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Amsterdam, 31 december 2015 

Hilversum, 3 februari 2016 

 

Juryverklaring CICERO | JAARPRIJS 2015 

Het bestuur van Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam verklaart hierbij  

dat de 2e CICERO | JAARPRIJS 2014 wordt toegekend aan… 

  Het Nederlands Debat Instituut 

 

De Stichting Het Nederlands Debat Instituut uit Hilversum zet zich al vele jaren op positieve wijze in om de 

debatcultuur in Nederland te bevorderen. Zo is de stichting voortdurend actief op lagere en middelbare scholen 

om de debatsport onder de aandacht te brengen. 

 

Als leerlingen, de (very) Young Professionals, geïnteresseerd zijn in én geraakt worden door de kracht en charme 

van de debatsport, dan zullen zij in hun latere professionele leven daar veel profijt van hebben en in hun doen en 

denken hun bijdrage aan de maatschappij vergroten. Immers, innovatie begint met een kritische manier van 

denken en het lef hebben om allerlei vraagstukken met een andere blik te durven aanvliegen. Echter, als je met 

die kritische blik tegelijkertijd ook wilt verbinden, dan is onderbouwing van elk nieuw argument een ‘must’! Het 

Nederlands Debat Instituut weet deze ‘noodzaak’ op een creatieve en toegankelijke wijze onder de aandacht te 

brengen en jongeren daar ook in te stimuleren dit in ‘Het Echte Leven’ toe te passen. 

 

De Stichting Het Nederlands Debat Instituut spant zich bovendien in om óók volwassenen (Old Professionals) te 

koppelen aan de evenementen die zij voor de scholen organiseert. Zo kunnen volwassenen jureren en de 

beginnende leerling-debaters van inspirerende feedback voorzien. Er worden daartoe ook speciale jurytrainingen 

georganiseerd waardoor ook Old Professionals hun eigen debatvaardigheden ongemerkt verbeteren. Deze 

jurytrainingen worden bovendien regelmatig gegeven door ervaren jongeren! 

Door de interactie tussen verschillende generaties worden de volwassenen dús ook door de jongeren geïnspireerd. 

Dat is van groot belang om de benodigde verbinding met elkaar tot stand te brengen. Iedereen - jong en oud - in 

de maatschappij kán (én moet!) van elkaar leren. 

Het Nederlands Debat Instituut zoekt daarnaast nadrukkelijk de verbinding met debatverenigingen in het land 

om ook via die kanalen de debatsport én de kwaliteit van het debat in Nederland te willen verbeteren. 

Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Het Nederlands Debat Instituut! 
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