ProDemos
voor het mbo

Beleef
politiek
met de klas
prodemos.nl/mbo

ProDemos biedt (gratis) programma’s en
producten aan om leerlingen op het mbo op een
leuke en laagdrempelige manier te betrekken bij
politiek en rechtsstaat. De educatieve projecten
van ProDemos sluiten aan bij de kwalificatieeisen Loopbaan en Burgerschap (LB).

Klassenbezoek
@gemeentehuis of
@provinciehuis

Jongerengemeenteraad

Maak kennis met de lokale
politiek, ga in gesprek met echte
raadsleden of Statenleden en
leer hoe je zelf invloed kunt
uitoefenen in jouw gemeente
of provincie.

Bedenk zelf een plan voor jouw
gemeente en zorg dat jouw idee
de meeste stemmen haalt. De
gemeenteraad gaat het plan dan
echt uitvoeren.

Gratis voor scholen | duur: 2 uur |
gratis | informeer bij ProDemos
of uw gemeente of provincie
meedoet | prodemos.nl/klassenbezoek

Voorbereiding op school en een
hele dag op het gemeentehuis
Gratis voor scholen | informeer
bij ProDemos of uw gemeente
meedoet| prodemos.nl/jongerengemeenteraad

Beleef democratie en
rechtsstaat in de buurt

Gastlessen en
rechtbankbezoek
ProDemos verzorgt bij u op
school gastlessen die passen
binnen Loopbaan en Burgerschap.
Ook bieden we een gastles +
rechtbankbezoek aan. Tijdens
een gastles op school spelen
studenten een rechtszaak na.
Vervolgens bezoekt de klas een
zitting op de rechtbank.

Gastles: keuze uit diverse onderwerpen | duur: 1 à 2 lesuren per
onderwerp | gratis |
prodemos.nl/gastlesmbo
Gastles + rechtbankbezoek: duur:
2x 1,5 uur | gratis |
prodemos.nl/gastlesrechtbank

Bezoek politiek
Den Haag

Kom met de klas naar politiek Den
Haag. ProDemos biedt scholen
gratis programma’s met korte en
interactieve werkvormen om leerlingen kennis te laten maken met
onze democratische rechtsstaat en
de politieke wereld. Een bezoek
aan de Tweede Kamer zit
uiteraard altijd in het programma.

“Leerlingen die anders snel
afhaken waren nu meer
betrokken, leerlingen die al
een duidelijker eigen mening
hadden, kwamen ook goed
aan hun trekken.”

Gratis voor scholen | Duur: varieert van 1
uur tot een hele dag | prodemos.nl/mbo

– Annelies, docent Loopbaan &
Burgerschap

ProDemos biedt scholen rondom verkiezingen verschillende mogelijkheden:
• Hoe zou de Tweede Kamer eruitzien als jongeren
het voor het zeggen hadden? Doe mee aan de
landelijke Scholierenverkiezingen.
Schaduwverkiezingen op school | Gratis |
scholierenverkiezingen.nl
• Verkiezingspakket Tweede Kamerverkiezingen
2017
• Breng met de StickerStemWijzer de discussie
naar de aula! Leerlingen plakken stickers bij hun
mening en krijgen een persoonlijke uitslag.
StickerStemWijzer op school | Richtprijs:
€ 3.200 voor 500 studenten
prodemos.nl/verkiezingen

Bekijk al ons lesmateriaal
op prodemos.nl/lesmateriaal

Lesmateriaal
Behandel democratie en rechtsstaat
in de klas:
• Gratis lesmateriaal op onze website
• Gratis Onderwijskrant Actueel: 5 keer per
jaar een digitale nieuwsbrief met
werkvormen rondom een actueel onderwerp
• Werkvormenboekjes over verschillende
thema’s
• Verkiezingspakket Tweede Kamerverkiezingen 2017

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in
de gemeente, de provincie, het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
prodemos.nl
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