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1. Een rollercoaster 

Schooljaar 2020/2021 was een raar, spannend, soms frustrerend maar uiteindelijk hoopvol jaar: een 

rollercoaster. In de zomer van 2020 dachten wij, net als veel Nederlanders, dat de coronapandemie over 

was. We gingen er van uit dat we in augustus op de oude voet, die van 2018/2019, door konden gaan. Met 

veel trainingen in de klas, onze focus op het VMBO en alle toernooien.  

Helaas bleek bijna het gehele schooljaar 2020/2021 er een van afremmen, gasgeven, hopen, weer 

afremmen en heel veel thuiszitten. Pas aan het eind van het schooljaar leek er dan toch echt een einde te 

komen aan de schoolsluitingen, mondkapjesplicht en de anderhalvemeter-maatregel.  

 

Toernooien en trainingen 

Twee toernooien konden wel doorgang vinden: het NK Debatteren voor Scholieren en het Onderbouw 

Debattoernooi, zij het dat we die online moesten organiseren. Dat is veel minder leuk dan live, maar zowel 

ons team, als de scholieren en docenten hebben het ervoor over gehad om weer een dag achter een scherm 

te zitten. Het team van trainers en projectmanagers heeft zichzelf in razend tempo omgevormd tot 

studioregisseurs: een online-debat vindt immers op zeer veel schermen plaats. Met eenvoudige middelen 

als Zoom, onze laptops en een zelfgemaakte studio voor de debatleider zijn deze online-debatten goed 

geslaagd. Helaas werkte de online vorm niet voor het Madurodam Basisschool Debattoernooi, het VMBO-

Debattoernooi en het MBO-debattoernooi. Na peilingen onder deze doelgroepen, bleek er geen animo voor 

een online toernooi. In plaats daarvan organiseerden we (online) speechwedstrijden.   

Ook voor de trainingen bleek het corona-effect nog lang te duren. In veel scholen waren externen niet 

welkom vanwege het gevaar op coronabesmettingen, en gedurende vele weken werden de scholen weer 

gesloten en moesten scholieren online lessen volgen. Wij konden veel minder trainingen geven dan 

gepland, al kon een aantal trainingen wel online worden gegeven. Desalniettemin, debatteren tijdens een 

online les is niet voor elke groep gewenst, vaak is toch echt een live setting in de klas nodig.  

Ondanks dat we veel minder activiteiten op scholen konden uitvoeren dan we hadden gepland zijn we 

productief gebleven en hebben we er alles aan gedaan om scholen zo goed mogelijk te blijven 

ondersteunen met ons lesmateriaal dat gratis beschikbaar is op de website en via onze nieuwsbrieven.  

 

Samenwerkingsverband SKB 

Dit coronajaar is ook het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschapsonderwijs (SKB) gestart. 

Samen met Stichting MOVE, JINC, Petje Af, Jong Ondernemen zetten wij ons in om via extra- curriculair 

onderwijs kansengelijkheid te bevorderen en invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. De vijf 

organisaties hebben de handen ineengeslagen en besloten om niet te concurreren, maar samen te werken 

voor een aanbod waarmee scholen in een doorlopende leerlijn aanbod aan hun leerlingen kunnen doen. 

Daardoor zullen scholen minder tijd kwijt zijn aan zoeken, keuzes, organisatie en administratie. Bij onze 

sponsors wordt ons initiatief warm ontvangen. Wij willen met deze samenwerking aantonen dat het kan, 

samenwerken, zodat je meer energie en middelen hebt voor de jongeren voor wie we werken.  

 

Team 

Gedurende het hele schooljaar heeft het team vanuit huis moeten werken. Dat was voor een aantal 

medewerkers die net waren begonnen bij de Stichting behoorlijk zwaar. Met veel online-overleg, 

bilateralen tijdens wandelingen en gebruik van de chat in Teams is het contact onderling goed gebleven en 

de teamspirit behouden.  
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De toenmalige directeur kondigde in maart aan dat hij de Stichting zou verlaten en directeur zou worden 

bij de Nationale Jeugd Raad. 84 mensen solliciteerden voor de vacature die hij achterliet. Uiteindelijk koos 

een gemengde commissie van werknemers en het bestuur voor Mei Li Vos als nieuwe directeur. Zij blijft 

een dag in de week senator voor de PvdA in de Eerste Kamer en werkt 32 uur per week voor de Stichting.  

