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Overzicht 

Bij een debat verdedigen de deelnemers een stelling of vallen deze aan. Het team met de beste argumenten 

en de meeste overtuigingskracht wint het debat. We gebruiken hier de methode van Het Lagerhuis, vooral 

bekend geworden dankzij de VARA. Deze debatvorm is gebaseerd op de debatvoering in het Engelse 

Lagerhuis. Het debat wordt georganiseerd aan de hand van 6 stappen: 

1. Debatvorm kiezen 

2. Rollen verdelen 

3. Stelling kiezen 

4. Voorbereiden 

5. Debatteren 

6. Afronden 

 

Bij de uitwerking baseren we ons onder andere op de publicaties van Omroepvereniging Vara over het 

Lagerhuis (Vara 2009 en 2012) en de uitstekende site van Debatrix: www.debatindeklas.nl 
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1. Inleiding 

Bij een debat proberen twee partijen elkaar te overtuigen van de juistheid van hun visie op een stelling. De ene 

partij verdedigt de stelling, de andere valt die aan. Moderne debatvormen kennen duidelijke regels en 

afspraken, hebben een wedstrijdelement en een jury die een beoordeling geeft van de vaardigheden en 

overtuigingskracht van de debaters. De bekendste vorm in ons land is het Lagerhuisdebat dat door het Vara 

programma Het Lagerhuis populair is geworden. Er is zelfs een debatwedstrijd, Op weg naar het Lagerhuis, 

voor middelbare scholieren. In het vervolg van deze handleiding werken we met deze, voor kinderen heel 

toegankelijke, vorm. 

 

Anders dan bij een discussie en dialoog veranderen de deelnemers tijdens een debat in principe niet van 

mening. Zo op het eerste gezicht lijkt dat wat vreemd in het kader van een filosofieprogramma waarin het 

doen van onderzoek en meningsvorming centraal staan. Toch vindt bij een debat wel degelijk onderzoek van 

meningen plaats: om een stelling met verve te kunnen verdedigen moet je een onderwerp goed doordenken 

om goede en overtuigende argumenten te bedenken. Wanneer je een stelling moet verdedigen waarmee je 

het persoonlijk niet eens bent moet je leren je eigen mening uit te stellen en je in te leven in de rol van voor- of 

tegenstander. Tijdens een debat, tenslotte, zal je goed moeten luisteren naar de argumentatie van de 

tegenpartij om deze te kunnen weerleggen. Dit zijn vaardigheden (doordenken, argumenteren, mening 

uitstellen en luisteren) die ook bij de meer filosofische gespreksvormen goed van pas komen. 

 

Omdat het voor kinderen op de basisschool nog wel moeilijk is om een rol te nemen die ze niet zelf hebben 

gekozen hebben we ervoor gekozen om bij een van de debatvormen wel vanuit de eigen mening te mogen 

debatteren en om van mening te mogen veranderen. Het mooie hiervan is dat het resultaat van een goede 

argumentatie direct zichtbaar kan worden doordat kinderen mogen overlopen naar de andere partij. 

 

Een laatste reden om te debatteren is dat deze vorm kinderen over het algemeen erg aanspreekt. Door het 

wedstrijdelement is het een dynamische, spannende en motiverende vorm om met een onderwerp aan de 

slag te gaan. 

 

2. Doel 

Een stelling zo overtuigend mogelijk verdedigen of aanvallen, door het gebruiken van goede argumenten en 
een goede presentatie. 
 

3. Werkvormen 

Er zijn verschillende werkvormen ter ondersteuning van de gesprekstip debat: 

Om te oefenen met argumenteren:  

 > Handleiding Argumenteren 

• Voor en tegen 

• Redenering bouwen 
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• Kettingdebat 

• Ballondebat 

• Overdrijven 

 

Om te oefenen met overtuigend presenteren:  

 > Handleiding Overtuigend presenteren 

• Zeg geen ‘uhm’ 

• De Emotionele Bus 

• Boos op een mandarijntje 

• Levend memory 

 

4. Tips voor het begeleiden van een Lagerhuisdebat 

Het voorbereiden en uitvoeren van een debat verloopt volgens een zestal stappen: 

1. Debatvorm kiezen 

2. Rollen verdelen 

3. Stelling kiezen 

4. Voorbereiden 

5. Debatteren 

6. Afronden 

 

Bij elke stap geven we een korte beschrijving van de inhoud en tips voor de begeleiding. 

