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Troublespeech
WERKVORM

De ultieme spreekoefening die argumentatie en presentatie op een leuke 
en uitdagende manier combineert: de troublespeech. Het is een individuele 
oefening waarin de spreker zich verbaal moet zien te handhaven in een 
denkbeeldige, vrijwel onmógelijke situatie. Extra leuk: bij deze oefening is er heel 
veel ruimte voor humor!

  De leerlingen oefenen met creatief 
argumenteren, met beeldspraak en 
humor. 

 15:00 - 20:00 min

  Voor de meer ervaren debaters
 Drie leerlingen tot hele klas (in groepjes)

Benieuwd naar onze troubles? Hieronder vind je het overzicht:
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Wat is een troublespeech?
Vertel dat jullie de troublespeech gaan oefenen! Jij kunt een troublespeech 
bedenken of een ‘trouble’ laten kiezen uit onze lijst. Eenzelfde ‘trouble’ voor alle 
deelnemers werkt het beste: je kunt de speeches dan beter met elkaar vergelijken 
en ziet verschillende manieren waarop een situatie aangevlogen kan worden. 
Maximaal vijf leerlingen laten speechen is een goed aantal, want tien minuten aan 
speeches vraagt al de nodige concentratie.

Stap 1

1. Een Tikkie te veel
2. Nepnieuws en slecht nieuws
3. Babywissel
4. Wonderpillen
5. Oliedom?
6. De Nieuwbouw
7. Amsterdam Analytics
8. Het Festival
9. Make-up
10. Balletje slaan met de President

Aan de slag!

11. Naaktslakken
12. De Sigaret
13. De Proefwerken
14. Het Wespennest
15. De Koninklijke Taart
16. Nepaccounts
17. Het Computervirus
18. De Tijgersalamander
19. Zonnebrand
20. De Scholierenstaking
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Voorbereiding
Alle deelnemers krijgen tien minuten tot een kwartier de tijd om hun speech 
van maximaal twee minuten voor te bereiden. Twee minuten lijkt kort, en veel 
leerlingen zullen dit ook ervaren. Maar twee minuten werkt juist heel goed, omdat 
het leerlingen dwingt keuzes te maken en te schrappen. Uiteindelijk leren ze zo het 
belangrijkste voor hun verhaal herkennen, en bijzaken te laten vallen.

Anders dan bij een debat, is bij de troublespeech, naast presentatie, ook aankleding 
en strategie belangrijk! Hieronder de belangrijkste punten. Wil je het nog serieuzer 
aanpakken? Hier vind je onze jurywijzer voor de troublespeech, zodat je de 
leerlingen een cijfer kan geven en gerichte feedback. Vertel je leerlingen natuurlijk of 
en hoe ze beoordeeld worden, en dat ze aan het einde een top en een tip krijgen.

Stap 2

De Troublespeech
Voordat ze zelf aan de slag gaan, kun je klassikaal ons filmpje over de troublespeech laten zien. Trainers 
Imke en Walter leggen in zes minuten uit wat een troublespeech is, lichten de vier tips hiernaast verder toe 
én doen een troublespeech (over naaktslakken in babyvoeding) voor. 

BEKIJK VIDEO 

1. Geef niet jezelf, maar het toeval / de 
omstandigheden de schuld;

2. Zeg dat je het allemaal heel erg vindt, 
maar laat dat helemaal niet zien;

3. Maak van je fout een kracht ;
4. Zet jezelf neer als een held, geef je publiek 

hoop en beloof ze verandering!

Tip!

Presentatie Aankleding Strategie

Bij presentatie let de jury erop of je 
ogen, stem en houding bijdragen 
aan je overtuigingskracht.

Bij aankleding let de jury op de 
stijlmiddelen die je gebruikt om je 
verhaal aan te kleden.

Je strategie heeft te maken met de 
omstandigheden die je toevoegt 
aan de trouble om jezelf te 
verantwoorden. Daarnaast let de jury 
bij strategie ook op de opbouw van je 
verhaal.

Kan je met hulp van je lichaamstaal 
en stemgebruik de jury overtuigen 
dat je gelooft in je verhaal?

Humor, voorbeelden en (spreek)
stijl zijn belangrijke elementen 
in je speech. Zorg jij ervoor dat je 
de zaal doodstil krijgt, of juist de 
lachers op je hand?

