
Lesbrief “Couppoging in Turkije”. 

Deze lesbrief is bedoeld ter ondersteuning van docenten maatschappijleer/mens en maatschappij en 

heeft een aantal tips om de couppoging in Turkije van afgelopen zomer te bespreken in de klas. De 

couppoging in Turkije is een onderwerp waar mogelijk spanningen in de klas over kunnen ontstaan, 

omdat leerlingen verschillende beelden en meningen hebben over de gebeurtenis. Het is mogelijk 

dat leerlingen de couppoging van dichtbij hebben meegemaakt terwijl ze op vakantie waren. 

Leerlingen kunnen ook familie hebben in Turkije en daarover hebben gehoord. Er kunnen leerlingen 

zijn die er emotioneel over zijn en er zal ook een groep zijn die het zich niet interesseert. De 

couppoging in Turkije is een onderwerp dat zich leent om het kritisch vermogen van leerlingen ten 

opzichte van maatschappelijke vraagstukken steunend op kennis van feiten en inzicht in begrippen te 

bevorderen.  

Deze lesbrief is niet bedoeld als kant – en – klaar lespakket maar slechts als handvat voor docenten 

om het onderwerp te bespreken in de klas. Het biedt tips ter voorbereiding, een aantal werkvormen 

en relevante links ter verdere verdieping.  

Tips ter voorbereiding in de organisatie 

 Het is belangrijk dat het hele docententeam, ondersteuning en teamleiders op de hoogte zijn 

dat het onderwerp in de klas specifiek wordt besproken. De les houdt wel op bij de bel, de 

discussie mogelijk niet. Het is goed om daar afspraken met elkaar over te maken, 

bijvoorbeeld dat als een klas nog de behoefte heeft er over te spreken dat dit kan op 

moment X (bijvoorbeeld een les Nederlands, de volgende les maatschappijleer, mentoruur), 

maar nu moet er aandacht zijn voor het betreffende andere vak.  

 Bespreek wat de aanpak in de les maatschappijleer is en laat daarop reflecteren door andere 

docenten. Zorg dat er een moment is waarop de lesaanpak in de sectie of met andere 

docenten kan worden besproken nadat je de eerste lesuren hebt gedraaid. Vaak kan je dan 

nog iets aanpassen/verbeteren.  

 Maak afspraken over de communicatie naar ouders toe. Een stukje in de nieuwsbrief of op 

intranet kan een mogelijkheid zijn. Zorg er dan voor dat ouders eventueel rechtstreeks 

contact op kunnen nemen met het liefst de docent die de les geeft (en dus niet de 

teamleider) zodat er vanuit eerste hand kan worden gesproken over de aanpak en 

ervaringen in de les.  

 Zorg ervoor dat docenten de veiligheid voelen om zorgen uit te spreken over sfeer in de klas 

en in de school en betrek hier ook het ondersteunend onderwijzend personeel bij.  

 Als de verwachting is dat discussies stevig worden kan de docent maatschappijleer afspreken 

dat een andere docent een moment in de les even binnenloopt. Een korte plotselinge 

onderbreking kan helpen om het gesprek in de klas te kalmeren.  

 De discussies tussen leerlingen kunnen ook leiden tot pestgedrag in en buiten de klas. Wees 

daar als team extra attent op.  

 

 

 



Tips ter voorbereiding van de les/in de klas 

 Zorg dat je heel duidelijk afbakent wat je gaat doen en hoe lang je daarvoor de tijd neemt. 

Maak dit ook visueel (zie voorbeeld bord) 

 Maak afspraken en maak duidelijk wat je consequentieladder is (wat gebeurt er als de 

leerling zich er niet aan houdt). Leg ook uit waarom die afspraken belangrijk zijn. Dit kan je 

als docent opleggen (door ze te benoemen en visueel te maken). Ken je de klas goed kan je 

ze ook input laten geven voor de afspraken (wat vinden we belangrijk bij een discussie) en 

schrijf die dan op het bord.  

 Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de feitelijkheden en durf te zeggen als je iets niet 

weet. Zoek het dan gezamenlijk op of laat het een leerling opzoeken.  

