Freeze & Go
Over de hele wereld wordt gedebatteerd door scholieren
en studenten. In de loop der jaren zijn aparte tradities
ontstaan, met verschillende spelregels en vormen van
debat. Eén van deze debatvormen is het Freeze & Go
format. Het Freeze & Go format is door ons ontwikkeld en
combineert het meer laagdrempelige Lagerhuisdebat met
speeches van twee minuten. Deze debatvorm is geschikt
voor zowel beginnende, als gevorderde debaters. Hier vind
je de uitleg van de debatvorm, met wat extra tips.

Debatvorm
Leg de debatvorm uit en bespreek onderstaand schema. Om het nog duidelijker te maken kun je ook
een (deel van een) debat laten zien: zo wordt het nog wat concreter voor je leerlingen.
Het debat bestaat uit vier fases. Iedere fase heeft haar eigen functie. De fases hebben we samengevat
in onderstaand schema.
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Freeze & Go
Debatopstelling
Als dit duidelijk is, kun je met de groep alvast het lokaal in de juiste opstelling zetten. Dit is bij een
debat namelijk ook zeker van belang.
Zo worden de speeches vanachter de tafel (eventueel met katheder) gegeven die tussen de voor- en
tegenstanders staat en recht tegenover de jury. De tafels van de voor- en tegenstanders staan in een
omgekeerde ‘v’: op die manier worden de debaters automatisch gestimuleerd zich te richten tot de
jury en niet tot de andere partij. Tot slot maakt de jury de driehoek af: zij zitten op een plek waar ze de
voorstanders, tegenstanders en de speeches vanachter de katheder goed kunnen zien.

Kijk een debat
Op onze website (klik hier) vind je een opname van een debat gemaakt op ons landelijke VMBO
Debattoernooi. Door leerlingen dit debat te laten kijken, zien ze precies hoe een debat eruit ziet.
Zo weten ze nog beter wat ze moeten doen!
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Stellingen
Voor een debat moet een stelling worden gekozen waarover de leerlingen gaan debatteren. Op onze
website vind je speciaal voor vmbo-leerlingen geschikte stellingen. Ook zijn deze stellingen in balans:
er zijn voldoende argumenten te bedenken voor zowel de voor- als tegenstanders Elke stelling kun je
projecteren op een digiboard. Het is prettig voor leerlingen om de stelling als geheugensteuntje in beeld
te hebben tijdens het debatteren.

jury
De jury houdt zich aan twee belangrijke, uitdagende regels. Allereerst mogen juryleden hun persoonlijke
mening over de stelling niet laten meewegen bij de beoordeling van het debat. Elk team krijgt dan evenveel
kans om het debat te winnen.
Daarnaast beoordelen juryleden alleen wat er tijdens het debat is gezegd: argumenten die een jurylid zelf
zou kunnen bedenken worden niet meegewogen. Kortom: alleen wat er is gezegd en gehoord telt mee in
het debat.
De jury let tijdens het debat op drie dingen: de presentatie van de debaters, de argumentatie en de
samenwerking. Zij letten hiervoor op de volgende onderdelen:

Presentatie
Ogen: richt de debater zich op de jury en het publiek?
Stem: zij het tempo en volume passend en overtuigend?
Houding: staat de debater stevig en maakt hij ondersteunende handgebaren?
‘Be the argument’: gelooft de debater zelf in wat hij zegt?

argumentatie
Argumenteren: legt de debater het argument goed uit en geeft hij er voorbeelden bij?
Luisteren: luistert de debater goed naar wat zijn tegenstanders én teamgenoten zeggen?
Reageren: reageert de debater goed op de tegenpartij?
Structureren: brengt de debater structuur aan in zijn verhaal (waardoor hij goed te volgen is)?

samenwerking
Participatie: komen alle leerlingen van het team aan het woord?
Ondersteuning: helpen teamleden elkaar?
Aansluiting: sluiten de verschillende fases op elkaar aan?
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jurypakket
Heb je een (ver)gevorderde groep? Dan kun je bij ons (ook) het jurypakket aanvragen. De juryleden kunnen
dan jureren volgens de criteria van presentatie, argumentatie en samenwerking. Stuur een mailtje naar
stichting@debatinstituut.nl, vermeld je onderwijslaag en je ontvangt het digitale pakket binnen enkele
werkdagen gratis.

Het debat
Debatteren maar! De aanvoerder van de voorstanders begint; elke spreker begint pas met spreken als de
debatleider (dat kan jij als docent goed op je nemen) hem of haar het woord heeft gegeven. Tijdens
de reactiefase geven leerlingen aan dat ze iets willen zeggen, door te gaan staan. (Let op! Bij de
conclusiespeeches is eerst de tegenstander aan de beurt en sluit de voorstander het debat af. Net
andersom ten opzichte van het begin dus!)

TIP
Vinden je leerlingen de conclusiespeech
lastig? Dan kun je in plaats van een
conclusiespeech

gebruik

maken

van

slotzinnen. Bijkomend voordeel is dat bij

Veel debatplezier!

deze vorm het héle team nog iets zegt tijdens
de conclusiefase. De taak blijft natuurlijk wel
hetzelfde: een samenvatting geven waarin je
de belangrijkste punten in het debat noemt
en aangeeft waarom de partij het debat heeft
gewonnen.
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