Geef jij zo’n creatieve draai aan 
de trouble dat alles in een ander 
daglicht wordt gezet?

https://www.schooldebatteren.nl
https://schooldebatteren.nl/toernooien/nk-troublespeech-sprekerswedstrijd/
https://youtu.be/_8Dq-DyUh14
https://youtu.be/_8Dq-DyUh14
https://youtu.be/_8Dq-DyUh14
https://youtu.be/_8Dq-DyUh14
https://youtu.be/_8Dq-DyUh14
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Tip!

Liever dat leerlingen samenwerken? 
Laat ze dan in groepjes van twee – vijf 
leerlingen de speech voorbereiden én 
bepalen wie de speech geeft.

Speechen
Het speechen kan beginnen! Als docent roep jij telkens de volgende spreker naar 
voren, maar zorg je ook dat ze voor- en achteraf applaus krijgen van de rest van de 
klas. Jij kan zelf de tijd bijhouden, of vraag het aan een leerling die niet zelf gaat 
spreken. Hierbij is het handig als er wordt aangegeven hoe lang de spreker nog heeft: 
bij één minuut, dertig seconden en aftellen van tien seconden.

Stap 3

Bespreken
Begin het feedbackmoment met nogmaals een applaus voor alle sprekers én het 
publiek. Nu kun jij de tip en een top per leerling geven, maar je kunt hier ook de 
rest van de klas bij betrekken. Vraag minimaal twee leerlingen wat zij, op basis van 
presentatie, strategie en aankleding, vonden van de speeches. Laat ze dus ook vooral 
aantekeningen maken en zorg dat ze goed weten wat die drie pijlers inhouden. 
Eventueel kun je ook aan de sprekers zelf vragen wat ze er van vonden: wat ging 
goed en kon beter?

Sluit het feedbackmoment af door de drie belangrijkste tips en tops te herhalen.

Stap 4

Stemmen (Optioneel)
En? Wie gaf de meest overtuigende speech? Laat alle leerlingen (het publiek) 
stemmen: ze krijgen één stem! 

Stap 5

https://www.schooldebatteren.nl
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De troubles

1.  Een Tikkie te veel*
Als minister van Financiën ben je altijd met van alles tegelijk bezig. Prinsjesdag is volgende week al en 
je bent druk bezig de rijksbegroting af te maken. Helaas is er dit jaar sprake van een groot tekort aan 
inkomsten. Je breekt er urenlang je hoofd over, maar een oplossing lijkt er niet te zijn. Je besluit je gedachten 
te verzetten met een leukere taak: de ministervakantie naar Thailand die jij zou organiseren. Je wilt snel 
boeken, dus je stuurt een Tikkie uit naar je collega’s: ‘Ministervakantie naar Thailand’. Helaas stuur je deze 
in je vermoeide toestand niet naar NLMinisters, maar naar NLAlert. Heel Nederland ontvangt een sms-bericht 
met de vraag om €500,- over te maken. Nog geen kwartier later verschijnen verwarrende berichten in de 
media over wat dit mysterieuze Tikkie te betekenen heeft. Jij kan je vlak voor Prinsjesdag natuurlijk absoluut 
geen schandaal veroorloven. Bovendien kunnen die miljoenen Tikkies jouw begrotingsprobleem in één klap 
oplossen. Op een met spoed ingelaste persconferentie vertel jij dat alle Nederlanders moeten betalen en 
waarom.

(*Trouble finale NK Debatteren voor Scholieren 2019/2020

2.  Nepnieuws en slecht nieuws**
Vanwege een wereldwijde virusuitbraak staat het hele land op zijn kop. Als minister van onderwijs besluit 
je alle scholen tijdelijk te sluiten. Na vier weken komt het achtuurjournaal met een verrassende boodschap: 
alle leerlingen gaan sowieso over naar het volgende jaar! Scholieren door heel het land vieren feest. Helaas 
blijkt de journaalstagiair het nieuwtje zonder te checken van Facebook te hebben geplukt. Op het ministerie 
bereid jij jezelf namelijk voor op een persconferentie met een hele andere boodschap: alle leerlingen blijven 
zitten én de zomervakantie gaat niet door. Leg op deze persconferentie aan docenten, leerlingen en ouders 
uit waarom dat juist veel beter nieuws is!

