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Improviseer op basis van een stelling  Duur: afh. Van de 
gewenste diepgang 
Groepsgrootte: < 20 
 

Doel 
De spreker in staat stellen verschillende aspecten van het onderwerp te 
belichten zonder dat hij een ingestudeerd praatje kan afdraaien. 
 
Bruikbaar bij 
Meetings van het type meedelen resp. aanbieden (zie hiervoor het ‘Meeting 
Spectrum’). 
Kennisoverdracht bij controversiële onderwerpen, waarbij bij de deelnemers al 
kennis over het onderwerp aanwezig is. 
 
Meervoudige Interesses 
Verbaal-linguïstisch, Interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
 
Verdeel de groep in groepjes van maximaal 3 deelnemers. Geef de deelnemers 
een instructieblad met daarop de tekst waaraan een goede stelling moet 
voldoen (zie volgende pagina). Laat elk groepje een stelling over het 
onderwerp bedenken. Deze stellingen worden in een hoge hoed gedaan. 
 
De presentator krijgt de stellingen niet vooraf te zien. 
 
Bij de start van de presentatie trekt de presentator een stelling uit de hoge 
hoed en behandeld zijn onderwerp a.d.h.v. de stelling. Dit kan hij doen door 
één kant van de stelling toe te lichten of beide kanten. 
 
Als de stelling ver genoeg behandeld / uitgediept is, trekt hij een volgende 
stelling. 
Niet alle stellingen hoeven behandeld te worden. 
 
Op basis van de input die de deelnemers op deze manier krijgen van de 
spreker kunnen ze hierna met elkaar in gesprek gaan. 
 
Nodig 
Hoge hoed of iets dergelijks. 
A4 om de stellingen op te schrijven. 
Instructie waaraan een goede stelling moet voldoen. 
 
Tips 
Laat elke groepje meer dan één stelling bedenken om te ondervangen dat er 
dubbele stellingen zijn. 
  
Variaties 
Je kunt de werkvorm ook opzetten als een variant op de Lagerhuis discussie. 
De presentator kiest een kant van de stelling. De toehoorders kunnen aan het 
eind aangeven of ze het met de presentator eens zijn of niet. 
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Je kunt bij het opstellen van de stelling door de groepjes ook aan laten geven 
welke kant van de stelling de spreker moet verdedigen. 
 
 
Online variatie 
Verdeel de deelnemers over verschillende break-outs. Elk groepje bedenkt een 
stelling. Als de presentator begint geeft hij aan van welke break-out hij de 
stelling wil horen. 
 

 
Criteria voor een goede stelling1: 
1. Een goede stelling moet controversieel zijn binnen de groep. 
2. Een goede stelling is duidelijk. Je weet direct waar het over gaat. 
3. De stelling moet absoluut geformuleerd zijn. Vermijd vage woorden. 
4. De stelling moet prikkelen, pijn doen en geen nuance bevatten. 
5. De stelling bestaat uit maximaal veertien woorden.  
6. De stelling moet positief geformuleerd zijn, dat voorkomt onduidelijkheid. 
7. De stelling mag geen argumenten bevatten. De deelnemers moeten met 

argumenten komen. 
8. De stelling mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn, dat leidt namelijk tot 

verwarring. 
9. De stelling moet ondubbelzinnig geformuleerd zijn en geen ruimte bieden 

voor interpretatie. 
10.De stelling mag geen ‘truism’ (waarheid als een koe) bevatten als twistpunt. 

Hierover valt namelijk niet te stemmen. 
 
Maar ook: 
1. Eén bondige zin. 
2. Geen (dubbele) ontkenningen. 
3. Geen bijzinnen. 
4. Geen bijvoeglijke naamwoorden. 
5. Algemeen geformuleerd. 
6. Geen vraagvorm, maar stellend. 
7. Niet insinuerend. 
8. Prikkelend. 
9. Geen argumenten. 
 
 

 
1 De criteria zijn overgenomen van het Nederlands Debat Instituut. 
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