUDERS MOETEN ALTIJD KUNNEN MEEKIJKEN MET HET ONLINE GEDRAG VAN HUN KINDEREN

Jullie zijn voor de stelling.  De voor- en tegenstanders hebben allebei drie argumenten. HIeronder vind je:

1. Een uitgewerkt argument; 2. Een argument dat je zelf moet aanvullen; 3. Een argument dat je zelf moet verzinnen.
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Argumentenkaart: Tegenstanders

Argument:
‘Kinderen hebben recht op privacy.’

Uitleg:
‘Want, het is één van de vastgestelde 
kinderrechten die beschermd moet 
worden. Het recht houdt in dat kinderen  
gesprekken kunnen voeren met vrienden 
en vriendinnen zonder dat hun ouders 
deze informatie ook kunnen lezen. Dat is 
goed, omdat ze op die manier hun hart 
kunnen luchten.’

Bijvoorbeeld:
‘Stel je voor: je hebt ruzie gehad met je 
ouders. Het is dan fijn om via WhatsApp 
dit te  delen met je vrienden. Het is echter 
niet fijn om te weten dat je ouders dit ook 
zullen lezen.’

Argument:
‘De relatie tussen ouders en kind wordt 
slechter.’

Uitleg:
 Leg uit waarom het zo is.
 Leg uit waarom het goed of slecht is   

 dat het zo is. 
  Hoe voelt een kind zich als zijn/haar 

ouders willen meekijken?
  Zal een kind dan open met zijn/haar 

ouders over eventuele problemen 
willen praten?

 Waarom is dat erg?

Bijvoorbeeld:
 Bedenk nu zelf een voorbeeld. Denk 

aan kind dat voelt dat zijn/haar ouders 
hem/haar niet vertrouwen en daardoor 
niks meer aan ze vertelt. Gebruik daarvoor 
je eigen ervaring of fantasie! 

Argument:
 Bedenk nu zelf een argument en vat 

deze in een korte zin samen. Waarom is 
het geen goed idee als ouders met hun 
kinderen kunnen meekijken?

Uitleg:
 Leg uit waarom het zo is.
 Leg uit waarom het goed of slecht is 

dat het zo is. 

Bijvoorbeeld:
 Bedenk nu zelf een voorbeeld dat het 

argument duidelijker maakt. Gebruik 
daarvoor je eigen fantasie of zoek 
informatie op internet.

Doel: Verder oefenen met het maken van sterke 

argumenten.

Wat ga je doen: Een uitgewerkt argument doorlezen, 

een argument aanvullen en een argument bedenken.

OUDERS MOETEN ALTIJD KUNNEN MEEKIJKEN MET HET ONLINE GEDRAG VAN HUN KINDEREN

Jullie zijn tegen de stelling.  De voor- en tegenstanders hebben allebei drie argumenten. Hieronder vind je:

1. Een uitgewerkt argument; 2. Een argument dat je zelf moet aanvullen; 3. Een argument dat je zelf moet verzinnen.
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