(** Trouble Online Troublespeech Sprekerswedstrijd 2020)

3.  Babywissel
Je bent verloskundige in het ziekenhuis en hebt een erg zware nacht gehad met twee bevallingen. Moeder 
Angela en moeder Iris hebben beide een prachtig zoontje gekregen. Na de bevalling wilde moeder Angela snel 
naar huis zodat ze de ontknoping van Heel Holland Bakt niet zou missen. In alle drukte heb jij de verkeerde 
baby meegegeven: met blauwe ogen en een kaal koppie + jouw vermoeidheid is een fout snel gemaakt... Jij 
twijfelde op dat moment al, maar hebt door de drukte en vermoeidheid niets gezegd. Zes weken later komt 
moeder Angela terug met de baby voor de inentingen. Voor de volledigheid wordt ook de bloedgroep van de 
baby gecheckt. Hierdoor wordt je vermoeden bevestigd: de moeder heeft de verkeerde baby meegekregen. Het 
is namelijk onmogelijk dat een baby met deze bloedgroep van moeder Angela is. Je gaat het gesprek eerst 
met moeder Angela aan en die weigert de baby om te ruilen. Jou lijkt het het beste om de andere moeder dit 
advies dan ook maar te geven: overtuig moeder Iris ervan dat baby’s gelukkig niet zo veel verschillen en dat 
het gewoonweg het makkelijkst voor iedereen is als ook zij de baby houdt.

4.  Wonderpillen
Je bent dé topleerling van de school. Je haalt standaard negens en tienen en de toekomst ziet er rooskleurig 
voor je uit. Je bent al toegelaten op de vervolgopleiding die je graag wil doen én je hebt zelfs een studiebeurs 
gekregen die de gehele opleiding voor je betaalt! Aan de andere leerlingen vertel je dat dit komt doordat je 
elke dag wonderpillen slikt. Zij worden erg nieuwsgierig naar deze pillen en je besluit ze voor 10 euro per 
stuk te verkopen. Omdat je stiekem geen wonderpillen hebt, maak je deze van muizenkeutels. Je verkoopt 
per ongeluk één van deze pillen aan de dochter van de directeur en zij laat deze ‘wonderpil’ aan haar vader 
zien. De volgende dag moet je op gesprek komen bij de directeur. Hij confronteert je met het verkopen van 
muizenkeutels en wil je van school sturen. Jij schiet enorm in de stress en kan dit niet laten gebeuren 
– dan gaat je toekomst eraan! Overtuig de directeur dat je het echt niet zo kwaad bedoelde en dat een 
muizenkeuteltje op z’n tijd helemaal geen kwaad kan: zorg dat je mag blijven!

https://www.schooldebatteren.nl
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5.  Oliedom?
De wereld lijkt het er steeds meer over eens te zijn; als mensen moeten we bewust omgaan met de aarde. 
Bij oliebedrijf ‘Fish’ hebben jullie het daarom nog al eens te verduren, want fossiele brandstof valt steeds 
meer uit de gratie. Gelukkig wordt olie nog steeds veel gebruikt, en jullie doen ook hier en daar wel iets 
terug. Jij als directeur werkt dan ook hard om hier een balans in te vinden, want er moet toch ook brood 
op de plank komen. Als dank voor jouw harde werk is er nu besloten dat je een aardige bonus ontvangt 
van 20 miljoen. Uiteraard vinden tegenstanders van ‘Fish’ en fossiele brandstoffen dit schandalig. Tijdens 
een persconferentie moet jij de pers en boze burgers overtuigen dat 20 miljoen een heel redelijk bedrag is, 
aangezien je jaarsalaris van 1.6 miljoen nauwelijks omhoog is gegaan.

6. De Nieuwbouw
Je school kampt al jaren met ruimtegebrek. Als tussenoplossing wordt tijdelijk gebruik gemaakt van 
noodlokalen op verschillende locaties in de stad. De (nieuw)bouw van de school staat al jaren op de agenda, 
maar nu heeft de gemeente dan ook eindelijk een nieuwe locatie gevonden. Er is echter één nadeel: de nieuwe 
locatie wordt op dit moment gebruikt door vereniging ‘Ons Volkstuintje’. De vereniging en de eigenaren van 
de volkstuinen hebben al laten weten dat ze niet van plan zijn te vertrekken en actie gaan voeren. Dit brengt 
de gemeenteraad aan het twijfelen. Als vertegenwoordiger van de school moet jij de gemeenteraad uitleggen 
waarom de nieuwbouw van je school absoluut door moet gaan.