 

Woorden van dank 

Ons werk voor jongeren konden we alleen op deze manier uitvoeren door het vertrouwen van onze 

partners die hun bijdrages van afgelopen schooljaar hebben laten staan en soms ook doorgeschoven naar 

schooljaar 2021/2022, ook al konden we niet de activiteiten uitvoeren zoals gepland. We zijn hen hier zeer 

dankbaar voor.  

 

Ook danken we onze freelancetrainers en de vrijwillige juryleden voor de toernooien en alle docenten en 

leerkrachten met wie we dagelijks met plezier samenwerken. We kijken met veel vertrouwen naar de 

toekomst en gaan graag samen door met werken aan onze missie. Zo zorgen we er ook komend jaar voor 

dat steeds meer kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en 

nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen! 
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2. Onze organisatie 

Vanaf de oprichting van het Nederlands Debat Instituut in 1998 is het ons streven geweest om de kennis 

over goed spreken, luisteren en argumenteren in Nederland te verbeteren. De beste plek om dat te doen 

is op school. Vandaar dat wij vanaf de eerste dag van ons bestaan actief zijn binnen alle lagen van het 

onderwijs. Het animo van deelnemende scholen groeide met de jaren. Er kwam een cultuurverandering in 

het onderwijs: meer en meer scholen gingen deelnemen aan debatactiviteiten. Het NK Debatteren voor 

Scholieren groeide uit tot één van de oudste en grootste scholierencompetities van Nederland met 

deelname van meer dan 100 scholen per jaar. 

In 2013 hebben wij onze onderwijsactiviteiten ondergebracht in een stichting. Zo kunnen we met behulp 

van fondsen en andere partners op steeds grotere schaal debatactiviteiten in het onderwijs organiseren. 

Met onze eigen activiteiten en de ondersteuning van docenten die zelfstandig met debat aan de slag willen, 

dragen we inmiddels bij aan debatonderwijs voor tienduizenden jongeren per jaar. Stichting Nederlands 

Debat Instituut heeft het ANBl-keurmerk. 

 

 

Onze missie 

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, 

zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen. Dat doen we door 

het organiseren van landelijke debattoernooien, het geven van debattrainingen in de klas, het verzorgen 

van nascholing aan docenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. We werken op honderden scholen in 

het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In onze statuten hebben we dit  doel 

beschreven als ‘het bevorderen van de retorica en debat binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs, 

alsmede al hetgeen daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.’ 

 

De debatmethode 

‘Leren debatteren’ betekent dat leerlingen een discussie voeren onder heldere regels. Zij proberen daarbij 

niet elkaar te overtuigen, maar een derde partij: de jury. Net als in de Tweede Kamer verloopt het woord 

via de voorzitter, een rol die vaak is weggelegd voor de docent. Bij onze debatten vertegenwoordigen 

leerlingen niet hun eigen mening, maar krijgen zij  een standpunt toebedeeld — namelijk voor of tegen. 

Daardoor verschuiven we het accent in de klas naar ‘wat vind jij’ naar ‘wat is het juiste om te doen’. De 

wereld blijkt dan niet zo zwart-wit als vooraf werd gedacht. 

Het standpunt voor of tegen wordt vervat in een debatstelling, zoals ‘Er moeten nieuwe verkiezingen komen 

als de formatie langer dan drie maanden duurt’ of ‘Een vaccinatieplicht doet meer kwaad dan goed’. 

Vervolgens krijgen leerlingen de gelegenheid om voor en tegen dit stand punt argumenten aan te dragen. 

In de debatvorm werken leerlingen in teams van vier of vijf samen om de jury te overtuigen. Er is één team 

dat de positie van de voorstanders en één team dat de positie van de tegenstanders beargumenteert. De 

jury bepaalt vervolgens wie het debat het beste heeft gevoerd. De jury let daarbij op drie zaken: presentatie, 

argumentatie en samenwerking. 

 

Effectieve methode 

De debatmethode is een intensieve en bij uitstek effectieve lesmethode. Het succes van de debatmethode 

wordt allereerst veroorzaakt door het actieve karakter van de methode: doordat jongeren zelf moeten 

spreken, luisteren, bevragen, onderzoeken en samenvatten, maken zij zich de stof echt eigen. Ten tweede 
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is de methode effectief door het spelelement: leerlingen zijn extra gemotiveerd, omdat ze met hun team 

kunnen winnen of verliezen. Ze willen zich daarom goed voorbereiden. Bovendien is het snel zichtbaar dat 

een leerling er gaandeweg beter in wordt, de leercurve gaat snel en dat zorgt ervoor dat leerlingen steeds 

beter willen worden. Tot slot is de methode erg geliefd bij scholieren: zij zijn zélf aan het woord in plaats 

van hun docent en bespreken een onderwerp met leeftijdsgenoten in plaats van een buitenstaander. Dat 

maakt dat ze spelenderwijs elkaar meer leren over het onderwerp. 