 

4.1 Debatvorm kiezen 

Bij het Lagerhuisdebat worden drie debatvormen gecombineerd: het vaste rollen debat, het vrije rollen debat 

en een 1 op 1 debat. We werken hier met het vaste rollen en een variant op het vrije rollen debat: 

1. Het vaste rollen debat:  

Hierbij ligt vast welk team de stelling verdedigt en welk team de stelling aanvalt. De deelnemers 

veranderen niet van mening. Kinderen moeten dus vaak een stelling verdedigen waar ze het zelf niet 

mee eens zijn. Tijdsduur is 10 minuten. 

2. Het vrije mening debat:  

Dit is een variatie op het vrije rollen debat waarbij de deelnemers bepalen of ze voor of tegen de 

stelling gaan debatteren. Als deelnemers worden overtuigd door de argumenten van de tegenpartij 

mogen ze van mening veranderen en dit zichtbaar maken door zich bij het andere team aan te sluiten. 

Naast vrije rollen dus ook vrije meningsvorming. Tijdsduur is 10 minuten. 

 

Rol van de gespreksleider: Debatvorm kiezen en tijdsduur vastleggen. 
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4.2 Rollen verdelen  

Bij het Lagerhuisdebat kun je de volgende rollen onderscheiden: 

• Debaters, zij hebben als taak om de stelling zo overtuigend mogelijk aan te vallen of te verdedigen. 

• Jury, heeft als taak om te beoordelen welk team met de meeste overtuigingskracht heeft gesproken. 

De juryleden gebruiken hiervoor een beoordelingsformulier (zie: 

http://kinderkennisbank2.wordpress.com/pilot/) 

• Publiek, luistert naar het debat en kiest de publieksfavorieten: een winnend team en de beste debater. 

 

Het aantal deelnemers bij het vaste en vrije rollen debat is maximaal 10 per team. De jury wordt gevormd door 

2 of 3 kinderen. De overige kinderen zijn het publiek. Het publiek vervult een belangrijke rol door na afloop te 

stemmen voor de publiekswinnaars (team en beste debater) van het debat. Afhankelijk van de groepsgrootte 

kun je deze aantallen natuurlijk aanpassen. Wanneer je met kleinere teams gaat werken is 10 minuten 

misschien te lang voor een stelling. Je kunt dan experimenteren met een kortere tijdsduur. 

 

Een actieve rol is natuurlijk het leukste, maar als je afwisselend de verschillende rollen vervult blijkt elke rol 

leerzaam te zijn. Als debater oefen je de debatvaardigheden, als jury kijk je kritisch naar het debat met behulp 

van een aantal aandachtspunten, als publiek leer je door te kritisch kijken en te luisteren. 

 

Rol gespreksleider: 

• Rollen verdelen waarbij je streeft naar teams die aan elkaar gewaagd zijn, met een goede verdeling 

van verschillende niveaus per team; 

• Uitleggen wat van elke rol verwacht wordt. 

 

4.3 Stelling kiezen 

Bij elke kinderkenniskaart met gesprekstip Debat staan een of meer stellingen die je kunt gebruiken om te 

debatteren. De groep of begeleider kunnen natuurlijk ook zelf een stelling inbrengen. Zoals hiervoor al is 

aangegeven krijgen de deelnemers bij het vaste rollen en het 1 op 1 debat de opdracht de stelling aan te 

vallen of te verdedigen. Bij het vrije mening debat mogen ze zelf kiezen of ze voor of tegen de stelling zijn. 

 

Rol van de gespreksleider: kiest stellingen uit de kinderkennisbank, bedenkt zelf of met de groep een stelling. 

