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Leeswijzer / ter introductie

Na een inleidend hoofdstuk over de hoofdlijnen in 2019 volgen zeven hoofdstukken
(A tot en met G) die de activiteiten van
ProDemos in 2019 beschrijven. Elk hoofdstuk bevat een tabel met cijfers die het
beoogd bereik weergeven. Direct bereik
staat voor activiteiten waarbij sprake is
van direct contact met de doelgroep,
bijvoorbeeld via een gastles of educatief
programma. Bij indirect bereik gaat het
bijvoorbeeld om het downloaden van
een brochure. Hoofdstuk H beschrijft tot
slot hoe we voortdurend en systematisch
werken aan de kwaliteit van ons werk en
de interne organisatie, aan kennisontwikkeling en hoe we publiciteit aan
ons werk geven.
Onderscheiden doelgroepen
Per hoofdstuk beschrijven we de activiteiten
per doelgroep. We onderscheiden de
volgende doelgroepen:
1. Kinderen en jongeren
Binnen deze groep onderscheiden we:
1.1 leerlingen in het basisonderwijs
(groep 7/8)
1.2 leerlingen in het voortgezet onderwijs
1.3 leerlingen in het praktijkonderwijs
1.4studenten in het mbo
2. Volwassenen
Binnen deze groep onderscheiden we:
2.1 algemeen publiek
2.2 volwassenen met interesse in de
democratische rechtsstaat

2.3 mensen die moeilijker toegang
vinden tot informatie over democratie
en rechtsstaat
3. Professionals
Binnen deze groep vallen professionals
in het onderwijs, zoals leraren (in opleiding), alsook professionals die werken
bij de instituties van de democratische
rechtsstaat, zoals bij gemeenten, provincies, rechtbanken en in het openbaar
bestuur, zoals raadsleden. Deze professionals zijn van belang, omdat zij ieder
hun eigen rol vervullen binnen het
democratisch systeem. Daarnaast
vervullen zij voor ProDemos een intermediaire rol om burgers en scholieren te
kunnen bereiken.

Justitie en Veiligheid is sinds de oprichting
van ProDemos stakeholder van ons werk; de
bijdrage daarvan is verdisconteerd in de
BZK-subsidie.
Bij de betreffende activiteiten in dit
Activiteitenprogramma wordt ook vermeld
of er directe inkomsten zijn uit de verkoop
van materialen, abonnementen of toegangsbewijzen.
Aanvullend op het Activiteitenprogramma
voert ProDemos opdrachten tegen betaling
uit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om trainingen voor burgers of ambtenaren en het
maken van StemWijzers voor onder andere
provincies.

Tot slot werken we op verschillende
manieren samen met universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen.
Dit onderscheid in doelgroepen is terug te
zien in de nummering van de paragrafen.
Wijze van ﬁnanciering
Het Activiteitenprogramma geeft een integraal beeld van de voorgenomen activiteiten
van ProDemos in 2019. Daarmee vervult het
– in samenhang met de begroting – verschillende functies. Het fungeert als inhoudelijke
onderbouwing van de structurele subsidies
van respectievelijk het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) en de Tweede Kamer. Een gedeelte
van de subsidie van de Tweede Kamer is
geoormerkt voor speciﬁeke projecten; deze
zijn in dit document van een herkenbaar
icoontje voorzien. Ook het ministerie van
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In dit Activiteitenprogramma beschrijft
ProDemos de voorgenomen activiteiten voor
2019.
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ProDemos in 2019

Met vier verkiezingen en de Brexit belooft 2019 een
bewogen politiek jaar te worden. Voor ProDemos is 2019
ook het voorlopig laatste volledige jaar dat het parlement
op het Binnenhof is gevestigd. In de zomer van 2020 begint
de ruim vijf jaar durende renovatie van het monumentale
complex en verhuizen de Eerste en de Tweede Kamer naar
hun tijdelijke locaties. De Ridderzaal zal gedurende de renovatie niet toegankelijk zijn voor publiek. Voor de activiteiten van ProDemos heeft dat grote gevolgen: voor de
opbouw van de programma’s en voor de logistiek. In de
afgelopen jaren zijn hiervoor reeds voorbereidingen
getroffen, maar in 2019 zal de komende renovatie steeds
meer aandacht vragen. Tegelijkertijd werken we aan een
sterke groei van de programma’s voor scholieren rond het
parlement. Hiermee geven we invulling aan de opdracht uit
het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het
kabinet Rutte-III: ‘Ook maken we het mogelijk dat alle
kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons
parlement bezoeken.’
Het voornemen uit het regeerakkoord sluit aan bij de
toenemende aandacht voor burgerschap in het onderwijs.
Er is een wetsvoorstel in de maak waarin de bestaande
burgerschapsopdracht voor scholen wordt aangescherpt.
De staatscommissie parlementair stelsel besteedde in haar
tussenrapportage ook aandacht aan het versterken van
democratische kennis en vaardigheden. De commissie pleit
voor meer aandacht in het onderwijs en voor ‘learning by
doing’. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt voor de
aanpak van ProDemos, bij bezoeken aan het gemeentehuis,
het provinciehuis, de rechtbank en het parlement. Dergelijke bezoeken hebben het meeste effect als ze ingebed zijn
in een doorlopende leerlijn burgerschap. ProDemos zal
daarom meer aandacht besteden aan voorbereiding en
nabespreking van de bezoeken op school.
De groei van de scholierenaantallen in combinatie met de
sluiting van het Binnenhof vergt de ontwikkeling van een
groter en diverser programma-aanbod. Het gaat hierbij om

samenhangende programma’s die aansluiten bij het onderwijs. De renovatie van het Binnenhof vraagt om intensieve
samenwerking met partners in Den Haag. Daarbij werken
we onder andere samen met de diverse instellingen van de
democratische rechtsstaat, maar ook met theaters in de
stad, met Madurodam en met de publieksinstellingen op
het gebied van vrede en recht: Museum de Gevangenpoort,
het Oranjehotel, Humanity House, Museon en het Vredespaleis. Naast scholieren blijft ProDemos tijdens de renovatie
uiteraard ook andere bezoekers ontvangen. Die groep
willen we ook tijdens de sluiting van het Binnenhof zo veel
mogelijk laten ervaren hoe de democratie functioneert en
mede door exposities en de inzet van digitale technieken
laten zien waar de historische wortels van ons bestel
liggen.
Er staat daarnaast een druk verkiezingsjaar voor de deur.
In maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en de
waterschappen, in mei voor het Europees Parlement en de
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Eerste Kamer. Naast de StemWijzer betekent dit veel activiteiten voor het onderwijs, voor nieuwe stemmers, maar
ook voor mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie over verkiezingen. In 2019 vieren we bovendien de
honderdste verjaardag van het algemeen kiesrecht,
waarbij ProDemos aansluit bij de activiteiten die de
Tweede Kamer rond dit eeuwfeest organiseert.

Bilt zijn daar voorbeelden van. De viering van 75 jaar
bevrijding in 2020 geeft een extra impuls aan activiteiten
op dit terrein. Dat geldt ook voor 75 jaar VN, in hetzelfde
jaar. Met de programmering van de ProDemos Academie
spelen we hierop in, zoals ook de actualiteit, de verkiezingen, politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland
en evenementen in Den Haag de agenda mede bepalen.

Het is van belang om doorlopend aandacht te blijven
besteden aan het onderhoud van democratie en rechtsstaat, niet alleen rondom verkiezingen. Daarom zien we
gelukkig dat de activiteiten bij gemeenten, provincies en
rechtbanken een steeds structureler karakter krijgen. Die
activiteiten worden trouwens niet alleen door ProDemos
verzorgd, maar ook steeds vaker door overheden en organisaties zelf, met behulp van onze materialen en werkvormen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cursussen Politiek
Actief, die we grootschalig hebben uitgevoerd in de
aanloop naar de verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschappen. Dit blijkt een goede
manier om betrokkenheid van burgers te stimuleren,
breder dan alleen deelname aan de actieve politiek.

Zowel de activiteiten op locatie als de programma’s voor
en op scholen blijven onderwerp van wetenschappelijk
onderzoek, waarvoor ProDemos samenwerkt met de universiteiten van onder meer Amsterdam en Tilburg. Tussentijdse resultaten van de lopende onderzoeken zullen ook
betrokken worden bij de volgende externe visitatie, die in
de loop van 2019 zal plaatsvinden. De groei van de bezoekersaantallen maakt extra aandacht voor kwaliteit noodzakelijk, omdat, zoals de visitatiecommissie in 2014 al
opmerkte, ‘te veel nadruk […] op bezoekersaantallen in
kwantitatieve zin’ ten koste kan gaan van de kwaliteit.

De afgelopen jaren is bij het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog het thema rechtsstaat een grotere rol gaan
spelen. In diverse activiteiten zien we dat ook terug. De
samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het
Oranjehotel, onze betrokkenheid bij de Vrijheidslezingen
en de Bevrijdingsfestivals en het programma op Fort de

ProDemos zal zich ook in 2019 inspannen om al haar doelgroepen binnen en buiten Den Haag optimaal te bedienen.
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Groeisprong en renovatie
Binnenhof, een dubbele uitdaging
In 2019 bereidt ProDemos zich voor op een groeiend aantal bezoekers, om
uitvoering te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord van het kabinet
Rutte III dat het mogelijk moet worden voor alle kinderen tijdens hun schooltijd
ons parlement te bezoeken. Tegelijkertijd nadert de renovatie en de daarmee
gepaard gaande tijdelijke sluiting van het Binnenhof in de periode 2020–2025.

Uitbreiding werkterrein in de stad
Gedurende de renovatie van het
Binnenhof zullen de Eerste en
Tweede Kamer tijdelijk elders
gehuisvest zijn. Om onze bezoekers
deze locaties te laten bezoeken, zal
een wandeling nodig zijn vanaf ons
gebouw aan de Hofweg. Ook lopen

we tegen de grens aan van het aantal
bezoekers dat we in ons gebouw
kunnen ontvangen. We zoeken dan
ook samenwerking met andere organisaties en locaties om bezoekers elders
een (deel van een) programma te
kunnen bieden. En we werken aan

leerzame routes waar plekken van
historisch en staatkundig belang
deel van uitmaken.
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Nieuwe programma’s en
een tentoonstelling

Aanpassingen aan gebouw en organisatie

Om de groeidoelstellingen te
kunnen realiseren zijn nieuwe
programma’s nodig, zowel in het
bestaande pand, als in de buitenruimte en op andere locaties.
We werken onder andere aan een
buitenonderdeel waarin leerlingen
de route naar de tijdelijke locatie
van de Tweede Kamer op een
interactieve en levendige manier
kunnen aﬂeggen. Ook ontwikkelen
we een verdiepend aanbod voor
vwo- en eventueel havoleerlingen
rondom commissievergaderingen
van de Tweede Kamer. En in 2019
ronden we het concept van het
nieuwe programma Kamervragen!
voor havo/vwo-leerlingen af.
Hierbij ontmoeten leerlingen
Kamerleden in een talkshowachtige setting. Voorts werken
we aan nieuw educatief materiaal
en (digitale) tools om het bezoek
aan ProDemos en het parlement
op school voor te bereiden en er
na aﬂoop op te kunnen terugblikken.

