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Debat en public speaking in de klas 
 

Het Almelose Pius X College is een school voor tweetalig onderwijs (tto). Nu is 

Engelstalig onderwijs niet uniek in Nederland. Bijzonder is wel de invulling van een 

deel van de lessen: via debat en public speaking. Dat levert - naar Amerikaans 

voorbeeld - een nieuw schoolvak op: forensics, dat we in deze bijdrage beschrijven. 

Het is geen definitieve oplossing voor spreekvaardigheidstraining en er zijn zeker 

voetangels en klemmen. De resultaten in de klas en buiten de school zijn echter zeer 

bemoedigend en rechtvaardigen een vervolg: ‘Zie het als een vliegwiel voor 

activerend onderwijs.’  
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Debatteren kan buiten scholen doorgaans rekenen op aandacht en welwillendheid, want 

het is actueel en heeft maatschappelijk waarde. 

Een algemeen erkend probleem (Van Gelderen, 1994; Bonset & Braaksma, 2008; 

Damkot, Janssen & Lups, 2009): er is in Nederland nauwelijks wetenschappelijk 

onderzoek naar het debat voorhanden. 

Sterker nog: binnen de neerlandistiek is de laatste veertig jaren weinig onderzoek gedaan 

naar mondelinge taalvaardigheid binnen het schoolvak Nederlands.  

Verschillende onderzoekers noemen onderwijs in mondelinge taalvaardigheid het 

‘stiefkind’ in het moedertaalonderwijs (Van der Geest, Braet, & Oostdam, 1988; Van 



Gelderen & Oostdam, 1994). Meer recent viel de term ‘ondergeschoven kindje’ (Damkot, 

Janssen & Lups, 2009). 

In een dergelijke terminologie mag een zekere gevoelswaarde schuilen, ook uit 

cijfermatig onderzoek blijkt dat het aantal studies naar mondelinge taalvaardigheid 

bescheiden is. Bonset & Braaksma, 2008 komen in een metastudie tot de conclusie dat er 

veel minder onderzoek verricht is naar spreek- en luistervaardigheid dan naar lees- en 

schrijfvaardigheid in de periode 1969-1997 en amper onderzoek in de periode 1997-2007. 

Dat beeld is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. 

 

Argumentatievaardigheden vormen een substantieel onderdeel van 

eindexamenprogramma's. Die vaardigheden worden momenteel vooral aangeleerd binnen 

lees- en argumentatieonderwijs. Het accent ligt dus doorgaans meer op receptieve dan op 

productieve en interactionele vaardigheden. Bij debatteren ligt het accent juist op de 

productie. Natuurlijk is debatteren niet de enige mogelijkheid om aandacht te besteden 

aan spreek- en luistervaardigheid. Elke school kent toch presentaties en mondelinge 

toetsen? Maar debatteren is wel een interessante manier om argumentatievaardigheden 

aan de orde te stellen in een mondelinge productieve context.  

Nederland kent geen debat- en speechtraditie. Daarin wijkt het Nederlands onderwijs af 

van dat in Angelsaksische landen, waar debatteren veel vaker onderdeel uitmaakt van 

curricula. Daarmee blijft in Nederland een onderwijskans onbenut, want debatteren en 

presenteren zijn gewaardeerde academische en sociale vaardigheden.  

Debatteren lijkt een kennis- en kundestimulator, met potentieel gunstige effecten die 

taalvaardigheid- en vakoverstijgend zijn (vgl. Debate Across the Curriculum, 

referentieniveaus en doorlopende leerlijnen taal, het onderwijs aan achtergestelde 

leerlingen of juist aan begaafde leerlingen (vgl. Van Bijsterveldt-Vliegenthart & Zijlstra, 

2011). 

Debatonderwijs lijkt effectief. Amerikaans onderzoek laat zien dat debatonderwijs goed 

uitvoerbaar is binnen reguliere curricula, met positieve effecten op taal- en 

argumenteervaardigheid, kritisch denken, leiderschap, burgerschap en empowerment van 

minderheidsgroeperingen (Allen, Berkowitz, Hunt & Louden, 1999; Bellon, 2000; Peters, 

2009; Freeley & Steinberg, 2009; Stein, 2011).  

 

 

 

Het Pius X College (locatie Aalderinkshoek, rond de 700 leerlingen, h/v/g) kent sinds 

2005 een debatclub, Pius Debating Society genaamd, met een knipoog naar alle 

Engelstalige verrichtingen. Het aantal deelnemers schommelt rond de vijftig, uit alle 

jaarlagen. De leerlingen debatteren veelvuldig met plaatselijke, provinciale, landelijke en 

Europese politici en ze trekken regelmatig het land in om zich met leeftijdsgenoten te 

meten in Engelstalige en Nederlandstalige debatwedstrijden. Vanaf het schooljaar 2011-

2012 biedt de school ook debatonderwijs aan op de locatie Van Renneslaan (vmbo). 

