Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Vrijdag 21 februari 2020 – Utrecht
Locatie
Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6
Utrecht
https://www.provincie-utrecht.nl/algemeneonderdelen/serviceblok/contact/route/

Programma
Vanaf 09:30 uur

Inloop scholen en juryleden

10:00 uur

Briefing gespreksleiders & Briefing juryleden

10:15 uur

Opening met gedeputeerde Arne Schaddelee

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 Statenzaal
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 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 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
Vanaf september is de campagne Ik fiets van start gegaan. Met gratis probeeraanbod in
de hele regio en een fietsapp fietskilometers beloont, wordt fietsen nog leuker gemaakt.
Het doel van de campagne is minstens 10.000 inwoners van de provincie Utrecht vaker
laten fietsen en op de fiets houden. De provincie Utrecht heeft de ambitie om het
fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2011 en
te zorgen dat alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig,
comfortabel en snel per fiets bereikbaar zijn in 2028. De Utrechter is nu al
de actiefste fietser van Nederland. De stelling is: Campagnes om de Utrechtse
bevolking tot fietsen te verleiden hebben nut.
Stelling 2
De provincie Utrecht wil de huidige festivalstructuur ondersteunen met meer festivals,
met name buiten Utrecht en Amersfoort. In het nieuwe Collegeakkoord is dit streven
opgenomen. Daarnaast wil de provincie programmering stimuleren op erfgoedlocaties,
zoals forten en buitenplaatsen. Er zijn talloze festivals ieder jaar maar niet iedereen is er
blij mee. De stelling is: De Provincie Utrecht moet geen festivals willen bij
erfgoed en in landelijk gebied.
Stelling 3
De provincie Utrecht wil overstappen op duurzamere vormen van energie. Het bereiken
van de doelstellingen voor energietransitie is belangrijk. Een meerderheid van de
Utrechtse Provinciale Staten ziet bijvoorbeeld polder Rijnenburg als de perfecte locatie

voor het plaatsen van windmolens. Windmolens stuiten echter vaak op verzet. Zo heeft
de gemeenteraad van Nieuwegein zich fel uitgesproken tegen de plannen voor
windmolens in de polder. Een consortium van beleggers en projectontwikkelaars, voor
70% eigenaar van de gronden, pleit juist voor grootschalige woningbouw. De stelling is:
Het bouwen van windmolens en zonneweides is belangrijker dan woningbouw
in de provincie Utrecht.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 7 februari 2020

Anna Van Rijn College
Christelijk Gymnasium Utrecht
De Werkplaats Kindergemeenschap
Gerrit Rietveld College
GSG Guido
Het Hooghe Landt
Het Nieuwe Lyceum
Ichthus College Veenendaal
Kalsbeek College
Kath SGM De Breul
Leidsche Rijn College
Meridiaancollege - Vestiging Het Nieuwe Eemland
Minkema College
Niftarlake College
Rembrandt College
Revius Lyceum Doorn
Rientjes Mavo
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Van Lodensteincollege
International School Utrecht

Nieuwegein
Utrecht
Bilthoven
Utrecht
Amersfoort
Amersfoort
Bilthoven
Veenendaal
Woerden
Zeist
Utrecht
Amersfoort
Woerden
Maarssenbroek
Veenendaal
Doorn
Maarssen
Amersfoort
Amersfoort
Utrecht

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 Utrecht:
Sandra Sue: Sandra.Sue@provincie-utrecht.nl
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

