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1. Aanleiding  
 
• Uit enquêtes onder mavomentoren en – leerlingen is gebleken dat 

leerlingen behoefte hebben aan het bespreken van gevoelige onderwerpen 
die passen binnen burgerschapsonderwijs 

• Dat mentoren het vaak moeilijk vinden om ‘lastige’ gesprekken te voeren 
met leerlingen 

• Dat zowel mentoren als leerlingen handvatten nodig hebben om dit soort 

gesprekken te voeren 
• Vanuit deze professionele leergemeenschap Bildung heb ik deze 

lessenserie gemaakt. 
 

2. Doelen  
 
Voor leerlingen om: 

• beelden bij een dilemma te zoeken 
• een woord bij een beeld te formuleren 

• hun mening/gevoelens visueel te maken en deze te benoemen 
• leren om met elkaar een geleid gesprek te voeren 
• leren om naar elkaar te luisteren, elkaar uit te laten spreken, bij hun 

standpunt te blijven en/of open te staan voor andermans 
standpunten/argumenten, argumenten te geven, vragen te stellen, vragen 

te beantwoorden en door te vragen 
• leren om elkaars mening/gevoel te respecteren 
• de extraverte leerling leert om de introverte leerling aan de beurt te laten 

komen en voor de meer introverte leerling ontstaat ruimte om aan de 
hand van visueel materiaal zijn stem en mening (hopelijk ook fysiek) te 

laten horen. 
 
Voor mentoren (en/of docenten) om:  

• middels een werkvorm een geleid gesprek door leerlingen te begeleiden 
• hoe voor hen lastige/moeilijke onderwerpen ‘behandeld’ kunnen worden 

• te leren VERTROUWEN op hun eigen vaardigheden 
• de regie uit handen te (leren) geven (een coachende rol) 
• samen met hun mentorleerlingen de gespreksvaardigheden uit te bouwen.  

 
 

3. De les  
 
• Leerlingen maken een collage bij een moreel dilemma.  

• De basis voor een GELEID gesprek in viertallen. 
• Samen wordt een leer-/lesdoel voor een volgende les vastgesteld. 

• Mentor heeft coachende rol (niet sturend). 
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4. Benodigdheden 
 

• Twee casussen. 
• Stapel tijdschriften / kranten. 
• Scharen, stiften, lijmstiften. 

• A3-PAPIER. 
• Voor iedere leerling een white boardje met stiften (je kan ook een A4-vel 

in een insteekhoesje doen). 
• Gekleurde ijsstokjes (per groepje vier verschillende kleuren) in een zakje. 
• Groepjes van 4 leerlingen (deze kunnen bijvoorbeeld met 

https://www.maakgroepjes.xyz/nl gemaakt worden. 
• Twee mentoruren. 

 
5. Casussen 

 

Voorbeeld van twee casussen: 
 

1. Moet ik altijd de waarheid spreken, of mag een leugentje om bestwil 
https://www.youtube.com/watch?v=pJBARdJ3OEc 

 
2. In de aula moet minder eten met vlees aangeboden worden 
https://www.youtube.com/watch?v=pyEY69BMFBk 

 
 

6. Werkwijze  
 

• Ieder groepje bepaalt (consent) voor welk dilemma gekozen wordt. 

• Leerlingen zoeken in tijdschriften naar beelden die zij voor hen vinden passen 
bij het gekozen dilemma. 

• Beelden van gevoelens en/of argumenten.  
• Bij ieder beeld schrijven zij een steekwoord op. 
• Leerlingen gaan in groepjes van vier met elkaar een geleid gesprek voeren 

aan de hand van een vragenlijst. 
• Leerlingen schrijven op een eigen white board wat zij van het gesprek 

vonden. Wat ging goed/minder goed (jezelf en de ander). 
 
7. Structuur geleid gesprek  

 
• Iedere leerling heeft een vragenlijst, zijn/haar collage en een white board met 

stift. 
• leerlingen lezen de vragen eerst door en bekijken elkaars collage zonder dat 

er iets wordt gezegd. 

• Leerlingen schrijven op hun white board op welke collage hen het meest 
aanspreekt en waarom. 

• leerlingen kiezen alle vier een kleur stokje. Leerling 1 pakt een stokje uit het 
zakje, de leerling die die kleur gekozen heeft beantwoord vraag 1 en legt het 
stokje voor zich. Is de vraag beantwoord, dan pakt hij/zij stokje 2 en die 

leerling beantwoord vraag 1, etc.. Is ronde 1 (vraag 1) klaar, dan gaan alle 
stokjes weer in het zakje en volgt ronde 2. 

• Wanneer leerlingen door willen vragen bij een bepaalde vraag, dan schrijven 
zij die vraag op. 

https://www.maakgroepjes.xyz/nl
https://www.youtube.com/watch?v=pJBARdJ3OEc
https://www.youtube.com/watch?v=pyEY69BMFBk
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• Leerlingen mogen elkaar uiteraard vragen stellen en ook doorvragen. De 

bevraagde mag aangeven op een bepaalde vraag geen antwoord te willen of 
te kunnen geven. 

 
8. De vragenlijst  

 

• Welke collage spreekt jou het meest aan en waarom. 
• Leg bij ieder beeld uit waarom je voor dit beeld en dit steekwoord hebt 

gekozen. 
• Geef hierbij argumenten (waarom). 
• Geef aan welk beeld en woord je emotioneel raakte of je aan het denken 

heeft gezet en waarom. 
• Geef aan welk beeld en woord je zelf had willen kiezen, maar niet durfde 

en geef aan waarom je dat niet durfde. 
• Geef aan welk beeld en woord je bij een ander niet zelf zou hebben 

gekozen en waarom niet. 

• Geef aan welke collage jou het meeste aanspreekt en waarom. 
• Hebben de collages jou een ander inzicht gegeven in het dilemma en wat 

is dat veranderde inzicht? Geef aan welk beeld hier met name aan 
bijdroeg. 

• Wat ging goed/kan beter in jouw groepje (jezelf en de ander). 
 
9. Afsluiting 

 
• Centraal gesprek/ afsluiting in de kring. 

• De leerlingen schrijven op een pos-it (geel) wat goed ging en op een roze 
post it wat beter kan. 

• Wat is de opbrengst van deze les (wat heeft dit een leerling persoonlijk 

gebracht [durven spreken, voor mening uit durven komen, doorvragen, bij 
standpunt/mening durven blijven, etc.]. 

• De docent rubriceert de post its en bespreekt deze (dit kan eventueel 
gedaan worden door gebruik te maken van een (‘praatstokje’). 

• De docent stelt aan de hand van de post-its samen met de leerlingen 

(consent – dit kan met rode of groene kaartjes) een les/leerdoel voor een 
volgende les. 

• Hoe heeft de mentor (docent) deze les (en werkvorm) ervaren. Qua 
inhoud en opbrengst (zelfreflectie). 

 


