
Debatstichting 

De Debatstichting ondersteunt debatonderwijs  
in Nederland en Vlaanderen 

Samen verder denken. 

Verslag schooljaar 2016-2017 



“Don’t raise your voice,  
improve your argument”  
- Desmond Tutu 
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Debatteren is inzet-
ten op 21ste-eeuwse 
sleutelcompetenties 
Een voorwaarde voor een goed werkende democratie is het 
bestaan van een echte debatcultuur.  De vraag is dus of we 
onze leerlingen en studenten voldoende opleiden om in de 
21ste eeuw mondige en kritische burgers te zijn.  
Debatteren kan je echter leren en daar zet de Debatstichting 
zich voor in!  

We stimuleren daarbij de  sleutelcompetenties van de 21ste 
eeuw zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en 
samenwerken. 

Niet alleen in de politiek, maar in alle facetten van het 
dagelijks leven moet je debatteren: het is leren 
onderhandelen, de ander begrijpen, meningen ordenen en 
vooral ook probleemoplossend denken. 

De Debatstichting is opgericht door enthousiaste docenten uit 
Nederland en Vlaanderen en met steun van de TaalUnie. 
Dit alles met één helder doel: 

Het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van 
argumentatie– en debatvaardigheden onder 
jongeren in het Nederlands taalgebied en 
daarmee verbonden gebieden.  

Maarten van Gulik 
Voorzitter Nederland 

———————————————— 

“Voor u ligt het jaarverslag 
van de Debatstichting, be-
stuursjaar 2016-2017. Het 
verslag van een stichting 
welke ik heb mogen oprich-
ten en bijstaan in het eerste 
jaar. 

Ik kan niet anders dan trots 
zijn op de realisaties maar 
ik zie meer. Ik zie leer-
lingen, studenten, docenten 
en professionals die samen-
werken en zichzelf overstij-
gen. Mensen die nieuwe uit-
dagingen aan zijn gegaan 
en mensen die hebben ge-
leerd van anderen iets le-
ren.”  
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De mensen achter  
de Debatstichting 
De Debatstichting heeft al vanaf de oprichting een bestuur en 
een Raad van Toezicht. Voor bestuursjaar 2016-2017, lopend 
van 4 juli 2016 tot en met 31 augustus 2017 bestonden deze uit 
de volgende personen en functies; 

Bestuur 

Maarten van Gulik 
 Voorzitter Nederland 

Dicky Antoine 
 Voorzitter Vlaanderen 

Matthijs Machielse 
 Secretaris, Penningmeester & toernooicoördinator  

Dick Lierman 
 Algemeen bestuurslid 

Raad van Toezicht 

Fleur Praal 
 Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) 

Nadir Khalil 
 Lid RvT 

Thom Wetzer 
 Lid RvT 

Abdel El Hamidi 
 Lid RvT 
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In Nederland en Vlaanderen 
zijn tientallen docenten direct 

betrokken bij de 
Debatstichting. 

 
Samen met hen organiseren we 
toernooien en activiteiten voor 
enkele duizenden scholieren! 

 
Dank! 
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Het debat  
voor leerlingen,  
door ons samen 
De Debatstichting is een Nederlands-Vlaamse stichting welke 
zowel in Nederland als in Vlaanderen actief is. In Nederland 
zijn wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
gecertificeerde stichting. Dit houdt één ding in; wij hebben 
geen winstoogmerk en dienen met al onze activiteiten het 
algemeen belang.  

Dagelijks wordt de stichting gedragen door een bestuur welke 
verantwoordelijk is voor het succes van onze activiteiten. Om 
onze onafhankelijkheid en zelfstandigheid sterker te maken 
wordt er toezicht gehouden op het bestuur door onze Raad 
van Toezicht.  

Kortom: De Debatstichting is een sterke organisatie met 
heldere doelen! 

 

Matthijs Machielse 
Bestuurslid & Toernooicoördinator  

———————————————— 

“Ik heb als scholier zelf 
enorm genoten van alle  
debattoernooien, hoe mooi 
is het dan om nu op deze 
manier iets terug te kunnen 
doen?  

In het dagelijks leven stu-
deer ik fulltime aan IVA 
Driebergen Business School 
maar uiteraard zorg ik er-
voor dat ik voldoende tijd 
overhoud voor de stichting.  

Ik ben al sinds de oprichting 
betrokken bij de stichting 
en ben primair verantwoor-
delijk voor de Benelux De-
batcompetitie. Daarnaast 
denk ik graag mee over de 
toekomst van de Debat-
stichting.”  
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Het resultaat van al 
dat debatteren…. 

Winnen! 
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Het resultaat van al 
dat debatteren…. 

