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Bent u het ook zo zat om elke keer volgens de vaste volgorde te moeten spreken en precies het 
aantal minuten dat voor een speech staat vol te moeten krijgen? En geeft het Lagerhuisdebat u 
als alternatief juist te weinig spreektijd voor sommige punten? Dan zal u zich als een vis in het 
water voelen tijdens het schaakklokdebat! Dé debatvorm waarin u zelf mag bepalen hoe lang u 
speech duurt en hoeveel spreektijd u uw debatpartner gunt. 

 

Regels 
De regels zijn zoals die van een standaarddebat, met de volgende wijzigingen: 
1.1.3 Sprekers mogen meerdere keren spreken maar niet meerdere keren achter elkaar. Elke 
 spreker dient minimaal 1 maal gesproken te hebben tijdens het debat.  
1.1.4 De totale spreektijd per team is 10 minuten. Deze mag naar eigen inzicht worden 
 ingevuld. De resterende sprekerstijden worden door een schaakklok bijgehouden. Een 
 spreker beëindigd zijn beurt door op de schaakklok te drukken. Hierdoor start 
 automatisch de beurt van de tegenstander.  
 er is geen minimum of maximum spreektijd voor een beurt.  
1.4 Er zijn geen punten van informatie toegestaan tijdens het debat. 

 
Juryrichtlijn 
De jury zal voor het grootste gedeelte het debat jureren volgens dezelfde richtlijnen als bij een 
AP-debat. Er zullen echter bonuspunten worden toegekend voor het tactisch gebruik van de 
schaakklok.  

 
 
 
Punten Omschrijving 

<60 Argumentatie is vrijwel niet aanwezig en/of niet 
relevant voor het debat. De spreker liet zich 
ernstig van slag brengen door het tactisch 
gebruik van de schaakklok door de tegenstander. 

60-65 Spreker voegde weinig zinnigs toe aan het debat, 
maar overtrad daarentegen geen basale regels. 
De schaakklok werd niet strategisch ingezet. 

65-70 De debater voegt zo nu en dan nieuwe dingen 
toe aan het debat, maar de argumentatie had 
beter uitgewerkt kunnen worden. De schaakklok 
wordt hier en daar, met wisselend effect, tactisch 
ingezet. 

70-75 Gemiddeld, de spreker heeft zowel qua 
argumentatie als structuur evenveel sterke als 
zwakke eigenschappen. Analyse is aanwezig. 
Naarmate deze meer aanwezig is schuift de 
debater op naar de bovenkant van deze klasse. 
Maakt handig gebruik van de schaakklok en laat 
zich niet snel van de wijs brengen door de 
tegenstander. 

75-80 Bovengemiddeld, de spreker heeft een goede 
structuur, argumentatie en presentatie. Ook 
geeft de debater een relevante en uitgebreide 
analyse. Tevens wordt geprobeerd het geheel in 
een groter filosofisch kader te plaatsen. Het 



debat wordt middels de schaakklok uitstekend 
getimed, waardoor het geheel tot een hoger 
niveau wordt gebracht.   

>80 Uitmuntend, debater heet zeer goed ontwikkelde 
argumentatie, presentatie en structuur. 
Daarnaast wordt het geheel uitstekend in een 
bredere filosofie geplaatst. Als laatste is deze 
spreker de ware grootmeester van de klok en 
hiermee brengt hij zijn tegenstanders dan ook 
volledig van de wijs. 

 


