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Lagerhuis 

Het Lagerhuis is in Groot-Brittannië wat de Tweede Kamer in Nederland is. Het was ook een 

televisieprogramma waar het Lagerhuis werd nagedaan. Er werd gediscussieerd over 

maatschappelijke onderwerpen. Wie het beste kon debatteren won. 

 

Dat televisieprogramma is de basis voor de activiteit Lagerhuis. De algemene beschrijving van de 

activiteit vind je in de activiteitenbank.  

 

Je kunt de activiteit goed gebruiken om met elkaar te discussiëren over het land waar je naartoe op 

kamp wilt. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen vooraf een lijstje met vier of vijf landen krijgt 

waarover zal worden gediscussieerd. Zo kan iedereen zich voorbereiden. Je kunt deze activiteit ook 

doen nadat je de activiteiten Triviant (Traveling purscout) of Levend landenbingo hebt gespeeld, want 

dan weet je al meer over de landen. 

 

De discussieleider bereidt per land enkele stellingen voor. Voorbeelden zijn: 

• <Land> is te ver weg. 

• <Land> is niet interessant, want daar is iedereen al eens geweest. 

• In <Land> is veel te doen. 

• In <Land> is het altijd mooi weer. 

• <Land> is erg duur. 

• <Land> heeft leuke bezienswaardigheden. 

• In <Land> is een prachtig kampterrein / scoutingcentrum. 

 

 

Tips 

• Formuleer de stellingen zo scherp en prikkelend mogelijk. 

• Een discussie kan er stevig aan toe gaan en de emoties kunnen oplopen. Doe er daarom ook 

eens een onbenullige stelling tussen. Bijvoorbeeld ‘Het eten in dat land is niet lekker’ of ‘Die 

geweldig popartiest komt er vandaan’. 

• De discussieleider kan een begeleider zijn, maar het is leuker om iemand van buitenaf te 

vragen. Bijvoorbeeld een bestuurslid of iemand van buiten Scouting. Die kan de discussies 

neutraal leiden, ervoor zorgen dat de mening van iedereen gehoord wordt en een goed 

afgewogen eindconclusie trekken. 

• Laat iemand op grote vellen per land de belangrijkste argumenten van de voor- en de 

tegenstanders noteren. Zo heb je aan het eind een overzicht en kun je de argumenten beter 

vergelijken. 

 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/582-lagerhuis

