
Bijlage 2: Het debat

 
  
 
Zes groepen gaan per groep de voor en tegenargumenten onderzoeken van de stelling. De verdeling is als 
volgt: 
 
Groep 1a Stelling 1 argumenten voor 
Groep 1b Stelling 1 argumenten tegen 
Groep 2a Stelling 2 argumenten voor 
Groep 2b Stelling 2 argumenten tegen 
Groep 3a Stelling 3 argumenten voor 
Groep 3b Stelling 3 argumenten tegen 
 
 
Per debat: 5 leerlingen voor, 5 leerlingen tegen en 5 leerlingen zijn jury. 
 
Groep 1a: Stelling 1 voor 
Groep 1b: Stelling 1 tegen 
Groep 2a: Jury 
 
Groep 2a: Stelling 2 voor 
Groep 2b: Stelling 2 tegen 
Groep 3a: Jury 
 
Groep 3a: Stelling 3 voor 
Groep 3b: Stelling 3 tegen 
Groep 1a: Jury 
 
Voorbeelden van stellingen die gebruikt kunnen worden: 
 
1. Het is een probleem als de politie je staande houdt als je niets hebt gedaan.  
2. Het is goed om de politie ruime bevoegdheden te geven om criminaliteit tegen te gaan.  
3. Stopformulieren zijn een goed middel tegen etnisch profileren. Hoog tijd dat de Nederlandse politie hier 
ook mee gaat werken. 
 
Debatregels en tips: 
 
Tip: Het Nederlands debat instituut heeft een speciale pagina met informatie over online debatteren waar 
veel tips en voorbeelden te vinden zijn: https://www.schooldebatteren.nl/online-debatteren/. 
 
Een goede werkvorm die past bij het online debatteren via een videovergadering is het Freeze & Go debat. 
Dit is een lagerhuisdebat met speeches. Het Freeze & Go format is door ontwikkeld door het Nederlands 
Debat Instituut en combineert het meer laagdrempelige 
Lagerhuis-debat met speeches van twee minuten. Deze debatvorm is daarom geschikt voor zowel 
beginnende, als gevorderde debaters. Hier vind je de uitleg van de debatvorm, de jury, hoe het debat te 
voeren en wat extra tips. 



 
Doordat deze debatsvorm een combinatie is van zowel speeches als een open debat, is het voor elke 
student geschikt. Door de speeches worden studenten uitgedaagd langer te spreken en hun verhaal goed 
voor te bereiden, en in het open debat kunnen ze snel en kort op elkaar reageren en hun eigen argumenten 
verder uitleggen. Samenwerken is dus erg belangrijk bij deze debatvorm. 