Leren! 
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Debatteren is jongeren 
positief stimuleren 
Je inzetten voor kwaliteitsvolle onderwijsinitiatieven is 
investeren in de beste bank!  

Jongeren die leren debatteren op school zullen beter 
presteren in hun verdere leven en een positiever 
zelfbeeld kweken.  Onderzoek (Akerman 2011, Debating 
the evidence) wijst uit dat leerlingen via het 
schooldebatteren: 

1. beter begrip ontwikkelen; 
2. kritischer leren denken; 
3. communicatief vaardiger worden;  
4. hogere studieverwachtingen hebben; 
5. meer zelfzekerheid kweken; 
6. zich bewuster worden van culturele identiteit en 
diversiteit. 

Debatteren is internationaal 
Wie er het lijstje van politici in de Engelstalige wereld 
erop naslaat, zal merken dat alle staatshoofden, maar 
ook gekende bedrijfsleiders ooit lid waren van een 
debatclub op school of op de universiteit. Van Tony Blair 
tot Bill Gates, van Winston Churchill tot Edgar Allen Poe, 
allen werden getraind in het debatteren. Ook nu zijn er 
zowel nationale als internationale 
debatkampioenschappen. 

Dicky Antoine 
Voorzitter Vlaanderen 

———————————————— 

“Debatteren is zo veel meer 
dan  taalvaardigheden aan-
scherpen. Het is leren kri-
tisch denken, je verplaatsen 
in iemand anders zijn stand-
punt en samenwerken. 
Er is bijzonder veel leer-
winst te halen met simpele 
debatoefeningen en dit in 
heel wat vakken.”  
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“People generally quarrel  
because they cannot argue”  
- Gilbert Keith Chesterton 
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Wat doet de  
Debatstichting? 
Benelux Debatcompetitie 
De Benelux Debatcompetitie is hét grote evenement van de 
Debatstichting. Hierin verbinden we duizenden scholieren in 
Nederland en Vlaanderen met één gezamenlijke passie; 
debatteren. De competitie bestaat uit een serie 
Nederlandstalige debattoernooien verspreid over het 
schooljaar. De beste scholen kwalificeren zich voor de 
afsluitende finale, dit schooljaar in het Kurhaus, en de 
winnaars mogen zich de beste scholierendebaters– en 
redenaars van de Benelux noemen! 

Lesmateriaal verspreiden 
Samen met onze partner, de DebatUnie, verspreiden we 
lesmateriaal waarmee docenten aan de slag kunnen. Zo 
zorgen we ervoor dat het debat meer gebruikt wordt in de 
klas. 

Docenten trainen 
Met name in Vlaanderen, waar de debatcultuur nog veel 
minder ontwikkeld is dan in Nederland, ondersteunen we 
docenten met op maat gemaakte trainingen. Deze trainingen 
worden hen aangeboden in samenwerking met de DebatUnie.  
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De Debatstichting 
en de DebatUnie 
In schooljaar 2016-2017 werkte de Debatstichting onder de 
merknaam van de DebatUnie. Deze samenwerking met de 
DebatUnie heeft de Debatstichting enorm geholpen om sterk te 
staan in de grote onderwijswereld van Nederland en Vlaanderen.  

Het netwerk, de expertise en de vaardigheden van de DebatUnie 
zijn cruciaal voor de Debatstichting geweest dit schooljaar. Enkel 
met deze ondersteuning kunnen we onze activiteiten op grote 
schaal ontplooien en zoveel mogelijk scholieren en docenten 
bereiken. 
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De DebatUnie is er voor  
docenten die met debat aan de 

slag willen! 
 

De DebatUnie levert 
lesmaterialen, debatstellingen, 
workshops, nascholing en meer 
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De Debatstichting bestaat sinds 4 juli 2016, 
 en we hebben zeker niet stil gezeten,  

hieronder lijsten we onze realisaties op: 

 
 Oprichting van de Debatstichting en bekendheid geven op  >250  

Nederlandse en Vlaamse scholen (www.debastichting.nl) 
 Oprichting van een lerarenplatform (DebatUnie.be/nl) 
 Delen van debatstellingen (www.debatstellingen.nl) 
 Organisatie Benelux debatcompetitie met 7 toernooien en een  

finale in het Kurhaus (Scheveningen) 
 Meerdere nieuwsbrieven voor 2.400 docenten 
 Nascholing van >120 docenten in Nederland 
 Training van >3200 Nederlandse leerlingen trainen in spreek-,  

luister- en denkvaardigheid 
 Nascholing van 20 Vlaamse docenten 
 Workshops debatteren aan de Universiteit Gent gegeven 
 Digitale verspreiding van debatinformatie via onder andere e-mail,  