Het Pius organiseert zelf ook debatten. De achterliggende gedachte hierbij is, om 

jongeren te betrekken bij actuele en maatschappelijke onderwerpen en bij de politiek. 

Sinds 2009 organiseert de school samen met de gemeente Almelo de jaarlijkse wedstrijd 

om de Almelo Debat Prijs. Sinds 2011 organiseert het Pius samen met de provincie 

Overijssel het jaarlijkse treffen om de Overijssel Debat Award. Bij de Almelose 



debatprijs zijn de deelnemers afkomstig van alle middelbare scholen in Almelo. Voor de 

Overijssel Debat Award schreven zich eind 2010 meer dan 125 leerlingen van dertien 

verschillende scholen uit heel Overijssel in. 

Op de locatie Aalderinkshoek van het Pius X College debatteren leerlingen in klas 4 en 5 

(Lagerhuisdebat en parlementair debat) en in klas 6 is er de cursus Presenteren (theorie 

van retorica, speechanalyse, het houden van een lof- en smaadrede).  

Daarnaast is er dus de Pius Debating Society - met een heuse Junior en Senior League. 

Het gaat hierbij om een samenwerking tussen de secties Nederlands en Engels, met het 

oogmerk debatteren en tto naar elkaar toe te laten groeien. Uiteindelijk leidt dat tot een 

schoolvak, dat lijkt op een subject dat in de VS op veel high schools gegeven wordt: 

forensics. 

 

 
 

Wat is het? 
Forensics is een term die gemakkelijk is te verwarren met het gelijknamige 

sporenonderzoek bij het oplossen van misdrijven. In de VS heeft forensics echter nog een 

andere betekenis. Over de exacte inhoud daarvan is discussie, maar een gangbare 

omschrijving is in 1984 aangenomen op de Second National Developmental Conference 

on Forensics: 

 

‘Forensics is defined as an educational activity primarily concerned with using an 

argumentative perspective in examining problems and communicating with people. 

Forensics is viewed as a form of rhetorical scholarship which takes various forms, 

including debate, public adress, and the interpretation of literature. Forensics serves as a 

a curricular and co-curricular laboratory for improving students’ abilities in research, 

analysis and oral communication. Typically, forensic activities are conducted in a 

competitive environment so as to motivate students and accelerate the learning process. 

Forensics remains an ongoing, scholarly experience, uniting students and teachers, in its 

basic educational purpose.’ 

 



Het gaat bij forensics dus om debatteren, publiek spreken en interpretatie van literatuur 

en dat alles dan voor een jury. Daarbij grijpen de Amerikanen terug op de klassieke 

retorica. Soms zijn die forensicsactiviteiten cocurricular of extracurricular. Dat is zinvol, 

omdat forensics zich als activerende leerbezigheid dan uitstrekt buiten het klaslokaal. 

Forensics sluit niet toevallig ook heel goed aan bij het onderwijs via CLIL  (Content and 

Language Integrated Learning). 

 

 
 

Jong geleerd … 
Bij een onderzoek onder 42 docenten Nederlands blijkt: 57% denkt dat er in theorie in de 

brugklas begonnen kan worden met het debatonderwijs en 71,4% meent dat er in de 

onderbouw aandacht aan besteed zou kunnen worden (Klaver, 2009). 

Opmerkelijk zijn die uitkomsten niet, want in de praktijk bestaat er al een wedstrijd voor 

basisschoolleerlingen (Grezel, 2010).  

 



 

 

De daad bij het woord  
Vanaf het schooljaar 2011-2012 prijkt op het Pius X College het vak forensics op het 

rooster van de eerstejaars tto-leerlingen. Dat is mede te danken aan de positieve resultaten 

van een pilot in het afgelopen jaar.  

Natuurlijk is het niet alles goud wat er blinkt. Voor het introduceren van nieuwe 

curriculumonderdelen is geduld nodig, vooral in een land waar geen spreektraditie is, 

zoals in Nederland. Niettemin zijn deelnemende docenten en schoolleiding van het Pius 

overtuigd van de mogelijkheden in nut, toepassing en groei. 

We begonnen in klas 1E (vwo/gymnasium/tto) met een budgetneutraal project. Van elke 

vier lessen Nederlands werd één les gebruikt voor de cursus Forensics. Uitgangspunten 

waren: leerlingen en ouders staan achter het initiatief en het reguliere programma van het 

vak Nederlands levert op geen enkele manier iets in. De tto-leerlingen verwerken met 

instemming van iedereen dezelfde stof dus in drie i.p.v. vier lessen. 