 Wees onpartijdig en een sterke gespreksleider. Verwijs terug naar de regels en hanteer de 

heldere consequentieladder: ‘Je houdt je niet aan de regels die er voor moeten zorgen dat 

we met respect met elkaar om gaan. Dit is je eerste waarschuwing. Als je de regels blijft 

verbreken verplaats ik je naar/mag je niet meer meedoen/krijg je een andere opdracht.’ 

Voorbeeld bord.  

Ik verdeel mijn bord altijd in 4 delen. Je kan dit eventueel ook op een smartboard doen.  

Afspraken: 
- We luisteren naar elkaar; als ik praat ben 

jij stil en andersom. 
- Als je iets wil zeggen/vragen steek je je 

vinger op en wacht je op je beurt. 
- We hebben respect voor elkaar, elkaars 

mening en elkaars spullen.  

Vandaag… 
…bespreken we de gebeurtenissen in Turkije 
afgelopen zomervakantie en gaan daarover met 
elkaar in gesprek. 

1) Woordweb maken in tweetallen 
2) Woordweb maken met gehele klas 
3) Nieuwsfilmpje en vragen 
4) Bronnen vergelijken 
5) Vraag maar raak 
6) Stellingen bespreken/discussie 
7) Afsluiting 

Successen van vandaag: 
 
 
De volgende keer… 
 

Lesdoel: 
- We bekijken een actuele gebeurtenis 

van verschillende kanten; 
- We leren het verschil tussen feiten en 

meningen; 
- We ontwikkelen argumenten om onze 

eigen mening te onderbouwen.  

 

Het vak linksonder kan je gebruiken ter afsluiting van de les. Door evaluatieve vragen te stellen als: 

- Wat vond je dat er het beste ging? (top) 

- Wat kan er volgende keer beter? (tip)  

Je kan er voor kiezen dat het iets moet zijn wat voor de inzet van de klas/leerlingen geldt, maar het is 

aan te raden ter ontwikkeling van de les om leerlingen ook te laten reflecteren op de les zelf en op 

jouw rol als docent hierin.  

 



De verschillende fases van de les en onderbouwing van werkvormen 

Het is heel belangrijk alle drie de fases te doorlopen voor een goed leerproces en discussie.  

A. Voorkennis activeren 

Over het algemeen is er bij actuele gebeurtenissen een groot verschil tussen de voorkennis van 

verschillende leerlingen. En er zijn ook altijd leerlingen die van niks weten. Het is belangrijk dat jij als 

docent weet hoeveel leerlingen weten en hoe groot het verschil is. Daarvoor is de werkvorm 

‘woordweb maken’ en in mindere mate ‘welk woord weg’ geschikt.  

B. Feiten en meningen bespreken 

Leerlingen zijn op verschillende manieren geïnformeerd. Door er over te spreken thuis en met 

vrienden, door sociale media of door het nieuws te zien. Om een onderscheid te maken tussen feiten 

en meningen kan je de werkvorm ‘welk woord weg’, ‘nieuwsfilmpje en vragen’, ‘bronnen 

bestuderen’ en ‘vraag maar raak’ gebruiken.  

C. Argumenten ontwikkelen 

Met elkaar in discussie heeft als voornaamste doel dat leerlingen leren dat ze argumenten 

ontwikkelen door feiten te gebruiken, eigen waarden en normen te herkennen en te luisteren naar 

elkaar. Hiervoor kan je de werkvormen gebruiken ‘stellingen bespreken’ en zijn er een aantal 

varianten te geven voor een discussie in de klas.  

Titel werkvorm Mindmap 

Omschrijving van de werkvorm Leerlingen associeren wat ze al weten met de 
gebeurtenis en proberen verbanden aan te 
leggen tussen gebeurtenis. 

Voorwaarden voor gebruik Leerlingen moeten iets hebben gehoord over de 
gebeurtenis. 

Niveau 
 

Alle. 

Doel(en) a. Activeren van voorkennis. 
b. Kennis van anderen opdoen.  
c. Docent leert kennisniveau kennen en 

kan daar rest van les op aanpassen. 

Tijdsduur 10-15 minuten 

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen De mindmap (zie bijlage) of een wit papier. Een 
white/smartboard. 

Uitvoering Docent:  
- Toelichten van de opdracht. 
- Benoemen tijdsduur. 
- Klassikaal nabespreken. 

