Docentenhandleiding
discussiekaarten
Een discussiekaart bestaat uit een stelling met daaronder een lege ruimte waar leerlingen
kunnen opschrijven of ze vinden dat de stelling wel of niet klopt.
In de nabespreking kan de docent de leerlingen argumenten voor beide meningen (op
het bord) laten opschrijven.
Procedure:
1.
2.
3.

leerlingen schrijven zelf op wat zij vinden (klopt of klopt niet) en waarom
in kleine groepjes lezen leerlingen aan elkaar voor wat zij vinden en praten
hierover
klassikaal wordt nabesproken en argumenten worden opgeschreven.

Voorbeeld argumentatie per stelling:
Thema 1 Scheiding der machten
Discussiekaart 1
Mensen hebben vaak vooroordelen. Rechters zijn ook mensen en zullen dus ook wel
vooroordelen hebben als zij rechtspreken.
Klopt
Ook een rechter denkt snel dat iemand die al eerder
veroordeeld is geweest, het nu ook wel gedaan zal
hebben.

Klopt niet
Een rechter leert in zijn opleiding hoe hij dit kan
voorkomen.

Discussiekaart 2
Als een land juryrechtspraak heeft, oordeelt de bevolking over de straf die verdachten
krijgen. Dat is eerlijker.
Klopt
Gewone mensen weten beter wat er leeft en kunnen
daarom beter oordelen over de straffen.

Klopt niet
Gewone mensen zijn niet zo deskundig als rechters,
en weten veel minder wat voor straffen in soortgelijke
gevallen gegeven worden.

Discussiekaart 3
De regering is de baas in Nederland. Maar het is goed dat er rechters zijn die oordelen of
de regering geen fouten maakt.
Klopt
Iedereen kan fouten maken, ook de regering. Dus is
het goed dat er rechters zijn om te beoordelen of de
regering een fout heeft gemaakt.

Klopt niet
Iemand moet het laatste woord hebben. In Nederland
is dat de regering. Je blijft bezig als de regering door
de rechter op het matje geroepen kan worden.

Thema 2 Rechtsgebieden
Discussiekaart 1
Er zijn teveel regels en wetten in Nederland. Mensen kunnen daardoor niet weten welke
regels en wetten er allemaal zijn. Er kunnen er beter een heleboel worden afgeschaft.
Klopt
Nederland is een land met teveel regels. Daardoor is
het onmogelijk je aan al die regels en wetten te
houden.

Klopt niet
Er kunnen op veel verschillende gebieden ruzies
ontstaan. Daarvoor zijn al die regels en wetten nodig.
Mensen hoeven ze niet te kennen als ze er niet mee
te maken hebben.

Discussiekaart 2
Het is goed dat de rechter beslist welke ouder na een echtscheiding voor de kinderen
gaat zorgen. In het geval dat ouders er zelf niet uitkomen.
Klopt
Een rechter is onpartijdig en zal bij de beslissing altijd
kijken naar wat het beste is voor de kinderen.

Klopt niet
Een rechter moet zich niet bemoeien met zaken
tussen kinderen en hun ouders. Het gezin kan ook
een oplossing zoeken samen met een
maatschappelijk werker.

Discussiekaart 3
Het is een goede zaak dat mensen in Nederland die het er niet mee eens zijn dat er een
snelweg bij hun huis wordt aangelegd, naar de rechter kunnen stappen.
Klopt
Gewone mensen hebben weinig invloed. De overheid
kan anders maar doen wat ze zelf wil.

Klopt niet
Dat mensen voor elk probleem met de overheid maar
naar de rechter kunnen gaan kost veel te veel tijd en
geld.

Thema 3 Rechter en uitspraak
Discussiekaart 1
Er moeten veel meer Europese wetten komen in plaats van puur Nederlandse wetten.
Alle grenzen in West-Europa gaan steeds meer vervagen
Klopt
Het is heel raar als aan de ene kant van de grens iets
niet mag, maar aan de andere kant wel. Dan kun je
beter Europese wetten maken.

Klopt niet
Nederland heeft heel eigen gewoonten en gebruiken
en die moeten niet vervangen worden door Europese
wetten.

Discussiekaart 2
Wanneer een rechter niet voor 100% zeker weet of iemand schuldig is moet de
verdachte worden vrijgesproken.
Klopt
Het is heel ernstig als iemand onschuldig naar de
gevangenis moet. Dus moet de rechter 100% zeker
van de uitspraak zijn.

Klopt niet
100% zekerheid heeft een strafrechter nooit. Maar bij
overtuigend bewijs kan een strafrechter wel een
uitspraak doen.

Discussiekaart 3
Het is oneerlijk dat de rechter ‘gewoonten en gebruiken’ een rol laat spelen in het
oordeel. Dit leidt tot ongelijke straffen voor dezelfde misdrijven. In het ene deel van
Nederland kan iets als veel ernstiger worden beoordeeld dan in een ander deel.
Klopt
Wetten zijn gemaakt voor alle Nederlanders. Daar
staat in wat wel en niet mag. Iedere Nederlander
moet volgens de wet gestraft worden, en niet volgens
verschillende gewoonten en gebruiken.

Klopt niet
Binnen Nederland verschillen de manieren en
gewoonten van mensen. Kijk maar naar het verschil
tussen mensen uit de stad en het platteland. Het is
goed dat de rechter daar rekening mee houdt.

Thema 4 De strafzaak
Discussiekaart 1
Zware gevangenisstraffen zorgen voor mindere criminaliteit.
Klopt
Zware (lange) gevangenisstraffen schrikken af.
Mensen zijn dan banger om iets strafbaars te doen.
Ze zullen minder snel een misdrijf plegen.

Klopt niet
Zware (lange) gevangenisstraffen verminderen de
criminaliteit niet. Kijk maar naar de Verenigde Staten.
De straffen zijn daar veel hoger dan in Nederland
maar de criminaliteit is er niet minder door.

Discussiekaart 2
Rijke mensen kunnen duurdere en betere advocaten betalen dan armere mensen.
Daarom moet iedere verdachte een advocaat toegewezen krijgen door de overheid. Dan
verdwijnt het verschil.
Klopt
Bij mensen leeft het idee dat rijke mensen
makkelijker onder een straf uitkomen door het
inhuren van dure advocaten. Iedereen moet het recht
hebben op dezelfde verdediging. Dus niet meer een
advocaat laten inhuren maar deze toewijzen.

Klopt niet
Een verdachte moet vertrouwen hebben in de
advocaat, daarom is het goed dat hij/zij zelf een
advocaat kan uitkiezen. De rechter laat zich niet
beïnvloeden door ‘goedkope’ of ‘dure’ advocaten.

Discussiekaart 3
Halt-straffen zijn een goede zaak. De gestrafte kan dan iets goed maken bijvoorbeeld
door voor niets te werken voor de maatschappij.
Klopt
Dat is beter dan opsluiten in de gevangenis. De
gestrafte kan daar niets doen voor anderen.

Klopt niet
Als jongeren iets ergs gedaan hebben, moeten ze
echte straffen te krijgen. Halt straffen zijn dan veel te
licht.