 

Interne organisatie 

Het bestuur van onze stichting werd dit schooljaar gevormd door Roderik van Grieken (voorzitter), 

Catherine Dumont de Chassart (secretaris), Marieke Kopinsky (penningmeester) en Pieter Idenburg 

(algemeen bestuurslid). Deze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behalve 

een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de 

stichting, maar heeft de dagelijkse uitvoering hiervan uitbesteed aan het team op kantoor dat tot 1 juni 

onder leiding stond van directeur Jacco van Mersbergen; na 1 juni nam Mei Li Vos het stokje over.  

 

Medewerkers van de stichting ontvangen een bij de sector passend salaris dat is gebaseerd op een intern 

ontwikkeld functiehuis. De administratie is in handen van een controller en de jaarrekening wordt jaarlijks 

gecontroleerd door WITh Accountants. 

 

In het team vond een aantal wisselingen plaats, naast het vertrek van directeur verliet onze senior-trainer 

na vijf jaar de Stichting voor een uitdagende nieuwe baan, het contract van de marketing en 

communicatiemedewerker kon vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen niet worden 

verlengd, de projectmanager Toernooien verliet ons om voor de VO-Raad te werken. Gelukkig vonden we 

snel opvolgers voor de gewaardeerde oud-collega’s.  

 

Een van de eerste dingen die Mei Li aanpakte was het zoeken naar een nieuw kantoor in Amsterdam. Het 

team had al bijna anderhalf jaar vanuit huis gewerkt en snakte naar het makkelijke contact dat je hebt als 

je samen kan werken. Het Amsterdamse zalencomplex Amerpodia was bereid om ons kantoorruimte te 

verhuren, omdat zij graag via ons meer jongeren wil laten debatteren en betrekken bij maatschappij en 

cultuur op hun podia.  Vanaf 1 augustus mochten we gebruik maken van tijdelijke kantoorruimte in het 

Compagnietheater in Amsterdam, in afwachting van onze definitieve kantoorruimte in De Rode Hoed in 

Amsterdam.  

 

Partners 

Onze stichting heeft een groot aantal partners dat onze activiteiten ondersteunt. Themapartners steunen 

ons om maatschappelijke thema’s centraal te stellen tijdens onze debatactiviteiten. Deze organisaties 

leveren hiervoor inhoudelijke input voor de stellingen die we gebruiken tijdens onze debatactiviteiten. Het 

afgelopen schooljaar steunde het ministerie van Buitenlandse Zaken ons en zal dat de komende vier jaar 

blijven doen.  

 

Daarnaast zijn er verschillende private fondsen die onze activiteiten ondersteunen. Dit waren afgelopen 

schooljaar Adessium Foundation, Porticus, het Gieskes-Strijbis Fonds, Madurodam Kinderfonds, Porticus, 

Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Boschuysen. Tot slot werken we samen met meerdere 

inhoudelijke partners zoals Nieuwsbegrip en Noordhoff Uitgevers die ons helpen met het vergroten van ons 

bereik en het bereiken van onze doelstellingen. 
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3. Activiteiten 2020/2021 

De coronacrisis heeft ook dit afgelopen schooljaar ons werk beïnvloed. De scholen gingen weer open na de 

zomervakantie, maar externe gasten zoals onze trainers werden niet binnen de schoolgebouwen 

toegelaten. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en MBO-instellingen waren voor de tweede keer 

gesloten in de winter 2020/2021. In het voortgezet onderwijs konden leerlingen lange tijd slechts enkele 

dagen per week naar school. Door de sluitingen en beperkingen konden we veel minder trainingen voor 

leerlingen en docenten organiseren, en waren live debattoernooien uit den boze. Immers, daarvoor komen 

scholieren uit het hele land bij elkaar in een schoolgebouw.  

