Verslag van het debat voor groep 8 leerlingen Mijn klas ‐ jouw klas in Hengelo
Vrijdag 18 november 2011, Raadzaal, Stadhuis Hengelo

Groep 8‐leerlingen van twee basisscholen in Hengelo, Het Kompas en De Telgenkamp, gingen op
18 november 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis van Hengelo in debat over thema’s rond
burgerschapsvorming. Doel van het debat was ontmoeting en uitwisseling tussen leerlingen van
verschillende achtergronden en uit verschillende buurten, die elkaar in het dagelijks leven niet zo
vaak tegenkomen. Het debat was georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele
Vraagstukken in samenwerking met het lokale Platform Alle Ouders en Onderwijs (PAOO), de
beide scholen en de gemeente.
Vooraf aan het debat hadden de leerlingen via discussies binnen de eigen klas hun mening
gevormd over onderwerpen die tijdens het debat aan de orde zouden komen: zoals hun leven op
school en in de buurt. Ook hebben de leerlingen van beide scholen elkaar brieven geschreven. Op
de ochtend van het debat werden de leerlingen getraind in de regels en kunst van het debatteren.
Ouders, medeleerlingen en andere betrokkenen vormden het publiek. De wethouder van
Onderwijs, de beide schooldirecteuren en een vertegenwoordiger van het Platform Allochtone
Ouders en Onderwijs (PAOO) nemen zitting in de jury.

Debattraining
Voor de training worden de leerlingen in twee groepen verdeeld. Hierbij worden de kinderen van
beide scholen gemengd, en zijn de leerlingen die vooraf met elkaar gecorrespondeerd hebben in
dezelfde groep ingedeeld. De training begint met de vraag, wat debatteren eigenlijk is. Naar
aanleiding van de antwoorden van de leerlingen worden begrippen als overtuigen uitgelegd.
Vervolgens houden de eerste vier kinderen een toespraak tijdens een warming‐up spel, om uit te
leggen waarom zij tijdens een zwarte storm niet uit de luchtballon kunnen om het leven van de
anderen te redden. Daarna wordt de inhoudelijke kant besproken. Wat is een goed argument, en
wat is een drogreden? De kinderen oefenen het argumenteren in korte oefendebatten. Ten slotte
komen de presentatietechnieken aanbod: kijk altijd je publiek aan, gebruik je handen, enzovoort.
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Opnieuw proberen de kinderen al deze lessen in oefendebatten toe te passen. De oefendebatten
gaan over een aantal stellingen, waarvan er drie in het echte debat aan bod komen. De kinderen
weten welke positie ten aanzien van deze stellingen hun team tijdens het debat zal verdedigen. Na
afloop van de training en tijdens de lunch kunnen de kinderen zich hierop voorbereiden.

Pauze
Na de training krijgen de leerlingen gezamenlijk lunch in de burgerzaal. Zij zitten aan twee tafels, in
dezelfde groepen als waar de ochtend mee gewerkt is voor de training. In de wandelgangen
zeiden de kinderen dat zij, nu ze elkaar kennen, elkaar ook kunnen groeten als ze elkaar in de stad
tegenkomen. In de raadzaal worden de naambordjes vast klaargezet. Twee meisjes komen vragen
of ze naast elkaar mogen zitten. Ze hebben een brief aan elkaar geschreven, en hadden elkaar die
ochtend, tijdens de debattraining, voor het eerst in levenden lijve ontmoet. Zo snel leidt
ontmoeting bij deze kinderen dus tot toenadering.

Het debat
De middag begint met een welkomstwoord van Erik Lievers (wethouder Onderwijs van Hengelo)
en een aftrap van Zeki Arslan (programmamanager FORUM). Daarna begint het echte debat.
Tijdens het debat zijn er een debatleider en een expert. De eerste leidt het debat in goede banen
en de laatste kan tijdens het debat aanvullende vragen stellen aan de debatdeelnemers. Bij de
eerste twee stellingen moeten de teams tegengestelde meningen verdedigen. De kinderen van het
ene team hebben de opdracht gekregen om te beargumenteren waarom zij het eens zijn met de
stelling; die van het andere waarom zij het er niet mee eens zijn. De rondes beginnen met een
hoofdspreker van beide kanten die naar voren komen om de positie van het team toe te lichten.
Vervolgens mogen de overige teamleden hierop ingaan en verder debatteren. Bij de derde stelling
mogen de deelnemers hun eigen mening verdedigen.

