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Wie is de beste debater van Rijn IJssel?
Studenten debatteren voor finaleplek MBO Debattoernooi
Studenten van Rijn IJssel gaan woensdag 25 januari op de locatie aan Velperweg
39 in Arnhem met elkaar in debat tijdens het Rijn IJssel Debattoernooi. De
studenten debatteren over onderwijs, politie en belasting. Inzet van de strijd is
een plek in het landelijke MBO Debattoernooi op 10 februari bij ROC Mondriaan in
Den Haag. Wethouder Onderwijs Ron König is jurylid van het Rijn IJssel-toernooi
dat plaatsvindt van 9.00 tot 15.30 uur.
Stellingen
De studenten debatteren in teams over de stellingen: ‘Er moet een extra leerjaar komen op
de onderbouw van het vmbo’, ‘Nederland moet de belastingvoordelen voor buitenlandse
bedrijven afbouwen’ en ‘De politie moet bij elke staandehouding een stopformulier invullen’.
Daarnaast is er nog een debatronde met een improvisatiestelling.
Voor en door studenten
Studenten van de opleiding Evenementenorganisatie bij Rijn IJssel organiseren in
samenwerking met de DebatUnie het debattoernooi. Ter voorbereiding op het toernooi
hebben studenten in diverse voorrondes een debattraining gehad en geoefend met
debatteren aan de hand van prikkelende stellingen.
Debatteren vergroot taalvaardigheid
Rijn IJssel heeft het onderdeel debatteren opgenomen in het onderwijsprogramma, omdat
het actieve werkvorm is die de taalvaardigheid van studenten vergroot: studenten moeten
immers met elkaar in dialoog, standpunten van verschillende kanten bekijken en zich inleven
in de ander. Daarnaast maakt het ze hun bewust van maatschappelijke thema’s.
Jaarlijks Rijn IJssel Debattoernooi
Het Rijn IJssel Debattoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement en vindt dit jaar voor
de derde keer plaats.

MBO Debattoernooi
Stichting Nederlands Debat Instituut organiseert sinds 2007 het MBO Debattoernooi, een
landelijk evenement waaraan jaarlijks zo’n dertig mbo-klassen deelnemen. Dit toernooi telt
drie debatrondes en één slotdebat tussen de twee beste scholen. Het MBO Debattoernooi
wordt gehouden op vrijdag 10 februari bij ROC Mondriaan in Den Haag.
Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43560840, l.smid@rijnijssel.nl
of Karin Jansen, 06 28557391, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 11.500 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk
Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met
flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het
gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om
op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