De groeidoelstelling en de sluiting
van het Binnenhof maken investeringen in het pand, het personeel en
de organisatie noodzakelijk.

Om te stimuleren dat ook gedurende de renovatie van het
Binnenhof mensen politiek Den
Haag blijven bezoeken werkt
ProDemos, samen met andere
organisaties, aan een grote
publiekstentoonstelling rondom
het Binnenhof.

Zo moet er in 2019 een nieuw
programmaschema en rooster zijn
opgesteld en worden nieuwe begeleiders en een extra teamhoofd
geworven. Om de kwaliteit van onze
programma’s te verbeteren, doen we
onderzoek naar onze doelgroepen
en naar de klantreis.

Ook zijn er aanpassingen aan het
gebouw en aan de technische en ICTvoorzieningen nodig, om de
beoogde groepsgrootte te kunnen
faciliteren en om nieuwe programma’s operationeel te krijgen. De
renovatie van het Binnenhof, de
daarmee gepaard gaande uitbreiding van ons werkterrein in de stad
en de veranderingen in bezoekersstromen worden vanzelfsprekend
meegenomen in de risicomatrix
van ProDemos.

BEOOGDE GROEI AANTAL LEERLINGEN

93.970
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Verkiezingen 2019
2019 wordt een druk verkiezingsjaar. Op 20 maart stemmen we voor de
Provinciale Staten en voor de waterschappen. Op 23 mei volgen de verkiezingen
voor het Europees Parlement. Op 27 mei wordt de Eerste Kamer gekozen. Rondom
al deze verkiezingen organiseert ProDemos een groot aantal activiteiten voor
verschillende doelgroepen. Op deze pagina’s vindt u een overzicht. Een uitgebreide toelichting per activiteit vindt u verderop in het Activiteitenprogramma.

Voor het onderwijs
Leerlingen in groep 7 en 8

Mbo-studenten/ﬁrst time voters

Verkiezingen Doeboek
Met behulp van puzzels, weetjes,
fotostrips en verhalen leren
kinderen spelenderwijs over de
verkiezingen.

Gastlessen
Tijdens de twee verkiezingsperiodes
staan de mbo-gastlessen uiteraard
in het teken van de Provinciale
Statenverkiezingen en vervolgens de
Europese Parlementsverkiezingen.

Kinderverkiezingen
Bij de Kinderverkiezingen stemmen
kinderen op school voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wat zou de
uitkomst van de verkiezingen zijn
als zij het voor het zeggen hadden?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs
en mbo

Verkiezingsmagazines
In samenwerking met de Eerste
Kamer maken we een verkiezingsmagazine. Hierin vinden leerlingen
op een voor hen aansprekende wijze
informatie over de verkiezingen voor
de Provinciale Staten, waterschappen en de Eerste Kamer.
Er komen edities voor havo/vwo en
(v)mbo.
Scholierenverkiezingen
Met de Scholierenverkiezingen
stemmen leerlingen en studenten op
school voor de Provinciale Staten en
het Europees Parlement. Wat zou de
uitkomst van de verkiezingen zijn
als zij het voor het zeggen hadden?

Toolbox ﬁrst time voters
Met deze toolbox kunnen docenten
zelf een les over de verkiezingen
verzorgen met materiaal van
ProDemos.
Verkiezingsfestivals
Zowel op de dag van de Provinciale
Statenverkiezingen als op de dag
van de Europese Parlementsverkiezingen organiseren we bij zes onderwijsinstellingen in Nederland een
verkiezingsfestival.
EU-verkiezingsvlog
Door middel van een vlog leren
studenten over de werking en
praktijk van Europese instellingen
en de Europese politiek.
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Voor een breed publiek
StemWijzer
Voor de Provinciale Statenverkiezingen maken we de StemWijzer in
opdracht van provincies. Ook bij de
verkiezingen voor het Europees
Parlement zal Nederlands bekendste
en meest gebruikte stemhulp
beschikbaar zijn.

Publieksbijeenkomsten
In onze debatten, colleges en
informatieve bijeenkomsten voor
volwassenen besteden we volop
aandacht aan de verkiezingen.

EDIC
Met het Europe Direct Information
Centre Den Haag (EDIC) brengen we
de werking van de Europese Unie en
de verkiezingen voor het Europees
Parlement onder de aandacht.

Voor mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie over democratie en rechtsstaat
Informatiebijeenkomsten
In samenwerking met maatschappelijke partners organiseert ProDemos
rond de tachtig informatiebijeenkomsten voor mensen met weinig
kennis over de verkiezingen.

Verkiezingskrant in gewone taal
In samenwerking met Stichting
Lezen en Schrijven maakt ProDemos
speciale ‘verkiezingskranten in
gewone taal’ voor de Provinciale
Statenverkiezingen en de Europese
Parlementsverkiezingen, voor laaggeletterden.

Stem jij ook?
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking maken we
speciale verkiezingskranten voor de
Provinciale Statenverkiezingen en
de Europese Parlementsverkiezingen. Daarnaast is er een website
en ontwikkelen we een toolbox
waarmee instellingen zelf een workshop kunnen verzorgen.
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A
Scholieren naar
Eerste en Tweede Kamer
Jaarlijks brengen zo’n 65.000 scholieren uit het voortgezet
onderwijs via ProDemos een bezoek aan de Staten-Generaal in
Den Haag. Daarnaast komen er nog ongeveer 30.000 leerlingen
uit voornamelijk het primair onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. Ze maken kennis met onze democratische
rechtsstaat en de wereld op en rond het Binnenhof.
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III staat de
voor ons veelbetekenende zin ‘Ook maken we het mogelijk
dat alle kinderen tijdens hun schooltijd […] ons parlement
bezoeken.’1 Om uitvoering te geven aan dit voornemen,
ontvangen we vanaf schooljaar 2019–2020 geleidelijk
meer leerlingen. Vanaf 2022 hopen we per jaar ongeveer
180.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs te kunnen
ontvangen.
Tussen 2020 en 2025 zal het Binnenhof gesloten zijn in
verband met de renovatie. Gedurende deze renovatie
zullen de huidige bewoners van het Binnenhof, waaronder
de Eerste en Tweede Kamer, tijdelijk elders gehuisvest zijn.
De Ridderzaal zal gedurende de renovatie niet beschikbaar
zijn. Voor onze scholierenprogramma’s betekent dit een
logistieke en inhoudelijke uitdaging van formaat. In 2019
zullen we hiervoor de nodige voorbereidingen treffen.
ProDemos biedt scholen van alle niveaus een gratis educatief programma in politiek Den Haag. Op laagdrempelige
wijze maken leerlingen kennis met onze democratische
rechtsstaat en de wereld op en rond het Binnenhof. In 2019
werken we aan de innovatie en doorontwikkeling van onze
educatieve programma’s. We benadrukken bijvoorbeeld
dat democratie meer is dan besluitvorming door de helftplus-één en besteden aandacht aan de grondrechten.
Ook voor scholieren maakt ‘Europa’ deel uit van de politieke werkelijkheid. We merken dat in hun beleving de
Europese Unie de bestuurslaag is die het verst van hen af
staat. ProDemos wil een bijdrage leveren aan het vergroten
van het politiek bewustzijn, ook als het gaat om de Europese Unie. De verkiezingen in 2019 voor het Europees
Parlement zijn voor ons een goede aanleiding om in onze
programma’s aandacht te besteden aan de Europese Unie.
1 Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, 10–10–2017. Pagina 19: ‘Ook maken
we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons
parlement bezoeken.’

In onze educatieve programma’s is plek ingeruimd voor de
verschillende instituties in ons staatsbestel. In de Tweede
Kamer spreken de leerlingen onder anderen met Kamerleden en vaak wordt ook de Eerste Kamer bezocht. In het
Huis van Europa voeren groepen scholieren gesprekken
met Europarlementariërs. En bij de Raad van State wordt
een casus uit de praktijk besproken met een daar werkzame jurist. Ook spreken de scholieren met ambtenaren
om hùn plek in de democratische rechtsstaat te leren
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kennen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor een groep ambtenaren geselecteerd die werkzaam zijn in onderdelen binnen het Rijk die
voor leerlingen interessant zijn. Zo spreken bijvoorbeeld
de verhalen van gevangenisbewaarders erg tot de verbeelding van leerlingen. Op deze manier komt de rechtsstaat
extra tot leven.
Het gros van de programma’s bestaat uit interactieve
onderdelen. Met veel groepen doen we de Kamerdebatsimulatie. Alle leerlingen die hieraan meedoen, worden
mede door inzet van digitale hulpmiddelen gestimuleerd
om actief deel te nemen aan een parlementair debat in
onze nagebouwde Parlementszaal. Een ander belevingsonderdeel is de Democratie Experience. Hier belanden de leerlingen in een crisissituatie: er is een uitbraak van een
gevaarlijk kippenvirus. Met welke belangen moet de politiek rekening houden? Welke argumenten zijn voor een
bepaalde groep in deze situatie belangrijk? In de laatste
ruimte wordt gereﬂecteerd op de democratische besluitvorming zoals de leerlingen die hebben ervaren. De
verschillende interactieve werkvormen bieden goede
handvaten om rechtsstatelijke waarden en principes, zoals
het belang van een vrije pers, toe te lichten.
We staan met onze educatieve programma’s voor scholieren in Den Haag voor grote uitdagingen. Om uitvoering
te geven aan het regeerakkoord, breiden we onze capaciteit ﬂink uit. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de

langjarige sluiting van het Binnenhof en de daarmee
gepaard gaande tijdelijke huisvesting elders van de Eerste
en Tweede Kamer. ProDemos blijft een groot deel van de
groepen aan de Hofweg ontvangen. Dit alles zal grote
logistieke en organisatorische gevolgen hebben, waarvoor
de voorbereidingen reeds in 2017 zijn gestart.
Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen ontvangen, introduceren we in 2019 programma’s die minder druk leggen
op ons pand aan de Hofweg. Voorbeeld daarvan is het
programma Kamervragen waarbij schoolklassen in een
theater in de buurt worden ontvangen voor een
programma in talkshowachtige setting met Kamerleden.
Daarnaast gaan we op zoek naar alternatieve locaties om
onze werkvormen aan te bieden en gaan we samenwerkingsverbanden aan met omliggende organisaties,
zoals het Mauritshuis en het Nationaal Archief.
Ten slotte werkt ProDemos in 2019 aan de inbedding
van het educatieve programma in Den Haag in het
(burgerschaps) curriculum van scholen. We maken en
selecteren geschikt lesmateriaal om een bezoek aan
politiek Den Haag voor te bereiden, en om na aﬂoop in
de klas op het bezoek te reﬂecteren. Dit materiaal zal in
een overzichtelijke onlineomgeving beschikbaar komen
voor scholen. Ook ontwikkelen we handvaten voor scholen
om een leerlijn burgerschap te ontwikkelen waarvan een
bezoek aan het parlement een geïntegreerd onderdeel
uitmaakt.
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A1 Voor kinderen en jongeren
A1.1 ProDemos Binnenhof voor Scholen: basisonderwijs
ProDemos biedt dit programma aan in samenwerking met
Madurodam. De leerlingen spelen in Madurodam het educatieve rollenspel Democracity. Zij beslissen op democratische wijze wat er in de stad Democracity gebouwd gaat
worden. Daarna vullen ze rond het miniatuur-Binnenhof op
tablets hun Kindermiljoenennota in. Hierbij verdelen zij
het geld uit de Rijksbegroting. Het programma sluit af met
een bezoek aan het echte Binnenhof en een rondleiding
door de Tweede Kamer. Zo leren kinderen uit de groepen 7
en 8 spelenderwijs hoe de (landelijke) politiek werkt.
A1.2 ProDemos Binnenhof voor Scholen:
voortgezet onderwijs en mbo
In het aanbod voor het voortgezet onderwijs spelen de
elementen beleven en ervaren een centrale rol. ProDemos
biedt een ervaring die anders is dan een les op school. De
dag die leerlingen en docenten in Den Haag als centrum
van de landelijke politiek meemaken blijkt waardevol,
zowel voor het curriculum op school als voor de politieke
interesse en attitude van de leerlingen.

