WERKVORM

Verboden woordendebat
Het Verboden Woordendebat: een leuke werkvorm die je leerlingen éxtra
uitdaagt! Hoe het werkt? Geef elke leerling een blaadje met een verboden woord,
en die mag niet gebruikt worden in het debat! Bij een stelling over sociale media
kunnen de verboden woorden bijvoorbeeld ‘privacy’ en ‘TikTok’ zijn.
In deze oefening vind je uitleg over de debatvorm (Lagerhuis), hoe je het ‘Verboden Woordendebat’ begint en
alvast zes stellingen (met verboden woorden) om mee aan de slag te gaan.
Op zoek naar meer uitdaging? We geven verschillende tips hoe je de oefening makkelijk kunt aanpassen.

30:00 min

	Leerlingen leren door deze oefening
argumenten te bedenken en creatief te
zijn met hun woordkeuze.

	Vier leerlingen tot de hele klas

Wat is het Verboden Woordendebat?
Vertel de leerlingen dat jullie een debat gaan voeren met verboden woorden. Je kunt er de stellingen en
woorden voor gebruiken die wij hebben gekozen (zie stap 1) of vouw de briefjes met woorden op en laat de
leerlingen grabbelen! Na het bekendmaken van de stelling, indelen van de leerlingen in voor en tegen, het
uitdelen van de woorden, en het voorbereiden kan er gedebatteerd worden!

Stap 1
Kies een stelling uit
Bepaal over welke stelling jullie gaan debatteren. We hebben alvast zes stellingen
met verboden woorden (kies er minimaal drie uit) voor je klaargezet, maar je kunt
natuurlijk ook zelf een stelling bedenken of er eentje kiezen uit de 400+ stellingen op
onze stellingenpagina. Extra leuk: al deze stellingen heb je met één druk op de knop
op je digibord, mét timer en bel voor als de tijd om is. De zes stellingen hieronder dus
ook.

ER MOETEN TELEFOONVRIJE DAGEN KOMEN
Sociale media – scherm – internet - smartphone

ENERGIEDRANKJES MOETEN VERBODEN WORDEN
Ongezond – calorieën – moe – sporten - dorst
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DOCENTEN MOETEN ELK JAAR SAMEN MET HUN LEERLINGEN EINDEXAMEN AFLEGGEN
Toetsen – kennis – school – diploma - tijd

HET ACHTUURJOURNAAL MOET ÉÉN KEER PER WEEK ENKEL POSITIEF NIEUWS
VERKONDIGEN
Nieuws – waarheid – journalisten - informatie

ALLE CONDUCTEURS MOETEN WORDEN UITGERUST MET EEN WATERPISTOOL
Nat – schieten – trein – veilig - zelfverdediging

BOWLEN MOET EEN OLYMPISCHE SPORT WORDEN
Gooien – baan – ballen – handschoen - Griekenland

Tip!
Nog meer plezier en uitdaging? Geef de vooren standers beide drie verschillende verboden
woorden. Ze mogen elkaars verboden woorden
dus wel gebruiken!

Sta p 2
Voorbereiding
Deel je leerlingen in twee groepen in: voor- en tegenstanders. Laat ze tegenover elkaar
plaatsnemen, of in een v-vorm. In dat laatste geval kunnen je leerlingen natuurlijker en
makkelijker via de debatleider spreken in palaats van tegen elkaar.
Geef beide groepen tien minuten voorbereidingstijd om argumenten te bedenken en welke
woorden ze in plaats van de drie verboden woorden gaan gebruiken. De voorstanders overleggen
ín het lokaal en de tegenstanders buíten het lokaal. Geef ook alvast mee dat de voorstanders
bedenken wie het debat opent met hun eerste argument.
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Stap 3
Debatteren maar!
Laat de voorstanders links van jou plaatsnemen, en de tegenstanders rechts. Vertel
hoe lang het debat zal duren (zes tot acht minuten) en laat eventueel een timer
meelopen.
Noem nog even kort de stelling en de verboden woorden, wens iedereen succes –
applaus! - en start het debat door een leerling van de voorstanders het woord te
geven. Leerlingen gaan staan als ze iets willen zeggen, jij als debatleider verdeelt de
beurten.

Feedbackmoment

Extra

Hoe vonden de leerlingen het zelf gaan? Vraag
twee of drie leerlingen wat ze goed vonden
gaan en wat er beter kon. Eventueel kan jij
beginnen met tops voor een positief begin van
het feedbackmoment. Is de sfeer al goed? Deel
dan vooral ook een tip en laat merken dat je je
leerlingen serieus neemt.

Houd zelf het gebruik van de
verboden woorden in de gaten;
hoewel er een grote kans is dat de
teams natuurlijk ook erg op elkaar
letten. Wordt er een verboden woord
gebruikt? Leg het debat even stil,
zet op het bord een vinkje achter het
verboden woord. Je kunt vervolgens
twee dingen doen: de leerling zijn
of haar argument opnieuw laten
formuleren óf het woord direct aan
het andere team te geven. Door bij
te houden of er en hoeveel verboden
woorden er zijn gebruikt, voeg je ook
een competitie-element toe: welk
team argumenteert het beste om de
verboden woorden heen?

Ti p!
Wil je het over een andere boeg gooien? Maak er
dan het ‘Verplichte Woordendebat’ van! Schrijf
woorden op die je helemaal niet zou verwachten
bij de stelling en je kunt beginnen!
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