 

Hieronder volgen enkele voetangels en klemmen bij de ontwikkeling en implementatie 

van forensics en onze strategieën om ze te ontwijken. 

Niet iedere leerling neemt even gemakkelijk het woord (althans voor de klas). Sommige 

scholieren hebben spreekangst (Goodwin, 2003) en die wordt zeker niet minder wanneer 

ze in het Engels moeten praten. Om dat voor te zijn, bespreken we dit vooraf in de groep: 

er zijn maar weinig mensen die helemaal geen spreekangst kennen. Het is dus niet raar, 

maar eng en onnatuurlijk om vanuit je veilige schoolbankje naar voren te komen. We 

geven instructie en we laten ervaren debaters vertellen en voordoen hoe ze het spreken in 

het openbaar geleerd hebben en wat de trucjes zijn om goed te presenteren. Daarnaast 

weet iedere leerling dat we altijd spreken onder de Pius House Rule. Bij die huisregel 

(losjes gebaseerd op de befaamde Chatham House Rule) weten sprekers zich in een 

veilige spreek- en leeromgeving. Fouten mogen dus gemaakt worden, we leren van en 

met elkaar en alles blijft binnen de muren van het lokaal. 

Het Engels blijkt voor de meeste jonge leerlingen een stap te ver. De praktijk wijst uit, 

dat het beter is om het eerste jaar Nederlands te spreken. Vanaf de tweede klas spreken 

we wel Engels.  

Verder hebben deze jeugdige leerlingen soms moeite om zich te concentreren bij de 

feedback. Ze zien niet altijd de leereffecten en de nabeschouwing duurt ze soms gewoon 

te lang: ze willen liever debatteren. Van meet af aan maken we ze echter duidelijk, dat via 

die nabespreking nu juist veel van en met elkaar geleerd kan worden. Verantwoord 

debatonderwijs krijgt vorm via het OVUR-principe: oriëntatie, voorbereiding, uitvoering 

en reflectie. Het leerproces kent dus een vast handelingsschema waarbij de geleerde 

zaken bij elke volgende opdracht toegepast kunnen worden. Bij dit forensicsonderwijs is 

het leren een cyclisch proces, waarbij het niveau vanzelf groeit. 

 

Wat volgt is uitleg (door de docent en ervaren debaters) en oefeningen. Van eenvoudig en 

speels, naar serieuzer werk: speeches, ballondebatten, troublespeeches, 

Lagerhuisdebatten, één-op-één-debatten (maar ook debatten met meerdere deelnemers), 

parlementaire debatten, voor-de-vuist-weg-debatten, spardebatten, vissenkomdebatten en 



cross-examination. Dat lijkt wellicht wat hoog gegrepen, maar de ervaring leert dat 

leerlingen uit 1E er hun hand eigenlijk niet voor omdraaien. 

 

 

 

Het debat als educatieve methode inzetten? Dat kan eigenlijk op ieder niveau en bij ieder 

schoolvak (vgl. Debate Across the Curriculum, Bellon, 2000; Duffin, 2006; Snider & 

Schnurer, 2009; Kennedy, 2009; Stein 2011). Er is veel literatuur (uit Nederland, maar 

vooral uit de VS) voorhanden en er staat de docent een bijzonder uitgebreid arsenaal aan 

werkvormen ter beschikking. Die formats kunnen ook nog eens naar believen worden 

aangepast. 

Bij de lessen forensics op het Pius X College komen ingeburgerde en minder bekende 

debatvormen aan bod. Hieronder volgt een korte toelichting van enkele gebruikte 

vormen.  

Ballondebat  
Vijf figuren zitten in een snel dalende ballon. De leerlingen zijn in debat niet zichzelf, 

maar naar creatief believen ‘Donald Duck’, ‘Wereldvrede’, ‘Zuurstof’, etc. Spreekduur 

eerste ronde: maximaal één minuut. Daarin leggen de leerlingen uit wie ze zijn en 

waarom ze in de ballon moeten blijven. De jury (dat zijn de andere leerlingen) stemmen 

twee personages weg (op basis van inhoud en presentatie). De overige figuren moeten in 

een tweede beurt van maximaal één minuut uitleggen, waarom de andere twee 

ballonvaarders uit de ballon moeten. 

Troublespeeches 
Enkele deelnemers moeten zich binnen enkele minuten uit een voorgelegde lastige 

situatie praten. De jury (dat zijn de andere leerlingen) bepaalt (op basis van inhoud en 

presentatie) wie wint. 

Eén-op-één-debat 
We gebruiken naar believen afgeleide vormen. Onbetwist hoogtepunt bij de pilot was het 

één-op-één-debat tussen een verliefd stel (beide debaters twaalf lentes jong) over de 

stelling: ‘Trouwen is niet meer van deze tijd’. Uiteraard passeren ook serieuzere 

(schoolvak)stellingen de revue. 