verschillende onderwijsniveaus. Een bezoek aan de Tweede
Kamer zit altijd in het programma, zo mogelijk wordt ook
de Eerste Kamer bezocht en indien gewenst de Ridderzaal.
Voor bezoek aan de Ridderzaal betalen scholen een
bijdrage in de kosten van € 3 per deelnemer.
A1.2.01 Maatschappelijke stage Tweede Kamer

TK

De maatschappelijke stage is een bijzondere kennismaking
met de Tweede Kamer en de politiek voor leerlingen uit het
vmbo. Tijdens deze stage nemen leerlingen een kijkje
achter de schermen van de Tweede Kamer. Om beter in te
spelen op de leefwereld van jongeren, wordt in 2019
geëxperimenteerd met nieuwe manieren van verslaglegging door de leerlingen, bijvoorbeeld door middel van
vlogs.
A1.4 ProDemos Binnenhof voor Scholen: praktijkonderwijs
ProDemos wil leerlingen uit het praktijkonderwijs laten
zien dat politiek dichterbij is dan je denkt. Daarom hebben
we een programma van een halve dag ontwikkeld dat zich
speciﬁek op deze doelgroep richt, met onderdelen die
minder talig zijn en waarbij meer gebruikgemaakt wordt
van beeld, bijvoorbeeld met ﬁlmpjes.
A1.5 Ontwikkeling en evaluatie programma’s

Scholen kunnen kiezen uit verschillende programma’s, van
drie of zes uur. De programma’s worden afgestemd op de

A1.5.01 Evaluatie programma’s

De programma’s voor scholen en docenten worden intensief
gemonitord en geëvalueerd door de gebruikers (docenten
en leerlingen). Naast deze evaluaties worden programma’s
geobserveerd door coaches die verantwoordelijk zijn voor
de training van begeleiders. Medewerkers van de dienst
Educatie voeren bij wijze van evaluatie zelf programma’s
uit en observeren losse programmaonderdelen. De uitkomsten van deze observaties en evaluaties zijn de basis voor
eventuele bijstelling of uitbreiding van de programma’s en
van de inhoud van trainingen voor begeleiders. Zo werken
we continu aan een goede kwaliteit van ons aanbod.
A1.5.02 Onderhoud en ontwikkeling programma’s

Terwijl er wordt gewerkt aan nieuwe programma’s om groei
van het aantal leerlingen mogelijk te maken, blijven we ook
aandacht schenken aan onderhoud en doorontwikkeling
van de bestaande programma’s.
Bezoekende klassen doen verschillende onderdelen in
verschillende volgordes. We zien een verbetermogelijkheid
door met een rode draad meer samenhang te creëren
tussen de verschillende programmaonderdelen binnen
onze programma’s. Ook zullen we ter voorbereiding op de
renovatie van het Binnenhof onderdelen moeten
vernieuwen of aanpassen.
Bij de ontwikkeling van de programma’s kijken we ook naar
de behoeftes van kleinere doelgroepen zoals leerlingen uit
het (voortgezet) speciaal onderwijs.
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A1.5.02.1 ProDemos Binnenhof voor Scholen en Europese Unie

In 2019 ontwikkelen we in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei een speciale werkvorm voor
in ons scholierenprogramma. Het zal een aanvulling zijn op
de andere manieren waarop ProDemos reeds aandacht
besteed aan de Europese Unie. ProDemos is één van de
deelnemende organisaties aan het project Education on
Europe van de Robert Bosch Stiftung. Met deelnemende
organisaties uit andere Europese landen voeren we een
pilot uit die uit dit traject voortkomt. Ook testen we met
twee groepen leerlingen een programma waarbij zij de
Europese instituties in Brussel bezoeken.
A1.5.03 Onderhoud interactieve onderdelen

Onze interactieve onderdelen worden intensief gebruikt
tijdens het scholierenprogramma in Den Haag. We houden
nauwlettend in de gaten of de hard- en software van de
ProDemos Kamerdebat-simulatie, Democratie Experience,
DemocratieLab en de Binnenhofcheck nog wel voldoende
kwaliteit hebben. Daarbij kijken we zowel naar het ‘technisch functioneren’ als naar de inhoud van de interactieve
onderdelen. Indien nodig zullen we onderdelen en devices
vervangen. In 2019 ronden we in ieder geval de vernieuwingen in het DemocratieLab af.
A.1.5.04 Ontwikkeling programma’s in het kader van de uitbreiding

Vanaf 2019 zijn nieuwe programma’s, programmaonderdelen en locaties nodig om de gewenste groei van het
aantal leerlingen te kunnen realiseren. Bij het ontwikkelen
hiervan houden we rekening met de renovatie van het
Binnenhof vanaf 2020.
We ontwikkelen een programmaonderdeel waarin leerlingen de route over het Lange Voorhout – langs onder
andere de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de
tijdelijke locatie van de Eerste Kamer – naar de tijdelijke

locatie van de Tweede Kamer op een interactieve en levendige manier kunnen volgen. Ook ontwikkelen we een
verdiepend aanbod voor vwo- en eventueel havoleerlingen
rondom commissievergaderingen. In 2019 ronden we de
ontwikkeling van het onderdeel Kamervragen voor
havo/vwo-leerlingen af. In dit onderdeel staat een ontmoeting met Kamerleden in een talkshow-achtige setting
centraal. Daarnaast ontwikkelen we programmaonderdelen
voor locaties in de buurt van de tijdelijke huisvesting van
de Tweede Kamer en we onderzoeken de mogelijkheden om
daar reeds bestaande programmaonderdelen uit te voeren.
Ten slotte kijken we naar mogelijkheden om voor vmboleerlingen een nieuw programma te ontwikkelen of om
binnen bestaande programma’s aanpassingen te doen voor
dit onderwijsniveau. Op die manier hopen we het aandeel
vmbo-klassen in onze bezoekersstroom verder te vergroten.
A1.5.05 Inbedding in curriculum

ProDemos ontwikkelt een handreiking voor voortgezet
onderwijs-scholen die een bezoek aan het parlement willen
inpassen in een leerlijn burgerschap. In dit kader participeert ProDemos ook in de ontwikkeling van het burgerschapscurriculum, waarvoor Curriculum.nu en de nieuwe
wetgeving over de burgerschapsopdracht van het onderwijs belangrijke stimulansen vormen. ProDemos ontwikkelt
en selecteert materialen waarmee scholen hun bezoek aan
ProDemos en het parlement kunnen voorbereiden, en
waarmee kan worden teruggeblikt op het bezoek. Op die
manier denken we het leereffect van een bezoek aan politiek Den Haag te kunnen vergroten. De materialen worden
in een overzichtelijke onlineomgeving aangeboden aan
scholen. In de handreiking voor scholen willen we bouwstenen aanleveren voor een leerlijn burgerschap, waar
bijvoorbeeld ook een bezoek aan een provinciehuis,
gemeentehuis of rechtbank onderdeel van kan zijn.
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Voor professionals
A3.1.01 ProDemos Binnenhof voor scholen:
pabo’s en lerarenopleidingen

ProDemos biedt groepen studenten van pabo’s en lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijleer een educatief programma in Den Haag. Tijdens dit programma geeft
de begeleider speciale aandacht aan de didactische achtergrond van onze educatieve activiteiten. De aankomende
docenten maken zo kennis met de politiek en de instellingen op en rond het Binnenhof, maar ook met de manier
waarop kinderen en jongeren kunnen worden geënthousiasmeerd voor de thema’s democratie en rechtsstaat. Tijdens
het programma en na aﬂoop krijgen de studenten veel praktische lesideeën en werkvormen aangereikt om zelf in de
klas te gebruiken. Veel van deze leraren in opleiding zien
we later met hun eigen klas terug bij ProDemos. In de loop
van 2019 zullen we de workshop Tweede Kamer in de klas
integreren in dit aanbod.
A3.2.01 Docentendag Maatschappijleer

Op donderdagavond 14 en vrijdag 15 februari 2019 organiseert ProDemos, samen met de Nederlandse Vereniging
van Leraren Maatschappijleer (NVLM), de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer. Het avondprogramma op 14
februari vindt plaats in de Eerste Kamer. De Docentendag
zelf vindt plaats in de Grote Kerk en bij ProDemos. Het
programma biedt inhoudelijke lezingen, workshops en
excursies die de lespraktijk verrijken.
Omdat de doelstellingen van het vak maatschappijleer in
het verlengde liggen van de educatieve doelstellingen van

ProDemos, dragen we zo bij aan de verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van docenten. Daarnaast heeft het voor ProDemos een meerwaarde om ongeveer 500 docenten kennis te laten maken met onze
educatieve programma’s en materialen.
TK

A3.2.02 Tweede Kamer in de klas

In deze workshop maken docenten (in opleiding) kennis
met de spelregels van het Kamerdebat. Door hen te informeren én te enthousiasmeren kunnen zij leerlingen op
school spelenderwijs duidelijk maken wat democratie
inhoudt. De deelnemers krijgen tijdens de workshop
praktische tips om (onder andere) een Kamerdebat in de
klas na te kunnen spelen. Na de workshop krijgen de deelnemers een rondleiding door het Tweede Kamergebouw.
In 2019 wordt er een ﬁlm gemaakt met een uitleg van het
spel, zodat het spel ook zonder de workshop gevolgd te
hebben door docenten uitgevoerd kan worden. De workshop wordt vervolgens doorontwikkeld (in de tweede helft
van 2019) in combinatie met andere workshops voor
docenten (in opleiding).
A SCHOLIEREN NAAR EERSTE EN TWEEDE KAMER
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

Direct

ProDemos Binnenhof voor scholen: alle onderwijsniveaus
110.000
Maatschappelijke stage Tweede Kamer
45
ProDemos Binnenhof voor Scholen en Europese Unie
100
Inbedding in curriculum
ProDemos Binnenhof voor Scholen: pabo’s en lerarenopleiding
700
Docentendag Maatschappijleer
450
Tweede Kamer in de klas
150

Indirect/
online

200

150
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B
Bezoekers van het Binnenhof
Jaarlijks boeken vele duizenden mensen een rondleiding bij
ProDemos om een bezoek te brengen aan de gebouwen op en rond
het Binnenhof en om hier de landelijke politiek in bedrijf te zien.
De historische gebouwen zijn van medio 2020 tot medio 2025
vanwege een grondige renovatie niet te bezoeken.

