Het Verboden
woordendebat
Het Verboden Woordendebat: een leuke werkvorm
die je leerlingen ewxtra uitdaagt! Hoe het werkt? Bij
een stelling over bijvoorbeeld ‘schooluniformen’, is
het bijna onmogelijk om woorden als ‘leerlingen’ en
‘kleding’ te vermijden. En dat is nou júist de bedoeling
bij ‘Het Verboden Woordendebat’!

Doel: Creatief zijn met
woordkeuze en argumenten

Wat ga je doen? Een debat
voeren zonder een aantal
woorden te noemen.

In deze oefening vind je uitleg over de debatvorm (Lagerhuis), hoe je ‘Het Verboden Woordendebat’
begint en werkbladen met zes stellingen en een leeg werkblad om mee aan de slag te gaan.
Op zoek naar meer uitdaging? Op de volgende pagina geven we een tip hoe je deze oefening
uitdagend maakt voor de meer ervaren debaters. Veel debatplezier!
Stap 1 - stelling kiezen
Kies een stelling uit! Hieronder volgen alvast zes stellingen. Op de toegevoegde werkbladen
vind je alvast een aantal woorden voor deze stellingen om een Verboden Woordendebat meet te
voeren. Natuurlijk kun je zelf ook een stelling bedenken of de stellingen van de stellingenpagina
hiervoor gebruiken.

Er moeten computervrije dagen komen

Energiedrankjes moeten verboden worden

Docenten moeten elk jaar samen met hun leerlingen het eindexamen afleggen
het journaal en de krant moeten voortaan voor de helft uit leuke
berichten bestaan

alle conducteurs moeten worden uitgerust met een waterpistool
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het verboden
woordendebat
Stap 2 - Voor- en tegenstanders indelen en laten voorbereiden
Verdeel je leerlingen over twee groepen: 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 plaats van tegen elkaar. De debatleider ben jij als
docent.
‘Grabbel’ minstens drie woorden en schrijf deze woorden op het bord. Geef beide groepen 10
minuten voorbereidingstijd om argumenten te bedenken en welke woorden ze in plaats van de
verboden woorden gaan gebruiken. De voorstanders overleggen ín het lokaal en de tegenstanders
buíten het lokaal.
stap 3 - debatteren maar!
Laat de voorstanders links van jou plaatsnemen, en de tegenstanders rechts. Vertel hoe lang het
debat zal duren (8 minuten) en laat eventueel een timer meelopen.
Noem nog even kort de stelling en de verboden woorden, wens iedereen succes en start het debat
door de aanvoerder van de voorstanders het woord te geven. Leerlingen gaan staan als ze iets
willen zeggen, jij als debatleider verdeelt de beurten.
Houd zelf het gebruik van de verboden woorden in de gaten; hoewel er een grote kans is dat de
teams 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, en zo ja hoeveel, verboden woorden er zijn gebruikt, voeg je ook
een competitie-element toe: welk team argumenteert
TIP
het beste om de verboden woorden heen?
Wil je het over een heel andere
boeg gooien? Maak er dan ‘Het
Verplichte Woordendebat’ van!
Het is éxtra leuk als het woorden
zijn die je juist absoluut NIET zou
verwachten bij de stelling.
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vrije tijd

Scherm

Het verboden woordendebat - werkblad

social media

smartphone

Internet

Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling: Er moeten computervrije dagen komen.
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sporten

calorieën

Het verboden woordendebat - werkblad

dorst

moe

(on)gezond

Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling: Energiedrankjes moeten verboden worden.

Het Verboden woordendebat Werkblad
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school

kennis

diploma

toetsen

Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling: Docenten moeten elk jaar samen met hun leerlingen het eindexamen afleggen.
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nieuws

journalisten

informatie

waarheid

Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling: Het journaal en de krant moeten voortaan voor de helft uit leuke berichten bestaan.
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zelfverdediging

schieten
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trein

veilig

nat

Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling: Alle conducteurs moeten worden uitgerust met een waterpistool.
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Vul hieronder woorden in die sowieso gebruikt gaan worden tijdens het debat. Knip ze uit, kies een aantal woorden en schrijf ze
op het bord of laat de leerlingen een briefje pakken. Doe dit voordat de leerlingen de stelling gaan voorbereiden. Wil je het nóg
wat uitdagender maken voor de leerlingen? Deel de woorden dan uit ná de voorbereiding!

Stelling
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