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Voorwoord

Kritische geesten van 16 tot 18 jaar nemen het in team tegen elkaar op
rond brandend actuele stellingen, en maken kans om door te stoten naar
de nationale finale óf de Benelux finale.
In dit document lees je hoe de debatten precies verlopen en aan welke
regels je je als deelnemer moet houden. Als deelnemer wordt van je
verwacht dat je het reglement doorneemt en respecteert. Indien iets in het
reglement verandert, word je op de hoogte gesteld via mail en de website
vlaamsedebatwedstrijd.be.
Door mee te doen aan De Vlaamse Debatwedstrijd word je gestimuleerd
in je taalvaardigheid, logisch denken, kritisch luisteren maar je leert
ook improviseren, jezelf verkopen, samenwerken in een team en eigen
standpunten onderbouwen met overtuigende argumenten. Deelnemen
aan deze wedstrijd is een goede voorbereiding op het beroepsleven of
verdere studies. Maar bovenal is meedoen aan de Debatwedstrijd gewoon
erg interessant en leuk. Het wordt een ervaring die je niet snel
zal vergeten!
Veel plezier!
Het Vlaamse Debatwedstrijd-Team
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in 5 korte
punten
1.

De Debatwedstrijd bestaat uit verschillende voorrondes en de
nationale finale van De Vlaamse Debatwedstrijd. Teams kunnen
zelfs doorstoten naar de internationale finale van de Benelux
Debatcompetitie.

2.

Zowel tijdens de voorrondes als de finale van De Vlaamse
Debatwedstrijd, gebruiken we de debatvorm “Lagerhuis+”. Dit is een
debatvorm met twee teams, die het via verschillende rondes tegen
elkaar opnemen. Een debat bestaat uit speeches en een vrije fase.

3.

Eén team bestaat uit 3 tot 5 jongeren. Jongeren mogen elkaar
afwisselen tussen de verschillende voorrondes door. Dus meer
jongeren kunnen proeven van debat!

4.

Juryleden krijgen een professionele opleiding, zodat jongeren
kunnen rekenen op uitgebreide en constructieve feedback!

5.

Wegens corona gaat editie 2020-2021 volledig digitaal door. De
nationale finale in mei proberen we wel fysiek te laten doorgaan.
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PRAKTISCH
HOE?
Inschrijven doe je via
vlaamsedebatwedstrijd.be. Op de
website vind je per voorronde een online
inschrijvingsformulier. Bij vragen rond
inschrijvingen, neem contact op met
marte@hujo.be.

De organisatie houdt je op de hoogte:
Er zijn meerdere enkelvoudige
aanmeldingen en we brengen deze
personen met elkaar in contact om een
team te vormen.
De organisatie bevestigt of je alleen kan
deelnemen aan de wedstrijd.

De organisatie vraagt zowel een geldig
mailadres als mobiel nummer per
deelnemer. Deze gegevens zijn
nodig om de organisatie zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen (deelnemers
op hoogte houden, doorgeven van
wijzigingen, verzenden van e-prijzen,…).
Deze gegevens worden enkel gebruikt
i.k.v. de Debatwedstrijd en niet voor
andere doeleinden.

BEGELEIDING
Een begeleider of coach is NIET verplicht.
Komt er een coach of begeleider mee,
schrijf hem/haar dan ook zeker in via het
inschrijvingsformulier. Eén begeleider
kan meerdere teams inschrijven en
coachen. Een team kan ook meerdere
begeleiders hebben.
Begeleiders of andere geïnteresseerden
kunnen zich via marte@hujo.be
kandidaat stellen als jurylid op
een debatdag. Geef je naam, je school/
organisatie, je telefoonnummer en je
functie door, zodat de
organisatie je zo goed mogelijk kan
inpassen in het team van juryleden.

WANNEER?
De deadline voor inschrijven is per
voorronde verschillend. Ga naar
vlaamsedebatwedstrijd.be om
de deadlines te bekijken. Wacht niet te
lang, het aantal plaatsen per voorronde
is beperkt!
WIE?
De wedstrijd is voor jongeren van 16 tot
18 jaar. Een team bestaat uit drie tot vijf
deelnemers. Elke geldige inschrijving
telt dus minimum drie namen. Zorg
ervoor dat de organisatie elk teamleden
afzonderlijk kan bereiken (gsm of mail).
Wie wil deelnemen, maar geen partners
vindt, kan zich ook aanmelden via
marte@hujo.be. Vermeld je naam, adres,
geboortedatum en de voorronde waar je
wil deelnemen.

