Wedstrijdvoorwaarden en -reglementen
Seizoen 2022-2023

Tijdens de bijeenkomsten van Op weg naar Het Lagerhuis nemen we de op dat
moment geldende veiligheids- maatregelen in acht om verspreiding van COVID19 te voorkomen. Waar nodig ontvangen deelnemers nadere instructies.
1. Teamvereisten
1.1 De debater zit op de middelbare school: VMBO, HAVO, VWO, Atheneum of Gymnasium
of in de eerste twee leerjaren van het MBO.
1.2 Per deelnemende schoollocatie is één team samengesteld van tien debaters die in
leeftijd variëren van circa 14 tot en met 19 jaar.
1.2.1 Wanneer een team niet uit tien deelnemers bestaat is het incompleet en doet
dit team buiten mededinging mee. Het team mag wel alle wedstrijden spelen en de
punten worden toegekend door de jury, maar het team heeft geen mogelijkheid
om door te gaan na de poulefase.
1.2.2 Naast de tien debaters is er ruimte voor maximaal 2 junior-debaters, tenzij
er sprake is van beperkingen die worden opgelegd door de provincie of
wedstrijdlocatie.
1.2.3 Junior-debaters zijn van harte welkom tijdens de voorronde maar nemen
tijdens de debatronde plaats in het publiek en debatteren zelf in beginsel niet. Wel
mag de V-Rede (speech) door een junior-debater worden voorgedragen.
1.3 Gedurende de competitie mogen teams niet van samenstelling wisselen, tenzij er
sprake is van overmacht (ziekte, verhindering door stremmingen etc.)
1.3.1 Wanneer er sprake is van overmacht dan kan na toestemming van de
wedstrijdleiding een wissel worden toegepast.
1.3.2 Een junior-debater mag in geval van overmacht de vrijgekomen plek in het
debatteam innemen.
1.3.3 Mochten er wissels in het team worden toegepast zonder toestemming van
de wedstrijdleiding dan kan een school worden gediskwalificeerd.
1.4 Het team kiest zelf de 1-op-1 debaters en de leerling(en) die de V-Rede voordragen.
1.5 De 1-op-1 debatten en de V-Rede hoeven niet door dezelfde debater te worden gedaan
of gehouden.
1.6 Van alle deelnemende scholen wordt verwacht dat er een begeleider meekomt die
tijdens de voorronde optreedt als gespreksleider bij andere deelnemende teams.
2. Wedstrijdprogramma
2.1 Tijdens de provinciale voorrondes wordt gebruik gemaakt van een poulesysteem,
knock-outsysteem of een combinatie hiervan, afhankelijk van het aantal deelnemende
teams. Dit wordt vooraf (op de website of bij aanvang) aan de deelnemers bekend
gemaakt.
2.2 Het doel is om alle scholen zoveel mogelijk te laten debatteren. In principe wordt ook
na een verliespartij de mogelijkheid geboden om door te spelen, tenzij het programma dit
niet toelaat of de organisatie anders beslist.
2.3 Definitieve wedstrijdprogramma’s worden op de website gepubliceerd wanneer de
aanmelding is gesloten en de wedstrijdprogramma’s voor publicatie gereed zijn.
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2.4 Op, of voorafgaand aan, de wedstrijddag wordt door middel van loting aangewezen
welk team welke plek in het wedstrijdschema inneemt.
2.5 De winnaar van de provinciale voorronde verkrijgt een plek in de landelijke achtste
finale. De organisatie kan daarnaast één team voor de landelijke achtste finale selecteren
door middel van een wildcard wanneer er geen 16 voorrondes zijn gespeeld.
3. Wedstrijdonderdelen en -rondes
3.1 De vier wedstrijdonderdelen zijn:
- De V-Rede (150 seconden)
- Het vaste rollendebat (10 minuten)
- Het 1-op-1-debat (5 minuten)
- Het 360-gradendebat (10 minuten)
3.2 Per wedstrijdronde worden drie wedstrijdonderdelen gespeeld. Normaliter wordt in de
eerste wedstrijdronde gestart met de V-Rede van elke school. Vervolgens worden het
vaste rollendebat en het 360-gradendebat gespeeld. In de overige wedstrijdrondes wordt
gestart met het vaste rollendebat, gevolgd door het 1-op-1-debat en het 360gradendebat.
3.3 Indien er een halve finale gespeeld wordt, bestaat deze enkel uit het spelen van één
wedstrijdonderdeel, het vaste rollen debat.
3.4 Afhankelijk van het aantal debatteams, de beschikbare speeltijd per ronde en de
beschikbare faciliteiten is het mogelijk dat wordt afgeweken van de wedstrijdopzet
beschreven in artikel 3.1-3.3.
