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Ik debatteer mee, 
wat nu?!

Wat houdt de Vlaamse 
Debatwedstrijd in?

Waarover debatteren we?

Tijdens een voorronde strijden jij en andere teams om een plaats in de grote finale 
van de Vlaamse Debatwedstrijd. Je debatteert met andere teams die ook bestaan uit 
drie tot vijf jongeren. Een voorronde duurt één dag en bestaat uit drie rondes. Elk team 

debatteert dus drie keer, telkens tegen een ander team. 

Op het einde van de voorronde maken we op basis van de scores van de jury een top 
3. De top 3 van elke voorronde gaat door naar de finale. Als team kan je meedoen aan 

meerdere voorrondes om dus je kans op een plaats te vergroten. 

Teams die meedoen aan de finale van de Vlaamse debatwedstrijd maken ook kans 
om door te gaan naar de finale van de Benelux debatcompetitie, waar de Vlaamse 

Debatwedstrijd een partner van is.

In een voorronde ga je aan de slag met maatschappelijk relevante stellingen. 
Een stelling is altijd een controversieel voorstel of standpunt. Je krijgt tijdens de 
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Hoe verloopt een voorronde?

Een voorronde bestaat uit drie debatrondes, die verlopen volgens de Lagerhuis+ 
methode: een debatvorm waarbij telkens twee teams met elkaar debatteren. 
Binnen het team beslissen jullie zelf over de taakverdeling. Jullie kiezen met 

andere woorden wie eerst het woord neemt, wie welke argumenten geeft, etc. 

Een debatronde bestaat telkens uit argumentatie speeches, een vrije fase en 
concluderende speeches. Tijdens de speeches onderbreken jullie elkaar niet of 
vullen jullie elkaar niet aan. Tijdens de vrije fase daarentegen mogen alle debaters 
het woord vragen. Een jurylid zal afwisselend voor- en tegenstanders aanwijzen. 
Na de vrije fase krijgen jullie kort de tijd voor onderling overleg. Daarna wordt het 

debat afgesloten met twee concluderende speeches. 

voorronde te horen of jouw team voor- of tegenstander is van de stelling. Jouw 
persoonlijke mening is met andere woorden niet belangrijk. Jouw team moet de 
jury overtuigen met argumenten vanuit het standpunt als voor- of tegenstander. 
De jury kijkt voornamelijk naar de argumenten die je geeft en de samenwerking 

tussen de teamleden. 

Per voorronde krijg je twee ongeziene stellingen (niet voor te bereiden op 
voorhand) en één gekende stelling voorgeschoteld. De geziene stelling kan je 
dus op voorhand voorbereiden (je krijgt deze stelling een week op voorhand via 

e-mail).

De flow van Lagerhuis+ debat

Fase 1: Argumentatie speeches (max. 12 minuten)
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Fase 2: Vrije fase (max. 8 minuten)

Fase 3: Kort overleg (max. 2 minuten)

Fase 3: Concluderende speeches (max. 4 minuten)

Na het geven van argumenten (fase 1) gaan we naar de vrije 
fase. Die duurt 8 minuten, waarin teams om de beurt het 
woord nemen om argumenten te verdedigen, verduidelijken, 
weerleggen of bevragen. Het is belangrijk dat de voor- of 
tegenstanders om de beurt aan het woord komen, waarbij 

telkens één iemand van het team spreekt.

Beide teams krijgen 2 minuten de tijd om onderling te 
overleggen over de concluderende speeches.
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Hoe ziet de dag eruit?

Timeslot Wat Opmerkingen

10:15-10:30 Ontvangst teams en 
coaches

Je logt in om 10:15, zo hebben we nog even 
de tijd om wat technische zaken uit te 

leggen. 

10:30-10:45 Verwelkoming Om 10:30 stipt starten we met de voorronde.

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

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

lopen allemaal gelijktijdig.

Jullie krijgen hier 20 minuten 
voorbereidingstijd (ongeziene stelling). 

Vervolgens wordt er 35 minuten lang 
gedebatteerd.

12:10-12:45 Lunch

12:45-12:50 Verwelkoming Om 12:50 stipt start de tweede ronde.

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

Jullie krijgen hier 10 minuten 
voorbereidingstijd (gekende stelling). 
Vervolgens wordt er 35 minuten lang 

gedebatteerd. 

14:05-14:20 Koffiepauze Eventjes uitblazen

14:20-14:25 Verwelkoming Om 14:25 stipt start de derde ronde.

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

Jullie krijgen hier 20 minuten 
voorbereidingstijd (ongeziene stelling). 

Vervolgens wordt er 35 minuten lang 
gedebatteerd.

15:50-16:05 Prijsuitreiking
De top 3 wordt bekend gemaakt. De 

exacte scores zal je achteraf vinden op 
de website en sociale media.
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Door de Covid-19 pandemie worden alle voorrondes digitaal georganiseerd. Om 
alles vlekkeloos te laten verlopen bestaat zoiets als een digitale etiquette:

Zijn er regels waar ik me aan moet 
houden?

Iedereen die aanwezig is in de meeting (zowel juryleden als 
finalisten) gebruikt audio én video

Iedereen die aanwezig is in de meeting (zowel juryleden als 
finalisten) gebruikt audio én video

Als jouw teamgenoot aan het praten is en jij wil graag het woord, 
druk dan op ALT en Y. Zo vraag je het woord en moet je niemand 

onderbreken

Zet je microfoon op mute als je niet moet spreken

Gebruik (indien mogelijk) oortjes of een koptelefoon met een 
microfoon. Zo kunnen we debatteren met zo weinig mogelijk 

technische storingen en achtergrondlawaai

Technische problemen probeer je zo snel mogelijk zelf op te 
lossen, geef een seintje via 0475 96 95 80
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Wat bij problemen?

Wie contacteer ik met vragen?

Stel je voor, een teamgenoot disconnect tijdens het debat. Het debat en de 
spreektijden worden dan gepauzeerd. Als de teamgenoot de technische 
problemen binnen de 2 minuten kan oplossen, wordt het debat gewoon hernomen. 
Als de teamgenoot de problemen niet kan oplossen binnen 2 minuten, gaat het 

debat verder. De teamgenoot sluit zo snel mogelijk weer aan bij het debat. 

Een ander mogelijk scenario: de microfoon van een teamgenoot hapert en deze 
is niet goed hoorbaar tijdens een betoog. Indien het geluid bij meer dan twee 
aanwezigen hapert, wordt de teamgenoot gevraagd om dat deel van het betoog 
te herhalen. Indien het geluid bij slechts 1 aanwezige hapert, gaat het het debat 

gewoon door.

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.


