Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Donderdag 27 februari 2020 - Friesland
Locatie:
Provinciehuis Friesland
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden

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

15:45 uur

All star-debat
Vier 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 7 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:
De regering maakte in november bekend dat zij in het nieuwe Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport kiest voor betere verbindingen met het Noorden.
Precies daarom vraagt de regio al decennia, denk aan de Zuiderzeelijn, de Hanzelijn en
de Lelylijn. Daarvan is niets volledig gerealiseerd. Momenteel duurt de NS-rit van
Leeuwarden naar Amsterdam 2 tot 2,5 uur. De boodschap van het nieuwe Friese college
is dat de groeiende kloof tussen periferie en Randstad voor de BV Nederland niet goed
is. “Dat kwartje gaat nu vallen. De Randstad slibt dicht, wonen wordt er onbetaalbaar,
terwijl je hier krimp ziet” zegt verkeersgedeputeerde Avine Fokkens (VVD) van de
provincie. Het ideaal van Fokkens is om het NS-traject in vijf kwartier te gaan doen.
Technische aanpassingen voor een Lelylijn (ook wel Zuiderzeelijn genoemd) gaan echter
vele miljarden kosten. De stelling is: De Lelylijn moet er komen.
Stelling 2:
Gedeputeerde Sietske Poepjes verhoogde recent de subsidiepot die de Friese les in het
onderwijs bevordert. De vraag is te groot, zegt Poepjes. Scholen, zowel primair,
middelbaar als mbo, kunnen aanspraak maken op geld uit de pot om de Friese taal in de
lessen te bevorderen. Alle Friese basis- en middelbare scholen zijn wettelijk verplicht het
vak Fries aan te bieden. Voor de leerlingen is het vak niet verplicht. De

onderwijsinspectie was eerder kritisch. Als het aan gedeputeerde Sietske Poepjes ligt,
dan gaat het toezicht op het Fries van de onderwijsinspectie naar de provincie. De
gedeputeerde denkt er zelfs aan om dan boetes uit te delen aan scholen die niet genoeg
aan het Fries doen. De stelling is: De Provincie Fryslân moet toezicht houden op de
Friese taallessen.

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 medewerkers:
Josina Kooistra josina.kooistra@fryslan.frl / Janna Rozema j.rozema@fryslan.frl
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 7 februari 2020
Bornego College
CSG Comenius
Dockingacollege
OSG Sevenwolden
RSG Magister Alvinus
Stellingwerf College
Piter Jelles Stedelijk Gymnasium
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Heerenveen
Leeuwarden
Dokkum
Heerenveen
Sneek
Oosterwolde
Leeuwarden
Leeuwarden

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

Vragen? Neem contact op via info@hetdebatbureau.nl

