
Cursus presentatie– en debattechnieken 

‘Het is beter om een vraag te debatteren zonder er eensgezindheid over te bereiken  
dan eensgezindheid te bereiken over een vraag zonder erover te debatteren.’ 

Joseph Joubert 

Presentatie– en debatcursus 

Onze cursus ‘presentatie– en debattechnieken’ bestaat uit twee thema’s waar je ook afzonderlijk voor kunt kiezen. Als je 
niet geïnteresseerd bent in betere presentaties of podiumprestaties aan te leren, kan je dus gewoon meedoen met het 
debatgedeelte of omgekeerd. Toch hebben beide luiken heel wat met elkaar gemeen. 

In onze cursus presentatietechnieken leren we je hoe je voor een publiek kunt staan, hoe je jouw toeschouwers of luis-
teraars kunt engageren en onderhouden en hoe je jouw punt zo goed mogelijk kunt maken. Daarbij hebben we aandacht 
voor jouw voorbereiding, inhoud, lichaamstaal, taalgebruik, intonatie, band met het publiek, de eventuele aanwezigheid 
van camera’s en nog veel meer. Of het nu om een presentatie voor school of de universiteit gaat of om een lezing of poli-
tieke toespraak: je leert het nog effectiever doen! 

In onze cursus debattechnieken schenken we vooral aandacht aan het debatteren met een of meerdere anderen. Vooral 
wanneer je voor een publiek een punt wil maken, is het erg handig om te weten hoe je dat kunt doen terwijl je toch het 
nodige respect voor jouw ‘tegenstander’ toont. Let wel: vanwege de foutieve informatie waar ze zich op baseren en hun 
ideologisch gedachtengoed, ondersteunen we in onze les geen extreemrechtse, racistische of discriminerende partijen. 
Zij kunnen dus niet terecht bij onze cursus. 

Tijdens de cursus spenderen we ook tijd om je aan te tonen waar je de juiste informatie kunt halen, hoe je statistische 
gegevens en onderzoeken kunt interpreteren, hoe je bepaalde onderwerpen het best kunt aanboren, enzovoort. Verder 
leren we je hoe je drogredenen kunt blootleggen, hoe je valse beschuldigingen kunt rechttrekken en hoe je ongefundeer-
de stellingen kunt onderuit halen. Daarvoor gebruiken we een mengeling van heel wat verschillende technieken, waaron-
der NLP, Ericksoniaanse spraak, Self Relations van Stephen Gilligan, Facial Action Coding System, Meisnertechniek en 
transformationele grammatica. Toch blijft alles erg intuïtief en gemakkelijk aan te leren, met veel nadruk op praktijk en 
jouw individuele werkveld of doelen. 

Ook belangrijk is dat je betaalt voor 10 lessen, niet voor een bepaalde periode. Dat betekent dat je gerust een les kunt 
missen als je eens ziek bent of op vakantie gaat, zonder daar iets bij te verliezen. Bovendien kan je de cursus zowel indivi-
dueel als in groep volgen. 

 



 

Contactgegevens 

dirk@badass.be 

www.badass.be  

+32 (0)494 38 27 44 

Wat biedt deze opleiding mij? 

Inzicht in psychologie 

Inzicht in sociale mechanismen 

Politieke en andere debatten in jouw voordeel beslechten 

Betere presentaties geven 

Informatie opzoeken 

Experimenten en statistieken juist analyseren 

Jouw punt beter leren maken 

Drogredenen en zwakke argumenten doorzien 

Beter begrepen worden 

Lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen interpreteren 

Voor een publiek en/of voor de camera’s staan 

Assertiviteit 

Zelfzekerheid 

 

 Doelgroep 

Iedereen die schoolpresentaties, lezingen of toespraken moet geven, al wie op het podium, voor een publiek of voor 
een camera moet staan. Studenten, politici, artiesten, afgevaardigden, pr-consultants, woordvoerders, enz. 
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