Twitter, Facebook, Instagram 
 Lanceren van debatvideo’s op YouTube 
 Artikels in Flanders Today, Fons (tijdschrift voor docenten Nederlands),  

HSN-conferentie, debatmodule voor de taalweek van het Willems -en 
Davidsfonds Vlaanderen i.s.m. de Taalunie 

 Debatontwikkeling voor de Dag van de meertaligheid in Nederland 
 Advies Rondetafelbijeenkomst eindtermen Vlaanderen  
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Realisaties van de 
Debatstichting 
Debatcursussen voor leraren 
In samenwerking met de DebatUnie heeft de Debatstichting 
in zowel Nederland als in Vlaanderen docenten nascholing 
kunnen geven en hen de benodigde handvatten kunnen 
geven om met debat in de klas aan de slag te gaan.  

Debattoernooien in de buurt 
De Benelux Debatcompetitie wordt door de Debatstichting 
speciaal georganiseerd voor scholieren in het voortgezet en 
secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2016 
hebben we een afsluitende finale gehad in het Kurhaus te 
Scheveningen waarbij ook een Surinaamse delegatie 
aanwezig was.  

Lesmateriaal en nieuwbrieven 
Tevens in samenwerking met de DebatUnie hebben we 
honderden docenten tips & tricks kunnen sturen voor het 
gebruik van debat in de klas. Via www.debatstelling.nl 
hebben we honderden stellingen kunnen verspreiden onder 
leerlingen en docenten waarmee zij in de klas hebben kunnen 
oefenen.  

Dick Lierman 
Algemeen bestuurslid  

———————————————— 

“Toen ik bij een eerste de-
battraining feedback gaf 
aan mijn leerlingen, was ik 
best kritisch en strooide ik 
met wijze raad. Dan kwam 
het moment waarop ik zelf 
eens moest debatteren.   

Argumenten afleiden van 
een stelling, ideeën structu-
reren en die op een heldere 
en aantrekkelijke manier 
verwoorden: het is een 
aartsmoeilijke opdracht, 
waar zoveel bij komt kijken. 
Dat leerlingen op hun leef-
tijd daar passioneel mee be-
zig zijn, dat kan je alleen 
maar toejuichen en aan-
moedigen. Ik ben verheugd 
dat ik daar dankzij de De-
batstichting aan kan mee-
helpen.”   
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De Debatstichting wil een zelfstandige organisatie blijven, 
daarom hebben we geld nodig om onze activiteiten te kunnen 
blijven organiseren.  

Als stichting hebben we vier grote richtingen waar kosten 
gemaakt (moeten) worden om onze doelen te bereiken. 

Investeren in de Debatstichting 
is investeren in de toekomst van 
onze gemotiveerde leerlingen en 
studenten.  

 

1. Benelux Debatcompetitie 

Om de drempel voor deelna-
me zo laag mogelijk te hou-
den, willen we de deelname-
gelden ook zo laag mogelijk 
houden. De kosten moeten 
dus gedekt worden door de 
stichting.  

2. Lesmateriaal verspreiden 

Om docenten enthousiast te 
maken om met debat aan de 
slag te gaan is lesmateriaal 
en ondersteuning cruciaal. 
We spelen in de verspreiding 
en ontwikkeling hiervan een 
rol. 

3. Docenten trainen 

Docenten trainen in Vlaande-
ren is geen kleinigheid, toch 
geloven wij dat de effecten 
veel groter zijn dan de kos-
ten. Wel hebben we een 
beetje hulp nodig met die 
kosten... 

4. Overhead  

Logischerwijs de minst popu-
laire, want waar gaat dat 
geld heen? Van de ordner 
voor ingekomen facturen tot 
aan de notariële kosten, het 
moet allemaal gedekt wor-
den. 
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Onze financiën 
waar we eerlijk over zijn, 
want zo hoort dat 
Hier rechts ziet u een versimpelde van het afgelopen jaar en 
een begroting voor het huidige schooljaar.  

Noot van de penningmeester, Matthijs Machielse; 

“Bij aanvang van het schooljaar, toen we de begroting 
opstelden, hadden we niet durven hopen op het 
enthousiasme dat we hebben ervaren. Nu zie je dat terug in 
de meer dan verdubbeling van het begrotingstotaal in de 
werkelijke resultaten.  

Gedurende het schooljaar hebben we meermaals een korte 
termijn begroting gemaakt om de snelle groei van de 
stichting te kunnen controleren. Ik ben trots op onze 
fondsenwervende activiteiten en de meedenkende houding 
van onze partners. Zij hebben deze groei mogelijk gemaakt.” 

