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Ik ben jurylid, 
wat nu?!

Wat is de Vlaamse Debatwedstrijd?

Wat doet de jury?

De Vlaamse Debatwedstrijd richt zich tot jongeren van de derde graad secundair 
onderwijs. Ze kunnen zich inschrijven met een schoolteam (met een leerkracht als 

coach), maar dat is niet verplicht. Een team bestaat uit 3 tot 5 jongeren.

In een goed debat overtuigen deelnemers de jury met goede argumenten. Als 
jurylid kijk je naar de manier waarop teams de stelling verdedigen of weerleggen, 
vanuit hun positie als voor- of tegenstander. Over het algemeen, zijn deze 4 

criteria belangrijk in je evaluatie: 

1. Duidelijke, heldere en relevante argumenten
2. Samenwerking tussen teamleden

3. Presentatie en voorkomen
4. Samenhangen in het verhaal

Kort samengevat bekijk je als jurylid een debat tussen 2 teams, waarna je scores 
en feedback geeft op basis van bovenstaande criteria. Hieronder vind je nog wat 

meer praktische informatie terug.
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Jurylid zijn, hoe doe ik dat?
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Hoe verloopt een debatronde 
(Lagerhuis+)?

De flow van Lagerhuis+ debat

Fase 1: Argumentatie speeches (max. 12 minuten)

Fase 2: Vrije fase (max. 8 minuten)

Een voorronde bestaat uit drie debatrondes. In elke debatronde 
debatteren teams per 2 volgens de Lagerhuis+ methode. Teams 
beslissen zelf over de taakverdeling: wie begint, wie geeft welke 

argumenten, etc. 

Een debatronde bestaat 3 fasen: argumentatie speeches, een vrije 
fase en concluderende speeches (zie hieronder).

Deelnemers onderbreken elkaar niet of vullen elkaar niet aan.

Na het geven van argumenten gaan we naar de vrije fase. 
Die duurt 8 minuten. Alle debaters mogen het woord vragen. 
Een jurylid zal afwisselend voor- en tegenstanders aanwijzen 
(telkens één iemand per team). Teams verdedigen, 

verduidelijken, weerleggen of bevragen argumenten.
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Fase 3: Concluderende speeches (max. 4 minuten)

Kort overleg (max. 2 minuten)

Deelnemers onderbreken elkaar niet of vullen elkaar niet aan.
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Hoe geef ik punten?

Stap 1: Inloggen

Stap 3: Feedback geven

Stap 2: Scores geven

Log in op toernooisysteem.nl/judges met het e-mailadres dat bij de Vlaamse 
Debatwedstrijd bekend is (inschrijving). Je klikt op versturen en krijgt een code 

om in te loggen.

De jury geeft constructieve en persoonlijke (niet te vrijblijvend) feedback aan 
beide teams. Je vraagt eerst of ze elkaars feedback willen horen (anders ga je 
naar aparte ZOOM ruimtes). Liefst geef je praktische tips die de teams kunnen 

toepassen in de volgende rondes.

Het juryteam bepaalt samen de scores -> de voorzitter dient het formulier in via 
de software en kijkt na of alle scores zijn ingegeven.
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Hoe ziet de dag eruit?

Timeslot Wat Opmerkingen

10:00-10:15 Jury ontvangst Je logt in om 10:00. Zo hebben we 15’ de tijd 
voor informatie en Q&A

10:15-10:30 Ontvangst teams en 
coaches

10:30-10:45 Verwelkoming

10:45-12:10 Ronde 1 (ongeziene 
stelling)

Er debatteren telkens 2 teams tegen elkaar 
in aparte breakout rooms. Deze debatten 

lopen allemaal gelijktijdig.

