
DEBATTEREN & ARGUMENTEREN 29 februari 2020



DEBATTRAININGEN BIJ DE LP

Vandaag: speechen & argumenteren

21 maart: op elkaar reageren

Mei: oefening baart kunst



SPEECHEN

Hoe geef je jouw argument vorm? Hoe is jouw
verhaal het meest overtuigend? 



PROGRAMMA

• Doel?Voorstelronde

• Non-verbale communicatie
• StructuurVorm

• Argumenten
• Stijl Inhoud



VOORSTELRONDE

De basics

Doe je mee aan alle debattrainingen of alleen deze?

Wat is jouw doel vandaag?

Vertel iets meer over jezelf en

verwerk in je voorstelbeurt twee ware statements en één leugen.



OPENING



OPENING

Wat leer je uit de vorige oefening? 
 Waarom hebben we die gedaan, denk je?



OEFENEN

Geef een speech, gewoon zoals dat voor jou goed voelt

Maak je geen zorgen over techniek, theorie of taal

Weet je geen onderwerp of wil je een uitdaging? 



WAT VALT JULLIE OP?

Welke punten heb je onthouden?

Waar raakte je enthousiast van?



PAUZE



WAT HEB JE NODIG IN EEN GOEDE SPEECH? 

1. Structuur
1. Structuur

1. Structuur

2. Presentatiestijl
1. Verbaal

2. Nonverbaal

3. Inhoud
1. Argumentatie

2. Feiten & kennis



STRUCTUURTIP
#1

A

A

A



STRUCTUURTIP
#2

Kondig aan wat je gaat doen

Stel jezelf de juiste vragen – en stel ze hardop!
Wat gebeurt er?
Hoe zie je dat?
Hoe werkt dat?
Waarom werkt dat zo?
Waarom gebeurt dat?
Waarom is dat belangrijk?



EVEN OPWARMEN



WAT NU?
Stijl

Inhoud



STIJL

Non-verbaal
• Vind je eigen stijl
• Jaren ‘80 televisie: doe niet te gek
• Vergeet niet te ademen
• Sta stevig – of in elk geval zó dat je je 

prettig voelt

Verbaal
• Aanpassen aan je publiek
• Blijf jezelf en blijf open
• Structuur – hebben we het al over 

gehad



ARGUMENTEN

Hoe bedenk je argumenten?
 Betrokkenen

 Korte termijn VS Lange termijn

 Principes

Hoe bouw je een argument op?
 State

 Analyse

 Illustrate

 Link

Welke overtuigt jou het meest?

Is dat helemaal nieuw of doe je dat al vaak?



OEFENEN

Kinderen van prominente politici moeten worden uitgesloten van politieke ambten



OEFENEN

Het Koningshuis moet door de overheid worden afgestoten als een privaat bedrijf



BRITS-PARLEMENTAIR DEBAT

We gebruiken alleen de eerste helft nu!



OEFENEN

Burgers moeten hun stem in verkiezingen kunnen verkopen



OEFENEN

Politici zouden niet moeten aftreden vanwege seksschandalen waarbij geen wetten 
zijn overtreden



HET NK DEBATTEREN

Een beetje zelfpromotie



HET NK DEBATTEREN 2020
25 April in Utrecht

Brits-Parlementair

Iedereen is welkom!

15 euro p.p. als je voor het eerst
meedoet

Vriendelijke feedback en
ervaren juryleden