Leerling: 
- In tweetallen woordweb maken. 
- Nabespreken en drie woorden invullen. 

Nabespreking Van belang. Informeer naar de bronnen van 
leerlingen en corrigeer feitelijke onjuistheden of 
geef leerlingen opdracht bij een discutabel punt 
een bron op te zoeken en bespreek deze dan.  



Tips Laat de leerlingen gedurende de les soms even 
terugvallen op het woordweb. Bij de bovenbouw 
vwo kan je ter verdieping opdracht geven de 
woorden die zijn opgeschreven in oorzaak-
gevolg-relaties uiteen te zetten.  

 

Titel werkvorm Welk woord weg 

Omschrijving van de werkvorm Leerlingen krijgen telkens vier begrippen en 
kiezen één begrip dat volgens hen niet in het 
rijtje thuis hoort. Ze moeten hun keuze 
beargumenteren.  

Voorwaarden voor gebruik Leerlingen moeten kunnen overleggen met 
elkaar en al enigszins geïnformeerd zijn.  

Niveau 
 

Havo/vwo en in de bovenbouw van het vmbo.  

Doel(en) a. Activeren van voorkennis. 
b. Kennis van anderen opdoen.  
c. Beargumenteren. 

Tijdsduur 30 minuten, inclusief nabespreking.  

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen De rijtjes op papier (zie bijlage). 

Uitvoering Docent:  
- Uitleggen van de opdracht, geef een 

voorbeeld van een goede argumentatie. 
Gebruik hiervoor het voorbeeldrijtje.  

- Aangeven dat er meerdere goede 
antwoorden kunnen zijn. 

- Tijdens de uitvoering van de opdracht 
moeten leerlingen zo weinig mogelijk 
geholpen of gestuurd worden. 

Leerling: 
- In tweetallen of groepjes opdracht 

maken. 
- In nabespreking aangeven wat zij van de 

antwoorden van anderen vinden. 
- Verwoorden hoe ze te werk zijn gegaan.  

Nabespreking Van cruciaal belang, het betreft hier een 
werkvorm die leerlingen denkvaardigheden 
aanleert. Hoe leerlingen te werk zijn gegaan is 
belangrijker dan de antwoorden.   

Tips Beslis van te voren hoeveel ruimte er is om op 
elkaar in te gaan. Benadruk dat het gaat om de 
werkwijze en manier van argumenteren. Kan 
gebruikt worden op verschillende momenten; 
activeren van voorkennis, diagnostische toets of 
afsluiting van het onderwerp.   

 

 

 



Titel werkvorm Nieuwsfilmpje en vragen beantwoorden 

Omschrijving van de werkvorm Een filmpje dat feitelijk overzicht geeft van 
gebeurtenissen met kijkopdracht.   

Voorwaarden voor gebruik De bron moet betrouwbaar zijn, leg uit waarom 
je voor dit filmpje hebt gekozen. Verder moet 
het aansluiten bij de doelgroep en van goede 
kwaliteit zijn.   

Niveau 
 

Alle  

Doel(en) a. Kennisoverdracht. 
b. Feiten scheiden van meningen. 
c. Aanleiding voor discussie of 

standpuntbepaling.  

Tijdsduur 20-30 minuten, afhankelijk van niveau en 
gekozen filmpje.   

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen Apparatuur checken, film bekijken en de 
kijkopdracht (zie bijlage).  

Uitvoering Docent:  
- Introduceren film (bronvermelding, 

wanneer gemaakt). Uitleggen van 
onderwerp en lengte van film 
benoemen. 

- Toelichten kijkopdracht en vragen. 
- Korte pauze na afloop, tijd om vragen af 

te maken. 
- Nabespreking toelichten (kan in 

tweetallen of klassikaal). 
Leerling: 

- In tweetallen of groepjes opdracht 
maken. 

- In nabespreking aangeven wat zij van de 
antwoorden van anderen vinden. 

- Verwoorden hoe ze te werk zijn gegaan.  

Nabespreking Een nabespreking kan in tweetallen (laat de 
leerlingen hun antwoorden met die van de 
buurman/-vrouw vergelijken) of geheel 
klassikaal. Is absolute noodzaak om het 
leereffect van leerlingen na te gaan. Tijdens een 
filmvertoningen zijn leerlingen vaak passief. Zij 
worden actiever door de kijkopdracht.    

