Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Woensdag 26 februari 2020 – Noord-Holland I
Locatie:
Gemeentehuis Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1
2132 TZ in Hoofddorp

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, (halve) finalisten, selectie All star-debat

15:00 uur

Halve finales

15:30 uur

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

16:30 uur

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

16:45 uur

Prijsuitreiking

N.B. Het programma en tijdschema zijn onder voorbehoud van wijzigingen, onvoorziene situaties
en overmacht.
Versie 18 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 12 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 provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning: Welke
vrouw verdient deze onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van
vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? De penning is vernoemd naar de eerste
vrouwelijke Noord-Hollandse gedeputeerde Liesbeth Ribbius Peletier, die in 1946
aantrad. Recent werd duidelijk dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de wereldwijde
ranglijst van genderongelijkheid, en dat is deels te wijten aan het verschil in politieke
invloed tussen mannen en vrouwen. Oud-president van de Verenigde Staten Barack
Obama spoort vrouwen aan om de politiek in te gaan en noemde hen onlangs
"ontegenzeggelijk beter" dan mannen. Obama denkt ook dat als elk land van de wereld
een vrouwelijke leider zou hebben, er een verhoging zou zijn van de
levensstandaard. De stelling is: Er moet een quotum komen voor meer vrouwelijke
bestuurders: wethouders, gedeputeerden, burgemeesters of commissarissen
van de Koning.

Stelling 2
De provincie Noord-Holland stelt voor komend jaar in totaal 9,3 miljoen euro
beschikbaar om risicovolle plekken op lokale wegen aan te pakken, en om jongeren te
stimuleren zich veiliger te gedragen in het verkeer. Van alle wegen in het land zijn de

provinciale het meest gevaarlijk bleek eerder uit onderzoek. En vooral jongeren en
onervaren verkeersdeelnemers vertonen vaker onveilig verkeersgedrag. Denk aan rijden
onder invloed, door rood licht of te snel rijden, of afgeleid zijn in het verkeer door
mobielgebruik. Ook scholieren behoren tot de belangrijkste risicogroep, vooral rond de
leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig naar school fietsen. De stelling is:
Verkeersvoorlichting aan scholieren leidt tot veiliger gedrag in het verkeer.
Stelling 3
Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland bij
aangesloten is, gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te
dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. De partijen
hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van
de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van
woningcorporaties. De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de
hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen
in de afgelopen 3 jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens
geen betaalbaar huis vinden. De stelling is: De provincie moet soepeler zijn in het
toestaan van woningbouw in landelijk gebieden en de natuur rondom steden en
dorpen.

Deelnemers
Bijgewerkt t/m 18 februari 2020
AT scholen Laar en Berg
Atheneum College Hageveld
Calandlyceum
CSG Jan Arentsz
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Haarlemmermeer Lyceum Dalton
Hartenlustmavo
Het Amsterdams Lyceum
Murmelliusgymnasium
Vechtstede College
Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig
SG Huizermaat

Hilversum
Heemstede
Amsterdam
Alkmaar
Hilversum
Hoofddorp
Bloemendaal
Amsterdam
Alkmaar
Weesp
Hoofddorp
Huizen

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

Vragen? Neem contact op via info@hetdebatbureau.nl