Lagerhuisdebat 
Groepsdebat, vernoemd naar het Britse House of Commons, (het aantal deelnemers kan 

wel oplopen tot tien personen of meer per team). Op het Pius doen we dit het liefst in 

groepen van rond de zes personen. 

We gebruiken het Lagerhuisdebat op het Pius als opstapje naar parlementair debatteren. 

Zo leren we leerlingen van meet af aan een kop en een staart te bouwen aan hun 

presentatie. Er is dus binnen dit debat een opzet- en een slotbeurt. 

De stellingen kunnen - aangepast aan de doelgroep - gaan over maatschappelijke zaken, 

maar ook over onderdelen van elk schoolvak (Snider & Schnurer, 2009; Kennedy 2009).  

Parlementair debat 
Amerikaans Parlementair (AP), met twee teams van drie personen en Brits Parlementair 

(BP), met vier teams van twee personen.  

Op het Pius debatteren we in het Nederlands en in het Engels. Ook hier weer de actieve 

rol van de overige leerlingen: jurylid, timekeeper, journalist. 



Er bestaan overigens andere vormen van parlementair debatteren. Ook hier kan het 

format naar believen worden aangepast (spreektijden, aantal deelnemers, inhoud, etc.).  

 

Wellicht minder bekend in ons land, maar wel daadwerkelijk - en met opmerkelijke 

resultaten - uitgevoerd in de lessen forensics zijn de volgende debatvormen: 

Voor-de vuist-weg-debat 
Vrij naar het Amerikaans: extemporaneous debate. Zonder enige voorbereiding of 

onderzoek. Creatief. Eén-op-één-debat (of varianten). Zeer geschikte oefenmethode, 

prima oefening voor beginnende debaters vanwege de impuls voor spreekvaardigheid en 

spreekervaring. 

Spardebat 
SPAR staat voor spontaneous argumentation. Enige voorbereidingstijd. Creatief.  

Het is een tussenvorm van debat en cross-examination. Twee teams van twee personen 

(of varianten). Spreektijden van één minuut. 

Voorstander 1 spreekt. Tegenstander 1 ondervraagt voorstander 1. Tegenstander 2 

spreekt. Voorstander 2 stelt vragen aan tegenstander. Daarna ondervraagt het publiek 

gedurende vijf minuten de deelnemers. 

Vissenkomdebat 
Vrij naar het Amerikaans: fishbowl discussion. Vier, vijf panelleden vertegenwoordigen 

elk een standpunt. Zij geven binnen een paar minuten hun visie op een stelling (dat kan 

heel goed een centrale vraag bij een vakonderdeel zijn). De overige deelnemers zitten in 

een ‘vissenkomvorm’ rond het panel. Na de presentaties en een onderling debat door het 

panel stappen anderen de 'visbokaal' binnen om hun zegje te doen. 

Eventueel kan dit gevolgd worden door de verschillende inzichten in groepjes uit te laten 

werken (mondeling of schriftelijk). Idealiter eindigt de leercyclus met een nabespreking.  

 

 

Van meet af trainen we leerlingen in twee zaken: eigen uitvoering en beoordeling van 

anderen. Zo werken we aan spreekgewenning, techniek en tactiek. 

Zijn hiermee alle denkbare problemen rond spreekvaardigheid op te lossen? Nee, maar de 

praktijk wijst wel uit, dat de meeste leerlingen de drempel van het debatteren op deze 

manier eenvoudig nemen en daarna is (individuele) groei mogelijk. Door leerlingen te 

leren debatteren, verschaf je ze een instrument dat een (school)leven lang dienst kan 

doen. Bij tto en bij andere vakken - en daarna. 

Om debatteren een plaats te geven binnen de school, is het nodig om specifieke 

debatkennis (en het bijbehorende klassenmanagement) over te dragen aan collega’s. Hier 

is dus zeker scholing nodig, maar de ervaring is dat docenten die enthousiast zijn 

geworden voor het debat, die kennis graag delen.  

Een nadeel dat niet ongenoemd mag blijven, maar dat buiten de eigenlijke zaak ligt, is dat 

debatwedstrijden doorgaans op zaterdag zijn. Het is maar, dat u gewaarschuwd bent. Wij 

lossen dat trouwens collegiaal op: we verdelen de begeleiding.  