Tips Als je er voor kiest om geen kijkopdracht met 
film te doen, is het belangrijk dat je op een 
andere manier feitelijke informatie in je les 
toepast. Bijvoorbeeld door een 
onderwijsleergesprek (niet opgenomen in deze 
lesbrief).    

 

 

 



Titel werkvorm Bronnen bestuderen 

Omschrijving van de werkvorm Leerlingen onderstrepen feiten en meningen in 
een artikel.    

Voorwaarden voor gebruik Het moet duidelijk zijn waar de bron vandaan 
komt. Voor leerlingen op het vmbo zijn kortere 
berichten geschikter dan langere. Lange 
artikelen kan je eventueel is stukjes knippen.    

Niveau 
 

Alle  

Doel(en) a. Kennisoverdracht 
b. Feiten scheiden van meningen. 
c. Aanleiding voor discussie of 

standpuntbepaling.  

Tijdsduur 15-20 minuten, afhankelijk van niveau.   

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen Uitprinten van artikel(en) een voorbeeld in de 
bijlage, en zorgen voor verschillende kleurtjes 
(3).   

Uitvoering Docent:  
- Docent licht opdracht toe: alle meningen 

in dit artikel krijgen een kleurtje, alle 
feiten een kleurtje en waarover je 
twijfelt een ander kleurtje.  

- Nabespreken in duo’s. Twijfelgevallen 
klassikaal.  

Leerling: 
- Zelfstandig de opdracht maken. 
-  Check in duo’s. 
- Meedenken bij twijfelgevallen.  

Nabespreking De nabespreking vindt plaats door in duo’s te 
checken: wat hebben we hetzelfde, wat hebben 
we anders? In het laatste geval moeten 
leerlingen er samen uitkomen wat dan het 
goede antwoord is. Vervolgens worden 
klassikaal de twijfelgevallen besproken: is dit een 
mening of is het een feit?  

Tips Zorg ervoor dat het artikel aansluit bij het niveau 
en de beleefwereld van leerlingen. Begin met 
een voorbeeld van een feit en een mening en 
geef de definitie van de begrippen feit en 
mening.  
Feit: iets dat echt gebeurd is en wat je kunt 
bewijzen. 
Mening: wat iemand vindt of welke gedachten 
iemand over iets heeft.  

 

 

 

 



Titel werkvorm Vraag maar raak 

Omschrijving van de werkvorm Leerlingen stellen vragen en gaan op onderzoek 
uit naar de antwoorden.     

Voorwaarden voor gebruik Het moet duidelijk zijn dat er niet op alle vragen 
al antwoorden zijn en dat sommige vragen door 
verschillende mensen anders kunnen 
beantwoord.     

Niveau 
 

Alle, met name vmbo. 

Doel(en) a. Verwerven van kennis en inzicht in het 
onderwerp. 

b. Uiten van zorgen en vragen.   

Tijdsduur 15-20 minuten, afhankelijk van niveau.   

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen Wit/lijntjes papier   

Uitvoering Docent:  
- Docent licht opdracht toe: je mag alle 

vragen opschrijven die je hebt over het 
onderwerp, tenminste verzin je 2 
vragen. 

- Klassikaal of in groepjes inventariseren 
en onderscheiden a) wat kunnen we nu 
beantwoorden en b) wat moeten we 
nader uitzoeken.  

- Verdelen van nader uit te zoeken en 
meegeven als huiswerkopdracht. 

- Terugkoppeling in volgende les.  
Leerling: 

- In tweetallen vragen bedenken.  
- Opzoeken antwoord vraag als huiswerk. 

Bron vermelden.  
- Terugkoppen volgende les.   

Nabespreking De nabespreking vindt plaats in de volgende les. 
Vragen die onbeantwoord blijven kan je 
parkeren: spreek met de klas af wanneer je ze 
nog een keer bespreekt als er meer over bekend 
is. Vragen kunnen zich ook lenen als stelling voor 
een discussie.   

Tips Spoor leerlingen aan alle vragen te stellen die ze 
hebben en benadruk dat er geen verkeerde 
vragen bestaan.   

 

 

 

 

 

 



Titel werkvorm Stellingen bespreken 

Omschrijving van de werkvorm Leerlingen bespreken met elkaar stellingen/gaan 
daarover in discussie.      