7.  Amsterdam Analytics
Je bent de baas van het internationaal gerenommeerde bedrijf Amsterdam Analytics. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in het inzetten van data voor verschillende doeleinden. Eén hiervan is het maken van 
doeltreffende verkiezingscampagnes. Zelfs de huidige premier heeft jullie gevraagd te helpen bij de volgende 
campagne voor de Tweede Kamer. Je wilt deze belangrijke klant natuurlijk tevreden houden en besluit 
daarom een bulk data te kopen van het grootste sociale mediaplatform van Nederland. Zonder deze data 
kunnen jullie eigenlijk geen zinnig advies geven over een nieuwe verkiezingscampagne, dus de informatie 
die deze data met zich meebrengt is erg welkom. Het probleem met deze data is alleen dat de gebruikers 
geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik hiervan. Toch besluit je deze verkiezingscampagne te 
starten en dankzij deze data weten jullie precies de juiste mensen te bereiken – hier en daar door creatief 
om te gaan met de waarheid. In de prognoses doet de partij het dan ook beter dan ooit: ze staan op meer dan 
vijftig zetels. De champagne om dit succes te vieren staat al koud, wanneer vlak nadat alle stemmen binnen 
zijn uitlekt dat jullie deze data onrechtmatig hebben ingezet. Het ontwikkelt zich binnen enkele uren tot een 
groot schandaal en in de pers wordt al gesproken van ‘verkiezingsfraude’. In een persconferentie probeer je 
het Nederlandse volk te overtuigen dat het gebruik hiervan alleen bedoeld was voor de goede zaak en dat de 
premier en zijn partij niets te verwijten valt. Sterker nog, dat ze het gewoon verdienen om te gaan regeren.

8.  Het Festival
Je zit in de organisatie van het festival Pinkrock. Vorig jaar was het een muzikaal succes, maar een 
organisatorische ramp. Mensen stonden uren in de rij voor de toiletten en er was te weinig eten en drinken 
ingekocht. Dit jaar gaat het aanvankelijk goed, maar na een hevige stortbui ontaardt het einde van het 
festival in een modderige chaos: feestgangers moeten uren op de bus wachten en auto’s kunnen de 
parkeerplaats niet af. Mensen dienen klachten in en het concert komt (wederom) heel slecht in het nieuws. 
Jij legt de volgende dag uit aan partners, sponsoren en de pers hoe dit kon gebeuren en dat je met het volste 
vertrouwen uitkijkt naar de volgende editie.

9.  Make-up
Je bent directeur van een bedrijf dat bekend staat om zijn speciale veganistische make-up. Nu is bekend 
geworden dat er wél degelijk dierlijke producten in jouw make-up zitten. Je medewerkers wisten hiervan en 
wilden deze precaire kwestie al eerder aankaarten. Jij hebt dit echter steeds weggewuifd, omdat je wist dat 
het zoeken en testen van een nieuw ingrediënt heel veel geld zou gaan kosten. Nu het is uitgelekt, moet je de 
Voedsel- en Warenautoriteit uitleggen wat er gebeurd is en overtuigen dat ze je vergunning niet intrekken.
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10. Balletje slaan met de President
Als journalist kun je nog wel wat bekendheid gebruiken: ondanks dat je je al jaren enorm uit de naad werkt, 
betaalt dit zich nog te weinig uit en is je grote droom van een eigen tv-show nog buiten handbereik. Er biedt 
zich een kans aan, maar je potentiële baas twijfelt omdat je nog te weinig bekend bent. Tegelijkertijd geef je 
een klein interview aan de ‘Gele Utrechter’ waarin je door een combinatie van enthousiasme en een sprankje 
wanhoop iets te hoog van de toren blaast over jouw ontmoeting met Donald Trump op zijn Golfclub Mar a 
Lago. Je dikt je golfkwaliteiten iets aan, en voordat je het weet voeg je hier ook aan toe dat je golfhoogtepunt 
het golfen met Trump was. Dit bijzondere verhaal wordt door andere – grotere – media opgepikt en zorgt er 
uiteindelijk voor dat je zelfs wordt aangenomen voor die droombaan! Hoe is niet helemaal duidelijk, maar 
Trump zelf krijgt ook lucht van dit verhaal en schrijft op zijn Twitter-account dat het ‘fake news’ is en dat 
"deze journalist maar beter ontslagen kan worden" wil hij óóit nog met Nederland samenwerken. Aan jou de 
taak om je nieuwe baas ervan te overtuigen dat het slechts een klein leugentje om bestwil was en dat hij je 
de kans moet geven te laten zien wat je in huis hebt.

