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DEBATTOERNOOI 2016
 INFORMATIE VOOR OPLEIDINGSMANAGERS EN DOCENTEN

DEBATTOERNOOI VOOR STUDENTEN EN DOCENTEN MET SPECIAAL 
TRAININGSPROGRAMMA
 •  Trainingsprogramma: drie trainingen in februari en maart 2016
 •  Mogelijkheid extra trainingsmodule voor docenten
 •  Toernooi: woensdag 13 april 2016 in het Kohnstammhuis

Bij de HvA heerst een rijke debatcultuur. Veel opleidingen besteden aandacht aan de
ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. kritisch discussiëren, presenteren en debatteren. 
Om die debatcultuur op de Amstelcampus een centrale plek te geven en toegankelijk 
te maken voor veel verschillende opleidingen organiseert debat- en activiteitencentrum 
FLOOR samen met de vier domeinen op de Amstelcampus en Stichting Nederlands Debat 
Instituut het Amstelcampus Debattoernooi. Studenten en docenten volgen een kort 
trainingsprogramma en strijden vervolgens tijdens een groot toernooi in teams tegen elkaar.

DOE MEE, SAMEN MET JE STUDENTEN EN COLLEGA’S 
Inschrijving staat open voor alle studenten en docenten van de vier domeinen op de
Amstelcampus. Teams kunnen dus bestaan uit zowel docenten als studenten, naar
gelang ieders voorkeur. Een team bestaat uit 5 personen. Het toernooi wordt gehouden
in de zogeheten ‘parlementaire’ debatvorm, met speeches van 3 tot 4 minuten.

Het programma ter voorbereiding op het toernooi bestaat uit één basistraining parle-
mentaire debatvorm van 2 uur en twee oefen-debatavonden van elk 2 uur.
Het toernooi wordt gehouden op woensdag 13 april (middag en avond).

www.hva.nl/debattoernooi



WANNEER?
•  Februari 2016: basistraining debatteren parlementaire debatvorm 

Iedere deelnemer neemt deel aan een basistraining waarin men door ervaring kennis neemt van de 
principes van het wedstrijddebat. Er worden acht trainingen gegeven, per training kunnen 30 debaters 
meedoen. Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende opties: di 9/2, do 11/2, ma 15/2, wo 17/2 van 
16.30-18.30 uur óf van 19.00-21.00 uur. Kies dus een datum én een tijd.

•  Maart 2016: verdiepende debatavonden 
Iedere deelnemer doet mee aan twee oefenavonden in de parlementaire debatvorm met individuele feed-
back en analyse van de teamstrategie. Kiezen uit twee van de volgende avonden van 19.00-21.00 uur: 
di 15/3, do 17/3, ma 21/3, wo 23/3. 

•  Woensdag 13 april: toernooidag (13.00 tot 20.00 uur) 
Alle teams strijden tegen elkaar, de twee beste teams komen in de finale. Het toernooi wordt een 
feestelijke dag met spannende debatten, een hapje en een drankje. Het Nederlands Debat Instituut 
is verantwoordelijk voor de jurering, de rekenkamer en het dagvoorzitterschap.

EXTRA TRAINING TOT DEBATDOCENT 
Los van deelname aan het Amstelcampus Debattoernooi wordt docenten de mogelijkheid geboden zich 
in te schrijven voor een aparte trainingsmodule tot debatdocent. Effectieve inzet van werkvormen rondom 
presentatie en argumentatie in de eigen les staat daarin centraal, naast het leiden, jureren en eventueel 
becijferen van debatten over grote thema’s in de eigen lesstof. Dit extra trainingstraject voor docenten 
beslaat vier dagdelen (16 uur) en is verdeeld over verschillende dagdelen. Docenten hebben de keuze uit 
opties in de middag en de avond. 

•  Februari t/m juni 2016: trainingsmodule debatdocent 
Deze trainingen zijn extra en dus geen voorwaarde om mee te doen aan het toernooi. Neem contact 
op met Roeland de Knijf r.c.h.de.knijf@hva.nl (projectleider FLOOR) voor de exacte mogelijkheden. 
Je wordt dan op de hoogte gehouden van het exacte aanbod.

INFORMATIE, INSCHRIJVEN EN CONTACT
De trainingen en de debatten worden geleid door Stichting Nederlands Debat Instituut (SNDI). 
De coördinatie van trainingen en toernooi is in handen van FLOOR www.hva.nl/floor, het 
debatcentrum van de HvA. Alle trainingen zijn in het Kohnstammhuis of het Wibauthuis.
 
Naast deelnemen aan de trainingen en het toernooi als debater, kunnen zowel docenten als studenten 
zich aanmelden als jurylid voor het toernooi, binnenkort daarover meer informatie.

AANMELDEN: aan het toernooi kunnen maximaal 20 teams van 5 personen meedoen (docenten, 
studenten of een mix), dus schrijf je snel in op www.hva.nl/debattoernooi. Inschrijvingen zijn 
eerst individueel, de teams worden later (zelf of met hulp van FLOOR) gevormd.

•  Voor een toelichting over het project en de trainingen kun je terecht bij je eigen opleidingsmanager.
•  Voor vragen over de aanmelding: Roeland de Knijf (projectleider FLOOR) r.c.h.de.knijf@hva.nl. 
•  Meer informatie en aanmelden: www.hva.nl/debattoernooi.


