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Voorbeelden van krachtige kwesties  
Krachtige kwesties zijn er in allerlei variaties. Van serieus tot grappig. Van alledaags tot 
schools. Van fantasie tot realiteit. Hieronder een aantal voorbeelden: 
 
• Je bent jarig. Je hebt een mooie schaal met fruitspiesjes mee om uit te delen. Net 

voordat je bij school bent, struikel je. Jij valt, en de schaal ook. Alle stokjes met fruit 
liggen op de grond. Wat nu? 

• Stel, jij bent de burgemeester van [jullie woonplaats]. Waar zou je geld aan besteden? 
• Alle muren in de school moeten geschilderd worden. De schilder kan niet in de 

schoolvakantie komen. Hij kan alleen volgende week, op een schooldag… 
• Stel je voor: je gaat straks naar de wc. Je loopt in de gang en dan komt er ineens een 

olifant aan... 
• Je buurvrouw heeft een hond. Soms mag jij hem uitlaten. Vandaag ga je met de hond 

naar het bos. Hij wil graag spelen, dus je maakt zijn riem los. Even later zie je hem opeens 
niet meer…  

• Stel je voor: het gaat vanavond sneeuwen. En niet een beetje, maar heel erg. En het blijft 
dagen sneeuwen… 

• In de buurt werken werklui aan de elektriciteitsleiding. Stel: er gaat iets fout en de 
elektriciteit (in de school, in je huis, in de buurt) valt uit. Wat dan?  

• Stel je voor: op een druk kruispunt, midden in de stad, vallen opeens de verkeerslichten 
uit… 

• Je wint een prijs: je mag op vakantie naar een onbewoond eiland! Er is daar helemaal 
niets. Je mag één koffer meenemen.  

• Boris en Nina komen uit XXX. Ze zijn al zes jaar in Nederland en gaan hier ook naar 
school. Nu zegt de minister dat ze niet langer mogen blijven. Ze moeten terug naar XXXX. 
Wat nu? 

• Het klimaat op aarde verandert: de aarde wordt steeds warmer. Het ijs op de Noord- en 
de Zuidpool is aan het smelten. Daardoor komt het water in de zee steeds hoger te 
staan. En Nederland ligt heel laag…  

• Op sommige plekken op de wereld leven beren in het bos. Als het ’s winters koud wordt, 
houden ze een winterslaap. Dat duurt meestal tot april. Maar nu is het in februari al een 
hele week heel lekker warm. En er is één beer wakker geworden: hij kruipt zijn hol uit. 

 
Tip: gebruik afbeeldingen om de introductie van de kwestie te ondersteunen.  

 
Je kunt natuurlijk ook een van de praktijkvoorbeelden gebruiken van de website 
www.lowan/taaldenkgesprekken: 
• Je komt thuis van buitenspelen. De deur is dicht en er doet niemand open…  
• Er is een tijger ontsnapt uit de dierentuin, en hij loopt in de buurt van de school!  
• Je hebt je been gebroken. In het ziekenhuis heb je gips gekregen. Nu kom je thuis, maar 

je kunt niet lopen… 
• Je viert je verjaardag in het park. Je hebt van alles gekocht en gemaakt, maar bent 

vergeten om naar het weerbericht te kijken. Vlak voordat de gasten komen, begint het te 
regenen… 