Stelling 1: Alle scholen moeten gemixt zijn
Argumenten van het team Voor gemengd onderwijs:
‐

Je leert omgaan met verschillende culturen en dat is goed voor de samenleving;

‐

Je krijgt minder vooroordelen over migranten: een jongen licht toe dat een Nederlands
kind van een andere school kan vinden dat hij ‘vies is of zo’ omdat hij er anders uitziet; als
ze elkaar kennen gebeurt dat niet meer;

‐

Je leert van elkaar over verschillende landen: cultuur, geloof en taal;
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‐

Je maakt meer vrienden met verschillende kinderen;

‐

Als migrant tussen Nederlandse kinderen leer je de taal heel snel en goed.

Argumenten van het team Tegen gemengd onderwijs:
‐

Als kinderen niet zo goed Nederlands spreken, kun je elkaar niet verstaan;

‐

Dan hebben sommige kinderen extra bijles in het Nederlands nodig, en anderen niet;

‐

Je kunt dan problemen met spelling hebben tussen kinderen die dat niet hebben;

‐

Samen met kinderen van dezelfde afkomst voelt veiliger en geeft meer zelfvertrouwen en
op een gemengde school kun je gepest worden vanwege je afkomst.

De expert vraagt of gemengde scholen van invloed zijn op vooroordelen binnen de samenleving
ten aanzien van mensen met een andere afkomst. Het team Voor gemengde scholen denkt van
wel: je leert elkaar beter kennen en begrijpen. Het team Tegen gemengde scholen merkt op dat
kinderen van verschillende afkomst onderling ook kunnen discrimineren. Uiteindelijk
applaudisseert het publiek volgens de geluidsmeter harder voor het team Voor gemengde scholen,
dan voor het team tegen. Dus het team Voor heeft dit gedeelte gewonnen.

Stelling 2: Ouders moeten zelf bijles betalen als hun kind niet goed is in taal en rekenen
Argumenten van het team Voor de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor bijles:
‐

Ouders moeten zelf betalen omdat het goed is voor hun eigen kind;

‐

Ook als ouders niet zoveel geld hebben, moeten ze investeren in de toekomst van hun
kind;

‐

Investeren in je kind is goed voor ouders: het kind zal later een goede baan krijgen, meer
verdienen en kan dan op zijn of haar beurt hun ouders helpen;

‐

Als je een kind nú bijles geeft, zal het beter gaan op de middelbare school;

‐

De school kan niet alles doen en betalen.

Argumenten van het team Tegen de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor bijles:
‐

Als ouders geen werk hebben of niet zoveel geld hebben en daarom bijles niet kunnen
betalen, dan zou de gemeenschap dat moeten betalen, zodat de kinderen een diploma
halen en een goede toekomst krijgen.

De expert vraagt of, behalve het kind en de ouders, de samenleving ook profiteert van het
investeren in bijlessen. Het team Voor beargumenteert dat dit wel zo is, maar de samenleving des
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te meer profiteert wanneer de ouders de bijles betalen, maar het kind later een goede
belastingbetaler wordt. Het team Tegen benadrukt opnieuw dat elke ouder het beste voor zijn
kind wil, maar de samenleving moet helpen als ze daar geen geld voor hebben.
De geluidsmeter wijst uit dat het applaus voor het team dat niet vindt dat ouders altijd zelf voor
bijles moeten betalen, harder is dan dat voor het team dat dit wel vindt.

Stelling 3: Als je arm bent, mag je een brood stelen
Rond deze stelling mogen de deelnemers hun eigen positie kiezen. Er zijn meer kinderen die het
eens zijn met de stelling, dan tegen.

