Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Vrijdag 28 februari 2020 - Drenthe
Locatie:
Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
Assen

Programma
Vanaf 09:30 uur

Inloop scholen en juryleden

10:00 uur

Briefing gespreksleiders & Briefing juryleden

10:15 uur

Opening

10:45 uur

Wedstrijdronde 1
V-Rede, Vaste rollendebat, 360-gradendebat

11:45 uur

Wedstrijdronde 2
Vaste rollendebat, 1-op-1-debat, 360-gradendebat

12:45 uur

Lunch

13:30 uur

Wedstrijdronde 3
Vaste rollendebat, 1-op-1-debat, 360-gradendebat

14:30 uur

Uitslagen
V-Rede Battle, finalisten, selectie All star-debat

14:45 uur

Finale
V-Rede Battle
Vaste rollendebat, 1-op-1-debat, 360-gradendebat

15:45ur

All star-debat
Vijf leerlingen uit alle deelnemende teams zijn door de jury
geselecteerd en debatteren tegen een beleidsmaker

16:15 uur

Prijsuitreiking

N.B. Het programma en tijdschema zijn onder voorbehoud van wijzigingen, onvoorziene situaties
en overmacht.
Versie 11 februari 2020

V-Rede

In de eerste wedstrijdronde spreekt één leerling namens het debatteam de V-Rede uit.
Tussen 9:30 uur tot 13:30 uur kunnen twee leerlingen van elke school hun V-Rede
laten opnemen. Uit deze opnames worden door de jury de twee beste speeches
gekozen. Zij komen tegen elkaar uit in de V-Rede battle tijdens de finaleronde. De
winnaar maakt kans op een plek in de tv-finale. Enkele tips voor de speech geven we
site.
Let op: de landelijke tv finale op NPO 2 is dit jaar te zien op 5 mei
(Bevrijdingsdag). Een unieke kans om Nederland te laten zien wat jij
belangrijk vindt! Wij roepen de speechkandidaten dit jaar op om in hun
speech, op hun eigen manier, aandacht te besteden aan het thema vrijheid in
de breedste zin van het woord.
Daarnaast worden alle speeches op Youtube geplaatst (tenzij de kandidaat hier niet
mee akkoord gaat). Meer informatie, de precieze opdracht dit jaar en eerdere
voorbeelden staan op de website van Op weg naar Het Lagerhuis.

Doorgeven namen
Wij willen u vragen om vooraf de namen van de leerlingen aan ons door te geven via
deze link: https://hpe.typeform.com/to/nRLngk. Bij aanvang van de voorronde tekent
elke deelnemer de presentielijst.

Landelijke stellingen
Bij deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van in totaal 11 stellingen, dit is een
combinatie van landelijke stellingen en provinciale stellingen. De landelijke stellingen zijn
te vinden op de website.

Provinciale stellingen
Stelling 1:
Groningen Airport Eelde heeft de eerste helft van 2018 minder passagiers vervoerd dan
verwacht, maar heeft wel minder verlies gedraaid dan begroot. De eerste zes maanden
van 2018 maakten ruim 88.000 passagiers gebruik van het vliegveld. Dat was zes
procent lager dan begroot. De luchthaven leidt al jaren verliezen, toch ziet de directie de
komende jaren nog kansen. De provincie Drenthe en de provincie Groningen bezitten
beiden 30 procent van de aandelen. De roep om sluiting van het vliegveld klinkt nu
steeds luider. Is het tijd dat de provincie stopt met geld steken in Groningen Airport
Eelde zodat er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd kan worden in het spoor? De stelling is:
De provincie moet inzetten op sluiting van Groningen Airport Eelde.
Stelling 2:
Drenthe kent sinds enkele jaren geen ijsbaan meer. In de zomer werd bekend dat de
plannen voor een kunstijsbaan in Hoogeveen zijn afgeblazen toen bleek dat de bouw van
de ijsbaan met een nieuw zwembad vele miljoenen duurder werd dan verwacht. Zo is er
een voorlopig einde gekomen aan de hoop op een ijsbaan. Voorzitter Bart Jonkers van
KNSB gewest Drenthe zegt: "Ik kan me niet voorstellen dat er in de provincie Drenthe
geen ijsbaan is. Dus ja, dat moet gewoon." De stelling is: De provincie Drenthe moet
alles op alles zetten voor een Drentse ijsbaan.

Contact met beleidsmakers
De organisatie van Op weg naar Het Lagerhuis stimuleert contact met beleidsmakers,
waaronder Statenleden en ambtenaren van de provincie. Wie graag in contact wil komen
met verantwoordelijken binnen de provincie over een thema dat terugkomt in het project
kan hiervoor contact opnemen met de volgende medewerker:
Renske Louwsma: r.louwsma@drentsparlement.nl
Ben je benieuwd wat er gebeurt tijdens een Statenvergadering? Neem een kijkje op het
provinciehuis tijdens een van Statenvergaderingen of raadpleeg het online archief.

Deelnemers
Bijgewerkt t/m 11 februari 2020
Alfa College
Dr. Nassau College Oost Drenthe
Esdal College
Hondsrugcollege
CS Vincent van Gogh - locatie Salland

Hoogeveen
Gieten
Emmen
Emmen
Assen

Wedstrijdvoorwaarden
Ten slotte willen we u wijzen op onze wedstrijdvoorwaarden. Neem hier vooraf kennis
van.

Vragen? Neem contact op via info@hetdebatbureau.nl