11. Naaktslakken
Je bent directeur van een internationaal bekende fabriek voor babyvoeding en vruchtensappen. Al jaren 
gebruikt je bedrijf naaktslakken bij het maken hiervan, omdat deze slijmerige beestjes een speciale 
smaak hebben én belangrijke vitamines bevatten. Een undercoverteam van de concurrent is hier nu achter 
gekomen en heeft het bewijs naar de pers gelekt. Je communicatieadviseur zegt dat de enige optie een 
persconferentie is, om iedereen gerust te stellen. Leg aan de toegestroomde pers en ouders uit wat er is 
gebeurd.

12. De Sigaret 
Je bent directeur van een school waar je een fel anti-rookbeleid voert. Op het schoolplein mag door zowel 
docenten als leerlingen niet worden gerookt. Wordt iemand toch betrapt, dan volgt een schorsing. Op een 
avond staat een aantal leerlingen van de school op het schoolplein en zien ze je in je kamer zitten, mét een 
sigaret in je hand. Je maakt de sigaret meteen uit, maar het kwaad is al geschied. De volgende dag ontvang 
je boze brieven en komen de leerlingen met spandoeken het schoolplein op. Geef naar aanleiding hiervan een 
speech aan een aula vol boze leerlingen en collega’s om uitleg te geven.

13. De Proefwerken 
Je bent docent op een middelbare school. Eén van je klassen heeft net een toets gemaakt waar ze enorm 
tegenop zagen en al weken voor aan het blokken waren. Je wilde de toetsen daarom snel nakijken en bent 
in de bus onderweg naar huis alvast begonnen. Je was zo verdiept in de toetsen, dat je bijna vergat uit te 
stappen. Nog net op tijd drukte je op de rode stopknop en stapte je bij de juiste halte uit. Maar, in alle stress 
ben je de toetsen vergeten: die liggen nog in de bus. Leg aan de klas uit wat er gebeurd is. Overtuig ze dit als 
iets positiefs te zien, omdat ze een extra kans kijken om een toets te maken!

14. Het Wespennest
Als directeur van warenhuis ‘Het Wespennest’ heb je altijd aangegeven dat je wespen een warm hart 
toedraagt en alles wilt doen om deze dieren te helpen en te beschermen. Sterker nog, je hebt veel succesvolle 
campagnes opgezet rondom deze kleine werkers en hier veel aan verdiend. Nu is uitgelekt dat ‘Het 
Wespennest’ juist bíjdraagt aan het uitsterven van de wesp, door onder anderen te investeren in wesp- 
onvriendelijke bestrijdingsmiddelen. De door de overheid gesteunde actiegroep ‘Stop het Wespen-Pesten’ is 
uitermate teleurgesteld en heeft je gevraagd om uitleg te geven.

15. De Koninklijke Taart 
Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk brengt op een zomerse dag een staatsbezoek aan 
Nederland. Jij bent echter fel tegenstander van koningshuizen. Op het programma voor het staatsbezoek 
staat een korte rijtoer in de koninklijke koets, gevolgd door een feestelijke ontvangst in het Paleis op de Dam. 
Jij staat langs de route en op het moment dat de koets langskomt, stap je naar voren en wil je als protest 
een taart tégen de koets gooien. Maar, vanwege het warme weer staan de ramen open en gooi je de taart 
récht in het gezicht van de Koningin. Je wordt opgepakt door de Koninklijke Marechaussee en moet uitleggen 
waarom je dit hebt gedaan.
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16. Nepaccounts
Jouw carrière als zanger loopt een beetje spaak. Er komen nèt niet genoeg mensen naar je optredens en de 
hits op YouTube blijven een beetje rond het gemiddelde hangen. Samen met je manager probeer je dit al een 
tijdje te verbeteren, maar tot nu toe heeft niets gewerkt. Na de uitkomst van een nieuwe single schrijven 
een paar vrienden een positieve tweet hierover. Vol verbazing zien jij en je manager dat deze tweets opeens 
leiden tot nóg meer positieve tweets. Dit brengt jullie op een lumineus idee: met verschillende nepaccounts 
gaan jullie reageren op YouTube-filmpjes, persberichten en tweets over jouw muziek. Tijdens het plaatsen 
van de berichten laten jullie je af een toe wat meeslepen; hoe mooier hoe beter. Zo schrijft je manager het 
ongelofelijk bijzondere verhaal dat je naast iemand zat in het vliegtuig die jouw muziek aan het luisteren 
was maar totaal niet door had dat jij het was die naast haar zat en deel jij het verhaal dat je een aanbod om 
met U2 een nummer op te nemen hebt afgeslagen; het voelde creatief gezien niet goed. De verhalen krijgen 
steeds meer bekendheid en daarmee groeit ook het scepsis. Fanatieke social media-gebruikers gaan de 
verhalen checken en al snel komen ze er achter dat er nepaccounts zijn gebruikt om nepverhalen te delen. 
Je fans zijn boos, teleurgesteld en verdrietig en eisen een verklaring. Na wat tegenstribbelen geef je dan 
eindelijk die verklaring, om zo je fans te behouden.