Daarom werkt ProDemos in 2019 aan alternatieve rondleidingen met daarin bezoeken aan de tijdelijke huisvestingen van de Eerste en Tweede Kamer. De tijdelijke sluiting van het Binnenhof vormt een mooie aanleiding om
mensen op te roepen het Binnenhof te bezoeken ‘nu het
nog kan’. We trekken daarin samen op met de gemeente
Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf.
In 2018 is in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) gestart met de ontwikkeling van een speciale
renovatierondleiding. Bij het RVB komen regelmatig
verzoeken binnen vanuit o.a. het bedrijfsleven om meer te
zien van de renovatieplannen en de noodzaak daarvan.
ProDemos merkt dat er ook particuliere interesse is. Vanaf
2019 is deze rondleiding vast onderdeel van ons aanbod.
ProDemos verzorgt de reguliere rondleidingen door de
Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal. De deelnemers
zien en beleven de gebouwen en instellingen rond democratie en rechtsstaat op en rond het Binnenhof en krijgen
uitleg over onze democratische rechtsstaat. Daarbij komt
de geschiedenis van de gebouwen aan bod en staan we
stil bij de politieke actualiteit en de kernwaarden van de
rechtsstaat. In 2019 nemen we een nieuwe audiotour in
gebruik. Hiermee kunnen buitenlandse bezoekers de
rondleiding in verschillende talen volgen.
Maandelijks staat er een politiek actuele rondleiding op
het programma. Rond de vier verkiezingen (waterschappen, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Europees
Parlement) zijn er speciale verkiezingsrondleidingen.
Ook staan we periodiek stil bij politieke thema’s, zoals
vrouwen in de politiek, politieke moorden en rond de
viering van 100 jaar algemeen kiesrecht.
De geplande renovatie van het Binnenhof vanaf 2020 is
voor ProDemos de komende jaren een uitdaging van
formaat. Tijdens de renovatie zal het Binnenhof gesloten
zijn. Ons Bezoekerscentrum blijft gevestigd aan de

Hofweg. In 2019 ontwikkelen we zowel op inhoudelijk als
logistiek gebied concrete plannen om bezoekers ook gedurende de renovatie een interessant programma te kunnen
bieden. We trekken hierbij samen op met de gemeente Den
Haag en het RVB, met als gezamenlijk doel om de omgeving rond het Binnenhof leefbaar en aantrekkelijk te
houden. Met het RVB bekijken we hoe ProDemos kan
bijdragen om het bouwgebied zo toegankelijk mogelijk te
maken. Te denken valt dan aan ‘hard hat’-tours of vaste
informatiepunten langs het Binnenhof.
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B1 Voor kinderen en jongeren

B2 Voor volwassenen

B1.1.01 Kinderrondleiding Binnenhof en Ridderzaal

B2.1.01 Rondleidingen ProDemos Binnenhof

ProDemos organiseert ten minste eenmaal per week een
rondleiding speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In de
Haagse schoolvakanties worden de rondleidingen vrijwel
dagelijks aangeboden. Tijdens de kinderrondleiding
ontdekken kinderen het Binnenhof met een koffertje vol
bijzondere voorwerpen. Waar leest de koning de troonrede
voor? En hoe ziet zijn troon eruit? De kinderen mogen van
alles vragen en kunnen muntjes verdienen, die ze later als
échte ministers van Financiën mogen uitgeven. Waar zou
het geld naartoe gaan als zij de baas waren?
De kosten voor deze rondleiding zijn 5,50 euro per
persoon.

Het Bezoekerscentrum vormt het begin- en eindpunt voor
veel van de activiteiten. Het Bezoekerscentrum fungeert
ook als informatiecentrum en er is een kleinschalige
winkel.

B1.1.02 Kinderrijk

Er is in de zomermaanden een gezamenlijk aanbod met
andere Haagse organisaties en instellingen, zoals Museum
de Gevangenpoort en het Haags Historisch Museum.

Kinderrijk is een dag in politiek Den Haag voor gezinnen
met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Op een leuke
en laagdrempelige wijze wordt aandacht besteed aan
democratie en rechtsstaat, met een afwisseling van
educatie en amusement. Een ontmoeting met Kamerleden
is onderdeel van het programma. In 2019 organiseren we
dit evenement vier keer: twee maal tijdens de vakanties in
eigen huis, een speciale editie tijdens de Haagse Kindermuseumnacht en eenmaal in samenwerking met de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, op Prinsjesdag.
Een bezoek aan Kinderrijk kost 7,50 euro per persoon.

Op maandag tot en met zaterdag organiseert ProDemos
rondleidingen en wandelingen. Ook kunnen bezoekers zelfstandig op pad met een audiotour of met een app. Omdat
ProDemos het Binnenhof voor iedereen toegankelijk wil
maken, organiseren we speciale rondleidingen voor
groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals blinden en
slechtzienden.

Deelnemers aan de rondleidingen betalen een bijdrage in
de kosten. Afhankelijk van de geboekte rondleiding kost
een kaartje respectievelijk € 5,50 (Ridderzaal), € 9,50
(Ridderzaal en Eerste of Tweede Kamer) en € 11 (Ridderzaal en beide Kamers). Het Bezoekerscentrum is geopend
op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
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3D Binnenhof-app

Onze 3-d app biedt bezoekers de mogelijkheid om zelf op
onderzoek uit te gaan op het Binnenhof. Met de app maken
bezoekers een tijdreis over het Binnenhof. Aan de hand van
3D-modellen zien ze het verleden letterlijk voor hun ogen
verrijzen. De app presenteert vier periodes: 1630, 1860,
1970 en 2016. In elke periode kunnen gebruikers op zoek
naar achtergrondinformatie, politieke feiten en weetjes,
architectonische wetenswaardigheden en anekdotes.
In het Bezoekerscentrum van ProDemos kunnen belangstellenden tablets huren waarmee ze aan de hand van GPS het
Binnenhof gaan verkennen.
De app is ook gratis beschikbaar op:
binnenhof3d.prodemos.nl of in de Google Store.

21

De opbrengst uit de verkoop vormt inkomsten op het
Activiteitenprogramma.
B2.1.03 Onderhoud en ontwikkeling rondleidingen

Naast het reguliere aanbod van rondleidingen in ons
Bezoekerscentrum bieden we combinaties van rondleidingen en educatieve werkvormen uit onze scholierenprogramma’s. Deze maandelijkse rondleidingen focussen op
de actualiteit en de uitdagingen waar de democratische
rechtsstaat voor staat. Hiermee bieden we het publiek
meer verdieping, bijvoorbeeld over een onderwerp als
100 jaar kiesrecht.
Daarnaast ontwikkelen we rondleidingen rondom bepaalde
thema’s, zoals vrouwen in de politiek of politieke moorden.
Hiermee laten we bezoekers met een andere bril kijken
naar de functie en de geschiedenis van het Binnenhof.

B2.1.02 Winkelorganisatie en webshop

Het assortiment van de winkel van het Bezoekerscentrum
bestaat onder meer uit boeken, educatief materiaal,
(ansicht)kaarten, spellen en gadgets op het gebied van
politiek, bestuur en democratische rechtsstaat. Ook is er
veel (gratis) informatiemateriaal te verkrijgen van
bevriende instanties op het gebied van politiek, bestuur en
de Europese Unie. Via de webshop op www.prodemos.nl
kunnen boeken, publicaties en educatief materiaal worden
besteld.

Vanaf 2019 zal de renovatierondleiding vast onderdeel van
ons aanbod zijn. We zorgen dat de informatie in de rondleiding steeds actueel is.
We ontwikkelen rondleidingen in de directe omgeving van
het Binnenhof, die we kunnen uitvoeren als het Binnenhof
tijdens de renovatie niet toegankelijk is.
Ons aanbod voor doelgroepen zoals blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, licht verstandelijk
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beperkten en ‘zonder drempels’ wordt gestandaardiseerd
en breder aangeboden.
Van de kinderrondleiding maken we een versie die ook
tijdens de renovatie van het Binnenhof gebruikt kan
worden.
We nemen een nieuwe audiotour in gebruik. Hiermee
kunnen buitenlandse bezoekers de rondleiding in verschillende talen volgen.
B2.1.04 Tentoonstelling 2020

In 2019 richt ProDemos zich op de ontwikkeling van een
concept voor een ‘Binnenhoftentoonstelling’ die in de
zomer van 2020 zal openen. Gedurende de periode dat het
Binnenhof gesloten is in verband met de renovatie wil
ProDemos een inspirerend alternatief bieden. Als doelgroep zien we zowel politiek geïnteresseerden als voorbijlopende stadbezoekers en bewoners van Den Haag. Doel is
om de ‘herkenbare’ authentieke nabije geschiedenis van de
politiek en het Binnenhof op een aantrekkelijke manier te
presenteren en daarbij verdieping in de parlementaire
historie aan te bieden. Hiermee hopen we een divers
publiek aan te trekken.
In de ontwikkelingsfase werken we samen met het Haags
Historisch Museum en zal gezamenlijk gezocht worden
naar externe fondsen om dit project te realiseren. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden om naast de vaste
opstelling tijdelijke tentoonstellingen te ontwikkelen.
B2.2.01 Exposities in Bezoekerscentrum en kelder Ridderzaal

In de ontvangstruimte van de Ridderzaal heeft ProDemos
een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Prinsjesdag ingericht. In samenwerking met het Nationaal
Archief presenteren we in een centrale vitrine in ons Bezoekerscentrum documenten die een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de totstandkoming van onze democratische
rechtsstaat. Daarnaast hebben we op verschillende
plaatsen in ons gebouw vitrines voor het presenteren van
stukken uit onze collectie.

democratie, rechtsstaat en Nederlandse politiek. Ook
worden aangepaste modules uit de programma’s voor
scholieren ingezet voor deze doelgroep, zoals de (Engelstalige) Kamerdebatsimulatie of het DemocratieLab.
Via internationale organisaties, ambassades en ministeries
komen regelmatig buitenlandse of internationale delegaties op bezoek. Meestal verzorgt ProDemos dan een korte
introductie op het Nederlandse politieke bestel in combinatie met een rondleiding door één of meer gebouwen op
het Binnenhof.

Bij het samenstellen van exposities zoekt ProDemos steeds
naar aansluiting bij de actualiteit (verkiezingen bijvoorbeeld) en samenwerking met o.a. musea en archieven.
Programma’s op maat
Voor een groeiende en diverse groep belangstellenden
verzorgt ProDemos programma’s op maat. Deze programma’s worden in opdracht, en niet met subsidie uitgevoerd.
Bedrijven, instellingen, ministeries en gemeenten weten
hiervoor de weg naar ProDemos goed te vinden.
Rondleidingen of wandelingen op het Binnenhof maken
vaak deel uit van deze programma’s. Daarnaast verzorgen
medewerkers van ProDemos ook inleidingen of korte
colleges over verschillende onderwerpen op het gebied van

B BEZOEKERS VAN HET BINNENHOF
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Kinderrijk
Rondleidingen ProDemos Binnenhof
Winkelorganisatie en webshop
Exposities in Bezoekerscentrum en kelder Ridderzaal

Direct
2.250
47.000

20.000
27.500

Niet geﬁnancierd vanuit het Activiteitenprogramma
Programma’s op maat

Indirect/
online

p.m.
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C
ProDemos op school
De kwaliteit van het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd in
het middelpunt van de belangstelling. Er is een wetsvoorstel in de
maak waarin de bestaande burgerschapsopdracht voor scholen in
het primair, speciaal en voorgezet onderwijs wordt aangescherpt.

