Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Vrijdag 14 februari 2020 – Overijssel
Locatie:
Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2
Zwolle

Programma
Vanaf 09:30 uur

Inloop scholen en juryleden

09:50 uur

Briefing gespreksleiders & Briefing juryleden

10:15 uur

Opening in de Statenzaal

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

16:30 uur

All star-debat
Vier 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 31 januari 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 biodiversiteit loopt fors terug, ook in Overijssel. Verzuring, verdroging, bemesting en
versnipperde leefgebieden maken dat planten en dieren het moeilijk hebben en lokaal
verdwijnen. De provincie Overijssel wil die verschraling van de natuur tegengaan.
Inwoners van de provincie kunnen zelf ook veel doen voor de natuur in de provincie, dit
begint bij goede kennis hierover. Basisschool De Wiene in het Overijsselse Ambt Delden
kreeg eerder dit jaar als eerste school het certificaat BuitenWijzer uitgereikt: de beloning
voor minstens een halfuur buitenles per dag. Verdient dit navolging? De stelling is: Alle
Overijsselse scholen moeten minstens een halfuur buitenles per dag verzorgen.
Stelling 2
Nu de maximumsnelheid op snelwegen omlaag gaat, willen enkele partijen in de
provincie Overijssel nu dat ook op provinciale wegen de snelheid omlaag gaat. 60 of 70
per uur is hard zat op N-wegen bij natuurgebieden, vinden verschillende Statenfracties.
De provincie Overijssel onderzoekt of het verlagen van snelheden op provinciale wegen
een bijdrage kan leveren in het verminderen van de stikstofuitstoot in de provincie. Een
goed idee? De stelling is: De maximumsnelheid op de provinciale wegen moet
omlaag.
Stelling 3
De speed-pedelec is aan een flinke opmars bezig. Dat zijn elektrische fietsen die 45
kilometer per uur kunnen. Provincies en gemeenten zien graag dat er meer gebruik

wordt gemaakt van de fiets. Agenten van de politie in Overijssel moeten al vaker de fiets
pakken voor hun woon-werkverkeer. Het gaat om een landelijk project van de Nationale
Politie met als uitgangspunt de dienders vaker op hun fiets of e-bike te krijgen. De
politie-eenheid Oost-Nederland vormt daarbij de proeftuin. Moeten meer werkgevers dit
voorbeeld volgen? De stelling is: Publieke instellingen moeten normen opleggen
aan medewerkers voor het gebruiken van de fiets.

Deelnemers
Bijgewerkt t/m 31 januari 2020
Het Groene Lyceum / Zone College
Bataafs Lyceum
Carmel College Salland
Carolus Clusius College
CSG Reggesteijn
Etty Hillesum Lyceum
Greijdanus
Gymnasium Celeanum
Het Noordik
Lyceum De Grundel
Twickelcollege
Vechtdal College
Greijdanus Hardenberg

Almelo
Hengelo
Raalte
Zwolle
Nijverdal
Deventer
Zwolle
Zwolle
Almelo
Hengelo
Hengelo
Ommen
Hardenberg

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 Provincie Overijssel:
Gaby van Deventer-Brus
Programma Overijssel doet mee!
telefoon 038 499 92 41
Ben je benieuwd wat er gebeurt tijdens een Statenvergadering? Neem een kijkje in het
Huis der Provincie tijdens een van Statenvergaderingen of raadpleeg het online archief.

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

Vragen? Neem contact op via info@hetdebatbureau.nl