 

4.4 Voorbereiden 

De voorbereiding omvat het klaarzetten van de opstelling voor het debat, het inleven in de stelling en 

voorbereiden van argumenten. Voor de jury is het belangrijk om nog even de beoordelingscriteria door te 

nemen. Je kunt net als bij het Het Lagerhuis gebruik maken van een klok, bijvoorbeeld een time timer of een 

klok op het digibord. Deze link geeft een online stopwatch die terug telt: 

www.online-stopwatch.com/countdown-clock/full-screen/ 
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Via de volgende link kun je een instelbare debatklok downloaden (gemaakt door Luuk Blom). 

http://www.nicovanderwoude.nl/debat/debatklok 

 

Opstelling 

Bij elk van de debatvormen passen we de indeling van de ruimte aan. Dit zorgt voor structuur in het debat en 

maakt de inhoudelijke posities zichtbaar. 

 

Bij het vaste rollen debat zitten de voor- en tegenstanders tegenover elkaar. Bij de officiële op weg naar het 

Lagerhuis debatten staan er twee rijen van 5 stoelen voor elk kamp. Kinderen die het woord willen gaan staan. 

Je kunt stoelen ook in een rij tegenover elkaar zetten. 

 

Voor het vrije mening debat kun je twee gebieden in de klas afbakenen, een voor de voorstanders, een voor de 

tegenstanders. Wanneer iemand het woord wil moet hij/zij op een vaste plek vooraan komen staan, 

bijvoorbeeld bij een of meerdere krukjes die als spreekkrukje dienen. Andere sprekers maken een rijtje om op 

hun beurt te wachten. Denk aan de interruptiemicrofoon in de tweede kamer. Een andere optie is dat 

leerlingen op de grond gaan zitten en gaan staan als ze het woord willen. 

 

Voor de jury is het prettig als ze goed zicht hebben op alle partijen en een tafel om op te schrijven. 

 

Voorbereiding debaters 

De opdracht voor de debaters is om de stelling zo overtuigend mogelijk aan te vallen of te verdedigen. Bij de 

debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis bereiden de debaters zowel de voor- als tegenstander rol voor. Ze 

krijgen hiervoor ook ruim van te voren tijd. Wanneer je het debat wilt toepassen in een les zal de 

voorbereidingstijd beperkt zijn. Toch is ook een heel korte voorbereidingstijd -als moment van reflectie- een 

goede impuls en zal de kwaliteit van het debat verbeteren. 

Het kan voor kinderen in het begin moeilijk zijn om pas vlak voor het debat te horen of ze voor of tegen de 

stelling zullen zijn. Om hieraan tegemoet te komen kun je de rolverdeling al van te voren geven zodat de 

deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Toch is het ook dan goed om argumenten voor de tegenpartij te 

bedenken zodat je beter voorbereid bent op mogelijke argumenten van de tegenpartij. 

Bij het vrije mening debat kiezen de kinderen tijdens de voorbereiding zelf hun positie: voor of tegen. 

 

Ondersteunende werkvormen:  

 > Handleiding Argumenteren 

• Voor en tegen 

• Redenering bouwen 
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Voorbereiding jury 

Het is de taak van de jury om te beoordelen welk team en welke debater het meest overtuigend was in de 

argumentatie. Terwijl de debaters zich voorbereiden kan de jury helpen de opstelling klaar te zetten en is er 

tijd om het beoordelingsformulier nog even door te lezen. 

 

Rol gespreksleider: 

• Klaarzetten opstelling in de ruimte 

• Begeleiden voorbereiding debaters 

• Begeleiden voorbereiding jury 

 

4.5 Het debat! 

Het debat wordt geleid door de gespreksleider, in eerste instantie de leerkracht. In en later stadium kun je een 

leerling het debat laten leiden. De bredere taken van de gespreksleider blijven wel de verantwoordelijkheid 

van de leerkracht. De jury observeert het debat en maakt ter ondersteuning van het oordeel aantekeningen op 

het beoordelingsformulier. 

 

De deelnemers nemen hun plaats in. Het team links van de jury is team 1, rechts is team 2. Als de posities voor 

en tegen nog niet aangewezen waren gebeurt dat nu. Het debat kan beginnen! 

