
  

  

  

 
 

 

 

Uitnodiging om te jureren bij voorronde  

Op weg naar Het Lagerhuis 

 

Seizoen 2021 

 

 

 

Beste Statenleden en andere politiek betrokkenen, 

 

Graag nodigen we u uit om te jureren bij Op weg naar Het Lagerhuis. Dit is de grootste debat- en 

speechcompetitie in Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Dit jaar 

gaan wij voor de 23e keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland! De voorrondes 

worden in een online vorm georganiseerd. Dit betekent dat onze speechwedstrijd nu online plaatsvindt 

en we een gesprek faciliteren met jongeren over de coronacrisis.  

 

Wij zijn op zoek naar juryleden en we nodigen u graag uit om een rol te spelen in het programma. Uw 

rol is het beoordelen speeches en het aanwijzen van een winnaar. U wordt hierin ondersteund door 

een jurybegeleider. Daarnaast heeft u natuurlijk de kans om uw werk als Statenlid zichtbaar te maken 

aan een jong publiek. 

 

De online voorronde in Noord-Brabant vindt plaats op donderdag 4 maart 2021 via Zoom tussen 

13.00 en 15.30 uur, waarbij de jury verzocht wordt om 12:30 uur aanwezig te zijn voor de jury-briefing 

(in een break-out room).  

 

U wordt verzocht om zich aan te melden via BSmits@brabant.nl. Na aanmelding krijgt u een bevestiging 

en een schriftelijke toelichting op het programma van de dag. In de online opzet is er plek voor ongeveer 

4 Statenleden. Ook kan iedereen meekijken via Zoom.  

 

Op weg naar Het Lagerhuis is een initiatief van BNNVARA en wordt georganiseerd in samenwerking 

met Het Debatbureau. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en 

Erasmus+. De landelijke finale wordt op 9 mei 2021 uitgezonden op NPO 2, de finale van vorig seizoen 

kunt u online terugkijken. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en graag tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frits Bloemberg 

Presentator voorrondes  

Op weg naar Het Lagerhuis 

 

Zie voor meer informatie www.ownhlagerhuis.nl 
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