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HVA AMSTELCAMPUS 
DEBATTOERNOOI 2016
DEBATTOERNOOI VOOR STUDENTEN éN DOCENTEN MET SPECIAAL 
TRAININgSPROgRAMMA
	 •		Trainingsprogramma:	drie	trainingen	van	2	uur	in	februari	en	maart	2016
	 •		Toernooi:	woensdag	13	april	2016	in	het	Kohnstammhuis

Bij de HvA wordt heel wat gediscussieerd en gedebatteerd. Veel opleidingen besteden dan 
ook aandacht aan de ontwikkeling van debatvaardigheden. Wellicht heb je dit al gemerkt 
op jouw opleiding. Om dit kracht bij te zetten organiseert debat- en activiteitencentrum 
FLOOR samen met de vier faculteiten op de Amstelcampus en Stichting Nederlands Debat 
Instituut het Amstelcampus Debattoernooi. Deelnemers volgen een kort trainingsprogramma 
en strijden vervolgens tijdens een groot toernooi in teams tegen elkaar.

DOE MEE!
Alle studenten en docenten van de opleidingen op de Amstelcampus kunnen mee-
doen.  Teams kunnen dus bestaan uit zowel docenten als studenten. Een team bestaat 
uit 5 personen. Het toernooi wordt gehouden in het Kohnstammhuis en we gebruiken 
de zogeheten ‘parlementaire debatvorm’, met speeches van 3 tot 4 minuten.

Het programma ter voorbereiding op het toernooi bestaat uit één basistraining van 2 uur 
en twee oefen-debatavonden van elk 2 uur. Zie info op de achterkant van deze flyer. 
De trainingen vinden plaats in de FLOOR-zaal op de tweede verdieping van het Wibauthuis. 
Dit voorbereidingstraject is nodig om mee te kunnen doen.

Toernooidag
woensdag 13 april (middag en avond)

Meer info en aanmelden
www.hva.nl/debattoernooi



WANNEER?
•  Februari	2016:	basistraining	debatteren	parlementaire	debatvorm 

Iedere deelnemer ontvangt een basistraining waarin men praktisch kennis maakt met de principes 
van het wedstrijddebat. Er worden acht trainingen gegeven, per training kunnen max. 30 debaters 
meedoen. Deelnemers 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

•		Maart	2016:	verdiepende	debatavonden 
Iedere deelnemer doet mee aan twee oefenavonden in de parlementaire debatvorm met indivi- 
duele feedback en analyse van de teamstrategie. Je kiest 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. Stichting Nederlands Debat 
Instituut is verantwoordelijk voor de jurering, de rekenkamer en het dagvoorzitterschap. 

INfORMATIE, INSCHRIjVEN EN CONTACT
De trainingen en de debatten worden geleid door Stichting Nederlands Debat Instituut (SNDI), zie
www.schooldebatteren.nl. De coördinatie van trainingen en toernooi ligt in handen van FLOOR 
www.hva.nl/floor, het debatcentrum van de HvA. Alle trainingen zijn in het Kohnstammhuis of 
het Wibauthuis.

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.

•		Meer informatie en aanmelden: www.hva.nl/debattoernooi
•		Voor vragen over de aanmelding: Roeland de Knijf (projectleider FLOOR) r.c.h.de.knijf@hva.nl.

Naast deelnemen aan de trainingen en het toernooi als debater, kunnen zowel docenten als studenten 
zich aanmelden als jurylid voor het toernooi, zie de informatie op www.hva.nl/debattoernooi