 

Landelijke debattoernooien 

De landelijke debattoernooien zijn het uithangbord van onze organisatie. Het is het moment waarop alle 

debatfans van Nederland bij elkaar komen. Deze landelijke kampioenschappen worden ieder jaar voor elke 

onderwijslaag georganiseerd. Tientallen debatteams strijden op een toernooidag in meerdere debatrondes 

tegen elkaar. De school met de meeste punten mag zich een jaar lang Landelijk Debatkampioen noemen.  

 

Het hele schooljaar 2020/2021 waren contactbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus van kracht. 

Wij konden geen enkel toernooi in een live setting organiseren. Het is ons wel gelukt om het NK Debatteren 

en het Onderbouw Debattoernooi voor havo/vwo via Zoom te organiseren.  

Helaas konden we wederom de toernooidagen van het VMBO Debattoernooi, het Madurodam Basisschool 

Debattoernooi en het MBO debattoernooi niet organiseren, net als vorig jaar. De animo voor online 

debatteren was er niet bij de scholieren en docenten van deze schoolsoorten. Wel hebben we in plaats 

daarvan speechwedstrijden georganiseerd voor studenten van het MBO en in het kader van onze 

samenwerking met het Madurodam Kinderfonds de  Speech voor de Vrijheid op 4 mei voor 

basisschoolleerlingen.  

  

Debattoernooien 

 doel gerealiseerd 

Basis 35 0 

Vmbo 50 0 

Havo/vwo 110 62 

Onderbouw Havo/vwo 40 20 

MBO 30 0 

 

 

MBO Speechwedstrijd 

1 februari 2021  20 deelnemers 

 

Speech voor de Vrijheid (basisonderwijs) 

4 mei 2021  17 deelnemers 

 

Trainingen 

Trainingen in de klas zijn laagdrempelige instrumenten om leerlingen en docenten te leren debatteren, 

spreken, argumenteren en luisteren. Deze trainingen worden gegeven door jonge, enthousiaste en ervaren 

trainers en bestaan uit een korte uitleg en veel debatteren. Het doel is dat elke leerling actief meedoet en 
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het plezier van debatteren ervaart. We werken daarom met uitdagende oefeningen en daaraan gekoppeld 

de theorie.  

 

Voor docenten die zelf aan de slag willen met debatteren in de klas geven we docententrainingen. Er is de 

basiscursus, bestaande uit de theorie van debatteren en oefeningen in verschillende werkvormen. 

Daarnaast zijn er twee verdiepingsmodules (‘Argumenteren en structureren’ en ‘Examineren en 

beoordelen’). Met name de verdiepingsmodules  (die een dagdeel duren) konden goed online doorgaan en 

hier was ook animo voor.  Na afloop krijgen docenten hand-outs van de training mee, plus lesmateriaal voor 

vijf uitgewerkte debatlessen waarmee zij direct zelf aan de slag kunnen. 

 

We hebben afgelopen jaar 170 trainingen in de klas gegeven waarbij onze doelstelling was om 280 

trainingen te geven. Dat doel was niet te bereiken, omdat we niet met externen de klas in konden en omdat 

scholen vanaf half december waren gesloten en pas eind mei weer volledig open mochten. 

 

Ook hebben we afgelopen schooljaar 11 docententrainingen gegeven. Daarmee hebben we zo’n 90 

docenten bereikt, omdat er gemiddeld zo’n 8 docenten per training meedoen.   

 

Trainingen in de klas 

 doel gerealiseerd 

Basis 15 7 

Vmbo 80 29 

Havo/vwo 155 106 

MBO 30 28 

 

Docententrainingen 

 doel gerealiseerd 

Basis 5 1 

Vmbo 10 2,8 

Havo/vwo 7 5 

MBO 3 2,4 

 

Lesmateriaal 

De grondstof voor bovenstaande activiteiten is ons lesmateriaal. Dit materiaal gebruiken we in de 

docententrainingen, debattrainingen en de debattoernooien om de duurzaamheid van deze activiteiten te 

bevorderen. Ook zorgen we er zo voor dat docenten zelfstandig aan de slag kunnen met de debatmethode. 

We brengen gratis lesmateriaal uit via onze website, versturen periodiek online mailings met lestips en 

zetten content op ons YouTube-kanaal. 

 

We hebben afgelopen jaar onze doelstellingen voor het lesmateriaal ruimschots gehaald. Dat we hier meer 

scoren dan bij onze doelstellingen voor de fysieke activiteiten is logisch gezien de coronarestricties. 

