PERSBERICHT 18 juni 2014
Op 23 juni een debatwedstrijd tussen zestigtal Pabostudenten van Hogeschool Inholland
Alkmaar – Op maandag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur wordt voor de tweedejaars studenten
van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Inholland een debatwedstrijd
georganiseerd. Loes Ypma, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, is gespreksleider van deze
wedstrijd, die voor de tweede keer wordt georganiseerd. Een zestigtal studenten van de
Alkmaarse en Haarlemse vestigingen van Hogeschool Inholland neemt aan de debatwedstrijd
deel. De kundige jury wordt voorgezeten door Merijn Snoek, de nieuwe wethouder (CDA) te
Haarlem voor Sport, Onderwijs en Welzijn. De debatten vinden plaats in de lounge van
Inholland Haarlem aan de Bijdorplaan.
De debatwedstrijd voor ongeveer zestig studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs is een
initiatief van twee Alkmaarse docenten Nederlands; Ingeborg Jansen en Judith Kat. Ook docente
professionele geletterdheid Patricia van Leeuwen van Inholland Haarlem bereidt de studenten voor op
de wedstrijd. Ingeborg Jansen vertelt: “In het kader van het vak professionele geletterdheid moeten
tweedejaars studenten leren een betoog te schrijven en te voeren. Om het in een betekenisvolle
context te zetten is gekozen voor een debat. Het uitgangspunt is: ‘Wat doe je met hetgeen je geleerd
hebt”? Judith Kat voegt daar aan toe: “Ik hoop dat zij, door deze debatwedstrijd en voorgaande
lessen, geëngageerde leerkrachten worden die hun leerlingen leren met elkaar in gesprek te gaan
over maatschappelijke issues”.
Jansen benadrukt dat zij zeer verheugd is met Loes Ypma als gespreksleider. Zij heeft als lid van de
Tweede Kamer primair onderwijs in portefeuille. Daarnaast bestaat de bijzonder kundige jury uit: de
Haarlemse wethouder Sport, Onderwijs en Welzijn Merijn Snoek als voorzitter, een jurylid uit het
werkveld basisonderwijs en vijf studenten.
Onderwerpen voor de debatten zijn door de studenten zelf aangeleverd en gaan over het
(basis)onderwijs. Studenten hebben vooraf in kleine groepen stellingen geformuleerd. Bijzonder dit
jaar is dat de studenten bij vier experts te rade konden gaan om de stellingen scherper te maken en te
verdiepen. Joris Spekle, leerkracht in Drunen en coördinator partnerschapscholen kon worden
benaderd over hoe het is als ouders lesgeven aan hun eigen kind. Joost Meijer van het Kohnstamm
Insituut is een expert op het gebied van rekenonderwijs en de effecten van informatietechnologie in
het onderwijs. Ook experts en docenten Janine Bakker en Colleen Clinton van Inholland stonden
klaar. Argumenten voor en tegen zijn uitgezocht op basis van eigen mening, literatuur,
bronnenonderzoek, bevragen van de experts en interviews met deskundigen. De beste betogen
komen naar voren in de debatten.
Het winnende team ontvangt een wisselbeker. Vorig jaar werd deze door Haarlemse studenten
gewonnen. Deze keer hopen de Alkmaarders de beker mee naar huis te nemen. Daarnaast is er een
overheerlijke taart. Iedere deelnemer krijgt een medaille en bovendien een officieel certificaat van
Inholland Academy. Dit waardepapier geeft aan dat de studenten de beginselen van debatteren onder
de knie hebben. Het certificaat is een meerwaarde, een extra specialisatie bovenop de reguliere
opleiding. Het geldt als extra bijscholing naast het nog later te behalen diploma Leraar Basisonderwijs.

……………… Einde persbericht ………………….
Noot voor de pers (niet voor publicatie):
Pers is van harte uitgenodigd om bij de debatwedstrijd aanwezig te zijn.
Start: 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Haarlem, Lounge, Bijdorplaan 15, Haarlem.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Ingeborg Jansen, coördinator debatwedstrijd, docent Nederlands, Hogeschool Inholland,
m: 06 15 27 98 40, e: ingeborg.jansen@inholland.nl, algemeen telefoonnummer: 072 – 5183456
(receptie Inholland Alkmaar) of T 023 - 541 24 12 (receptie Inholland Haarlem)
of Judith Kat, coördinator debatwedstrijd, docent Nederlands, Hogeschool Inholland,
m: 06 46 00 29 90, e: judith.kat@inholland.nl, algemeen telefoonnummer: 072 – 5183456 (receptie
Inholland Alkmaar) of T 023 - 541 24 12 (receptie Inholland Haarlem)

Foto’s debatwedstrijd juni 2013

