
 

 

 
 

Lessen voor een debatclub 

Op weg naar het Lagerhuis 

In opdracht van Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  



Les 1: presentatievaardigheid 
Kaartjes 2 true’s and a lie 

 
Waar 

 
Waar 

 
Niet waar 

 

 

Situaties kaartjes status draaideur 

Jullie vormen samen één gezin. Jij bent de 
vader/moeder. Je oudste kind haalt veel 
onvoldoendes. Als straf heb je zijn/haar 
telefoon afgepakt. Je bent niet van plan 
daar iets aan te veranderen. 

Jullie vormen samen één gezin. Jij bent de 
vader/moeder. Je oudste kind haalt veel 
onvoldoendes. Als straf heeft je partner 
zijn/haar telefoon afgepakt. Je bent het 
daar niet helemaal mee eens, maar je wil je 
partner graag steunen. 

Jullie vormen samen één gezin. Je bent het 
oudste kind. Je haalt veel onvoldoendes. Je 
ouder heeft daarom je telefoon afgepakt. Je 
bent het daar helemaal niet mee eens en 
wil je telefoon graag terug 

Jullie vormen samen één gezin. Je bent het 
jongste kind. De telefoon van je oudere 
broer/zus is afgepakt. Je vindt je boer/zus 
heel cool en staat altijd aan zijn/haar kant 

 

Jullie vormen samen een vriendengroep. 
Sommigen zijn 17 en anderen 18. Jullie gaan 
met zijn alle de stad in dit weekend. Jij bent 
18 en wil graag met al je vrienden kunnen 
drinken. Jij vindt daarom dat je vrienden 
van 17 een valse ID moeten regelen en 
vindt het laf dat ze dit niet durven. 

Jullie vormen samen een vriendengroep. 
Sommigen zijn 17 en anderen 18. Jullie gaan 
met zijn alle de stad in dit weekend. Jij bent 
18. Je vindt het helemaal niet nodig dat 
iedereen drinkt en bent bang dat jullie alle 
4 problemen krijgen wanneer de 17-jarigen 
gepakt worden met een valse ID. 

Jullie vormen samen een vriendengroep. 
Sommigen zijn 17 en anderen 18. Jullie gaan 
met zijn alle de stad in dit weekend. Jij bent 
17 en vindt dat je best de ID van je oudere 
zus kan lenen. Dat ga je ook zeker doen! Je 
vindt het ongelofelijk irritant dat andere 
daar zo’n probleem van maken. 

Jullie vormen samen een vriendengroep. 
Sommigen zijn 17 en andere 18. Jullie gaan 
met zijn alle de stad in dit weekend. Jij bent 
17 en vindt het niet erg dat je nog een 
alcohol mag.  Jij vindt het een belachelijk 
idee om valse ID’s te gebruiken en bent 
bang voor problemen. 

 



Jullie vormen samen een projectgroep. 1 
van de groepsgenoten heeft veel minder 
gedaan dan de rest. Jij bent die 
groepsgenoot. De anderen zijn boos op je 
en willen aan de docent vertellen dat jij niks 
gedaan hebt. Jij bent het hier natuurlijk niet 
mee eens. 

Jullie vormen samen een projectgroep. 1 
van de groepsgenoten heeft veel minder 
gedaan dan de rest. Jij bent een van de 
hardwerkende. Jij wilt de niet-werkende 
groepsgenoot niet verraden. Je bent 
namelijk heel goed met hem/haar bevriend 
(en bent misschien zelf een beetje verliefd) 

Jullie vormen samen een projectgroep. 1 
van de groepsgenoten heeft veel minder 
gedaan dan de rest. Normaal ben je de nerd 
van de klas die zich daar niks van aantrekt, 
maar je bent er nu klaar mee. Je wil de 
docent vertellen dat één persoon niks doet 
en bent niet van plan om over je heen te 
laten lopen. 

Jullie vormen samen een projectgroep. 1 
van de groepsgenoten heeft veel minder 
gedaan dan de rest. Je wil hier graag 
melding van maken omdat je bang bent 
voor een onvoldoende. En je kunt je echt 
geen onvoldoende veroorloven, omdat je 
als je nog een onvoldoende haalt een 
maand lang niet op je playstation mag. 

 

Jullie zitten samen in een sportteam. Al 
jaren zitten jullie in hetzelfde team. Nu heb 
je een aanbod gekregen om bij een andere 
club te gaan spelen. Dit is een veel betere 
club en er zijn zelfs kansen om 
semiprofessioneel te gaan spelen. Je wil 
heel graag deze kans pakken. 

Jullie zitten samen in een sportteam. Al 
jaren zitten jullie in hetzelfde team. Nu gaat 
een van je teamgenoten weg om te spelen 
bij een beter team. Jij bent super blij voor 
haar/hem en staat helemaal achter die 
keuze. Je vindt het belachelijk dat niet al je 
vrienden zo denken. 

