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het goed inzetten van framing. Onze bevlogen 

trainers staan te springen om je te helpen met het 

ontwikkelen van jouw debatkwaliteiten. 

20 jaar debatkennis in huis 

We hebben al duizenden professionals geholpen 

om hun boodschap beter over te brengen in allerlei 

soorten situaties om zo hun doelen te behalen. Al 

onze trainers hebben een debatachtergrond en zijn 

naast trainer ook debatleider. 

Ook na de training blijven oefenen! 

Oefening baart kunst. Daarom kun je bij ons ook 

na de training onbeperkt blijven oefenen met het 

verbeteren van je debatvaardigheden. Dit bieden wij 

aan: 

0 Maandelijkse gratis oefenavond voor 

oud-cursisten 

O Opfristips per mail om ook na je training te 

blijven oefenen 

0 4x per jaar exclusieve uitnodigingen voor 

expertmeetings en masterclasses 

De locatie 

Al onze trainingen worden gegeven op een centrale 

locatie in het land die goed bereikbaar is met zowel 

de auto als het openbaar vervoer. We informeren je 

tijdig over waar jouw training gegeven wordt.

Persoonlijke coaching 

Als moderne professionals is het handig om te 

weten waar jouw kansen en valkuilen liggen als het 

aankomt op je overtuigingskracht. Kies voor een 

extra persoonlijke coaching naast jouw training 

om nog dieper in te gaan op de stof. Oefen met 

jouw overtuigingskracht in een één-op-één sessie 

met één van onze trainers. Tijdens een persoonlijke 

coaching wordt er vooraf met jou een programma 

opgesteld. Dit is volledig afgestemd op jouw 

persoonlijke leerdoelen en wensen. 

De tweedaagse training Debatteren voor 

professionals:€ 1.365,-

Dit is inclusief studiemateriaal, luxe 

catering, onze bestseller 'Debatteren om 

te winnen', het deelnemerscertificaat en 

uitgebreide begeleiding na de training. 

Debatteren voor professionals+ 

persoonlijke coaching*:€ 1.993,-

*ln combinatie met een training krijg je 20%

korting op de persoonlijke coachingssessie 

(t.w.v.€ 785,-). 

De data van de trainingen zijn te boeken 

via www.debatinstituut.nl 

Klik hier om de komende startdagen 
van deze cursus te zien en om je 
in te schrijven 
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