 
 

Iedereen neemt deel 
De voordelen wegen ruimschoots op tegen de genoemde nadelen. De invoering van 

forensics is vrij simpel - en ook nog eens goedkoop. Het uitgangspunt om leerlingen aan 

het spreken te krijgen is eenvoudig en voor veel leerlingen aantrekkelijk: wedstrijden. Ze 

vormen het spannende en uitnodigende uitgangspunt. Wij nemen (onder meer) deel aan: 

 

 

Wedstrijd  Klas 

  

Junior Speaking Contest (1), 2 en 3 

BBC Speaking Awards 4, 5 en 6 

Dutch School Debating Championships 4, 5 en 6 

Oxford Schools Debating Competition 4, 5 en 6 

TTO Debating Contest 3, 4 en 5 

BBC-GNE Young Writers Awards 5 

 

 

Bij de public speakingwedstrijden kan er per klas slechts één leerling op de hot spot 

staan. We omzeilen het probleem van die beperkte deelname. Leerlingen in de klassen 1 

tot en met 6 werken in groepjes aan hun speeches. Ze leren met en van elkaar. Als 

vanzelfsprekend komen ook vragen op die betrekking hebben op andere 

taalvaardigheden. Hoe verwoord ik dit? Klopt het grammaticaal? Is de spelling in orde? 

Hoe spreek ik het uit?  

Vanzelfsprekend is de doeltaal de voertaal. Leerlingen leren zo incidenteel en meer en 

effectiever door actieve analyse, discussie en het toepassen van geleerde zaken in een 

betekenisvolle manier en context. 

Na enkele selectierondes blijven de origineelste, fraaiste en leukste speeches over. De 

leerlingen die niet spreken, nemen toch actief deel: via een uitgebreide juryinstructie 



helpen ze te bepalen wie er namens de leerlingen, de klas, de school deelneemt. Dat is 

zeker geen geringe eer!  

Op elke voordracht volgt feedback. Daarbij staat de veiligheid van de leerling voorop. Op 

het Pius doen we dat via de DAD-drieslag: deelnemer, andere leerlingen 

(jurylid/toeschouwer), docent. Een duidelijke instructie is daarbij een vereiste. Een greep 

uit de tips voor deelnemers:  

� Wat vond je goed aan je eigen debatprestatie? 

� Wat is voor verbetering vatbaar? Wees concreet in wat je de volgende keer anders 

zou doen. 

� Je hoeft bij deze nabespreking geen uitleg of verantwoording te geven. Zie het als 

cadeautjes. Luister en leer. 

 

Tips voor de groep: 

� Je bespreekt niet de persoon, maar de presentatie van iemand. 

� Spreek alleen over wat er zojuist gezegd is, niet wat je zelf gedaan of gezegd zou 

hebben. 

� Wat vond je geweldig aan dit debat of aan een debater? 

� Wat is voor verbetering vatbaar?  

� Geef concrete aanwijzingen aan de debaters. 

 

Bij de selectie voor de wedstrijd letten we op de optimale combinatie toespraak-spreker. 

Vervolgens blikken docenten en klassen terug op wat er is gedaan en geleerd.  

Het hoofddoel is dat leerlingen actief met het Engels aan en in de slag gaan. 

De buitenschoolse resultaten tonen aan dat we samen succesvol zijn: in 2010 en 2011 

namen we deel aan de Junior Speaking Contest. Dat is een jaarlijkse wedstrijd voor 

middelbare scholen uit heel Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden. De deelnemers 

komen uit de tweede en de derde klas, elk in een aparte categorie. In 2010 namen 63 en in 

2011 71 tto-scholen deel. 

Leerlingen dragen een toespraak in het Engels voor en daarna beantwoorden ze enkele 

vragen van de jury of uit het publiek. Bij de jurering wordt gelet op: inhoud, opbouw, 

duidelijkheid, gebruik van het Engels, originaliteit en antwoorden op gestelde vragen. In 

beide jaren haalden we (voor de tweede klas) de finales in Amersfoort (laatste acht van 

Nederland).  

   

Bij de debatten bepalen we (in overleg met de leerlingen) wie er deelneemt en hoeveel 

teams we afvaardigen. De leerlingen die niet achter het spreekgestoelte plaats zullen 

nemen, koppelen we als secondanten aan teams. Zij debatteren dus niet, maar ze helpen 

bij de (Engelstalige) voorbereiding. Dat betekent: opzoeken van facts & figures, helpen 

bij verwoording en bovenal: debatten analyseren en debaters bekijken. Wat valt op, wat is 

goed en wat kan nog beter? Zo zorgen we ervoor dat ook de niet-sprekers actief en zinvol 

betrokken blijven. 

Bij deze vorm kent het debatschip dus geen passagiers, maar behoort iedereen tot de 

bemanning. We hebben dan ook niet slechts debaters en toeschouwers. De overige 

leerlingen jureren of ze treden op als timekeeper. Dit is overigens naar believen 

uitbreidbaar. We laten soms verslagen maken, we laten leerlingen als journalist verslag 

doen (schriftelijk of mondeling, Engels of Nederlands). Er is ook een rol voor enkele 



leerlingen weggelegd als neutrale, derde partij: de mediator of vredestichter. De 

vredestichters kunnen het geschil van het debat tot tevredenheid van iedereen regelen. 