Jullie zitten samen in een sportteam. Al 
jaren zitten jullie in hetzelfde team. Nu gaat 
een van je teamgenoten weg om te spelen 
bij een beter team. Je vindt dit heel erg. Je 
bent bang dat jullie vriendschap daar onder 
gaat leiden en wil heel graag dat hij/zij 
gewoon bij jullie blijft spelen. 

Jullie zitten samen in een sportteam. Al 
jaren zitten jullie in hetzelfde team. Nu gaat 
een van je teamgenoten weg om te spelen 
bij een beter team. Je bent daar ongelofelijk 
jaloers om. Je vindt dat jij veel beter bent 
dan hij/zij en wil daarom eigenlijk niet dat 
hij/zij weg gaat. Je vindt dat namelijk 
onrechtvaardig. 

 

  



Huiswerk instructie 
Beste leerlingen, 

Voor de volgende les moeten jullie een video kijken via Edpuzzle. Dit doe je op de volgende 

manier: 

1. Ga naar www.edpuzzle.com 

2. Kies  ‘I’m a new student’ (of log in als je al een account hebt) 

3. Meld je aan met behulp van je google-schoolaccount of maak een gewoon account 

aan. 

4. Klik op ‘Join Class’ 

5. Vul de code alorihi in. Kies voor de klas die ‘Debatgroep NSG’ heet. * 

6. Je bent nu leerling in de deze groep. Er verschijnt nu een scherm met daarin een 

opdracht die ‘Argumentatietheorie’ heet. Klik op start bekijk de video en beantwoord 

de vragen. 

Zorg dat je deze opdracht voor de volgende les hebt gemaakt! Het is heel belangrijk dat je 

dit doet, omdat je anders niet kunt deelnemen aan deze les! Zorg dat je in deze les ook je 

chomebook/laptop en koptelefoon/oordopjes bij je hebt. 

Lukt het niet? Stuur dan even een mailtje! 

 

* Wilt u de les ook gebruiken dan moet u hier u eigen gegevens invullen. 

  

http://www.edpuzzle.com/


Les 2: argumentatietheorie 
 

Stelling: De VN-veiligheidsraad moet worden opgeheven 
Argumenten tegen 

- Problemen rond vrede en veiligheid moeten snel worden opgelost, dit kan niet wanneer je 
met daarover steeds met alle leden van de VN (193)/ alle landen van de wereld moet 
overleggen. 

- Wanneer een land in zijn eentje maatregelen neemt heeft dit veel minder invloed dan 
wanneer landen gezamenlijk (via de veiligheidsraad) maatregelen nemen. 

- Via lidmaatschap van de veiligheidsraad kunnen (kleine) landen ervoor zorgen dat de 
zaken die zij belangrijk vinden de juiste aandacht krijgen Nederland kan bijv. zorgen dat 
de daders van de MH17 ramp worden vervolgd. 

- Vriendjespolitiek gaat (nog meer) een rol spelen bij de keuze van landen om een ander 
land te helpen. 

- Mensen in nood zullen meer lijden omdat sancties/hulp langer uitblijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderbouwing met feiten en cijfers Onderbouwing met persoonlijke 
verhalen/voorbeelden 

 

 

 

 

 



 

 

Stelling: De VN-veiligheidsraad moet worden opgeheven 
Argumenten voor 

- De samenstelling is bepaald in 1945 en nu (misschien) geen goede afspiegeling van de 
wereldmacht meer. 

- De 5 permanenten leden hebben een veto, waardoor het geen goed democratisch orgaan 
is. 

- Onder andere door het vetorecht komt de raad niet goed tot besluiten. 
- Sommige landen investeren veel geld in de lobby voor tijdelijk lidmaatschap (bijv. 

Nederland met 4.7 miljoen), wanneer de raad wordt opgeheven kan dit geld anders/beter 
besteed worden binnen het land. 

- Veel landen die sancties opgelegd krijgen trekken zich hier weinig van aan, er gaat dus 
weinig dreiging van de raad uit. 

- Slecht 15 landen hebben een zetel, de andere landen hebben dus bijna geen invloed. 

Onderbouwing met feiten en cijfers 
Kosten lobby tijdelijk lidmaatschap Nederland: 
4.7 miljoen euro 
Samenstelling veiligheidsraad: China, Frankrijk, 
Groot-Brittannië Duitsland en Amerika 
permanent. Daarnaast 10 wisselende leden, 3 
uit Afrika, 2 uit Azië, 2 uit Latijns-Amerika, 1 uit 
oost Europa, 2 uit de rest van Europa en de 
overige landen (Oceanië + Canada) 

Onderbouwing met persoonlijke 
verhalen/voorbeelden 

 

 

 

 