SUPPORTERS
Hoe meer hoe liever! Ouders,
klasgenoten, leerkrachten, vrienden,
broers en zussen,
neven of nichten… zijn allemaal welkom
om je te komen aanmoedigen!
JURY
Wij zijn steeds op zoek naar juryleden
en timekeepers. Coaches en andere
geïnteresseerden kunnen zich via
marte@hujo.be kandidaat stellen als
jurylid op een debatdag.
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ENGAGEMENT VAN
DE DEELNEMERS

Elk team neemt het reglement van de Vlaamse Debatwedstrijd
door.
Wie zich inschrijft, engageert zich om deel te nemen en zal zijn/
haar uiterste best doen om aanwezig te zijn. De data van de
voorrondes vind je op de website van de Vlaamse Debatwedstrijd.
Hou ook rekening met de datum van de nationale finale.

Indien een team door onvoorziene omstandigheden forfait moet
geven voor de voorronde, contacteert dit team zo snel mogelijk
de organisatie (marte@hujo.be of 0471 76 82 04). Enkel zo kan de
Vlaamse Debatwedstrijd gegarandeerd worden voor de andere
deelnemers.
Alle teams zijn ten laatste 30 minuten voor de start van de
voorronde aanwezig. Start-en einduur zullen ruimschoots op
voorhand gecommuniceerd worden via vlaamsedebatwedstrijd.
be. Bovendien wordt alle praktische info voor de wedstrijd naar
deelnemers en coaches gemaild.
Debatten eindigen met een oordeel van de jury. We voor voor
een evenwichtige jury tijdens elk debat. Door in te schrijven
gaan deelnemers akkoord om de uitkomst van het debat
te zullen respecteren. Debatteren is een spel. Sportiviteit en
incasseringsvermogen zijn er onderdelen van.

Teams weten op voorhand NIET over welke stelling
ze zullen debatteren, noch of ze een PRO of CONTRA
positie moeten innemen
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DEBATVORM

De organisatie gebruikt de debatvorm Lagerhuis+ als
standaardvorm voor de competitie.
Vorm en spreektijden

Het Lagerhuis+ debat bestaat uit speeches en een vrije fase.
De speeches worden gegeven achter een katheder. Tijdens
speeches mag niet worden onderbroken of aangevuld door
andere debaters; iedereen blijft zitten. Tijdens de vrije fase
mogen alle tien debaters wel opstaan om zo het woord te
vragen. Een jurylid zal afwisselend voor- en tegenstanders
aanwijzen. Debaters spreken vanaf hun eigen plaats (dus niet
vanachter het katheder). Na de vrije fase krijgen de teams
kort de tijd voor onderling overleg. Daarna wordt het debat
afgesloten met twee concluderende speeches.

Thema’s en stellingen

Elk debat gaat over één onderwerp: de stelling. Dit is altijd een
controversieel voorstel of standpunt. Net voor elk debat loot de
jury over de stelling en welk team pro en welk team contra zal
verdedigen. Persoonlijke meningen over de stelling doen er dus
niet toe.

Jury

Debaters proberen een derde partij te overtuigen: de jury. De
jury bekijkt ieder debat vanuit een neutraal vertrekpunt. Beide
teams willen het standpunt van de jury vormen en beïnvloeden.
Na het debat wijst de jury het meest overtuigende team aan als
winnaar.
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SPREEKTIJDEN

In rondes en halve finale van een voorronde ziet
het debat er zo uit:

3 min.

V1

Voorstanders

Tegenstanders

Inleiding debat

Inleiding + vragen bij
definitie

Uitleg van de stelling

Weerleggen argumenten

(definitie)

pro

Argumenten pro

Tegenargumenten contra

Weerleggen

tegenargumenten contra
3 min.

V2

8 min.

V1
V2
V3
V4
V5

2 min.

V3
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Weerleggen argumenten

Verdediging argumenten

pro
Verdediging argumenten

pro

contra

Eventueel nieuw argument

Eventueel nieuw argument

Vrije fase

(weerlegging, verdediging, bevraging, verduidelijking)

Partijdige samenvatting
debat

T1

Partijdige samenvatting
debat

T2

T1
T2
T3
T4
T5

T3

REGELS TIJDENS HET DEBAT
ONDERBREKEN

Teams mogen elkaar tijdens de betogen NIET onderbreken. Als
een team wil reageren, moet het wachten op de eigen beurt.
Wanneer een moderator de debatten leidt, mogen teams wel
het woord vragen aan de moderator door in stilte teken te doen
aan de moderator (vb. hand opsteken). Het team wacht om te
reageren totdat de moderator het woord geeft.
Kleine non – verbale reacties zijn toegestaan, indien ze passen
binnen de moraal van ‘ethisch discussiëren’. Bij onaangepaste
verbale of non – verbale acties (klappen, tikken met stylo,…), kan
de jury een team waarschuwen en zelfs diskwalificeren.