In de wet zal – als het wetsvoorstel wordt aangenomen –
worden vastgelegd dat scholen de kennis van en het
respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bij hun leerlingen moeten bevorderen. Ook is de
school een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen
oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om
deel te kunnen nemen aan onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wordt er in het kader van Curriculum.nu
door een ontwikkelteam Burgerschap gewerkt aan de bouwstenen voor een curriculum burgerschap. Op termijn zal
dat leiden tot andere kerndoelen en eindtermen. Ook Curriculum.nu richt zich op het primair, speciaal en voorgezet
onderwijs. Ten slotte wordt er in het mbo gewerkt met de
burgerschapsagenda 2017–2021.
ProDemos zal in 2019 inspelen op deze ontwikkelingen
door een bijdrage te leveren aan een samenhangende invulling van het burgerschapsonderwijs op scholen. In hoofdstuk A beschreven we al dat een bezoek aan het parlement
ingebed zal worden in een leerlijn burgerschap. Ook het
lesmateriaal, de werkvormen en gastlessen die in dit
hoofdstuk worden genoemd maken idealiter deel uit van
zo’n leerlijn. Hierbij gaan we ervan uit dat activiteiten die
onderdeel uitmaken van een structureel onderwijsaanbod
meer effect zullen hebben. ProDemos zal scholen een handreiking bieden om tot zo’n samenhangend programma te
komen. Overigens zonder aan scholen ‘voor te schrijven’
welke onderdelen in welke volgorde moeten worden
gedaan.
In ons materiaal sluiten we daarnaast aan bij de actualiteit. Actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
en gebeurtenissen zijn een goed vertrekpunt voor de overdracht van burgerschapsinhouden. ProDemos besteedt in
2019 aandacht aan de verkiezingen van Provinciale Staten,
waterschappen, Eerste Kamer en Europees Parlement.
Voor de Provinciale Statenverkiezingen organiseren we
Scholieren- en Kinderverkiezingen. Er komt een Doeboek

voor de basisscholen en we maken in samenwerking met
de Eerste Kamer een magazine voor het voortgezet onderwijs en mbo over de verkiezingen voor Provinciale Staten,
Eerste Kamer en de waterschappen. Omdat de verkiezingen
voor het Europees Parlement plaatsvinden in een periode
dat basis- en middelbare scholen bezig zijn met eindtoetsen en examens, richten we ons bij de Europese Verkiezingen met name op het mbo met verkiezingsfestivals,
gastlessen en een toolbox First time voters. Daarnaast
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experimenteren we met een verkiezingsvlog voor mbostudenten. Voorafgaand aan de Europese verkiezingen
organiseren we ook Scholierenverkiezingen, waar naast
mbo-studenten zeker ook leerlingen uit het voortgezet
onderwijs aan mee zullen doen.

Scholen kunnen hiervoor gratis een leskoffertje bestellen.
Ieder lespakket bestaat uit een debatspel, handboekjes,
poster en een docentenhandleiding. Het lesprogramma
bestaat uit twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2
voor gevorderden. Daarnaast is er een website ter ondersteuning van het lesprogramma. In 2019 worden de spellen
op de website aangepast.

Leerlingen basisonderwijs
C1.1.01 Verkiezingen Doeboek

Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 maken we een
Verkiezingen Doeboek. Kinderen gaan met dit boek op een
speelse manier aan de slag met verkiezingen, kiesrecht en
politiek. In 2019 besteden we in het Doeboek aandacht aan
de verkiezingen van Provinciale Staten, waterschappen,
Eerste Kamer en Europees Parlement. Basisscholen worden
gestimuleerd om de verkiezingen te behandelen met
behulp van het Doeboek en deelname aan de Kinderverkiezingen.
C1.1.02 Lesprogramma De Derde Kamer

De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma
over de Nederlandse parlementaire democratie voor
kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Met dit
pakket stimuleren we scholen om in de week rond Prinsjesdag in de klas aandacht te besteden aan politiek en
democratie.

TK

Dit project is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer.
De uitvoering van het project is sinds 2016 in handen van
ProDemos en de Eerste Kamer.
C1.1.03 “Aan de slag met…”

ProDemos stuurt ongeveer vier keer per jaar digitaal een
toegankelijke werkvorm naar docenten in het basisonderwijs. In de lessen van groep 7 en 8 kunnen leerkrachten
dan aandacht schenken aan actuele ontwikkelingen op het
gebied van rechtsstaat en democratie.
In 2019 besteden we onder andere aandacht aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement.
C1.1.04 Kinderverkiezingen Provinciale Staten

In 2019 worden de 7e Kinderverkiezingen gehouden. Met
de website www.kinderverkiezingen.nl kunnen leerkrachten Kinderverkiezingen organiseren. Zo biedt
ProDemos een platform waarop leerkrachten hun leerlingen van groep 7 en 8 actief kunnen betrekken bij de
verkiezingen.
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Leerlingen voortgezet onderwijs/
studenten mbo
C1.2.01 Scholierenverkiezingen

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van
maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen van
mei 2019 organiseert ProDemos de 26e en 27e editie van
de Scholierenverkiezingen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo. Zo betrekken we ook degenen die
nog (net) niet of juist net wel mogen stemmen actief bij de
verkiezingen. De leerlingen maken op een aansprekende
manier kennis met ons kiesrecht en het politieke systeem
in Nederland. Via Scholierenverkiezingen.nl kunnen
scholen eenvoudig meedoen aan dit landelijke evenement.
Na de Europese verkiezingen wordt de website grondig
aangepast en toekomstbestendig gemaakt.
C.1.2.02 Verkiezingsmagazine Provinciale Staten en Eerste Kamer

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo maken
we verkiezingsmagazines. Hierin besteden we aandacht
aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de waterschappen en de Eerste Kamer. We maken aparte magazines
voor havo/vwo en voor (v)mbo. De handleiding voor de
docenten wordt uitgebreid, met meer gedetailleerde
lessuggesties gekoppeld aan de inhoud van de magazines.
De magazines worden gemaakt in samenwerking met de
Eerste Kamer.

C1.2.03 Onderwijskrant Actueel

De Onderwijskrant Actueel is een digitale lesbrief waarin
ProDemos twee kant-en-klare werkvormen aanbiedt over
een actueel onderwerp dat raakt aan het thema democratie
en rechtsstaat. Hiermee geeft ProDemos docenten een
handvat om in de les de actualiteit te behandelen en te
koppelen aan ons staats- en rechtsbestel. De werkvormen
worden online gearchiveerd, en zijn doorzoekbaar via de
lesmateriaalzoekmachine op prodemos.nl/lesmateriaal.
In 2019 besteden we onder andere aandacht aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement.
De Onderwijskrant Actueel verschijnt ongeveer vijf keer
per jaar.
C1.2.04 Werkvormenboekjes VO

ProDemos heeft zeven werkvormenboekjes uitgebracht
voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.
Docenten kunnen hiermee onze werkwijze en werkvormen
ook in de eigen school gebruiken. Het lesmateriaal uit deze
boekjes is ook via www.prodemos.nl/lesmateriaal beschikbaar. In 2019 brengen we een werkvormenboekje uit met
Engelstalige werkvormen, zodat ook internationale scholen
en scholen die tweetalig onderwijs bieden de werkvormen
in de les kunnen gebruiken. Ook zorgen we ervoor dat de
informatie in de werkvormen geactualiseerd wordt,
waarbij in ieder geval de Brexit om aandacht vraagt.
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C1.2.05 Lesmateriaal website

C1.2.06 Jongerenkamer

ProDemos biedt docenten lesmateriaal aan in een zoekfunctie op de website: www.prodemos.nl/lesmateriaal.
Hier zijn inmiddels meer dan 400 werkvormen te vinden.
Dit lesmateriaal is meteen bruikbaar of geeft de docent
inspiratie om zelf materiaal over democratie en rechtsstaat
te maken en te gebruiken in de klas.

Via de website jongerenkamer.nl ervaren leerlingen hoe
samenwerken, debatteren en compromissen sluiten in de
praktijk werkt. De website is gericht op de bovenbouw
havo/vwo. Een leraar kan met behulp van de website
verschillende werkvormen gebruiken in de klas. In 2019
zal de site een meer aansprekende naam krijgen en
uitgebreid worden met nieuwe werkvormen, zoals een
interactief krachtenveld en een werkvorm over lobbyen.

Via de zoekfunctie kunnen leraren in 2019 makkelijker
materialen vinden waarmee een bezoek aan het Binnenhof
kan worden voorbereid en waarmee op dat bezoek kan
worden teruggeblikt. Op deze manier kan het lesmateriaal
een rol spelen in de onderwijskundige inkadering van een
educatief programma op en rond het Binnenhof in een leerlijn burgerschap.
Ook docenten die met hun leerlingen een bezoek brengen
aan een rechtbank, een provincie- of gemeentehuis vinden
in de zoekfunctie materiaal waarmee ze hun bezoek
kunnen voorbereiden en waarmee ze na aﬂoop kunnen
terugkijken op de ervaring die leerlingen hebben opgedaan. Daarnaast staan op de website digitale dossiers
waarvan leerlingen gebruik kunnen maken voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken. De meest gebruikte
werkvormen worden up to date gehouden.

C1.3.01 Onderwijswerkvorm Politiek in praktijk

ProDemos stuurt circa vier keer per jaar digitaal een
toegankelijke werkvorm naar docenten in het praktijkonderwijs: ‘Politiek in praktijk’. We willen hen daarmee
een handvat geven om burgerschap en actualiteit op een
toegankelijke manier te behandelen in de klas, met een les
die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen.
In 2019 besteden we onder andere aandacht aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Studenten mbo
C1.4.01 Gastlessen mbo

Speciaal voor het mbo, waar burgerschapsvorming ﬂink in
beweging is, biedt ProDemos gastlessen aan. Docenten
kunnen kiezen uit de thema’s democratie, rechtsstaat en
rechtspraak. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen
de entreeopleiding en mbo-2 en niveau 3 en 4.
Tijdens de twee verkiezingsperiodes zullen we een special
Provinciale Statenverkiezingen en vervolgens een special
Europese Parlementsverkiezingen aanbieden. Deze gastlessen richten we speciﬁek op de First Time Voters,
studenten in het mbo die voor het eerst mogen stemmen.
Ook zal er in de aanloop naar beide verkiezingen een
toolbox beschikbaar zijn voor verschillende niveaus, zodat
docenten zelf een les met materiaal van ProDemos kunnen
verzorgen.
C1.4.02 EU-vlogs

De Europese Unie is voor veel jongeren een lastig te vatten
onderwerp. Een vlogger zonder voorkennis over de EU
onderzoekt de Europese instellingen en de Europese politiek om inzicht te krijgen in de werking en praktijk ervan.
De kijker leert in hetzelfde tempo als de vlogger. Doelgroep: mbo, maar ook geschikt voor voortgezet onderwijs.
ProDemos maakt ongeveer acht vlogs in de aanloop naar
de verkiezingen.

