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Toernooitraining
VOOR LEERLINGEN/STUDENTEN

Doet jouw school of debatteam mee aan een van onze debattoernooien? Een 
toernooitraining bereidt jullie perfect voor! Onze jonge, ervaren trainers gaan op 
een actieve en praktische manier met jullie aan de slag. Veel van hen hebben zelf ook aan een debattoernooi 
meegedaan en weten wat bij een goede voorbereiding komt kijken. De nadruk tijdens de toernooitraining ligt 
op veel oefenen en doen. Na de training zijn de leerlingen klaar voor het toernooi en weten ze wat hen op een 
toernooidag te wachten staat!
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Het volgen van een toernooitraining is geen 
voorwaarde, maar wel sterk aan te bevelen. Al eerder 
meegedaan? Ook dan is een toernooitraining een 
goed idee. Een toernooitraining is altijd op maat 
en aangepast op het niveau van de deelnemers. 
We oefenen met debatteren en speechen in de klas 
en kijken welke vaardigheden de leerlingen nog 
extra kunnen ontwikkelen als voorbereiding op het 
toernooi. 

Vaardigheden
Debatteren is een leuke en uitdagende manier om 
leerlingen zich te laten verdiepen in onderwerpen 
waar ze zich normaal gesproken misschien niet mee 
bezighouden. Met debatteren leren ze elkaar en de 
wereld beter begrijpen. Bovendien geeft het (durven) 
spreken hen zelfvertrouwen. 

Debatonderwijs is een actieve manier om de 
spreek- en luistervaardigheid te oefenen tijdens 
Nederlands. Het sluit aan bij de kerndoelen van 
Burgerschapsonderwijs en Maatschappijleer. 
En is het een middel om op een actieve manier 
onderwerpen te bespreken bij andere vakken zoals 
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie door 
bijvoorbeeld over de evolutietheorie of de opkomst 
van het populisme te debatteren.

Praktische info

Doelgroep
Een toernooitraining is op maat gemaakt en 
geschikt voor elk onderwijsniveau.

Duur
Een training duurt één dag (eventueel 
verdeeld over twee dagdelen)

Aantal leerlingen
De training is geschikt voor een klas van 
ongeveer 25 leerlingen.

Kosten
€ 325,- (excl. € 50,- reiskostenvergoeding).
onze debattrainingen zijn vrijgesteld van btw

http://www.schooldebatteren.nl
http://www.schooldebatteren.nl
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Heb je een vraag over onze toernooitrainingen? Bel Roos of Josje via 035-6252051 
of neem contact op per mail trainingen@debatinstituut.nl

Roos Lingbeeek
Projectmanager 

Trainingen

Josje van der Meer
Projectmanager 

Trainingen

Start met debat
WIJ HELPEN JE OP WEG

De wereld ligt aan hun voeten en daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren 
de 21st century skills hebben om zelfstandig en vol vertrouwen hun plek in deze 
maatschappij te vinden. Door te debatteren vergroten leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden. Het 
versterkt burgerschapsvaardigheden als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening 
van anderen, en het vergroot het zelfvertrouwen. Debatteren geeft daarmee – zonder veel extra werk, tijd of 
moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs.

Waarom debatteren?
Debatteren zorgt ervoor dat leerlingen overtuigender 
durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren 
en nieuwsgierig blijven naar de ideeën van een 
ander. Vandaar dat wij al meer dan twintig jaar 
debatactiviteiten voor leerlingen organiseren. 
Debatvaardigheden geven kinderen en jongeren 
meer zelfvertrouwen, het leert ze kritisch denken, 
respect hebben voor de standpunten van anderen 
en het vermogen om overtuigend hun mening te 
kunnen verwoorden. 

