
Misschien heb je programma het Lagerhuis zelf wel eens op de televisie gezien. 

Volwassen of jongeren debatteren over allerlei onderwerpen.   

 

 

 

Wanneer je debatteert, voer je een discussie die aan regels is gebonden. Dat is precies 

wat er tijdens het Lagerhuis ook gebeurt.  

Het Lagerhuis wordt geopend door een deskundige die een onderwerp of probleem 

bespreekt. De deskundige eindigt zijn verhaal met een stelling. Een stelling is een 

mening over een bepaald onderwerp. Je kunt het hiermee eens zijn of niet. Tijdens de 

discussie kan je jouw mening geven over het onderwerp. Dit doe je door te gaan staan. 

Wanneer je de beurt krijgt kun je aangeven of jij het met de stelling eens bent of niet. 

Maar nog belangrijker is dat je vertelt waarom je het eens of oneens bent. Je moet met 

goede redenen (argumenten) komen om jouw mening te verdedigen. Je doel is om 

andere leerlingen met goede argumenten te overtuigen van jouw mening. De voorzitter 

van het Lagerhuis houdt de boel in de gaten en zorgt ervoor dat iedereen zijn mening 

kan geven.  

 

  

 

Niemand wil graag met zijn mond vol tanden komen te staan, wanneer je in een 

discussie verzeild raakt. Of je wilt graag jouw mening laten horen als je het ergens niet 

mee eens bent. Als je de regels van het debatteren goed kent, is het ook makkelijker om 

voor jezelf en je mening op te komen. En dat is natuurlijk erg gemakkelijk als je 

bijvoorbeeld: 

� het niet eens bent met de tijd waarop je volgens je ouders thuis moet komen;  
� je het onzin vind dat er meer mensen in 1 cel moeten zitten ; 
� je het eens bent dat je in Nederland geen alcohol mag kopen boven de 16 jaar. 

 

 

 

Om goed te kunnen debatteren en het Lagerhuis succesvol te laten verlopen volgen 

hieronder enkele punten die je in je achterhoofd moet houden wanneer je aan het 

debatteren bent. 

 

� Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen 
� Elke mening mag betwist worden 
� De beste volgorde van debatteren is: luisteren, denken en dan spreken 
� Zelfs bij het meest serieuze onderwerp kan humor belangrijk zijn 
� Overtuigen is een beetje overdrijven 
� De wil van de voorzitter is wet 
� De jury heeft altijd gelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tijdens de les wordt de klas in 5 groepen verdeeld. Iedere groep krijgt een blad waarop  

stellingen staan die over alcohol gaan. Op de dag van het lagerhuis  worden er uit die 

stellingen die jullie hebben gekregen 3 stellingen gekozen waarover jullie in het 

Lagerhuis moeten gaan discussiëren. Welke drie stellingen houden we even geheim tot 

die dag. 

Als groep is het slim om je goed voor te bereiden op de stellingen. Dit kan door het 

werkblad dat jullie hebben gekregen met de groep in te vullen en mee te nemen.  

 

 

 

Elke groepje kiest een vertegenwoordiger die namens de groep mag deelnemen in het 

Lagerhuis. De rest van de groep is publiek.  

 

 

 

Natuurlijk valt er wat te winnen. De jury van het Lagerhuis bepaalt aan het eind wie er 

het best heeft gedebatteerd. Diegene en zijn groep krijgen een gedenkwaardige prijs. 

Wat die prijs is……. ?? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is jullie mening over de volgende stellingen? Discussieer in je groepje of 

jullie het eens of oneens zijn met de stelling. Bedenk ook waarom jullie het eens 

of oneens zijn!  

 

Stelling 1 

Alcohol moet verboden worden voor jongeren onder de 18 jaar 

� eens 

� oneens 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stelling 2 

Alcohol drinken maakt je populair 

� eens 

� oneens 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Stelling 3 
…………. 

� eens 

� oneens 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stelling 4 
…………. 

� eens 

� oneens 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stelling 4 
…………. 

� eens 

� oneens 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