Professionals
C3.1.01 Workshops voor leraren (in opleiding)

ProDemos biedt workshops aan voor pabo-studenten,
studenten op lerarenopleidingen en docenten op basis-
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scholen, middelbare scholen en het mbo. Hiervoor komen
wij op aanvraag naar pabo’s en lerarenopleidingen in het
hele land en bieden we workshops aan op studiedagen
voor basisschoolleraren, docenten maatschappijleer,
geschiedenis en burgerschap. De docenten (in opleiding)
leren in onze workshops hoe onze democratische rechtsstaat werkt en krijgen praktische lesideeën en werkvormen
mee, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken in hun
eigen lessen. We bieden workshops aan over politiek, de
rechtstaat, de Europese Unie en staatsinrichting. Daarnaast hebben we voor docenten burgerschap op het mbo
een speciaal nascholingsaanbod, bestaande uit de workshop Democratisch burgerschap en de workshop Reageren
op ongewenste uitlatingen in de klas.
C3.2.01 NOT

ProDemos neemt deel aan de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.
We zien dit als een goede gelegenheid om onze bekendheid
onder docenten te vergroten. Met een aantal interactieve
installaties richten we ons vooral op de bezoekers uit het
voortgezet onderwijs. Daarnaast zullen we natuurlijk ook
bezoekers uit het basisonderwijs en het mbo van informatie voorzien over onze programma’s en lesmaterialen.
C3.2.02 Vakblad en website Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek (M&P) is al bijna vijftig jaar hét
vakblad voor maatschappijleerdocenten. Via dit vakblad
draagt ProDemos bij aan de verdieping en verbreding van
de kennis en vaardigheden van docenten maatschappijleer
en burgerschap. M&P verschijnt 7 keer per jaar. De abonnementsgelden van het blad vormen inkomsten op het Activiteitenprogramma. Daarnaast heeft M&P een website met
archieffunctie en is M&P actief op sociale media. In 2019
wordt het 50-jarig bestaan gevierd door middel van een
speciale uitgave van het blad.

C3.2.03 ProDemos op conferenties en studiedagen onderwijs

Ook in 2019 is ProDemos aanwezig op inhoudelijk aansluitende studiedagen en congressen voor docenten en andere
relevante doelgroepen. We zijn niet alleen zichtbaar als
aanbieder, maar ook als expert in onderwijsontwikkeling.
C3.2.04 Docentenprogramma EU in Brussel

In samenwerking met het Huis van Europa organiseert
ProDemos sinds 2018 jaarlijks tweemaal een docentenreis
naar Brussel. Docenten maatschappijleer en geschiedenis
(vo) en burgerschap (mbo) kunnen zich hiervoor
aanmelden. Op het programma staat het bezoeken van de
verschillende instituties ter introductie in de Europese
Unie. Leraren kunnen de opgedane kennis doorgeven in de
klas en zijn zo beter voorbereid op het lesgeven over de
Europese Unie.
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D
Gemeenten, provincies
en waterschappen
Ook buiten Den Haag heeft ProDemos een veelomvattend
programma om scholieren en burgers te betrekken bij de
democratische rechtsstaat. In 2019 blijven we investeren
in methoden en materialen waarmee overheden en andere
organisaties eigenhandig aan de slag kunnen.

En in het jaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten,
waterschappen en het Europees Parlement organiseren wij
natuurlijk zelf ook weer een groot aantal activiteiten om
scholieren en kiezers te informeren over taken en standpunten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de komende jaren inzetten op het versterken
van de lokale democratie en het lokaal bestuur. De minister
van BZK heeft hierover in juli 2018 een brief gestuurd naar
de Tweede Kamer2. ProDemos wil hieraan graag bijdragen
met de activiteiten die wij samen met gemeenten, provincies en waterschappen organiseren.
Het aantal gemeenten, provincies en waterschappen dat
samen met ProDemos activiteiten voor haar inwoners
georganiseerd heeft, is de afgelopen twee jaar sterk
gegroeid. Zo hebben naast de al bestaande scholierenprogramma’s bijvoorbeeld bijna 200 gemeenten een
cursus Politiek Actief georganiseerd waarmee meer dan
5.000 inwoners de kans kregen kennis te maken met de
gemeentelijke politiek en besluitvorming. Ook 17 waterschappen en 11 provincies hebben in 2018 een cursus
Politiek Actief georganiseerd, waarmee ruim 1200 inwoners werden bereikt.
Wij blijven volop inzetten op de versterking van de samenwerking met alle bestuurslagen.
Op gemeente- en provinciehuizen begeleiden we groepen
scholieren met spelvormen als Democracity en het Provinciespel. Met een groeiend vast aanbod, zoals in de provincies Gelderland en Overijssel en op locaties als Fort de Bilt
in Utrecht en het stadhuis Amsterdam verwachten we in
2019 zo’n 50.000 scholieren met de (lokale) democratie in
aanraking te kunnen brengen.
2 Kamerbrief plan van aanpak voor versterking lokale democratie en bestuur.
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/05/kamerbrief-plan-vanaanpak-voor-versterking-lokale-democratie-en-bestuur

Een deel van deze programma’s bekostigen we uit de
subsidie die we krijgen voor uitvoering van het Activiteitenprogramma. Gemeenten en anderen kunnen hier
aanspraak op maken, waarbij we de subsidie zo proberen
te verdelen zodat we op zoveel mogelijk locaties activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast zijn er overheden
die ons een aanvullende opdracht geven om meer uitvoeringen mogelijk te maken. Zo brengen alle kinderen en
scholieren in de gemeente Geldermalsen een bezoek aan
het gemeentehuis, bereikt de provincie Gelderland maar
liefst 5.000 (met name) mbo-studenten en heeft de Unie
van Waterschappen een lesprogramma voor het voortgezet
onderwijs laten ontwikkelen. Verder zijn er gemeenten en
provincies die zelf activiteiten met ondersteuning van
ProDemos organiseren. ProDemos biedt hiervoor formats,
materialen en training. Sinds 2017 wordt hier extra in
geïnvesteerd; dit zetten we door in 2019.
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D1.1.03 Provinciespel (po)

D1 Kinderen en jongeren
D1.1 Voor leerlingen in het basisonderwijs
D1.1.01 Democracity

Met het educatieve programma Democracity leren kinderen
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs, leerlingen van het
praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs, spelenderwijs
hoe het lokale bestuur werkt. In dit twee uur durende
rollenspel richten de kinderen samen een stad in. Tijdens
het spel ervaren ze dat overleg, argumentatie, meerderheid
en consensus nodig zijn in een democratische samenleving.
Het spel wordt uitgevoerd op het gemeentehuis en een
ontmoeting met raadsleden is onderdeel van het
programma.
Voor het speciaal onderwijs is een aparte handleiding
beschikbaar.
D1.1.02 Kindergemeenteraad

Het project Kindergemeenteraad laat leerlingen van groep
7 en 8 zien hoe beleid tot stand komt. Voor één dag zijn de
leerlingen de gemeenteraad. Samen bedenken ze concrete
plannen die in de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf
een politiek besluit over de plannen. Zo leren ze hoe de
lokale democratie werkt en hoe het toegaat op het gemeentehuis. Gemeenten betalen het grootste deel van de uitvoeringskosten.

In het midden van de Statenzaal ligt een grote plattegrond
van de provincie, met daarop enkele grote plaatsen en
wegen. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar?
Daar beslissen de leerlingen over met hun zelf opgerichte
politieke partijen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen
voor bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Doel
van het spel is om samen keuzes te maken over de inrichting van de provincie. Hierbij ervaren de leerlingen dat
overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig
zijn in een democratische samenleving. Tot slot krijgen de
leerlingen van echte Statenleden te horen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.
D1.2 Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs/studenten
mbo
D1.2.01 Jongerengemeenteraad

Het project Jongerengemeenteraad laat leerlingen uit het
voortgezet onderwijs zien hoe lokaal beleid tot stand komt.
De leerlingen werken zelf een project uit, vragen ambtenaren en raadsleden om advies en nemen in een eigen
‘raadsvergadering’ een écht besluit. Met dit dagvullende
programma leren ze hoe de lokale democratie werkt en hoe
het toegaat op het gemeentehuis. De gemeenten betalen
het grootste deel van de uitvoeringskosten.
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D1.2.02 Klassenbezoek@Gemeentehuis

Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs en mbo-studenten. De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief twee uur durend
programma aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de groep. We maken ze wegwijs op het
gemeentehuis en zorgen voor een kennismaking met de
lokale politiek. Een gesprek met raadsleden is onderdeel
van het programma. ProDemos biedt twee programma's
aan voor verschillende onderwijsniveaus.
D1.2.03 Provinciespel (vo/mbo)

Het Provinciespel is ook geschikt voor het middelbaar
onderwijs. In de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo en het praktijkonderwijs
veel scholieren met een grote afstand tot de democratische rechtsstaat. Met dit spel lukt het om ze te laten
nadenken over hoe hun eigen leefomgeving er uit zou
moeten zien. Openbaar vervoer, natuur, woningbouw?
Maar ook of er moet worden geïnvesteerd in stageplekken.
De leerlingen moeten echte keuzes maken en maken tegelijk kennis met de spelregels van de democratie.
Verkiezingsfestivals

Zowel op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen
als op de dag van de Europese Parlementsverkiezingen
organiseren we bij zes onderwijsinstellingen in Nederland
een verkiezingsfestival. Dit doen we met een aanvullende
projectsubsidie van het ministerie van BZK en in samenwerking met NJR. Het doel van het verkiezingsfestival is
om studenten te enthousiasmeren, zodat ze gaan
stemmen. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe je
weloverwogen een keuze maakt uit de diverse politieke
partijen.
De exacte invulling zal met de onderwijsinstelling worden
afgestemd en zal mede afhangen van de doelgroep,
waarbij we onder meer rekening houden met het onderwijsniveau.

D2 Voor volwassenen
D2.2 Voor mensen met interesse in de democratische
rechtsstaat
D2.2.01 Dag van de Democratie op Locatie

Jaarlijks organiseert ProDemos activiteiten in het kader
van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Democratie op 15 september. Samen met
andere overheden proberen wij de democratie in het
zonnetje te zetten met activiteiten voor een breed
publiek.
D2.2.02 Cursus Burgerinitiatief

Veel inwoners lopen vast in regelgeving en bureaucratie
als zij iets voor elkaar willen krijgen in hun gemeente. Om
deze mensen op weg te helpen, ontwikkelen we een

cursus Burgerinitiatief. Wij zullen deze cursus in drie
gemeenten testen en gratis uitvoeren.
Op naar 2022: Cursus Politiek Bewust – Politiek Actief

Aanvullende subsidies van het ministerie van BZK
maakten het mogelijk om deze cursus in 2015, 2016 en
2017 in bijna tweehonderd gemeenten te verzorgen.
Berichtgeving van griﬃers en lokale media en de uitgevoerde evaluatie laten zien dat de cursus heeft bijgedragen aan meer politiek actieve inwoners. Een ﬂink
aantal cursisten heeft zich kandidaat gesteld voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 of zijn op
een andere manier politiek actief geworden, bijvoorbeeld
in een adviesraad, wijk- of dorpsraad, een burgerpanel of
als lid van een politieke partij.
Met de aanvullende subsidie die het ministerie van BZK
ter beschikking heeft gesteld kunnen wij in 2019 weer
veel gemeenten aansporen en ondersteunen om een
aanbod voor de eigen inwoners te organiseren. Wij willen
hierbij extra inzetten op meer diversiteit van deelnemers.
Op naar 2022!
D2.3 Voor mensen die moeilijker toegang vinden
tot informatie over democratie en rechtsstaat
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen
(nog) niet actief participeren in de democratische rechts-
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staat. Voor sommigen is de drempel te hoog, bijvoorbeeld
omdat ze bepaalde kennis missen doordat ze uit een
andere cultuur komen. Voor anderen is het moeilijk om
die kennis te vergaren, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben.
ProDemos wil de drempels voor deze groepen verlagen en
de democratische rechtsstaat ook voor hen
toegankelijk(er) maken.