Voorwaarden voor gebruik Het is belangrijk dat de stellingen helder zijn en 
aansluiten op het niveau. Je kan leerlingen zelf 
stellingen laten aandragen. Het helpt om er zelf 
een aantal achter de hand te hebben (zie 
bijlage).     

Niveau 
 

Alle.  

Doel(en) a. Verwerven van kennis en inzicht in het 
onderwerp. 

b. Kunnen toepassen of herkennen van 
begrippen in bepaalde stellingen 
(uitspraken, situaties).   

c. Leren een beargumenteerd standpunt in 
te nemen. 

Tijdsduur 30-40 minuten  

Benodigde voorbereiding en hulpmiddelen Bij een schriftelijke discussie: post-its. 
Kladblaadjes eventueel.    

Uitvoering + varianten Docent:  
- Docent licht opdracht toe: we gaan 

discussiëren over onderwerp. 
- Docent benoemd de omgangsregels. 
- Docent is gespreksleider. Geef duidelijk 

aan dat het niet gaat om wie de 
‘waarheid’ vertelt maar om een 
uitwisseling van meningen.  
  

Leerling: 
- Nemen eerst tijd hun standpunt in te 

nemen (bijvoorbeeld door een argument 
op te schrijven) 

- Doen actief mee. 
 
3 varianten: 

1. Discussie op papier: de stelling staat op 
het bord en leerlingen schrijven een 
argument voor of tegen op een post-it. 
Ze plakken de post-it onder voor of 
tegen. Vervolgens mogen ze een post-it 
pakken van de kant waar ze het niet mee 
eens zijn en daar een tegenargument bij 
verzinnen. 

2. Discussie in cirkels. Er is een binnen en 
een buitencirkel. Leerlingen nemen op 
plaats in een van de cirkels. De leerling 
in de binnenste cirkel mag een argument 
noemen en ruilt daarna van plek met 
iemand uit de buitencirkel. Zo komen zo 
veel mogelijk leerlingen aan het woord. 



3. Discussie-treintje: ieder verzin een 
argument voor en een argument tegen 
de stelling. Leerlingen zitten in een kring. 
Een leerling begint met een voor-
argument. De volgende leerling moet 
een tegen-argument geven. De volgende 
weer een voor-argument enzovoort. 
Extra goed is het als leerlingen op 
elkaars argumenten reageren, stimuleer 
dat. Het is een goede oefening 
leerlingen naar elkaar te laten luisteren 
en een stelling van verschillende kanten 
te bekijken.  

  

Nabespreking Laat de klas reflecteren op wat er goed ging in 
de discussie (succes) en wat er de volgende keer 
beter kan (tip).    

Tips Kies een werkvorm die bij de klas past en 
probeer een discussie niet te forceren. Geef aan 
dat je zelf geen standpunt inneemt maar dat je 
soms de discussie wat op weg helpt met een 
voorbeeld (als je daarvoor kiest).    

 

 

Verantwoording en relevante links 

Als docent maatschappijleer merkte ik dat ik het erg lastig vond om goede manieren te vinden om 

maatschappelijk ingewikkelde thema’s zoals vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen en 

discussies rondom discriminatie te bespreken. Door een bepaald format te gebruiken, namelijk 

voorkennis checken en activeren, kennisoverdracht en scheiden van feit en mening door middel van 

verschillende werkvormen zoals hierboven kwam er in mijn klassen wel een waardevolle discussie op 

gang. Docenten zouden naar mijn mening meer met elkaar moeten delen, zowel successen als 

zorgen met betrekking tot het gesprek in de klas.  

Ik gebruikte voor de lesbrief het handboek vakdidactiek maatschappijleer van het Landelijk 

Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.  

Ook gebruikte ik verschillende media zoals nu.nl, decorrespondent.nl en de Volkskrant. Deze pagina’s 

vond ik erg bruikbaar: 

http://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/spanningen-klas-couppoging-turkije/ voor tips over de 

aanpak 

http://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2016/08/informatie-Turkije.pdf voor 

achtergrondinformatie 

 

 

http://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/spanningen-klas-couppoging-turkije/
http://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2016/08/informatie-Turkije.pdf


 

 


