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Onderbouw debattoernooi havo/vwo
Het landelijke Onderbouw Debattoernooi is het enige debattoernooi speciaal voor de
onderbouw van havo en vwo. Door mee te doen krijgen deze leerlingen de kans om
hun talenten als debaters te ontwikkelen én te laten zien. Een gezellige, uitdagende dag voor iedereen! Ook
organiseren we tijdens dit debattoernooi de individuele Troublespeech Sprekerswedstrijd voor leerlingen uit
de onderbouw.

Voorbereiding
Om het debat met de andere teams aan te kunnen
gaan, is een goede voorbereiding zeer belangrijk.
Zes weken van tevoren mailen we de voor te
bereiden stellingen, waarna je op school kunt
beginnen met oefenen. Praktische informatie over
het toernooi wordt drie weken van tevoren gemaild.
Wil je goed beslagen ten ijs komen? Volg dan een
toernooitraining! Meer informatie hierover is op
onze website te vinden onder ‘Trainingen’.

De toernooidag
Ieder team debatteert op de toernooidag tijdens drie
rondes (twee met stellingen die zijn voorbereid, één
met een improvisatiestelling). Debatteren gebeurt
in de debatvorm Freeze & Go, die bestaat uit een
openingsspeech, een open debat en slotzinnen.
Een enthousiaste jury beoordeelt de teams op
argumentatie, presentatie en teamwork.
Parallel aan de debatrondes kunnen leerlingen
meedoen aan de individuele Troublespeech
Sprekerswedstrijd. De dag wordt afgesloten met het
finaledebat tussen de twee beste teams én de finale
van de Troublespeech Sprekerswedstrijd. Welk team
mag zich na afloop Onderbouw Debatkampioen
noemen?

Waarom meedoen?
Meedoen aan het debattoernooi is een
unieke ervaring. Het is een spannende, maar
vooral ook een leuke dag voor iedereen.
Door te debatteren en het oefenen voor het
debattoernooi 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.
De stellingen die we gebruiken zijn niet
alleen prikkelend, maar ook actueel.
Daardoor leren jongeren zich te verdiepen in
maatschappelijke onderwerpen en vergroten
ze hun betrokkenheid bij de maatschappij.
In een veilige sfeer is meedoen aan het
Onderbouw debattoernooi havo/vwo een
succeservaring voor iedereen.

Troublespeech Sprekerswedstrijd
Hoe krijg je binnen no-time de lachers op je hand? En hoe kun je uitleggen waarom
een verschrikkelijke situatie eigenlijk best leerzaam is, of misschien zelfs wel de
bedoeling? Tijdens het NK Debatteren voor Scholieren vindt ook de individuele Troublespeech
Sprekerswedstrijd plaats waar je dit kunt laten zien!
Let op: de wedstrijd loopt parallel aan het toernooi, het is mogelijk om aan beide wedstrijden mee te doen als je team
een reservedebater heeft. Iedere havo/vwo onderbouwleerling mag zich inschrijven, ook als je niet meedoet met het
debattoernooi!
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Praktische info
Wie
Onderbouwleerlingen van havo/vwo. Iedere school vaardigt één of twee teams van vier debaters af,
plus een leerling-jurylid en eventueel een reservedebater.
Waar
Het Nieuwe Lyceum - Bilthoven
Wanneer
Zaterdag 22 mei 2021, 12:30 uur tot 17:30 uur
Let op: datum en tijden onder voorbehoud
Kosten
Deelname kost € 150,- voor 1 team, € 250,- voor twee teams
Stellingen
De voor te bereiden stellingen worden zes weken voor het toernooi bekendgemaakt.
Meer informatie
Drie weken voor het toernooi ontvang je alle praktische informatie. Download voor meer informatie
over de toernooidag de toernooihandleiding op onze website.
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WIJ HELPEN JE OP WEG

Start met debat
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?

Waarom samenwerken met ons?

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.

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.

Heb je een vraag over het Onderbouw Debattoernooi havo/vwo? Bel Roos via 035-6252051
of neem contact op per mail lingbeek@debatinstituut.nl

Roos Lingbeek
Projectmanager Toernooien

OpDitwww.schooldebatteren.nl
document bevat meerdere pagina’s vind je nog meer informatie over het toernooi!
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