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Onder leiding van Lange Frans vond op maandag 5 

januari een levendig Nieuwjaarsdebat plaats. Voor de 

tiende keer op rij gingen mensen die studeren en wer-

ken bij het Graafschap College met elkaar in gesprek 

over een zestal onderwerpen: het gebruik van social 

media, de brave jeugd, wel of geen kledingvoorschrif-

ten, alcohol op schoolfeesten, sporten op school en de 

acceptatie van homoseksualiteit. 

René van Gils, voorzitter van het college van bestuur, opende 

het debat. Hij vindt debatteren een belangrijke vaardigheid: 

“Luisteren naar elkaar en gebruik maken van goede argumen-

ten komt altijd van pas. Hier op school, op je werk of bijvoor-

beeld bij een sportvereniging.” René is benieuwd naar de 

mening van de studenten over de verschillende onderwerpen 

en wenst iedereen veel succes. Frans Frederiks, beter bekend 

als Lange Frans, trad op als debatleider. Hij nodigde iedereen 

uit om mee te praten: “Ook als je niet zo snel iets zegt, doe 

het toch! Ik ben hier om je te helpen.”

Social media is a-sociaal

Suzanne Hessen zat laatst in een 

restaurant, het was helemaal 

stil, iedereen gebogen over zijn/haar telefoon: facebook en 

twitter checken, druk met plaatsen van leuke foto’s van hun 

geweldige leven!

Haar stelling: social media is a-sociaal.

Floris is het eens met de stelling. Hij heeft een zus die zich 

door social media afsluit van haar familie en omgeving. Do-

cent Gerard noemt het ‘anders-sociaal’, je moet er slim mee 

omgaan en wel echte vrienden houden. Ook Lara vindt dat 

je het moet combineren: in de pauzes met elkaar omgaan, 

zonder mobiel, thuis lekker facebooken. Pien vindt social me-

dia niet altijd a-sociaal; het is wel handig met kinderen in het 

buitenland bijvoorbeeld. René van Gils beaamt dit. Pesten is 

één van de nadelen van social media, face-to-face is eerlijker, 

zegt Jill. Docent Rick vindt dat 

smartphones vaak als een ‘schild’ 

gebruikt worden, om je achter 

te verbergen. Zelf heeft hij een 

telefoon die Lange Frans de ‘Fred Flinstone onder de mobiel-

tjes’ noemt! Om sociale contacten te behouden, heb je geen 

social media nodig, sluit Yunus af. 

De jeugd van tegenwoordig…

Studente Roelanda stelt dat de jeugd van tegenwoordig 

braver is dan hun ouders ooit zijn geweest. “Mensen klagen 

dat jongeren geen respect hebben voor ouderen, dat ze leven 

in een anonieme digitale wereld, dat ze roken en drinken. 

Maar de ouders zijn zelf de opvoeders van de jeugd van nu. 

De jeugd neemt het gedrag van de ouders over; het is kopi-

eergedrag”, aldus Roelanda. Uit de discussie die vervolgens 

op gang komt, blijkt dat veel debaters het met de stelling 
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eens zijn. “Mijn moeder was vroeger elk weekend dronken, ik 

drink nooit alcohol”, “Mijn vader was in de jaren ’60 losgesla-

gen: seks, drugs en rock ’n roll” en “Hoe mijn moeder er toen 

uitzag, zo mag ík de deur niet uit!” Bestuursvoorzitter René 

van Gils vertelt: “In de jaren ’60 werd de boel afgebroken 

tijdens het Woodstock-festival, het waren ruige tijden!” Niet 

iedereen is het echter eens met de stelling. Steven reageert: 

“Jongeren zijn zwakker dan hun ouders, ze melden zich veel 

sneller ziek.” Robin vertelt over wat hij dagelijks ziet in de 

bus: “Tegenwoordig staat niemand meer op voor een oudere, 

het respect is ver te zoeken.” Docent Marit Nijman: “Op foto’s 

op Facebook is wel te zien dat 

de jeugd van tegenwoordig echt 

niet braver is dan hun ouders.” 