Bovendien leidt dit idealiter tot nieuwe gezichtspunten rond de lesstof en dat is zeer 

welkom binnen de educatieve setting van het debat (Goodwin, 2003; Kennedy, 2009).  

Al deze activiteiten gebruiken we bij bijna alle debatvormen. Zo is iedereen actief 

betrokken bij de debatten - en bij het leerproces. Dat laatste is onontbeerlijk en het maakt 

het debat zeer geschikt als educatieve methode.  

Die betrokkenheid in combinatie met competentie is niet alleen ideologie. Tessier, 2009 

merkt in dit verband op dat leereffecten het grootst zijn als: leerlingen naderhand 

schrijven over een debat, docenten debatvragen aanleveren en winnaars een beloning 

krijgen. Uit onderzoek blijkt ook dat het competitie-element leerresultaten stimuleert 

(Tessier, 2009; Peters, 2009).  

Bij deze didactische vorm en de prominente rol van de nabesprekingen zijn aspecten aan 

te wijzen van leerlinggestuurd leren van debatteren (Rooijackers, 2008), maar een 

sturende rol van de docent is een vereiste. Dat komt de kwaliteit en de continuïteit van 

het scholierendebat ten goede.  

Ook bij het debat boekte het Pius X College buitenschools succes: in 2010 en 2011 waren 

onze debaters tweede van Nederland bij de TTO Debating Contest. We waren derde bij 

de Dutch School Debating Championships (één debater reikte tot in de voorselectie van 

Team Nederland). We namen in 2011 deel aan de BBC Speaking Award (derde plaats 

voorronde) en de BBC-GNE Young Writers Awards (tweede plek).  

Aansprekende resultaten voor zowel docenten als leerlingen. Hoewel het ons in eerste 

instantie te doen is om de schoolinterne resultaten, is het voor de leerlingen (en docenten) 

natuurlijk aardig, om zich op landelijk niveau te kunnen meten.  

Op de opmerking van een bezorgde collega of het competitieve element niet de overhand 

zou nemen (‘Amerikaanse toestanden?’), is onze reactie altijd: daar zijn we zelf bij.  

Dat het niet om het winnen gaat, maar om het deelnemen, blijkt wel uit het aantal 

debaters bij het zogenaamde Pius X KIKA-debat. Op 31 mei 2011, klokslag 16.00 uur, 

klonk voor bijna honderd leerlingen het startschot van een heuse debat-o-thon. De aanzet 

tot het debatfestijn werd gegeven door leerlingen uit 1E, waarna de bovenbouwers 

aansloten bij de voorbereiding en de uitvoering. Samen debatteerden we 24 uur non-stop 

voor KIKA. Het goede doel is erbij gebaat, iedereen is een unieke ervaring rijker en het 

Pius X College Almelo is officieus wereldrecordhouder non-stop debatteren. 

 

Naar een hoger plan 

 

Debatteren heeft in ons voortgezet onderwijs (nog) geen duidelijke plek. Het debat wint 

ontegenzeggelijk terrein in de Nederlandse klaslokalen. Er zijn intussen honderden 

docenten die hun leerlingen laten leren via het debat en tientallen leraren die met hun 

scholieren deelnemen aan debatwedstrijden. De docenten steken hun nek uit, ze doen wat 

in hun vermogen ligt en ze doen wat goed lijkt en wat mogelijk is.  

De praktijk wijst wel uit dat iedereen iets anders doet en dat het debatonderwijs 

veelvormig en weinig gestructureerd is. Vooralsnog wordt er veel gewerkt vanuit de 

geschoolde intuïties (bij docenten) en tacit knowledge (bij docenten en debaters), terwijl 

het zo essentieel is om dat debatonderwijs systematisch te ontwikkelen. Zo zijn er 

weliswaar veel goede bedoelingen en veelbelovende (leer)resultaten, maar ontbreekt de 



borging van kwaliteit. Het is in dit licht niet verwonderlijk dat debatwerkvormen en -

niveaus sterk divergeren (Klaver, 2009). 

 

Het zou goed en nuttig zijn, als we de krachten konden bundelen en elkaar op dit gebied 

in het voortgezet onderwijs verder konden helpen. Debatterend Nederland zou gebaat zijn 

bij een gezamenlijke aanpak: bijvoorbeeld via vormen van praktijkgericht samen leren 

(Visser, 2011) of via een community of practice. Daarbinnen wisselen deelnemers kennis, 

inzichten en ervaringen uit, zodat begrip, inzicht en vakbeheersing van individuele 

docenten beter worden. Belangrijk daarbij is dat het idealiter ook zal leiden tot 

gezamenlijke nieuwe kennis en kunde, zodat het vakgebied debat en public speaking als 

geheel winst boekt.  

