INFOBROCHURE
VOOR
JURYLEDEN

Welkom!
Heel leuk dat je wilt komen jureren! Onze Vlaamse Debatwedstrijd staat of valt immers
met de hulp van vrijwillige timekeepers en juryleden.
We willen jou nog wat belangrijke informatie meegeven zodat je helemaal voorbereid
bent. Moest je reeds ervaring hebben als jurylid, weet dan dat onze voorrondes er iets
anders uitzien dit jaar.

Hoezo anders?
We werken niet meer met het Lagerhuis+ format, aangezien de samenwerking met de
Nederlandse DebatUnie is stopgezet. We werken wel nog steeds met een vast format per
debatronde, bestaande uit een openingsspeech, een open debat fase en een conclusie
speech.
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Jurylid zijn, hoe doe ik dat?
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Ons debat format
Fase 1: Openingsspeeches
Max. 2 minuten voorstanders
Max. 2 minuten tegenstanders

De voorstanders beginnen: ze geven hun interpretatie van
de stelling. Hoe beter gedefinieerd, hoe minder ‘vrijheid’ de
tegenstanders hebben om een eigen interpretatie te geven
aan de stelling.
De voorstanders geven hun argumenten (3-tal).
Vervolgens zijn de tegenstanders aan de beurt, die ook hun
argumenten (3-tal) geven. Dit zijn nog geen tegenargumenten
op de argumenten van de voorstanders!
De openingsspeech wordt gegeven door één iemand van elk
team.

Fase 2: Open debat
Max. 6 minuten

Voor- en tegenstanders wisselen elkaar af (de jury beslist
wie begint). Teams vragen telkens het woord (hand opsteken
voor de camera), de jury duidt aan wie mag spreken.
Teamleden mogen elkaar aanvullen in dezelfde beurt.
Dit wordt zelfs aangeraden voor een goede samenwerking.
Sprekers moeten wel steeds het woord vragen.
In het open debat kunnen teams argumenten verdedigen,
weerleggen, versterken of uitbreiden. In deze fase kunnen
teams ook kritische vragen stellen aan elkaar.

Fase 3: Freeze
1 minuut

Teams krijgen 2 minuten de tijd om samen te overleggen over
de conclusie speech.
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Fase 4: Conclusie speeches
Max. 2 minuten tegenstanders
Max. 2 minuten voorstanders

De tegenstanders beginnen.
In de conclusie speeches geven beide teams een overzicht
van de gegeven argumenten en de relevantie t.o.v. de stelling.
De onderliggende doelstelling is de jury te overtuigen van de
vraag waarom ze dit debat zouden hebben gewonnen.
De conclusie speech wordt gegeven door één iemand van
het team, maar niet door de spreker van de openingsspeech.

Fase 5: (na het debat) juryoverleg
5 minuten

De jury krijgt 5 minuten de tijd om met elkaar te overleggen.
Zoek op de locatie even een plekje waar je rustig kan
overleggen.

Fase 6: (na het debat) feedback
5 minuten

De jury heeft 5 minuten de tijd om beide teams feedback te
geven.
Je geeft geen concrete scores, maar wel constructieve
en bruikbare feedback (sterke en werkpunten). Vraag op
voorhand even of beide teams elkaars feedback willen horen.
Zijn er extra vragen, dan bespreek je deze tijdens de pauze.
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Wat is een goed debat?
In een goed debat maken voor- en tegenstanders hun standpunt duidelijk via een
sterke argumentatie en verdedigen ze dat standpunt. Voor- en tegenstanders
zijn goed voorbereid. De argumenten die ze geven zijn inhoudelijk sterk en
moeilijk weerlegbaar door het andere team. Hun betoog is samenhangend en
goed gestructureerd. Ze praten duidelijk en staan sterk in hun schoenen.
Naast feitenkennis en een sterke argumentatie werken leden van een team goed
samen. Iedereen komt aan de beurt, en teamleden vullen elkaar aan indien nodig.
Iedereen gaat respectvol met elkaar om. In een goed debat wordt geluisterd.
Debaters laten daarom elkaar steeds uitpraten en vragen het woord.
Aangezien het moeilijk is om op alle bovenstaande puntjes te letten, heb je als
jurylid 3 of 4 beoordelingscriteria voor de debatten (afhankelijk van het feit of het
een gekende of ongekende stelling is).

