
Opdracht betoog: Flügel 
  

  
  
  
Op  een  mooie  schooldag  komt  een  klasgenoot  het  klaslokaal  binnen  met  een  enorm  pakket  
onder  haar  arm.  Als  alles  is  uitgepakt  staan  er  roodkleurige  flesjes  op  de  tafel  van  de  docent.  
Tientallen  flesjes.  In  de  flesjes  zit,  aldus  je  klasgenote,  'maar  een  héél  klein  beetje  drank.'  Je  
neemt  een  flesje  in  ontvangst  en  zoekt  bij  dokter  Google  wat  het  precieze  recept  is.  Drank  
betekent  hier:  alcohol,  wodka.  
  
Het  is  8.35  uur  en  jouw  schooldag  kan  wel  wat  vrolijkheid  gebruiken,  maar  misschien  is  dit  
niet  zo'n  goed  idee.  Je  weet  dat  je  in  de  schoolkantine  hiermee  niet  mag  worden  gezien.    
  
Opdracht  
  
Bepaal  jouw  standpunt.  Mag  dit  worden  uitgedeeld?  Mag  het  tijdens  de  les  worden  
gedrónken?  Nee,  dat  mag  niet  van  de  docent.  Ook  al  mag  het  niet,  jij  kunt  evengoed  je  
mening  geven.  Dat  doe  je  in  de  vorm  van  een  betoog.      
  

•   Je  beschrijft  de  situatie;  
•   Je  geeft  jouw  mening  en  die  onderbouw  je  met  argumenten:  

  
-   Als  je  kiest  voor  wel  uitdelen  (en  eventueel  ook  voor  direct  drinken),  dan  geef  je,  na  

de  situatie  te  hebben  beschreven,  jouw  mening;  
-   onderbouw  je  jouw  mening  met  argumenten;  
-   noem  je  twee  tegenargumenten  die  klasgenoten  met  een  andere  mening  

waarschijnlijk  gaan  gebruiken;  
-   weerleg  je  die  argumenten  van  jouw  klasgenoten  met  een  argument  waar  ze  niet  

omheen  kunnen.  
-   Je  sluit  passend  af.  
    
  
-     Als  je  kiest  voor  niet  uitdelen,  dan  geef  je,  na  de  situatie  te  hebben  beschreven,  

jouw  mening;  
-   onderbouw  je  jouw  mening  met  argumenten;  
-   noem  je  twee  tegenargumenten  die  klasgenoten  met  een  andere  mening  

waarschijnlijk  gaan  gebruiken;  
-   weerleg  je  die  argumenten  van  jouw  klasgenoten  met  een  argument  waar  ze  niet  

omheen  kunnen;  
-   Je  sluit  passend  af.  

  


