
Gisteren vertrokken wij met maar liefst elf leerlingen richting het provinciehuis in Den 
Haag voor de voorrondes van het Nationaal Jeugddebat. Hier werden wij in groepen 
(fracties) opgedeeld om te discussiëren over onderwerpen als de transparantie van 
de Provinciale Staren, verkeersveiligheid en natuur, waarbij het draaide om de 
belangen van ons jongeren.  
 
Het leuke aan het Nationaal Jeugddebat is dat er allerlei jongeren met verschillende 
onderwijsniveaus, leeftijden en achtergronden op dit evenement afkomen. Tijdens de 
voorbereiding in onze fractie bleek al snel dat een leerling uit de eerste klas weer 
hele andere dingen belangrijk vindt dan bijvoorbeeld wij bovenbouwers. Interessant 
om die verschillende belangen met elkaar te bespreken.  
 
Na drie uur lang aan oplossingen te hebben gewerkt voor de problemen waar wij als 
jongeren in het dagelijks leven tegenaan lopen was het dan zover: elke fractie mocht 
haar plan voorleggen aan de vier politici die deze dag aanwezig waren. In de zaal 
van de Provinciale Staten, doordrongen met liberalisme door de aanwezigheid van 
maar liefst drie VVD-ers, gingen leerlingen een vurig debat aan met de politici die 
met kritische vragen leerlingen het vuur aan de schenen legden.  
 
Vrijwel al onze leerlingen waren actief aanwezig in het debat en deinsden niet terug 
voor de ervaren politici. Door goed te luisteren en inhoudelijk sterk te reageren was 
het Wolfert een spil in elke fractie. Zo legde Karim Bockting (6V1) aan mevrouw 
Verkoelen (CDA) haarfijn uit dat er wel degelijk een verband bestaat tussen 
verkeersveiligheid en de mobiliteit in onze provincie en wees Nienke Vroom (4V3) 
VVD-lid de heer Paymans op het feit dat de berichtgeving van de Provinciale Staten 
niet modern genoeg is voor jongeren van deze tijd.  
 
Aan het eind van de dag werden er acht van de in totaal zeventig leerlingen 
geselecteerd om door te gaan naar het Nationaal Jeugddebat. Bij deze selectie 
speelt diversiteit op het gebied van niveau en etniciteit vaak een grote rol, waardoor 
het altijd spannend blijft of er iemand uit ons voornamelijk vwo-team wordt 
geselecteerd. Dankzij Roos van Schie (4V2) konden ook wij met een overwinning 
naar huis, want Roos gaat dit jaar meedoen aan het Jeugddebat op nationaal niveau! 
Een ervaring rijker en met Roos op de schouders vertrokken wij uit het provinciehuis 
richting Bergschenhoek. Kortom, een zeer geslaagde dag voor het Wolfert Lyceum!  
 

Met vriendelijke groet, 	
Vince Rijnberg (6V3) 
	