Lara merkt op: “Het ligt aan je 

opvoeding en je vriendengroep hoe braaf je bent. Ik denk 

dat wij jongeren niet braver zijn dan onze ouders.” Wisse 

reageert: “De tijd is echt veranderd, je kunt nu niet verge-

lijken met toen.” Floris maakt zich enigszins zorgen over de 

volgende generatie: “Laten we zorgen dat onze kinderen ons 

later niet nadoen!” 

Wel of geen kledingvoorschriften?

Herm Jansen stelt dat de school het recht heeft om kleding-

voorschriften voor te schrijven. Hij vindt dat de school de taak 

heeft om zich te bemoeien met kleding / uiterlijk: ongewas-

sen, juist teveel geurtjes, afgezakte broek, te bloot etc. Kle-

ding heeft immers met een beroepshouding te maken, maar 

ook met respect voor elkaar. 

Over het algemeen vinden de debaters dat je gepaste kleding 

moet dragen. Een student merkt op: “Naar je werk ga je 

ook niet in je trainingsbroek.” Melanie is het daarmee eens: 

“Later moet je er ook fatsoenlijk uitzien.” Een ander vindt dat 

sommige studentes in zijn ogen 

té uitdagend gekleed zijn: “Je 

komt op school om te leren, niet 

om te versieren!” Aron is wel 

voorstander van gepaste kleding, maar voorschriften door het 

bestuur gaan hem te ver. Ook Yvette vindt dat de verantwoor-

delijkheid bij jezelf ligt: “Je moet zelf de grenzen kennen.” 

Ellen is geen voorstander van schooluniformen, Floris kan zich 

voorstellen dat het bijdraagt aan je gevoel van trots, bijvoor-

beeld als je (school)team wint.  Anoeska draagt vanwege haar 

opleiding Handhaver toezicht en veiligheid een uniform: “Ik 

“Je komt op school om te leren, 

niet om te versieren”



24

vind dat je door het uniform makkelijker met elkaar omgaat. 

Maar door het uniform voel ik ook meer een HTV’er.” 

Alcohol op schoolfeesten?

Jeroen Fierkens leidt de stelling in: “Bij een gezellig feestje 

hoort natuurlijk een lekker biertje of wijntje. Als je 18 jaar 

of ouder bent, ben je daar oud genoeg voor. Maar de school 

heeft een voorbeeldfunctie en 

moet alcoholgebruik dus niet 

stimuleren. Jongeren onder 

de 18 jaar mogen niet drinken, dus de ene student mag wel 

alcohol drinken en de andere niet. De school kan geen politie-

agent zijn en kan dit niet handhaven. Dus er zou geen alcohol 

geschonken moeten worden op schoolfeesten.” De meningen 

van de debaters lopen uiteen. De voorstanders van alcohol 

op schoolfeesten komen met argumenten als: “Als je alcohol 

verbiedt, leer je er ook niet mee om te gaan”, “Op een school-

feest is veel begeleiding, het kan beter op school misgaan 

dan tijdens een schuurfeest” en “Als het op school misgaat, 

kunnen de ouders gebeld worden”. Michael legt uit: “Alcohol 

op een schoolfeest moet kunnen, je kunt dit handhaven door 

bijvoorbeeld het aantal glazen alcohol per persoon te turven 

of te stempelen.” Dominique en Wisse denken dat alcohol 

alleen maar interessanter wordt als het verboden is of als er 

streng wordt gecontroleerd. De tegenstanders van alcohol 

op schoolfeesten stellen: “Zonder alcohol is het ook gezellig” 

en “De gezelligheid kan door alcohol omslaan in agressie”. 

Debatleider Lange Frans peilt 

wie niet naar het schoolfeest zou 

komen als er geen alcohol wordt 

geschonken; ongeveer een derde zegt niet te komen. Lange 

Frans zet de aanwezigen nog even aan het denken: “Ik heb 

zelf inmiddels al vier maanden geen alcohol meer gedronken. 

Alcohol is sociaal de meest geaccepteerde ‘harddrug’. De 

meeste ongelukken en problemen ontstaan als gevolg van 

alcohol.”

Sporten een verplicht vak op school?