OVERLEGGEN

Tijdens de argumentatie van de andere partij, mogen de teams
enkel op papier met elkaar overleggen zodat de andere partij
niet wordt gestoord of afgeleid. Tijdens een time – out (tussen 2
betogen in) mag er tussen de teams wel luidop worden overlegd.

AFWIJKEN VAN DE STELLING

Indien de debaters afwijken van de stelling, door over de
interpretatie te debatteren en niet over de inhoud, mag de jury
en/of moderator tussenkomen en de de debaters terug op het
juiste spoor brengen.

HULPMIDDELEN

De deelnemers mogen kleine hulpmiddeltjes gebruiken (enkele
bronnen, kaartjes met steekwoorden, geschreven betoog,…). Maar
overdrijf niet. Computers, tablets en smartphones zijn verboden,
ook als hier de voorbereidingen op staan!
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TIJDSLIMIETEN

De timekeeper krijgt tijdskaartjes ter beschikking. Deze kaartjes
kunnen de sprekers helpen om binnen de tijdslimieten te blijven.
Laat je niet opjagen of van de wijs brengen als je deze kaartjes
ziet verschijnen. Indien de debaters over de tijdslimiet gaan, zal
de jury of moderator de debaters onderbreken en vragen om af
te ronden. Het woord wordt aan de tegenpartij gegeven. (Denk
eraan: de jury let op het ‘binnen-de-tijd-blijven’!)
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DE JURY

De jurering tijdens de Debatwedstrijd gebeurt
door gemotiveerde vrijwilligers. Zonder hen is deze
wedstrijd niet mogelijk!
Tijdens de debatten ziet de jury toe op de naleving van de
debatregels zoals ze in het reglement zijn opgenomen. De
juryleden kunnen corrigerend optreden tijdens het debat indien
ze vinden dat de regels geschonden worden.
Om alle kandidaten zo objectief mogelijk te evalueren, geeft
elk jurylid individueel punten via een beoordelingsformulier. De
juryleden hanteren verschillende criteria. Per criterium verdienen
de teams punten. Deze punten worden opgeteld tot het eindcijfer
van het debat. De jury trekt zich na de debatten terug om de
beoordeling te bespreken.
De jury heeft steeds de eindbeslissing. We streven ernaar om de
jury steeds evenwichtig samen te stellen.
Jureren is en blijft een menselijke aangelegenheid. Wij gaan ervan
uit dat iedereen respect heeft voor de weloverwogen beslissingen
die de jury neemt. Winnen en verliezen horen nu eenmaal bij een
competitie.
Wil je graag in de jury zitten of de tijd bewaken?
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen op de website bij
‘Help mee’ door het registratieformulier in te vullen en je gegevens
achter te laten. Met vragen kan je terecht bij marte@hujo.be.
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FACEBOOK & WEBSITE
Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. De pagina
kondigt alle veranderingen aan en houdt deelnemers op de hoogte van
actuele ontwikkelingen rond de thema’s. Geregeld worden filmpjes, artikels,
cartoons rond de thema’s gepost.
Via deze pagina kunnen teams ook vragen stellen over de thema’s,
interessante stellingen posten, reageren op elkaars posts, … Hou de pagina
ook in het oog voor de foto’s genomen tijdens de voorrondes.
Op de website vind je info over de wedstrijd, bronnen rond de stellingen,
interessante debateertips & tricks en kunnen coaches de ‘handleiding voor
coaches’ aanvragen.

PRIJZEN EN FINALE
Er vallen prijzen te winnen (maar deze delen we nog even niet mee want we
houden van verrassingen).
De hoofdprijs van De Vlaamse Debatwedstrijd-finale is dat je team
doorstoot naar de grote (internationale) Beneluxcompetitie waar je tegen
andere internationale teams zal strijden voor dé grote trofee in de Benelux
Debatcompetitie.
Jouw team, dé Benelux Debatkampioenen van 2021. Mooi toch?
Schrijf je team snel in en ga voor de overwinning!
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