
Uitleg: Invulling Lagerhuis 
 
De voorbereiding 
De leerlingen krijgen tijdens het vak Nederlands of de mentorles informatie over de 
regels die gelden bij het Lagerhuis. Hiervoor is een speciaal werkblad beschikbaar (zie 
verderop). De klassen worden hiervoor in 6-en gedeeld (ongeveer 5 personen per 
groepje). Tijdens de les krijgen de groepjes 6 stellingen uitgereikt die tijdens het 
Lagerhuis aan de orde kunnen komen (zie verderop). Hierdoor kunnen ze alvast 
nadenken of ze het eens/oneens zijn met de stelling en welke argumenten ze hebben. 
Ook bedenken ze wie hun groepje gaat vertegenwoordigen in het Lagerhuis. Hun 
meningen en argumenten kunnen ze opschrijven op een daarvoor bestemd formulier. 
Tijdens het Lagerhuis kunnen ze dit als naslag gebruiken. 
 
Het Lagerhuis 
De klassen havo en vwo (2 klassen) komen samen in de aula. De afgevaardigden nemen 
plaats in het Lagerhuis. De rest is publiek. Er zijn ongeveer 12 afgevaardigden tijdens dit 
Lagerhuis (1 uit elk groepje) 
De klassen vmbo (2 klassen) spelen apart het Lagerhuis. Beide klassen zitten in een 
apart lokaal. De afgevaardigden nemen plaats in het Lagerhuis. De rest is publiek. Er zijn 
ongeveer 12 afgevaardigden tijdens dit Lagerhuis (2 uit elk groepje) 
 
Elk Lagerhuis heeft een voorzitter en een deskundige. De voorzitter houdt de tijd en 
structuur in de gaten en zorgt dat iedereen aan het woord kan komen. De deskundige 
draagt de stellingen voor middels een anekdote of krantenartikel (zie bijgevoegd). Na 
afloop van het Lagerhuis bepaalt de deskundige wie zijn/haar mening het beste heeft 
verwoord. De groep van deze afgevaardigde krijgt een leuke prijs.   
 
Tijdens het Lagerhuis worden 2 (eventueel meer, hangt van tijd en verloop af) stellingen 
behandeld in het Lagerhuis. Deze stellingen zijn reeds bekend bij de leerlingen. 1 (of 2 
bij het vmbo) afgevaardigde van de groep mag per stelling de ideeën van de groep 
vertegenwoordigen. De rest van de groep is publiek. De stellingen worden ingeleid door 
een deskundige die een verhaal of anekdote vertelt over de stellingen (zie verderop). 
Vervolgens begint het debat. Wie zijn mening wil uitspreken gaat staan. De voorzitter 
geeft vervolgens de beurt aan die persoon. Na zo’n 10-15 minuten wordt er afgeteld en 
wordt de stelling afgebroken. De tweede stelling kan vervolgens gelanceerd worden 
middels hetzelfde systeem. 
De deskundige bepaalt uiteindelijk wie van de deelnemers het beste zich heeft verwoord 
in het debat. De deelnemer en zijn of haar groep krijgen vervolgens een prijs.  
 
Tijdens het Lagerhuis zijn docenten aanwezig die het groepsproces in de gaten houden 
en voor de orde zorgen. 



Voor de deskundige en de voorzitter van het Lagerhuis 

 
Taak deskundige 

Tijdens het Lagerhuis is de deskundige de persoon die verstand heeft van het onderwerp 
en de stellingen middels een anekdote of verhaal inbrengt. Tevens is de deskundige de 
jury na afloop van het Lagerhuis. 
 
Taak voorzitter 

De voorzitter van het Lagerhuis zorgt voor een gestructureerd verloop van het Lagerhuis. 
Bij aanvang vertelt de deskundige de procedure rond het Lagerhuis. De voorzitter zorgt 
dat leerlingen aan het woord kunnen komen en houdt het groepsproces in de gaten.   
 
 
De opstelling van het Lagerhuis 

 

 
 
            afgevaardigden 
 
       publiek 

 
 
 
 
De uitvoering 

⇒ Nadat de voorzitter het Lagerhuis heeft geopend en de procedure heeft uitgelegd, 
komen de afgevaardigden in het midden zitten. De deskundige begint met de 
anekdote bij de eerste stelling. De afgevaardigden moeten gaan staan en een 
keuze maken of ze voor of tegen zijn. De voorstanders nemen aan één kant 
plaats, en tegenstanders aan der andere zijde. Mocht bijna iedereen voor of tegen 
zijn, dan heeft de deskundige meer de rol van “advocate of the devil”. De 
voorzitter wijst de eerste persoon aan om zijn/haar mening te verkondigen. Wie 
vervolgens wil reageren moet gaan staan en krijgt de beurt. Is er weinig reactie 
dan kan de voorzitter willekeurig personen aanwijzen en de groep wat uitdagen. 

⇒ Na 10 minuten wordt er afgeteld door de deskundige en wordt de stelling 
afgerond.  

⇒ Met de 2e stelling wordt bovenstaande herhaald. 
⇒ Afhankelijk van de tijd kunnen er 2 of 3 stellingen worden behandeld 

Na afloop bepaalt de deskundige wie met zijn groep wordt uitgeroepen tot beste 
debatteerder van het alcohol Lagerhuis. Deze groep krijgt een prijsje. 


