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Het Binnenhof - wat zie je? 

Korte omschrijving 

U bekijkt met uw leerlingen/studenten het 
Binnenhof via Google Streetview. Wat is er te zien? 
U kunt virtueel op verschillende plekken rondlopen 
en binnen kijken, bijvoorbeeld in de plenaire zaal 
van de Tweede Kamer of in de Statenpassage.  

U doet dit ter voorbereiding van, als terugblik op of 
los van een educatief programma bij ProDemos in 
Den Haag. 

Leerdoel 

Ter voorbereiding op een educatief programma bij 
ProDemos in Den Haag 
 Leerlingen/studenten krijgen een beeld van de 

plekken waar ze komen tijdens het educatieve 
programma bij ProDemos in Den Haag op en rond 
het Binnenhof.  

 Leerlingen/studenten halen hun eventuele 
voorkennis over het Binnenhof op. 

Als terugblik 
 Leerlingen/studenten herhalen kennis en ervaring 

die ze hebben opgedaan tijdens het educatieve 
programma bij ProDemos in Den Haag op en rond 
het Binnenhof. 
 

Los van een educatief programma bij ProDemos 
 Leerlingen/studenten krijgen een beeld van de 

plekken waar een groot deel van de landelijke 
Nederlandse politiek plaatsvindt. 
 

Duur 

20 minuten 

Benodigdheden 

Een groot scherm met toegang tot maps.google.nl. 

Handleiding 

1. Ga op maps.google.nl naar het Binnenhof. 
2. Klik linksonder op ‘satelliet’. 
3. Klik rechtsonder op ‘3D’. 
4. Je kunt in- en uitzoomen met de + en – 

rechtsonder. Ook kun je het beeld draaien door 
op de pijlen bij het kompas te drukken. 

Streetview 
Ga naar ‘streetview’ door het gele poppetje 
rechtsonder naar een blauwe lijn te slepen. Blauwe 
lijnen geven aan waar je op streetview-niveau kunt 
kijken. Ze worden zichtbaar zodra je met de muis 
het gele poppetje oppakt.  
Ga bijvoorbeeld op het Binnenhof voor de 
Ridderzaal staan, of even op de Hofweg om het 
gebouw van ProDemos te laten zien. 
Wil je vervolgens naar een andere plek, zoom dan  
uit door rechtsonder op ‘–‘ te klikken, of druk op 
Escape. Daarna kun je het gele poppetje weer 
oppakken en op een andere plek neerzetten. 
 
In de gebouwen 
Bij sommige gebouwen kun je binnen kijken. Zo kun 
je samen met je leerlingen/studenten (alvast/ 
nogmaals) een kijkje nemen in de Tweede Kamer of 
de Statenpassage. Let op: in de plenaire zaal van de 
Tweede Kamer staan geen blauwe lijntjes. Toch kun 
je ook daar via ‘streetview’ binnen rondkijken. 
Je kunt ook in gebouwen kijken waar je met 
ProDemos niet komt: het Torentje, de Trêveszaal, 
de Oude Zaal van de Tweede Kamer of de 
Handelingenkamer. 

Sleep het gele poppetje naar een gebouw. Je kunt 
dan rondlopen in de ruimte en bijvoorbeeld in de 
plenaire zaal verschillende plekken uitlichten (vak K, 
de voorzitter, de publieke tribune, etc.). Verlaat het 
gebouw weer door op Escape te drukken. Zie de 
afbeelding op de volgende pagina voor de precieze 
locatie van deze plekken op de kaart. 
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