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PERSBERICHT  11 maart 2019  

 

Openbaar onderwijs organiseert debat 

 

Op maandag 18 maart a.s. organiseren PrO Assen, het Dr. Nassau College en Plateau Integrale 

Kindcentra een debat voor leerlingen van het openbaar onderwijs in Assen. Ongeveer 40 leerlingen 

zullen in de Statenzaal van het Provinciehuis met elkaar én met statenleden in debat gaan over 

diverse stellingen. Het debat wordt geopend door mw. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in 

Drenthe. Gedeputeerde Cees Bijl zal de debaters voorzien van goede adviezen en ontdekt misschien 

nog wel toekomstig politiek talent onder de deelnemers. Met dit debat wordt het startschot gegeven 

voor de landelijke openbaar onderwijs campagne “School!Week”. Alle openbare scholen laten in 

deze week zien hoe waardevol het openbaar onderwijs is.  

  

Openbaar onderwijs staat voor onderwijs dat voor ieder kind toegankelijk is en dat zoveel mogelijk 

leerlingen, met aandacht voor hun verschillen, optimale ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Wederzijds 

respect, waarden en normen,  ieder kind welkom, open en democratisch zijn kernwaarden van het openbaar 

onderwijs. 

Bij het leren debatteren komen veel aspecten uit deze kernwaarden aan bod. Leerlingen leren om zichzelf te 

presenteren, een mening te verkondigen en om met respect te luisteren naar meningen van anderen. 

Vaardigheden die belangrijk zijn om straks als volwassen burger te kunnen deelnemen in de maatschappij.  

 

In de periode voorafgaand aan het debat besteden alle openbare scholen in Assen aandacht aan 

debatteren. Iedere school kiest leerlingen die gaan meedoen aan het openbaar onderwijsdebat in de 

Statenzaal van het Provinciehuis in Assen. De deelnemers zijn leerlingen van het Dr. Nassau College locatie 

Penta en locatie Quintus, leerlingen van PrO Assen (Praktijk Onderwijs) en leerlingen uit de groepen 7 en 8 

van de basisscholen van Plateau Integrale Kindcentra. De leerlingen variëren in leeftijd van 10 tot 17 jaar. 

De organisatie van het debat houdt rekening met dit leeftijdsverschil. Het debat wordt geleid door een 

debatleider die ervoor zorgt dat het debat op een goede manier wordt gevoerd.  

 

Het openbaar onderwijs in Assen vindt dit debat een waardevolle activiteit voor de leerlingen. Want jongeren 

van nu beslissen straks immers over de toekomst! 
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NOOT VOOR DE PERS 

Het Dr. Nassau College is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs voor de stad Assen en de 

omliggende regio. Met zes verschillende locaties in Assen, Beilen, Gieten en Norg biedt het Dr. Nassau 

College keuze uit vrijwel alle types onderwijs.  

 

Plateau Integrale Kindcentra 

Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang.  

Plateau heeft dertien kindcentra voor primair onderwijs, waarvan één voor speciaal onderwijs. Wij bieden 

diversiteit door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM-onderwijs aan te bieden. 

Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20 jaar). 

Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs en opvang 

voor duizenden kinderen in Assen. 

 

PRO Assen 

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die 

hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring hebben. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door 

praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische 

opdrachten en stages. Doel van het onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden.  

 

VOOR NADERE INFORMATIE 

De heer Albert Noord, directeur Dr. Nassau College Quintus 

Telefoon: (0592) 333 130, e-mail noa@dr.nassaucollege.nl. 

 

Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd om op 18 maart a.s. tussen 13.15 uur en 15.15 uur het debat bij te wonen. Het 

debat vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis, Westerbrink 1 9405 BJ Assen.   
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