20” voorbereidingstijd (10:45-11:05)
Jury blijft in algemene room tijdens 

voorbereiding
35” debat (11:05-11:40)

15” juryoverleg (11:40-11:55)
15” feedback (11:55-12:10)

12:10-12:45 Lunch

12:45-12:50 Verwelkoming
De presentator verwelkomt de teams 

opnieuw. Om 12:50 stipt start de tweede 
ronde. 

12:50-14:05 Ronde 2 (gekende 
stelling)

10’’ voorbereidingstijd (12:50-13:00)
Jury blijft in algemene room tijdens 
voorbereiding en kan vragen stellen

35’’ debat (13:00-13:35)
15’’ juryoverleg (13:35-13:50)

15’’ uitslag/feedback  (13:50-14:05)

14:05-14:20 Koffiepauze

14:20-14:25 Verwelkoming
De presentator verwelkomt de teams 

opnieuw. Om 14:25 stipt start de derde 
ronde. 

14:25-15:50 Ronde 3 (ongekende 
stelling)

20’’ voorbereidingstijd (14:25-14:45)
Jury blijft in algemene room tijdens 

voorbereiding
35’’ debat (14:45-15:20)

15’’ juryoverleg (15:20-15:35)
15’’ uitslag/feedback (15:35-15:50)

15:50-16:05 Prijsuitreiking Top 3 (geen scores)
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Hoe doe ik dat via ZOOM?

Wat doe ik bij problemen of vragen?

Door de Covid-19 pandemie worden alle voorrondes digitaal georganiseerd. Je 
let daarbij op enkele zaken:

- Je zet je camera aan 
- Je microfoon staat af als je niet hoeft  te praten

- Je doet best op voorhand een ZOOM update naar de nieuwste versie
- Je past je naam op ZOOM aan naar ‘JURY voornaam achternaam’  

De debatten gaan door in aparte ZOOM breakout rooms, die door de organisatie 
worden aangemaakt. Er is per debatronde een VOOR en TEGEN kamer (bv. Kamer 
1 VOOR, kamer 1 TEGEN, kamer 2 VOOR, kamer 2 TEGEN, etc.). Zo kunnen de teams 
elk apart voorbereiden. Uiteindelijk worden de debatten gevoerd in de VOOR 

kamers. Daar ga je dus als jurylid naartoe. 

Na de debatten overleg je samen als jury. De deelnemers gaan terug naar de 
algemene ZOOM ruimte zodat jullie alle privacy hebben om te overleggen. Eén 
van jullie (uit elk juryteam) gaat na het overleg even naar de algemene ZOOM 
ruimte om de teams terug te halen voor feedback. Je kiest dan: ofwel geef je 
beide teams feedback in de VOOR kamer, ofwel splitsen de teams op naar hun 
VOOR of TEGEN kamer, en verplaats je je als jury (als de teams elkaars feedback 

niet willen horen)

Jouw internet valt uit en je kan niet meeluisteren?
Het debat wordt heel even gepauzeerd. Kan je dit binnen de 2 minuten oplossen, 
dan start het debat opnieuw. Kan je dit niet oplossen, dan gaat het debat zonder 

jou verder. De andere juryleden doen verslag. 

Je bent niet hoorbaar tijdens een debat?
Het andere jurylid neemt de basistaken over. Als je wel nog kan meeluisteren, is 

er op dat moment geen probleem. 
Het internet van een deelnemer valt uit? Probeer de deelnemer gerust te stellen 
en pauzeer het debat even. Als de deelnemer niet meer kan inloggen, gaat het 

debat verder. 

Probeer altijd zelf zo snel mogelijk technische problemen op te lossen.
Lukt dit niet, of zijn er problemen met de software (score formulier), dan verplaatst 
één iemand van het juryteam zich naar de breakout room JURY, waar iemand 

van de organisatie naartoe zal komen. 

Als je vragen hebt, mag je steeds mailen naar chantal@hujo.be of bellen naar 0475 96 95 80. 
Je vindt ook heel wat informatie op onze website: www.vlaamsedebatwedstrijd.be.