Omdat het eigenlijk heel lastig is om een community of practice te plannen, is het goed 

om te kijken naar best practice. Effectieve voorbeelden bestaan al in Angelsaksische 

landen: in Engeland is er The English-Speaking Union <http://www.esu.org>. In de VS 

bestaan nog veel meer organisaties voor speech and debate. Een opsomming voert hier te 

ver, maar een grote rol is weggelegd voor de National Forensic League 

<http://www.nflonline.org> en de National Debate Coaches Association  

<http://www.debatecoaches.org>.  

De National Forensic League is er als neutrale organisatie voor alle actoren rond het 

scholierendebat: debaters, coaches, ouders en maatschappelijke partners. 

De National Debate Coaches Association houdt zich volgens de website bezig met ‘de 

gezondheid en vitaliteit van de debatgemeenschap in het algemeen en de ondersteuning 

van coaches in het bijzonder.’ De NDCA wil de docenten in het voortgezet onderwijs 

mogelijkheden bieden om hun vaardigheden te versterken. Zo kunnen zij een betere 

leeromgeving voor hun studenten realiseren. Concreet betekent dat: het delen van kennis 

en ervaring bij alles wat er rond lesgeven in debat en public speaking komt kijken.  

 

Terug naar ons land. De ervaring - van veel collega’s - leert dat bij het begeleiden van 

een debatclub meer, veel meer komt kijken dan menigeen denkt. In uren en in energie. Er 

zijn dan ook genoeg collega’s die de handdoek in de ring gooiden. Dat is natuurlijk 

zonde. Hier kan samenwerking met andere debatdocenten soelaas bieden: uitwisseling 

van kennis, kunde en ervaringen via centrale forensicsorganisaties blijkt vooral in de VS 

succesvol.  

Als debatteren een activerende en effectieve vorm van onderwijs is (en daar zijn bewijzen 

voor) en als er op korte en langere termijn gunstige maatschappelijke effecten zijn, moet 

forensics dan ook in ons land niet gewoon worden onderwezen in alle scholen en op alle 

niveaus? Moet de overheid daarin niet meer sturen? 

 

Een organisatie die de belangen van het debat behartigt en een organisatie voor 

debatcoaches in Nederland zou een geweldige impuls kunnen betekenen voor de kwaliteit 

en de continuïteit van het scholierendebat. Daarachter schuilen heldere educatieve 

motieven en dan gaat het - om de praeteritio maar eens van stal te halen - nog niet eens 

over de maatschappelijke belangen.   

 

 

Meten is weten 



Eind juni 2011 is op het Pius X College een enquête afgenomen onder leerlingen uit klas 

1E (28 leerlingen, 27 respondenten, 14 jongens (51,85%), 13 meisjes (48,15%), 1 meisje 

was afwezig vanwege ziekte). Het ging om een bescheiden onderzoek. Vanwege de 

beschikbare tijd en het geringe aantal respondenten kozen we voor een enquête op 

'reactieniveau'. Zo krijgen we toch nog wel een redelijk beeld van de effecten op de 

beleving van leerlingen op het vak forensics.  

 

De uitkomsten van de enquête zijn positief te noemen. De volledige resultaten staan op 

<www.piusx.nl>, we volstaan hier met een korte analyse. 

Over de hele linie zijn positieve oordelen te zien, vooral op die schalen die naar directe 

beleving van het vak vragen. De leerlingen omschrijven het vak voornamelijk als leuk én 

leerzaam. Bij de vragen naar transfer naar andere vakken en andere langetermijneffecten 

liggen de scores iets lager, maar ze zijn nog steeds positief. Leerlingen zijn vooral 

enthousiast over het competitie-element (item 17). Het leerelement komt voor de 

leerlingen wat minder duidelijk naar voren, al zien zij wel het nut van forensics bij andere 

vakken en voor hun toekomst. Dat kwam duidelijker naar voren in de antwoorden op de 

open onderdelen. Er waren drie open items: 

• Welke suggesties heb je om het vak forensics nog beter te maken? 

• Hoe zou je de kennis en ervaring van forensics bij andere vakken kunnen 

gebruiken? 

• Ruimte voor algemene opmerkingen rondom ‘forensics’. 

Hierin geven leerlingen onder meer aan, dat debatteren nog verder uitgediept kan worden 

in de lessen, bijvoorbeeld door meer vormen van debat te behandelen. Het gebruik van 

meer filmpjes in de lessen is ook een optie. Tevens bestaat de wens vanuit de leerlingen 

om forensics ook in andere leerjaren in te voeren. Bij de antwoorden op de open items 

valt ook op, dat leerlingen een duidelijk belang zien voor hun verdere studie en loopbaan.  