Docenten hebben vaker de weg gevonden naar ons online lesmateriaal. Het aantal bezoekers van onze 

website is veel hoger dan we hadden verwacht. Het leeuwendeel van die bezoeken is geweest aan onze 

stellingenpagina. Elke maand zetten we daar actuele stellingen op, die zeer eenvoudig te gebruiken zijn in 

de lessen en een koppeling hebben naar het Digibord.  
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Lesmateriaal 

 doel gerealiseerd 

YouTube views 100.000 122.909 

Lesmateriaal website 

bezoekers 

50.000 65.798 

Abonnees mailings 7.250 8.292 

 

Alternatieve activiteiten 

Omdat we minder trainingen in de klas mochten doen hebben we online vragensessies voor docenten 

georganiseerd. Docenten konden zich van tevoren aanmelden en vervolgens gingen we in een Zoom 

sessie van 1,5u in op het online lesgeven en met name natuurlijk online debatteren. Hoe doe je dit? Wat 

zijn tips en tricks? Daarnaast hebben we in de zoom-sessies geoefend met debatteren. Ook kwamen 

vragen aan de orde zoals hoe je omgaat met bepaalde (vervelende) situaties? De sessies werden geleid 

door onze trainers. Er was ook veel ruimte voor vragen/opmerkingen en we lieten docenten ook in 

groepjes in break-out rooms ervaringen uitwisselen. Deze gratis sessies werden erg gewaardeerd. 

 

Financieel overzicht 

Zoals hieronder te zien waren de inkomsten uit trainingen en toernooien afgelopen jaar lager dan 

begroot. De lagere cijfers zijn veroorzaakt door de corona-maatregelen: we konden minder activiteiten op 

scholen uitvoeren. Aan de andere kant betekende dat ook dat we minder kosten maakten voor 

toernooien en reiskosten.  Onze personeelskosten liepen uiteraard gewoon door, al hebben we niet alle 

vacatures meteen ingevuld. De begroting werd over de hele linie lager, maar we konden wel afsluiten met 

een positief saldo van 62.834 euro.  

 

Voor het realiseren van onze missie ontvingen we afgelopen jaar financiële ondersteuning van onze 

missiepartners Adessium Foundation, Porticus, Gieskes- Strijbis Fonds, Madurodam Kinderfonds, Prins 

Bernhard Cultuurfonds en Stichting Boschuysen. Daarnaast steunde onze themapartner ministerie van 

Buitenlandse Zaken om thema’s over internationale kwesties op te nemen in onze trainingen en 

toernooien. We zijn heel blij en dankbaar dat deze partners de toegezegde bijdrages hebben laten staan, 

ook nu we niet alle activiteiten hebben kunnen uitvoeren. 
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Begroot Gerealiseerd  Gerealiseerd  

2020/2021 2020/2021 2019/2020 

BATEN 
   

Partners 621.300 356.846 543.310 

Inschrijfgeld toernooien 24.300 13.100 15.125 

Trainingen in de klas 91.000 52.800 66.650 

Docententrainingen 32.500 13.650 20.800 

Overige activiteiten op school 27.500 9.550 21.400 

Reiskosten 12.900 6.075 10.900 

Werk in opdracht 11.000 8.469 12.059  
820.500 460.490 690.244 

LASTEN 
   

Uitgaven aan activiteiten 
   

Materiaal toernooien 106.200 9.282 60.152 

Kosten trainingen in de klas 19.100 5.660 12.719 

Kosten docententrainingen 1.700 370 834 

Lesmateriaal thema 10.000 226 4.675 

Materiaal communicatie & 
publiciteit 

22.800 7.032 29.423 

Materiaal werk in opdracht 1.000 720 1.571 

Totaal uitgaven aan 
activiteiten 

160.800 23.290 109.374 

    

Besteed aan 
uren/personeelskosten 

   

Toernooien 116.600 61.375 96.417 

Trainingen in de klas 125.500 83.738 106.985 

Docententrainingen 56.400 39.913 48.616 

Lesmateriaal 74.100 51.546 61.780 

Communicatie & publiciteit 99.200 64.804 82.341 

Werk in opdracht 6.500 1.946 6.481 

Indirecte uren 61.300 38.450 55.079 

Totaal personeelskosten 539.600 341.772 457.699     

Overheadkosten 100.000 32.594 88.763     

Totaal baten 820.500 460.490 690.244 

Totaal lasten 800.400 397.656 655.836 

Resultaat 20.100 62.834 34.408 
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