17. Het Computervirus
Je hebt stage gelopen bij een bedrijf. Tijdens deze stage werd je maar weinig uitgedaagd, dus heb je 
tussendoor ook wat tijd besteed aan Facebook en YouTube. Ook heb je het laatste seizoen van Game of 
Thrones gedownload. Nu blijkt dat via deze downloads een trojan horse op de server van het bedrijf terecht 
is gekomen. Dit virus heeft alle klantbestanden, facturen en e-mailverkeer platgelegd: het is één groot 
drama. De schade voor het bedrijf is enorm. Het bedrijf beschuldigt jou, maar feit is dat de beveiliging van de 
computers ver beneden peil was en dat er nauwelijks back-ups zijn gemaakt. Aan jou de taak om je excuses 
aan te bieden, maar er óók voor te zorgen dat je een voldoende krijgt voor je stage.

18. De Tijgersalamander
In jouw gemeente is een grote behoefte aan nieuwe woningen. De gemeente wil woningen laten bouwen op 
een braakliggend terrein en veel mensen hebben al interesse getoond in die woningen. Jij bent voorzitter 
van de actiegroep ‘Het Groene Front’ en gaat de gemeente overtuigen dat het terrein echt niet mag worden 
volgebouwd. Het terrein is namelijk een belangrijk leefgebied voor de welbekende tijgersalamander (een 
ernstig bedreigde diersoort). Namens Het Groene Front moet jij de gemeenteraad overtuigen waarom de 
tijgersalamander niet vergeten moet worden en het nieuwbouwproject echt niet door moet gaan.

19. Zonnebrand 
Je bent directeur van een bedrijf dat zonnebrandcrèmes produceert. Je bent commercieel ingesteld en 
hebt de afgelopen jaren flink wat ingrediënten vervangen door goedkopere alternatieven. Je wist dat 
de beschermingsfactor van de zonnebrand hierdoor lager zou kunnen worden. Nu heeft consumenten- 
programma Sonar een zonnebrandtest gedaan en in plaats van een gezonde bruine kleur, waren de 
proefpersonen tomatenrood na een half uurtje in de zon. De beschermingsfactor van jouw zonnebrand blijkt 
dus inderdaad veel lager te liggen dan op de verpakking wordt aangegeven. Zo blijkt ‘jouw’ factor 30 in 
werkelijkheid slechts factor 10 te zijn. Je wordt uitgenodigd om in het programma uitleg te geven.

20. De Scholierenstaking
Afgelopen jaar was er een scholierenprotest tegen de bezuinigingen op onderwijs en het lerarentekort, 
waardoor er nu heel veel ongekwalificeerde docenten voor de klas staan. Sommige lessen waren echt 
beneden peil waarna er werd besloten te staken. Jij was als scholier een van de stakingsleiders. Wat een 
optocht richting het centrum moest worden, liep uit op een drama. Er is met eieren gegooid, auto’s zijn 
bekrast en er is gevochten met de politie. De politie wil jou, als leider van de opstand, verantwoordelijk 
houden voor de schade: in totaal bijna 2,2 miljoen euro. In de rechtszaal leg jij in een vlammend betoog aan 
de rechter uit waarom jij niet de verantwoordelijke bent.

Op www.schooldebatteren.nl staan nog meer lestips, stellingen en trainingen! BEKIJK 
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