Argumenten voor het idee dat iemand die arm is, een brood mag stelen:
‐

Als je arm bent en je hebt honger moet je eerst om hulp vragen, maar als je die niet krijgt,
dan mag je een brood stelen;

‐

Het is beter ‐ als je heel arm bent ‐ om een brood te stelen dan dood te gaan van de
honger, desnoods kom je dan in de gevangenis en krijg je daar te eten;

‐

Volgens de meeste geloofsrichtingen moeten mensen goederen met elkaar delen: als
niemand dat doet en jou niet wil helpen, mag je wel een brood stelen.

Argumenten tegen het idee dat iemand die arm is, een brood mag stelen:
‐

Als je brood wilt eten, dan moet je maar werk zoeken;

‐

Als je geen brood kunt betalen, kun je nog altijd naar de voedselbank gaan;

‐

Stelen mag niet, ook niet als je arm bent: het is slecht omdat je iets neemt dat van een
ander is, die daar ook geld in heeft gestopt ‐ bijvoorbeeld de bakker in zijn brood.

‐

Iedereen moet ervoor zorgen om eerlijk aan zijn eigen brood te komen en desnoods aan
rijkere mensen om steun vragen.

De expert vraagt of je mag stelen als de samenleving niet eerlijk is: geen kansen geeft om te
werken, geen voedselbank heef en armen niet helpt terwijl ze bijna dood gaan van de honger. De
tegenstanders vinden dat je nog steeds niets van een ander mag nemen. Je kunt ook eten uit de
vuilnisbak nemen. De expert vraagt ook nog of je eten voor andere mensen ‐ die niets hebben ‐
mag stelen. De voorstanders vinden van wel: het is te verleidelijk om te stelen als sommigen heel
rijk zijn, en anderen heel arm. De tegenstanders houden vast aan hun positie. Als mensen je zien
stelen, gaan anderen dat ook doen.
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Beoordeling van de jury
Wethouder Erik Lievers neemt namens de jury het woord. Hij benadrukt dat de kinderen
uitstekend gedebatteerd hebben en veel beter naar elkaar kunnen luisteren en op elkaars
argumenten ingaan dan vaak het geval is tijdens vergaderingen van de gemeenteraad die hier in
deze zaal normaal gesproken plaatsvinden.

De drie andere juryleden kondigen vervolgens de drie winnaars aan:
‐

Gabriel krijgt de prijs voor de beste argumenten, omdat hij een heel nieuw en verrijkend
element aan het laatste debat had toegevoegd, namelijk dat iedereen vanuit het geloof
heeft geleerd om te delen;

‐

Emma krijgt de prijs voor het beste presenteren, door haar zelfverzekerde houding, toon
en gebaren en het feit dat ze goed de zaal inkeek tijdens haar bijdragen.

‐

Marlou krijgt de prijs voor de meeste persoonlijke groei: omdat ze haar aanvankelijke
verlegenheid heeft overwonnen en heel actief heeft bijgedragen aan het debat.

Conclusies
Groep 8‐leerlingen blijken een goede doelgroep om een debat rond burgerschap voor te
organiseren. Zij hebben voldoende ideeën en capaciteit om maatschappelijke vraagstukken op hun
eigen niveau te analyseren en er op een zinnige manier over te debatteren. Tegelijkertijd zijn zij
onbevangen en open, zodat zij via het debatteren veel ideeën opdoen en de onderlinge
kennismaking al heel snel leidt tot een werkelijke wederzijdse toenadering. De kinderen bleken
tijdens het debat zeer bewust van zowel de meerwaarde als de knelpunten van gemengd
onderwijs. Zij zien een duidelijke verantwoordelijkheid voor ouders én de gemeenschap voor het
investeren in bijlessen en het aanpakken van leerproblemen van leerlingen voor betere
toekomstkansen. Verschillen in ouderbetrokkenheid werden duidelijk zichtbaar tijdens het debat:
van de ene school waren zij ruim vertegenwoordigd in het publiek en van de andere nauwelijks.
De scholen zijn gemotiveerd om naar aanleiding van deze ervaring te kijken hoe zij vaker debatten
kunnen organiseren. De winnaars worden ‐ samen met een bevriende debatdeelnemer – door
wethouder Lievers uitgenodigd om een keer een raadsvergadering van de gemeenteraad bij te
wonen en commentaar daarop te leveren. Ook zullen zij door FORUM worden uitgenodigd voor
een landelijk debat.
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