
Debat
Week van het Stedelijk



Opdracht
Stap 1: Kies één van de 3 stellingen op de volgende slides uit.
Stap 2: Vraag 3 vrienden/familieleden/klasgenoten om met 
jou in debat te gaan over de stelling. 
Stap 3: spreek af wie voor de stelling is (jij + 1 andere 
persoon) en wie tegen de stelling is (2 andere personen). 
Stap 3: Bereid je voor op het debat (zie tips ‘voorbereiding 
debat slide 3). 
Stap 4: Voer het debat (maximaal 5 minuten), begin met het 
noemen van de stelling, de voorstanders mogen beginnen en 
daarna wissel je steeds af. Film het debat en deel je filmpje 
met Debat@gymnasiumbreda.nl vóór 26 januari (noteer in je 
mail ook je voornaam, achternaam en adres). Het beste 
debatfilmpje krijgt een prijsje opgestuurd per post J

Veel plezier en mocht je een vraag hebben over de opdracht 
mail dan naar debat@gymnasiumbreda.nl!
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Het doel van een debat is de jury overtuigen. Dit doe je door je 
presentatie (ogen, stem, houding en geloof in je argumenten) en 
door je argumentatie (de redenen die je geeft + hoe je de 
argumenten van de anderen ‘aanvalt’ en hoe je jouw eigen 
argumenten verdedigt). Kijk samen eerst eens een 
(Lagerhuis)debat ter inspiratie: https://www.npostart.nl/op-
weg-naar-het-lagerhuis/05-05-2020/BV_101398745 (3min56 -
9min33)

Om een inhoudelijk sterk debat te voeren ga je je standpunt (of 
je vóór of tegen de stelling bent) onderbouwen. Je bent goed 
voorbereid en klaar om te starten met het debat wanneer:

1. Je per team 3 argumenten (redenen) hebt bedacht waarom je vóór (of tegen) 
de stelling bent
2. Je nagedacht hebt met welke argumenten jouw tegenstander waarschijnlijk zal 
komen én hoe je die kunt ‘aanvallen’ (waarom is dat argument bijvoorbeeld niet 
belangrijk of niet juist?)
3.Je nagedacht hebt hoe jouw tegenstanders jullie argumenten aan gaan vallen en 
hoe je daarop het beste kunt reageren (waarom is wat jullie zeiden wél 
belangrijk/wel juist)? 

https://www.npostart.nl/op-weg-naar-het-lagerhuis/05-05-2020/BV_101398745


Waar zal de jury op letten in de beoordeling: 

a. is het debat inhoudelijk sterk (goede argumenten)
b. is er een duidelijke structuur 
c. luisteren de sprekers goed naar elkaar en reageren 
ze goed op elkaar
d. hebben de debaters lol in het debatteren, zijn ze 
enthousiast en betrokken bij het onderwerp



Middelbare scholieren moeten verplicht 2 keer 
per dag een half uur sporten.



Als je op de middelbare school zit moet je zelf 
je bedtijd kunnen bepalen.



Iedereen moet verplicht 1 dag per week (naar 
keuze) zijn/haar smartphone uitzetten. 


