
      

 

Week 46 

 

Bouwsteen: Zijn we het eens? 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Toren van Babel 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Zijn we het eens? 

 

 
 
ELEMENT 
 

God zorgt dat de bewoners van Babel elkaar niet meer verstaan. 

 
INTRODUCTIE  
 

Het verhaal veronderstelt dat er een tijd is geweest dat alle mensen dezelfde taal spraken. Ze zaten allemaal op 

dezelfde lijn en begonnen zo aan een mega groot project. Ze begonnen zichzelf wel erg goed en belangrijk te vinden. 

God vond dat niet zo’n goed idee. Het kon uit de hand lopen. Waarom was het niet goed? Wat gebeurt er als 

mensen te veel in zichzelf gaan geloven en zich beter gaan voelen dan de rest? Heeft verwarring ook zijn goede 

kanten? Elkaar niet verstaan kan bij mensen van goede wil voordelen opleveren. Je wordt gedwongen je 

argumenten beter te verwoorden. En vooral ook beter te luisteren naar de ander. En zelfs als je 'dezelfde taal' 

spreekt, versta en begrijp je elkaar dan altijd wel? Wat is daarvoor nodig? 

 
 
 
 
 
HET VERHAAL TOREN VAN BABEL  

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Toren van Babel 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen 

 niets 

 

Toren van Babel 

 

Zijn we het eens? 



 

 

 

 

naar Gen 11; 1-9 

Vertel het verhaal 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Tip bij gesprek: 

Help de leerlingen met het zoeken naar de figuurlijke betekenis van 'elkaars taal spreken'. Het is belangrijk dat het 

begrip taal verbreed kan worden. 
 
Verhelderingsvragen: 

 Wat kan worden bedoeld met de zin: 'iedereen spreekt dezelfde taal.'?  

 Wat vindt God ervan dat de mensen besluiten om samen deze bouwprojecten aan te gaan?  

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij weleens ervaren dat er verwarring was bij jezelf en/of in contact met anderen? Hoe was dat voor je?  

 Welke talen spreek jij (Nederlands, Engels, Straattaal, zelfbedacht)? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Is verwarring iets dat bijdraagt aan de wereld of is het iets vervelends? Leg uit waarom.  

 Is het goed als iedereen precies hetzelfde wil en het eens is met elkaar?  

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Tip bij de uitvoering 

Kijk of de opbrengsten een relatie hebben met de gedragsmethode die er op school is (b.v. Kanjertraining, Leefstyle, 

Vreedzame School) en kijk of er een relatie is te leggen voor de leerlingen. 

 

 

Debat over de stelling   'Het is goed als iedereen precies hetzelfde wil.' 

 

Bij deze opdracht gaat het er niet perse om wie er gelijk heeft maar meer wie de beste argumenten kan bedenken. 

Zo krijgen ze misschien ook oog voor de manier waarop politici argumenteren op de televisie en kiezers naar zich 

toe trekken.  

  

Stap 1 

 De leerlingen vormen tweetallen  

 De tweetallen formuleren 2 argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling.  

Stap 2 

 Twee tweetallen vormen samen een viertal.  

 Het viertal bespreekt de argumenten en kiest twee voor en twee tegen uit.  Daarmee gaan ze verder. 

 
Stap 3 



 

 

 

 

 Twee viertallen vormen samen een achttal. (hiermee zou de groep in drie gelijke delen moeten zijn 

verdeeld). 

 
Een groep krijgt de opdracht voor de stelling verder te werken 

Dat betekent dat ze de argumenten voor de stelling verder gaan uitwerken en sterker maken en misschien 

samenvoegen of herformuleren. Zij moeten hun positie straks verdedigen. Ze wijzen twee sprekers aan die om de 

beurt hun stelling aan verdedigen. 

 

Een groep krijgt de opdracht tegen de stelling verder te werken, 

Dat betekent dat ze de argumenten tegen de stelling verder gaan uitwerken en sterker maken en misschien 

samenvoegen of herformuleren. . Zij moeten hun positie straks verdedigen. Ze wijzen twee sprekers aan die om de 

beurt hun stelling aan verdedigen. 

 

Een groep is zwevend en werkt nog naar beide kanten verder.  

Zij zullen zich straks aan gaan sluiten bij een van beide partijen. Zij moeten blijven twijfelen maar wel heel goed 

duidelijk maken voor zichzelf welke argumenten voor hen het belangrijkst zijn. Op basis daarvan sluiten zij zich aan 

bij een partij. Zij bepalen wie er gaat winnen. 

 

De groep met argumenten voor de stellen begint met argumenten uit te spreken. De groep tegen reageert daarop 

vanuit hun argumenten. Ze mogen niet door elkaar heen spreken. 

Dit gaat door totdat ze door hun argumenten heen zijn. 

Tussentijds mag de groep éénmaal een time-out aanvragen.  

 

De zwevende groep luistert goed en overlegt. De leden van deze groep mogen zich aansluiten bij de partij voor of 

tegen. Ieder lid van de zwevende groep beslist zelf wat hij/zij kiest. Dit doen ze op de geloofwaardigheid van de 

argumenten. 

De groep die het grootst eindigt heeft gewonnen 

 

Afsluiting 

Bespreek met de leerlingen:  

 Wat is het resultaat, wie heeft er gewonnen/verloren en hoe komt dat?  

 Nog belangrijker , hoe verhouden de 'winnaar' en 'verliezer' zicht tot deze werkelijkheid.  

 Het minderheidsstandpunt in het debat kan namelijk nog steeds heel relevant en van waarde zijn.  

 Vraag aan de leerlingen hoe zij dat zien. 

 Kijk tot slot of de opbrengsten een relatie hebben met de gedragsmethode die er op school is (b.v. 

Kanjertraining, Leefstyle, Vreedzame School) en kijk of er een relatie is te leggen voor de leerlingen.  

 
 


