Voorronde Op weg naar Het Lagerhuis
Vrijdag 6 maart 2020 – Zuid-Holland II
Locatie
LET OP: Vanwege verbouwing van het provinciehuis t/m 2022
wordt Op weg naar Het Lagerhuis dit jaar georganiseerd in het
tijdelijke kantoor van de Provincie Zuid-Holland:
Ypsilon Park (gebouw Y)
Floris Grijpstraat 2
2596 XE Den Haag
LET OP: De Provincie Zuid-Holland biedt geen lunch aan. Wij adviseren iedereen
om een eigen lunchpakket mee te brengen.

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
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 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 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
Zuid-Hollandse regio’s mogen in hun nieuwe woningbouwprogramma’s 30 procent meer
woningen inplannen dan nodig is volgens de voorspellingen. Daarmee wil de provincie
voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of
vertragen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelde onlangs dat er in heel
Nederland te weinig bouwplannen zijn om het tekort aan nieuwe woningen op de
woningmarkt terug te dringen. Eerder al trokken Zuid-Hollandse gemeenten bij de
provincie aan de bel met een soortgelijk signaal: alleen plannen maken voor het
verwachte aantal benodigde woningen is niet genoeg. Er blijft een schaarste aan
woningen waardoor het voor jongeren lastig is om woonruimte te bemachtigen. Bouwen
in of rond natuur is op dit moment vaak niet mogelijk. De stelling is: De provincie
moet soepeler zijn in het toestaan van woningbouw in landelijk gebieden en de
natuur rondom steden en dorpen.
Stelling 2
Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, ondertekende met negen
provincies (waaronder Zuid-Holland) en 46 gemeenten het 'Schone Lucht Akkoord'. De
inzet van dit akkoord is om in alle relevante sectoren, waaronder landbouw, om onder
andere stikstof- fijnstof- en ammoniakemissies in 2030 aanzienlijk te hebben
teruggebracht. Ook in Zuid-Holland zijn de gevolgen van te veel stikstof zichtbaar. Het
debat over de aanpak van stikstof houdt sinds de uitspraak van de Raad van State de
gemoederen bezig. Minder dieren wordt door steeds meer partijen gezien als een (deel
van de) oplossing. De stelling is: Om de stikstofuitstoot te verminderen moeten er
in Zuid-Holland minder dieren worden gehouden.

Stelling 3
Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. In juni tekenden 66
partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord
Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent
(om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het
aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland
nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent
van werkenden optimaal benut. De knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt
kosten de regio nu zo’n 6 miljard euro. De provincie Zuid-Holland heeft voor de
uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld.
De regio gaat 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000
werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers
die meer willen werken, aan werk helpen. Zichtbaar is dat de aansluiting tussen
onderwijs en de behoeften van werkgevers versterkt moet worden. De stelling
is: Bedrijfsleven en overheid moeten zorgen dat elke Zuid-Hollandse scholier de
mogelijkheid krijgt een beroepskeuzestage te lopen.

Deelnemers
Dit jaar wordt Op weg naar Het Lagerhuis in Zuid-Holland gespreid over drie dagen
i.v.m. de verbouwing van het provinciehuis t/m 2022.
Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Driestar College
Melanchthon Bergschenhoek
Lyceum Oudehoven
Lyceum Ypenburg
Oranje Nassau College
OSG De Ring van Putten
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Visser 't Hooft Lyceum
Willem De Zwijger College (locatie Van der Palmstraat)
Wolfert Dalton
Zandvliet College

Den Haag
Gouda
Bergschenhoek
Gorinchem
Den Haag
Zoetermeer
Spijkenisse
Sassenheim
Leiden
Papendrecht
Rotterdam
Den Haag

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

Vragen? Neem contact op via info@hetdebatbureau.nl