Waarom samenwerken met ons?
Met een jong, gedreven team, enthousiaste trainers 
en al meer dan twintig jaar aan ervaring helpen wij 
docenten aan speelse manieren om debatonderwijs 
een plek op school te geven. Ons debatonderwijs 
is vernieuwend en sluit aan bij de doelgroep en de 
actualiteit. Onze debatactiviteiten op school zijn 
altijd op maat, in overleg bepalen we graag waar de 
focus in bijvoorbeeld trainingen op moet liggen.

http://www.schooldebatteren.nl
mailto:trainingen@debatinstituut.nl
http://www.schooldebatteren.nl
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Op maat
VOOR ELK NIVEAU

Onze debatactiviteiten op school zijn altijd op maat, en geschikt voor elk niveau! 
Doordat een debat altijd over een opgelegde  mening gaat – je bent of voor of tegen 
een stelling – leren kinderen en jongeren in een veilige sfeer hun mening te uiten. Onze debatactiviteiten 
en het lesmateriaal dat we maken is speciaal op hen afgestemd: laagdrempelig, speels en activerend. De 
nadruk tijdens het debatteren ligt op samenwerking, niet op winnen en we besteden vooral veel tijd aan 
oefenen. Spreken leer je immers vooral door het te doen!

Debatteren op de 
basisschool
Onze debatactiviteiten 
in het basisonderwijs 
zijn een eerste 
introductie tot 

debatteren. Door te 
debatteren bouwen 

kinderen aan hun 
woordenschat. Ze worden 

mondiger, leren beter hun verhaal te doen en op 
een actieve, uitdagende manier om over actuele 
maatschappelijke vraagstukken na te denken. 
Daarnaast leren ze ook dat het oké is om een 
eigen mening te hebben, net zoals dat het oké is 
voor de ander om een andere mening te hebben. 
De leerlingen leren zich verplaatsen in de ander 
en daarmee ook kritisch nadenken over hun 
eigen ideeën.

Debatteren op het vmbo 
Tegenwoordig wordt er veel van leerlingen 
gevraagd. Vmbo-leerlingen missen daarbij soms 
het zelfvertrouwen of de vaardigheden om hun 
mening te uiten. Door ze handvatten te geven om 
te spreken, durven ze eerder hun mond open te 

doen en leren ze dat hun mening ertoe 
doet. Debatonderwijs is een 

leuke en uitdagende manier 
om leerlingen zich te laten 

verdiepen in onderwerpen 
waar ze zich normaal 
gesproken misschien niet 
mee bezighouden. Met 

debatteren leren ze elkaar 
en de wereld beter begrijpen.

Debatteren op havo/vwo
Debatonderwijs maakt van jongeren mondige 
burgers. Door te debatteren vergroten leerlingen 
hun woordenschat en het analytisch denken, 
argumenten en presenteren. De stellingen die 
we gebruiken zijn niet alleen prikkelend, maar 
ook actueel. Daardoor leren ze zich te verdiepen 
in maatschappelijke onderwerpen en vergroten 
ze hun betrokkenheid bij de maatschappij. 
Daarnaast leren ze zich te verplaatsen in de 
ander, en dat het belangrijk 
en goed is om een 
eigen en misschien 
andere mening te 
hebben. Tot slot 
leren ze die mening 
te onderbouwen en 
ervaren ze dat ze die 
mogen uiten. 

Debatteren op 
het mbo
Door te debatteren 
worden studenten 
mondiger, leren ze 
analytisch denken, 
argumenteren 
en presenteren. 
De stellingen die we 
tijdens de debattrainingen en in ons 
lesmateriaal gebruiken zijn prikkelend én 
actueel. Daardoor leren studenten zich verdiepen 
in maatschappelijke onderwerpen en vergroten 
ze ook hun betrokkenheid bij de maatschappij. 
Het leert ze ook overleggen, samenwerken 
en op hun mening uiten. Het is daarmee een 
uitstekende voorbereiding op de overstap naar 
de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.

Op schooldebatteren.nl vind je nog meer informatie over debatteren op school! BEKIJK 

http://www.schooldebatteren.nl
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