 

Spelregels vaste rollen debat: 

• Als je wat wilt zeggen ga je staan; 

• Je mag pas spreken wanneer de gespreksleider je het woord geeft; 

• Je laat elkaar in principe uitpraten; 

• Je mag reageren op wat de ander zegt, maar nooit op de persoon spelen; 

• De gespreksleider mag je het woord weer afnemen, bijvoorbeeld wanneer je teveel afdwaalt van 

de stelling of de tegenpartij respectloos benadert. 

 

De spelregels voor het vrije mening debat zijn hetzelfde plus: 

• Als je wat wilt zeggen ga je bij de spreekplek staan; 

• Als je van mening verandert mag je bij het andere team gaan staan (buiten om lopen). 

 

In het begin zal het debatteren voor de kinderen nog best moeilijk zijn en onwennig overkomen. Er vallen 

wellicht stiltes en het onder woorden brengen van argumenten gaat niet altijd vlot. Na een aantal keer zal dit 

zeker gaan veranderen en zal er meer vaart in de debatten komen. 

 

Rol van de gespreksleider: 

• Geef de sprekers het woord. Zorg ervoor dat beide teams evenredig aan bod komen en dat binnen elk 

team een eerlijke verdeling van sprekers aan het woord komt; 
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• Bewaak de tijd, zowel van het hele debat (klok!) als de spreektijd van de deelnemers. De leidraad 

hierbij is: kort en krachtig. Een spreker die te veel uitweidt mag onderbroken worden; 

• Bewaak de inhoud. Enerzijds gaat het hierbij om het handhaven van de regels voor respect en fatsoen: 

de kinderen mogen reageren op wat de andere partij zegt, maar het nooit op de persoon zelf spelen. 

Daarnaast moet de bijdrage inhoudelijk relevant zijn en voldoende relatie hebben tot de 

oorspronkelijke stelling. Wanneer dit niet zo is kan de gespreksleider het debat weer terug brengen 

naar de stelling, bijvoorbeeld door een vraag te stellen, de stelling opnieuw te poneren of door een 

nieuwe invalshoek op de stelling in te brengen; 

• Houd de vaart erin. Stel een vraag of geef een nieuwe invalshoek als het debat voortijdig dreigt uit te 

doven. 

 

Ondersteunende werkvormen: 

 > Handleiding Argumenteren:  

• Kettingdebat 

• Ballondebat 

• Overdrijven 

> Handleiding Overtuigend presenteren 

• Zeg geen ‘uhm’ 

• De Emotionele Bus 

• Boos op een mandarijntje  

• Levend memory 

 

4.6 Afronden 

Als de tijd om is stopt het debat meteen. Je kunt de laatste 10 seconden door het publiek laten aftellen, net als 

bij het Lagerhuis van de VARA. De juryleden krijgen vervolgens het woord. In eerste instantie kan elk lid 

onafhankelijk zijn oordeel geven. Bij een jury van drie leden zal dan altijd 1 team als winnaar uit de bus komen. 

Een alternatief is dat de jury even tijd krijgt om te overleggen. 

 

Het jury oordeel omvat in ieder geval: 

• Het aanwijzen van het sterkste team en de beste debater; 

• De belangrijkste reden waarom dit team / deze persoon wint; 

 

Als het kan geeft de jury ook een voorbeeld van good practice dat hun is opgevallen: een goed argument, een 

scherpe reactie of een goede manier van presenteren. Het publiek mag kiezen voor het team en de debater die 

ze het meest overtuigend vonden in argumentatie en presentatie. 
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Rol gespreksleider: 

• Geeft de jury het woord; 

• Geeft ter aanvulling op het jury rapport positieve feedback: benoem nog even een goed argument, 

een goede bijdrage van juist ook kinderen die nog onzeker zijn in het debat; 

• Vraag bij het vrije rollen debat eens wat voor een “overloper” het doorslaggevende argument was; 

• Laat het publiek kiezen voor een team en een debater; 

Vat de argumenten voor en tegen de stelling samen en koppelt deze eventueel weer terug naar de 

inhoud van de les waarvan het debat onderdeel is. 
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6. Interessante links 
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