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Deze woorden heten ‘signaalwoorden’. Ze geven 
jou het signaal: nu komt er een argument. In de 
voorbeelden hieronder hebben we het argument 
onderstreept.

De woorden ‘omdat’ en ‘want’ staan aan het begin 
van een argument.
Voorbeeld: Ik heb meer zakgeld nodig, want kleding 
is duur.
De woorden ‘daarom’ en ‘dus’ komen juist na
een argument.
Voorbeeld: Ik heb geen fiets, daarom ga ik met de 
bus naar school.

1. Wat is een argument? 
ARGUMENTATIE-OEFENING AUB

  Doel: Je leert wat een argument is. Ook 
leer je hoe je een argument herkent.

  Wat ga je doen? Eerst lees je de theorie en 
daarna maak je de opdracht.

Theorie
 
Een argument is een uitleg waarom je iets vindt. 
Als je bijvoorbeeld zegt dat je niet naar buiten wilt 
dan kun je als uitleg geven: "Ik wil niet naar buiten 
omdat het regent", of: "Het regent, daarom wil ik niet 
naar buiten." Het argument is dan: het regent.
Soms is het onduidelijk of iets een argument is of 
niet. Iets is meestal een argument als één van de 
volgende woorden in de zin zit:
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Opdracht
Nu ga je het zelf proberen! Onderstreep in de volgende zinnen zelf het argument.

1. Ik ga morgen naar de bioscoop, want er draait een leuke film. 
2. Omdat gokken verslavend is, moet het verboden worden.
3. Iedereen moet een schooluniform aan, want dan wordt er minder gepest. 
4. Niemand leest meer boeken, dus bibliotheken zijn overbodig.
5. Ik eet geen pindakaas, want ik ben allergisch voor pinda’s. 
6. Kinderen worden online soms gepest, daarom moeten ouders kunnen meekijken op hun 

computer.

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

Omdat
Want

Daarom
Dus
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1. Wat is een argument?
ANTWOORDENBLAD AUB

Beste docent, hieronder vind je de antwoorden (in 
het blauw) van de opdracht. Verder oefenen met je 
leerlingen? Dit opdrachtenblad maakt onderdeel 
uit van een reeks van drie: opdrachtblad 1 gaat 
over ‘Wat is een argument’ en opdrachtenblad 3 
behandelt ‘Hoe structureer je een argument?’. Na de 
opdrachtbladen kunnen je leerlingen verder oefenen 
met onze argumentenkaarten; die vind je op onze 
website.

Vragen of opmerkingen? We horen graag van je op 
035 – 625 20 51 of stichting@debatinstituut.nl
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Opdracht - ANTWOORDEN
Nu ga je het zelf proberen! Onderstreep in de volgende zinnen zelf het argument.

1. Ik ga morgen naar de bioscoop, want er draait een leuke film. 
2. Omdat gokken verslavend is, moet het verboden worden.
3. Iedereen moet een schooluniform aan, want dan wordt er minder gepest. 
4. Niemand leest meer boeken, dus bibliotheken zijn overbodig.
5. Ik eet geen pindakaas, want ik ben allergisch voor pinda’s. 
6. Kinderen worden online soms gepest, daarom moeten ouders kunnen meekijken op hun 

computer.

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