Graag willen we nog eens benadrukken dat we eerlijk willen 
zijn over onze financiële situatie, mocht u vragen hebben 
naar aanleiding van de nevenstaande specificatie schroom 
dan vooral niet om contact met ons op te nemen. We staan u 
graag te woord.  

 

 

Anne Sikkes 
Penningmeester  
bestuursjaar 2017-2018 

———————————————— 

"Debatteren is op de mid-
delbare school een grote 
hobby van mij geweest en 
ik nam dan ook graag deel 
aan debattoernooien. Vanaf 
het schooljaar 2017-2018 
heb ik het voorrecht om de 
nieuwe penningmeester van 
De Debatstichting te mogen 
zijn en hopelijk de groei van 
de stichting voort te zetten. 
In het dagelijks leven volg 
ik een deeltijd opleiding tot 
accountant en werk ik ook 
in de accountancy. Ik hoop 
dan ook deze kennis in te 
kunnen zetten." 
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Bestuursjaar    2016-2017  2016-2017  2016-2017 

afgerond op hele euro’s  begroot  werkelijk  afwijking       . 

Opbrengsten 

Donaties      €     5.000  €   27.395  +€   22.395 

Bijdragen van partners   €     8.500  €   39.657  +€   31.157 

Donaties in natura    €   25.000  €   33.295  +€     8.295 

Uit toernooien    €   12.000  €     4.919  - €     7.081 

Subtotaal     €   50.500  € 105.766  +€   55.266 
 

Kosten 

Algemene kosten    €     6.000  €     8.041  +€     2.041 

Competitiekosten (BDC)   €   32.000  €   78.313  +€   46.313 

Uitwisselingskosten Suriname  €   20.000  €     4.806  +€     4.806 

Marketing en websites   €     1.000  €     4.950  - €          50 

Ontwikkelingskosten merk  €     2.000  €     8.381  +€     6.381 

Reiskosten     €     3.000  €     4.826  +€     1.826 

Oprichtingskosten    €     3.500  €     1.236  - €     2.264 

Overige kosten    €     3.000  €     7.565  +€     4.565 

Subtotaal     €   50.500  € 114.118  +€   63.618 
 

Per saldo     €   30.000   1nj1(€ 148.352)  - €     8.352 
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“We must speak our minds openly,  
debate our disagreements honestly,  
but always pursue solidarity”  
- Donald Trump 
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Samen verder 
denken. 
Laten we dat eens doen; samen verder denken. Er zijn altijd 
mogelijkheden genoeg om initiatieven te ondersteunen en 
stichtingen zoals de Debatstichting te helpen om hun doelen 
te realiseren.  

Het bestuur van de Debatstichting wil alle partners, bedrijven, 
organisaties, particulieren, scholen, docenten, scholieren en 
iedereen die in meer of mindere mate betrokken is geweest 
bij de realisaties in schooljaar 2016-2017 enorm bedanken!  

Wij stoppen hier niet, in schooljaar 2017-2018 gaat een 
nieuw bestuur vol goede moed en nieuwe ideeën aan de slag 
met onze doelstellingen om nog meer te realiseren.  

Heeft u als lezer van dit jaarverslag tips, ideeën of 
opmerkingen? Of wilt u ons graag ondersteunen? Dan 
nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met het 
bestuur. Dit kan via;  

info@debatstichting.nl 

Bedankt!  

Maarten van Gulik, Dicky Antoine, Matthijs Machielse, Dick Lierman 

 

 

 

 

Elise van Zeeland  
Voorzitter  
bestuursjaar 2017-2018 

———————————————— 

"Scholieren die het beste uit 
zichzelf willen halen moeten 
hiervoor de mogelijkheden 
krijgen. Misschien is de de-
batclub op school maar 
klein, maar via de Benelux 
debattoernooien kunnen 
scholieren elke keer uitge-
daagd worden door nieuwe 
teams en stellingen. Op de-
ze manier ontpoppen ze 
zich tot kritisch denkende, 
mondige, jonge wereldbur-
gers. Daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij!" 
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Verslag schooljaar 2016-2017 

Wilt u meer informatie? 

Bezoek onze website of 
neem contact met ons op. 

DEBATSTICHTING 
www.debatstichting.nl 
info@debatstichting.nl 

+31 (0)10 307 3630 

Vestigingsadres & 
postadres Nederland 

Van den Boschstraat 212 
2595 AG  DEN HAAG 
NEDERLAND 

Postadres Vlaanderen 

Vuldersstraat 43 
8000  BRUGGE  
BELGIË  

Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen met hulp van onze partners.  ® DEBATSTICHTING 2018 - Alle rechten voorbehouden 

De grootst mogelijke zorg is besteed aan de vermelde inhoud, mochten er toch fouten, onvolkomenheden of onduidelijkheden zijn dan vernemen we dat graag. 