De beoordelingscriteria
Feitenkennis

(enkel bij gekende stellingen)

Belangrijk in een debat is de voorbereiding en kennis van zaken:
Weet de spreker waarover hij/zij/hen spreekt?
Is de spreker goed voorbereid op de stelling?
Gebruikt de spreker zijn/haar/hun feitenkennis om de andere te overtuigen?

Dialoog
Bij het criterium dialoog wordt gekeken naar houding en presentatie:
Hoe stelt de spreker zich op ten opzichte van het andere team en de eigen
teamleden?
Hoe goed werken de teams samen? Komt iedereen aan het woord in het team?
Hoe goed wordt er geluisterd naar de andere? Is de spreker empathisch en
respectvol?
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Uitdrukking
Hier ligt de nadruk op welsprekendheid en verwoording:
Hoe goed kan de spreker verwoorden wat hij/zij/hen te zeggen heeft?
Hoe formuleert de spreker de argumenten? Hoe slim is zijn/haar/hun woordkeuze?
Hoe vaak gebruikt de spreker gevatte vergelijkingen of voorbeelden in zijn/haar/
hun betoog?

Overtuiging
Bij het criterium overtuiging tot slot ligt de nadruk op de vraag of de spreker met
zijn/haar/hun argumentatie en betoog de andere weet te overtuigen:
Hoe logisch en goed gestructureerd is het verhaal?
Hoe goed brengt de spreker zijn/haar/hun verhaal?
Volgt het betoog een duidelijke en heldere opbouw?

Op elk criterium geef je een punt op een schaal van 0 tot 5.
De uiteindelijke scores geven weer wie de winnaar is van het
debat.
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Wat doet de jury?
Een jury bestaat steeds uit een juryvoorzitter en één of meerdere bijzitters. De
verdeling kies je zelf. Een juryteam neemt 4 rollen op zich, zelf te verdelen onder
de leden:

Dagplanning
Timeslot
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Wat

Opmerkingen

12:00-13:00

Jurybriefing

Als jurylid ben je om 12:00 op locatie, zodat
we de tijd hebben om uitleg te geven bij de
beoordelingsformulieren en -criteria.

13:00-13:05

Ontvangst teams en
coaches

13:05-13:15

Verwelkoming

Om 13:15 stipt starten we.

Timeslot

13:15-15:30

Wat

Ronde 1

Opmerkingen
Er debatteren telkens 2 teams tegen elkaar
in aparte poules. Per poule zijn er zes rondes
van 20 min & voorbereidingstijd van 5 min
voor een gekende stelling / 10 min voor een
ongekende stelling
juryoverleg telkens 5 min na een debat
Juryleden kunnen intussen feedback geven
aan de teams

15:30-15:50

Koffiepauze

15:50-16:00

Bekendmaking halve
finalisten

16:00-16:25

Halve finale

20’ debat (16:00-16:20)
5’ juryoverleg (16:20-16:25)

16:25-16:35

Koffiepauze
deelnemers

Jury geeft feedback aan halve finalisten en
bepaalt de finalisten

16:35-16:40

Uitroeping finalisten

16:40-17:15

17:15-17:25

17:25-17u35

Finaledebat

Beraadslaging

De 2 finalisten nemen het tegen elkaar
op in het finaledebat. De overige teams
kunnen het debat volgen in de zaal
10’ voorbereidingstijd
20’ debat (16:40-17:15)
15’ juryoverleg (17:15-17:25)
Pauze voor
deelnemers en toeschouwers
Jury komt samen in zaal voor
beraadslaging
Bekendmaking winnaar en uitdeling
prijzen
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CORONA

Speciale omstandigheden
Indien Corona opnieuw onze fysieke voorrondes in de war stuurt, zullen we
genoodzaakt zijn om ze online te laten doorgaan. Dat zal dan gebeuren via ZOOM.
Of het fysiek of ionline is,zal altijd goed vermeld staan bij het evenement zelf op
Facebook en de website.

Hoe doe je dat, via ZOOM?
Je let 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. 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.

Wat doe ik bij problemen of vragen?
Heb je tijdens een debat problemen, begeef je dan naar de break-out room voor
juryleden. Iemand van de organisatie zal jou daar helpen. Probeer wel steeds zelf
zo snel mogelijk technische problemen op te lossen.
Valt jouw internet weg tijdens een debat, laat dan het andere jurylid even jouw
taken overnemen (indien mogelijk).
Verder kan met problemen of vragen ook steeds terecht in de ZOOM chat, of je
kan een SMS sturen naar 0469 11 91 14.
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