Al met al kan geconcludeerd worden dat de pilot forensics geslaagd is. Mede daarom 

komt er dus een vervolg in het nieuwe schooljaar. 

 

  Vraag Score (1-
4) 

Standaarddeviatie 

1 Ik ben tevreden de opbouw over het vak forensics 3,22 0.4 

2 Het vak forensics helpt goed tegen spreekangst 3,15 0.8 

3 Door het vak forensics leer ik beter spreken in het openbaar 3,07 0.9 

4 Ik voel mij zekerder door het vak forensics 2,54 0.7 

5 Door het vak forensics leer ik goede gesprekstechnieken 3,33 0.4 

6 Door het vak forensics gaat leren op school vanzelf 2,41 0.7 

7 Ik zie het nut van het vak forensics voor andere vakken op 
school 

3,04 0.6 

8 Ik zie het nut van het vak forensics voor mijn studie (nu en op 
een vervolgopleiding) 

3,15 0.8 

9 Ik zie het nut van het vak forensics voor als ik later een baan 
heb 

3,30 0.6 

10 Ik denk dat ik beter leer nadenken door forensics 2,67 0.6 

11 Ik denk dat ik creatiever leer nadenken door forensics 2,85 0.6 

12 Ik denk dat ik beter kan leren via forensics 2.41 0.7 



13 Ik denk dat ik makkelijker kan leren via forensics 2,37 0.6 

14 Ik vind forensics een goede voorbereiding op tto 3,07 0.7 

15 Ik vind forensics een goede aanvulling op tto 3,15 0.6 

16 Ik vind de wedstrijden rondom forensics erg leuk 3,22 0.5 

17 Ik vind het competitie-element bij het vak forensics leuk 3,42 0.5 

  Gemiddelde 2,96  

 

 

Vervolg 
Waar het allemaal toe moet leiden? De mogelijkheden van forensics zijn op het Pius X 

College, maar ook voor het onderwijs in het algemeen nog lang niet uitgeput. Bij Debate 

Across the Curriculum bijvoorbeeld, kan het debatconcept transdisciplinair gebruikt 

worden voor nagenoeg ieder schoolvak. Ook bij biologie, geschiedenis en wiskunde (en 

alle andere vakken dus) kan het debat dan een nuttige, activerende (aanvullende) leer- en 

werkwijze vormen (Snider & Schnurer, 2009; Kennedy, 2009; Stein, 2011). Zo zou 

forensics een bescheiden vliegwielfunctie kunnen vervullen bij gericht taalbeleid in 

scholen - vergelijk de referentieniveaus en doorlopende leerlijnen taal (Expertgroep 

doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2008; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2010). 

Debatteren heeft ontegenzeggelijk potentie voor een ambitieuze leercultuur. Voor 

leerlingen, docenten en scholen: talentklassen, activerende didactiek, transversale en 

longitudinale schoolvakinvulling. 

Vanwege de positieve uitkomsten van studies in de VS vallen ook in een Nederlandse 

context effecten te verwachten van debateducatie. Als debatteren een positieve invloed 

heeft op het leren van scholieren, dan moet zorgvuldig nagedacht worden over mogelijke 

ontwerpen van debatteren in de klas om het onderwijspotentieel van dat klassendebat 

optimaal te benutten (Tessier, 2009). Effectonderzoek van debatteren in het voortgezet 

onderwijs is zinvol vanwege groeiende educatieve aansprakelijkheid. Dat wordt wel data 

driven education of opbrengstgericht werken genoemd (Van Bijsterveldt-Vliegenthart & 

Zijlstra, 2011).  

We moeten daarom wetenschappelijk onderzoek doen naar de optimale invulling en de 

vraag, hoe debatteren de (taal)vaardigheid van leerlingen vergroot. De auteurs willen 

daarmee de komende jaren aan de slag gaan. 

Forensics en Debate Across the Curriculum: laten we voorzichtig zijn. Niet al het goede 

komt uit de VS en niet alles wat uit de VS komt is goed, maar leerlingen, docenten en 

scholen kunnen zeker baat hebben bij forensics. Wie leerlingen aan het werk ziet met 

forensics en wie ze vraagt, wéét dat het zinvol, leuk en vooral leerzaam is.  

 

Meer informatie:  
<http://www.nicovanderwoude.nl/debat/artikelen/52-ter-leerling-en-vermaak-het-debat-

maakt-school-in-twente> 

 

<http://www.leraar24.nl/video/1484> 

 

<http://www.leraar24.nl/video/1748> 

 



<http://www.leraar24.nl/video/1749> 

 

<www.piusx.nl> 
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