4. Stellingen
4.1 De stellingen worden bekend gemaakt op de website van Op weg naar Het Lagerhuis.
4.2 Welke stelling in welke debatronde wordt gebruikt wordt op de dag zelf bekend
gemaakt in de debatzalen.
4.3 Na het bekend maken van alle stellingen en de posities van de debaters tijdens een
wedstrijdronde is er een korte voorbereidingstijd van een paar minuten. In deze tijd
worden alle drie de wedstrijdonderdelen van de ronde voorbereidt.
4.4 Tijdens de debatten mag uitdrukkelijk geen gebruik worden gemaakt van papieren,
paperassen of readers. Tijdens het uitspreken van de V-Rede mag er wel gebruik gemaakt
worden van aantekeningen.
4.5 De positie voor of tegen de stelling wordt bij aanvang van de wedstrijdronde door de
gesprekleider medegedeeld. Deze positie is afhankelijk van de loting tijdens de opening.
Bij het 360-graden debat bepaalt te allen tijde de klok de rolverdeling.
5. Jury
5.1 De jury beoordeelt de debatten op de volgende criteria: meeste invalshoeken, beste
onderbouwing, meest persoonlijke argumentatie/beste gebruik van voorbeelden, meest
pakkend/humor, beste lichaamstaal, beste teamwork.
5.2 De jury wijst voor het individuele onderdeel een winnaar aan. Voor de twee
teamdebatten gezamenlijk wijst de jury per criteria beschreven in artikel 5.1 aan welk
team hierop beter heeft gescoord dan het andere team.
5.3 Volgend uit het winnende team per criteria komt er een eindscore uit, variërend van
7-0 tot 4-3. Het team dat de meeste punten scoort wint de wedstrijdronde.
5.4 In beginsel wordt na drie wedstrijdrondes de einduitslag van de poule opgemaakt.
Hierin in het aantal gewonnen wedstrijdrondes bepalend voor de rangschikking. Indien
gekozen is voor een ander wedstrijdschema vervalt dit artikel
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5.4.1 Wanneer het aantal aanmeldingen dwingt tot een wedstrijdprogramma
waarin gelijkspel mogelijk is, is er een secundaire puntentelling om gelijkspel in de
poule te voorkomen. In een poule-systeem wordt de rangschikking van de scholen
bepaald door de meeste gewonnen wedstrijdrondes. Bij een gelijk aantal gewonnen
wedstrijden wordt er gerangschikt op het hoogste puntentotaal. Bij een gelijk
puntentotaal wordt er gerangschikt op het onderling resultaat. Is er geen
onderlinge wedstrijd gespeeld of is het onderlinge resultaat niet op te maken wordt
de V-Rede van het puntentotaal afgehaald. Is het in dat nog steeds gelijk worden
ook de 1-op-1 debatten van het puntentotaal afgehaald.
5.4.2 In het geval dat er nog steeds een gelijke stand in de poule is, dan wordt in
dit uiterste geval door loting bepaald wie er wint.
5.5 Het juryoordeel is bindend.
6. Inschrijving en deelname
6.1 Inschrijving voor en deelname aan Op weg naar Het Lagerhuis is in beginsel kosteloos.
Alle deelnemers ontvangen van de organisatie een bevestiging van inschrijving en
deelname. Deelnemers wordt verzocht om voorafgaand aan de voorronde de namen van
de deelnemende jongeren toe te sturen aan de organisatie.
6.2 Op weg naar Het Lagerhuis streeft naar een inclusieve wedstrijd. Scholen kunnen
contact opnemen voor ondersteuning wanneer zij praktische en/of financiële beperkingen
ervaren die deelname onmogelijk maken. De organisatie van Op weg naar Het Lagerhuis
streeft hierbij altijd naar het bereiken van een passende oplossing om deelname (mede)
mogelijk te maken en kan hier middelen voor inzetten.
6.3 Kosteloze annulering van de inschrijving voor Op weg naar Het Lagerhuis is mogelijk
tot en met 23 december 2022.
6.4 Bij een annulering na 23 december 2022 kan de organisatie de administratieve en
organisatorische kosten (150 euro) in rekening brengen aan desbetreffende school. In
geval van afmelding binnen een week voor aanvang van de voorronde – of een no-show
– worden deze kosten standaard in rekening gebracht.
6.5 De organisatie kan te allen tijde beslissen om de voorronde geen doorgang te laten
vinden of te beperken in omvang. Bij beperkende maatregelen opgelegd door de overheid
volgt de organisatie deze maatregelen.
7. Wijzigingen van wedstrijdvoorwaarden en –regelementen
7.1 De organisatie van Op weg naar Het Lagerhuis behoudt zich het recht voor de
wedstrijdvoorwaarden en –regelementen aan te passen. Wijzigingen zullen op de website
worden gepubliceerd of op de dag van de wedstrijd worden gemeld.
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