Gezondheid en overgewicht zijn thema’s die we vrijwel dage-

lijks voorbij zien komen. Sporten past bij een gezonde levens-

stijl, maar of dat een verplicht vak moet worden…? Er zijn wel 

wat maren, zoals bijvoorbeeld Evelien: “Liever niet midden 

op de dag, dan ben je zweterig daarna, liever aan het einde 

van de lessen.” Of een andere student:  “Niet iedereen heeft 

dezelfde inzet bij sport, dat geeft irritatie.” Toch zouden op-

vallend veel studenten graag sporten op school. Anne: “Ik heb 

veel ‘zit-vakken’, dan is het juist wel lekker om tussendoor 

te sporten.” Joliené mist een gaaf sportveld: “Ik zou het leuk 

vinden om een eigen Graafschap College team te hebben!” 

Carlos denkt weemoedig terug aan de tijd op de basis- en 

middelbare school waar er altijd wel een speeltuintje in de 

buurt was: “We missen allemaal de speeltuin.” Ook Pien ziet 

voordelen: “Sporten vergroot de samenwerking, stimuleert 

het teamverband en verbetert de relaties in de klas.” Floris 

zou het liefst een Graafschap College honkbalteam oprichten: 

“Ik mis het gewoon!”

Acceptatie van homoseksualiteit

De laatste stelling wordt ingeleid door Joliené van den Berg. 

“’Uit de kast komen’ is erg moeilijk, ik heb er zelf ook mee 

geworsteld. Er is weinig aandacht op school voor acceptatie 

“Zonder alcohol is het ook gezellig”

Bij wijze van experiment werd het debat gestreamd 
via Youtube
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van homoseksualiteit, terwijl 1 op de 10 jongeren homo- of 

biseksueel is.” Lange Frans peilt in de zaal hoeveel mensen 

homo- of biseksueel zijn. Er gaan zo’n tien handen de lucht 

in. Een van de debaters reageert: “Mensen zijn soms nega-

tief omdat ze niet weten hoe ze met homoseksualiteit om 

moeten gaan. Het is daarom belangrijk dat er op school meer 

aandacht komt voor homoseksualiteit. Zo kan bijvoorbeeld 

een hulpgroep worden gestart.” Wisse is van mening dat 

homoseksualiteit op het Graafschap College wel wordt geac-

cepteerd. Docent Marit Nijman: “Het verschilt per opleiding 

hoe ermee wordt omgegaan. Het zou goed zijn als het 

Graafschap College zou deelnemen aan de ‘Paarse Vrijdag’ 

in december, een dag voor gelijkheid.” Lange Frans vindt dat 

een mooi voornemen voor 2015. 

Vera geeft aan dat religie en 

homoseksualiteit niet altijd goed 

samen gaan: “In sommige re-

ligies wordt homoseksualiteit niet geaccepteerd.” Lara, zelf 

half-Marokkaans, reageert: “Hoe kan een ander je accepteren 

als je jezelf niet accepteert? We willen gewoon allemaal lief-

de!” Het publiek applaudisseert. Liske: “Als je meer aandacht 

schenkt aan homoseksualiteit, worden mensen misschien juist 

meer in een hokje geplaatst. Daar ben ik bang voor.” Joliené 

sluit af: “Seksuele voorlichting voor homoseksuele jongeren 

is heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor lesbiennes zijn er geen 

goede voorbehoedsmiddelen beschikbaar, maar de risico’s op 

SOA’s zijn er wel!”

Winnaars

Zoals ieder jaar had de jury het moeilijk, maar na rijp beraad 

werden de winnaars bekend gemaakt. De prijs voor de 

scherpste opmerking werd uitgereikt aan Anoeska Sloot: 

“Ik voel me meer HTV’er in mijn uniform”, de grappigste 

opmerking werd gemaakt door Carlos van den Toren: “We 

missen allemaal de speeltuin” 

en de beste debater was Steven 

Mallinckrodt omdat hij bij iedere 

stelling zijn argumenten goed 

heeft onderbouwd. De jury bestond uit Jurrian Hendriks (lid 

van de studentenraad), Heleen Florijn (Uitblinker Graafschap 

College2014) en Patrick Woudstra (genomineerd voor Leraar 

van het Jaar 2014). 

“Sporten vergroot de samenwerking en 

stimuleert het teamverband”

Steven Mallinckrodt ontvangt de trofee van Lange Frans.