D2.3.03 ProDemos op straat en bij evenementen

Om burgers te informeren over zaken als politiek en grondrechten en te laten nadenken over hun eigen standpunten
zoeken we hen bij verschillende gelegenheden actief op.
Ons doel is om publiek actiever te benaderen en te laten
nadenken over onderwerpen als vrijheid en rechtsstaat. In
2019 zullen we weer aanwezig zijn op de bevrijdingsfestivals. Wij zetten in op de grotere festivals met een uitgebreider aanbod in vergelijking met de voorgaande jaren.

D2.3.01 Verkiezingskrant in Gewone Taal (voor laaggeletterden)

In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven maken
we voor zowel de verkiezingen van de Provinciale Staten
als die voor het Europees Parlement een gratis ‘verkiezingskrant in gewone taal’. Stichting Lezen en Schrijven
heeft contact met de Stichting Makkelijk Lezen, die de
krant redigeert en na een positieve beoordeling het
‘Gewone Taal’-keurmerk verleent.
Uit de praktijk weten we dat de krant altijd breed aftrek
vindt, bijvoorbeeld via bibliotheken en gemeentehuizen.
Docenten die met laaggeletterden werken worden via
het netwerk van Stichting Lezen en Schrijven op de
krant en de online beschikbare werkvormen van
ProDemos geattendeerd. Op deze wijze wordt ook in
het NT2-onderwijs en in taalhuizen aandacht besteed
aan de verkiezingen.
D2.3.02 Stem jij ook? (voor mensen met een
licht verstandelijke beperking)

In aanloop naar de verkiezingen in maart voor de Provinciale Staten en de waterschappen en voor het Europees
Parlement in mei wil ProDemos bijdragen aan de zelfredzaamheid van stemgerechtigden met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het vaak lastig om verkiezingsprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed
te kunnen volgen en tot een stemkeuze te komen.
Met dit project bieden wij deze doelgroep informatie op
het juiste niveau waardoor zij net als ieder ander hun
stem kunnen laten horen. Voor beide verkiezingen
worden vergelijkbare activiteiten georganiseerd. In maart
laten we de boodschap om ook voor de waterschappen je
stem uit te brengen meeliften met de aandacht voor de
Provinciale Statenverkiezingen.
We ontwikkelen Stem jij ook-verkiezingskranten voor
zowel de verkiezingen van de Provinciale Staten als die
voor het Europees Parlement. De kranten zijn gratis te
bestellen via onze webshop. Daarnaast bieden we actuele
informatie over de verkiezingen en de stemprocedure op
de website stemjijook.nu. We zoeken weer de samenwerking op met de stichting Leer Zelf Online, om de doelgroep ook online te laten oefenen met de stemprocedure
in een interactieve leeromgeving. Tot slot zullen we voor
beide verkiezingen een online toolbox met workshopmaterialen ontwikkelen, waarmee organisaties zelf op
maat een workshop kunnen organiseren voor hun
cliënten, ter voorbereiding op de verkiezingen.

D2.3.04 ProDemos schuift aan: Democratie Leeft!

Om burgers actief te benaderen werken wij samen met
organisaties die voor de verschillende groepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld de Stichting Lezen en
Schrijven, Resto VanHarte, migrantenorganisaties, de
Nederlandse Vrouwenraad, voedselbanken en buurthuizen.
Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en waterschappen in maart en de verkiezingen voor
het Europees Parlement in mei willen wij zo’n 80 bijeenkomsten in totaal organiseren.
Verder willen we graag andere organisaties stimuleren en
faciliteren om ook inspirerende en leerzame bijeenkomsten
te organiseren. Voor de komende verkiezingen zullen wij
een toolbox voor deze doelgroep online zetten en
promoten.
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D3 Voor professionals
D3.4.01 Regiobijeenkomsten

Samen met partners als de Vereniging van Griﬃers, de
VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
(Raadslid.nu), het IPO, gemeenten en provincies organiseren we voor de direct betrokkenen bijeenkomsten of
leveren hieraan een inhoudelijke bijdrage. Voorbeelden
zijn congressen voor beroepsgroepen en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld burgerparticipatie.
Zo zal ProDemos in 2019 een dag voor griﬃers en griﬃemedewerkers organiseren. De dag zal gaan over actuele
ontwikkelingen in de lokale democratie, het beter
betrekken van inwoners en de rol die griﬃers hierbij
kunnen spelen.
D3.4.02 Trainingen voor raadsleden

ProDemos ondersteunt raadsleden met het workshopprogramma ‘De ervaring leert’. Hierbij geven onze trainers
en deskundigen hun kennis uit de politiek-bestuurlijke
praktijk door. De focus van de trainingen ligt op burgerparticipatie.
D3.4.03 Participatiewijzer en Burgerparticipatie

ProDemos wil met zijn website Participatiewijzer.nl
gemeenteambtenaren en volksvertegenwoordigers stimuleren en toerusten om burgers (meer) te betrekken bij het

lokaal bestuur. De website kent naast het afwegingskader
en veel voorbeelden een apart deel over overheidsparticipatie. De Participatiewijzer en het afwegingskader worden
ook gebruikt als basis voor trainingen en bijeenkomsten.
Verder dragen wij bij aan bijeenkomsten voor burgers,
raadsleden en ambtenaren.
Ondersteuning lokale partijen

Met een aanvullende projectsubsidie van het ministerie
van BZK gaan we in 2019 verder met het opzetten van een
ondersteuningsstructuur voor lokale politieke partijen die
niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. In 2018
zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen.
De wens voor een ondersteuningsstructuur komt voort uit
de Kamerbrief3 van minister Ollongren van juli 2018 met
plannen ter versterking van de lokale democratie en het
lokaal bestuur en uit de evaluatie van de Wet ﬁnanciering
politieke partijen4 die begin 2018 aan de Kamer is aangeboden.

3 Kamerbrief plan van aanpak voor versterking lokale democratie en bestuur.
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/05/kamerbrief-plan-vanaanpak-voor-versterking-lokale-democratie-en-bestuur
4 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/01/kamerbrief-bijrapportage-evaluatie-wet-ﬁnanciering-politieke-patijen
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D4 Partners en steunpunten
D4.1.01 Partners: naar een aanbod voor alle inwoners

Het doel van ProDemos is om te komen tot een structureel
aanbod voor inwoners, jong en oud, om hen te betrekken
bij de democratische rechtsstaat. Dit kunnen we echter
niet zonder ondersteuning van onze partners, zoals
gemeenten, provincies en waterschappen. Een groot aantal
geeft hiertoe aanvullende opdrachten aan ProDemos.
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van educatieve programma’s voor scholieren of voor cursussen voor volwassenen.

Met de provincie Overijssel bestaat al sinds 2011 een
structurele samenwerking. In 2017 hebben we de activiteiten op het Fort de Bilt in Utrecht overgenomen van de
stichting Vredeseducatie. In 2018 zijn samenwerkingen
opgestart met de provincie Gelderland en de gemeente
Amsterdam. Wij zijn zeer blij met het initiatief dat de
gemeenteraad van Amsterdam en de provincie Gelderland
genomen hebben om een uitgebreid scholierenprogramma
te starten. Het opzetten en uitvoeren hiervan zal in 2019
de nodige inzet vragen.
D4.2.01 Overijssel doet mee!

Een andere samenwerkingsmogelijkheid is dat onze partners de activiteiten zelf uitvoeren, waarbij wij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van materialen en
training. Zo zijn er inmiddels al vele groepen begeleid door
medewerkers van griﬃes, ambtenaren van gemeenten en
provincies, raads- en Statenleden. Het grote voordeel voor
gemeenten en provincies is dat zij zoveel groepen kunnen
verwelkomen als ze zelf willen. Op data die hen het beste
uitkomt en zonder dat ze hiervoor een andere partij hoeven
in te schakelen. Daarnaast krijgen de activiteiten nog meer
een lokale invulling.

In 2011 gingen ProDemos en de provincie Overijssel een
nauwe samenwerking aan om een structureel aanbod op te
zetten. Begin 2017 is deze samenwerking nogmaals
bestendigd met de ondertekening van een vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst.

Steunpunten; proeftuinen voor ontwikkeling en onderzoek
In een aantal regio’s zetten we extra middelen in. Deze
‘steunpunten’ kunnen als voorbeeld en proeftuin dienen
voor andere gemeenten en provincies. Bovendien willen we
hier onderzoek doen naar het effect van de verschillende
programma’s.

Overijssel laat als geen ander zien dat een structureel
aanbod en samenwerking loont. De provincie Overijssel
weet samen met gemeenten en onderwijsinstellingen zo’n
7.000 inwoners per jaar te bereiken.

De activiteiten richten zich op jong en oud, maar met
speciale aandacht voor scholieren. Onder de noemer ‘Overijssel doet mee!’ heeft de provincie met ondersteuning van
ProDemos een breed programma ontwikkeld en de samenwerking gezocht met scholen én gemeenten.
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We blijven de komende jaren graag inzetten op het
vergroten van het bereik en het ontwikkelen van nieuwe
werkvormen.

zo’n 80 groepen scholieren uit het basis- en voortgezet
onderwijs een educatief programma aan te bieden.
Provincie Gelderland

D4.2.02 Fort de Bilt in Utrecht

Sinds 2017 is ProDemos beheerder van Fort de Bilt, een
bijzondere plek in Utrecht met een beladen geschiedenis.
Ooit maakte het Fort onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie en in de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als
fusilladeplaats, waar 140 verzetsstrijders werden
vermoord. Fort De Bilt is hiermee een herinnering aan een
periode waarin de democratische rechtsstaat aan de kant
werd gezet.
ProDemos voert op Fort de Bilt educatieve programma’s uit
die kinderen uit het basisonderwijs laten kennismaken met
en laten nadenken over onze democratische rechtsstaat. In
Fort De Bilt leren kinderen over het verleden, kijken ze
naar zichzelf in het heden en gaan ze op ontdekkingsreis in
de toekomst.
De programma’s en materialen op Fort de Bilt zijn in 2018
vernieuwd en ook het buitenterrein is onder handen
genomen. Vanaf schooljaar 2018 – 2019 kunnen kinderen
uit groep 7 en 8 deelnemen aan het nieuwe onderdeel
‘Terra Nova Minimaatschappij.’
In 2019 zetten we in op promotie van de activiteiten, in
eerste instantie in de regio Utrecht.
D4.2.03 Gemeente Amsterdam

In november 2017 heeft de gemeenteraad van Amsterdam
een motie aangenomen “dat uiterlijk 2021 iedere scholier
ten minste een keer in zijn of haar schoolgaand leven een
bezoek moet kunnen brengen aan het stadhuis.”
Als eerste stap om dit te realiseren heeft de gemeente
Amsterdam ProDemos gevraagd om vanaf september 2018
een pilot uit te voeren. De inzet is om in het eerste jaar

ProDemos is zeer blij met het initiatief van Gelderland om
een groot aanbod voor scholieren te gaan opzetten. Om dit
mogelijk te maken heeft de provincie een subsidie toegekend aan ProDemos. In afstemming met de provincie en in
samenwerking met gemeenten en onderwijsinstellingen
willen wij duizenden scholieren per jaar kennis laten
maken met de lokale en regionale politiek en besluitvorming. We doen dit met het Provinciespel op het Provinciehuis, gastlessen op mbo’s en een programma op gemeentehuizen.

D GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Democracity/Provinciespel (po)
Kindergemeenteraad/Jongerengemeenteraad
Klassenbezoek@Gemeentehuis
Provinciespel (vo/mbo)
Dag van de Democratie op locatie
Verkiezingskrant in gewone taal
Stem jij ook?
ProDemos op straat en bij evenementen
ProDemos schuift aan: Democratie Leeft!
Regiobijeenkomsten
Trainingen voor raadsleden
Participatiewijzer en Burgerparticipatie
Overijssel doet mee!
Fort de Bilt in Utrecht
Gemeente Amsterdam

direct
12.000
500
5.500
6.000

in samenwerking
2.800

200

300
3.000
2.400
2.400
300

1.000

2.200
3.000
2.000

4.000

1.500
45.000
25.000
2.500
16.000
5.000

Niet geﬁnancierd vanuit het Activiteitenprogramma
Verkiezingsfestivals
Cursus Burgerinitiatief
Cursus Politiek Bewust – Politiek Actief
Ondersteuning lokale partijen
Gelderland

indirect/
online

4.000
75
500
p.m.
5.000
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E
Gerechtelijke instellingen
De rechtspraak is één van de fundamenten van de democratische
rechtsstaat. Zoals ProDemos de scholieren en bezoekers in
Den Haag laat kennismaken met de wetgevende macht en de
uitvoerende macht, zo biedt zij ook een programma waarin
de rechtsprekende macht centraal staat.

Bij voorkeur vindt dit programma plaats op de plek waar
het gebeurt: de rechtbank. Dit programma is ontwikkeld in
samenwerking met de rechterlijke macht en het ministerie
van Justitie en Veiligheid en wordt regelmatig herzien.
ProDemos verzorgt gastlessen recht voor scholieren en
ondersteunt rechtbanken met materiaal en methoden voor
scholierenbezoeken en volwassenen. Het bestaande
aanbod zal worden voortgezet. In 2019 wordt het aanbod
op onderdelen gedigitaliseerd om meer interactie te
creëren en meer deelnemers te betrekken. Verder blijven
we medewerkers van de rechtbanken ondersteunen met
trainingen en materiaal.
In aanloop naar de Bevrijdingsfestivals op 5 mei bieden we
lessen met als thema rechtsstaat en vrijheid aan. Voor
mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie over
democratie en rechtsstaat organiseren we in het najaar
weer ‘ProDemos schuift aan: ontmoet de rechter’.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de komende
jaren het belang van een goed functionerende rechtsstaat
en rechtsorde extra onder de aandacht brengen. Hiertoe
gaat het ministerie verschillende activiteiten organiseren,
o.a. gericht op kinderen en scholieren, maar ook ter ondersteuning van professionals die veel in contact komen met
burgers, zoals medewerkers van de politie. De ervaring die
ProDemos heeft opgedaan bij haar activiteiten sluit hier
goed bij aan. ProDemos adviseert het ministerie dan ook
graag bij de ontwikkeling van materiaal en methoden.
Voorts blijft ProDemos samenwerken met relevante organisaties zoals de Raad voor de Rechtspraak, individuele rechtbanken en het Nederlands Helsinki Comité, dat zich richt op
de verbetering van de naleving van de mensenrechten en
versterking van de rechtsstaat en de democratie in Europa.
Met deze organisaties verkennen we onder andere de mogelijkheden om bijvoorbeeld in het onderwijs meer aandacht
te besteden aan rechtsstatelijke onderwerpen en zo het
draagvlak voor de rechtsstaat te versterken.
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E1 Voor jongeren
E1.1.01 Kinder- en Jongerenrechtswinkel

ProDemos heeft samen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag gastlessen ontwikkeld voor leerlingen van
groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Er zijn twee gastlessen:
één over Kinderrechten en één over Kinderrechtbank. De
lessen worden gegeven door medewerkers van de Kinderen Jongerenrechtswinkel die zijn getraind door ProDemos.
Na de positieve ervaringen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag heeft ProDemos de samenwerking
in andere regio’s uitgebreid. Het gaat dan om de rechtswinkels in Amsterdam, Gelderland, Noord Holland Noord,
Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. We blijven het komende
jaar de ondersteuning voortzetten.
E1.4.01 Gastlessen en rechtbankbezoek

ProDemos biedt het voortgezet onderwijs en mbo de mogelijkheid om een gastles te boeken waarin een bezoek aan
een rechtbank wordt voorbereid. Met interactieve en digitale werkvormen bespreken we hoe de rechtspraak in onze
samenleving georganiseerd is en spelen de leerlingen (in
toga) een rechtszaak na. De gastles is een goede voorbereiding op het bezoek aan de rechtbank. De vraag naar deze
gastlessen is groter dan ProDemos kan bieden. Daarom
blijven we investeren in het ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor docenten.

Verder ondersteunen wij rechtbanken met materiaal en
methoden. Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek
verschilt per arrondissement en hangt af van de afspraken
die met de betreffende regio zijn gemaakt. ProDemos onderhoudt contact met alle rechtbanken en heeft inmiddels een
goede samenwerking met tien van de elf rechtbanken.
ProDemos zet in op het vergroten van het aanbod op de
rechtbank zelf. Met het reserveringssysteem van ProDemos
kunnen docenten en rechtbankmedewerkers eenvoudig een
gastles en aansluitend rechtbankbezoek plannen. Beide
ondersteunen wij met digitaal (les)materiaal.
E1.4.02 Gastles rechtsstaat en vrijheid

De rechtsstaat is meer dan rechtspraak alleen. De gastles
rechtsstaat en vrijheid is ingericht om de waarden van
grondrechten inzichtelijk te maken voor de studenten door
situaties te behandelen die in hun eigen leefwereld spelen.
Juist in aanloop naar 5 mei promoten wij deze gastlessen.

E2 Voor volwassenen
E2.1 Voor mensen met interesse in de
democratische rechtsstaat
E2.2.01 Bezoekersprogramma’s rechtbanken

ProDemos geeft jaarlijks aan vele honderden schoolklassen
een gastles ter voorbereiding op een bezoek aan de recht-
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bank. Ook andere groepen hebben interesse in de rechtspraak. ProDemos ondersteunt rechtbanken en andere
organisaties door het aanbieden van informatiemateriaal,
werkvormen en trainingen om een bezoek van groepen
inhoudelijk invulling te kunnen geven.

Het komende jaar gaan we minder bijeenkomsten zelf
uitvoeren maar juist investeren in een toolbox waarmee
rechters en anderen zelf een dergelijke bijeenkomst
kunnen organiseren.

E2.3 Voor mensen die moeilijker toegang vinden tot
informatie over democratie en rechtsstaat

E3 Voor professionals
E3.5.01 Nieuwe rechters en de democratische rechtsstaat

E2.3.01 ProDemos schuift aan: ontmoet de rechter

De bijeenkomsten onder de noemer ‘ProDemos schuift
aan’ richten zich op mensen die moeilijker toegang vinden
tot informatie over democratie en rechtsstaat. In samenwerking met maatschappelijke organisaties zoeken we
deze burgers actief op. Dit aanbod sluit aan bij het onderdeel ‘ProDemos schuift aan’, zoals beschreven onder
D2.3.04. Ook voor een ontmoeting met de rechter zoeken
we de samenwerking met organisaties als Stichting Lezen
en Schrijven, Resto VanHarte, migrantenorganisaties,
Nederlandse Vrouwenraad, voedselbanken en buurthuizen.

ProDemos biedt in samenwerking met studiecentrum
rechtspleging SSR voor rechters en oﬃcieren in opleiding
een training aan. De deelnemers worden getraind in didactische vaardigheden en krijgen inzicht in de plaats van
rechtspraak in het onderwijs. Bovenal krijgen de deelnemers concrete werkvormen waarmee zij leerlingen en
andere groepen kunnen voorlichten over hun werk. In
2019 zal ProDemos twee keer een training aanbieden.

E GERECHTELIJKE INSTELLINGEN

Onderdeel van de bijeenkomst is een quiz met het publiek
over wetenswaardigheden van de rechtspraak. De deelnemers gaan daarna in gesprek met de rechter(s) en
kunnen zo ook hun eigen mening geven over de rechtspraak. In aanloop naar de Week van de Rechtspraak
(2e week van september) geven we extra aandacht aan
deze activiteit.

Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Kinder- en jongerenrechtswinkel
Gastlessen en rechtbankbezoek
Gastles rechtsstaat en vrijheid
Bezoekersprogramma’s rechtbanken
ProDemos schuift aan: ontmoet de rechter
Nieuwe rechters en de democratische rechtsstaat

direct
100
8.000
1.000
100
50

in samenwerking
1.000
18.000
500
200

indirect/
online
4.000
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F
ProDemos Online
ProDemos onderhoudt verschillende websites en webapplicaties.
Het doel van deze online tools is om zoveel mogelijk mensen
te helpen bij het verwerven van kennis, het maken van politieke
keuzes en hen te stimuleren om zelf actief te worden in de
democratie.

Voor alle doelgroepen van ProDemos is sprake van een
sterke digitalisering van de leefwereld. In aanvulling op de
hier genoemde tools maakt ProDemos, zoals in de voorgaande hoofdstukken uiteen is gezet, ook in haar reguliere
programma’s en onderwijsmateriaal steeds vaker gebruik
van online toepassingen.

F1.4.01 Jongerenpartijwijzer

Naast scholieren vormen ook jonge kiezers een belangrijke
doelgroep voor ProDemos. Onderzoek laat zien dat met
name jonge mensen en lager opgeleiden hun stem minder
dan gemiddeld uitbrengen. Tegelijk horen wij dat de
beschikbare informatie vaak als te talig wordt ervaren.
Wij willen daarom een tool ontwikkelen die beter tegemoet
komt aan de wensen en belevingswereld van deze doelgroep. Met meer uitleg van moeilijke maar soms onvermijdelijke onderwerpen en gebruik van ondersteunende
animaties. In het najaar van 2018 zijn we met een onderzoek onder de doelgroep begonnen. Op basis van de resultaten hiervan willen we in de loop van 2019 een nieuwe
tool ontwikkelen en online brengen.
F2.2.01 Rechtexamen

Het Rechtexamen verhoogt op een toegankelijke manier de
kennis van vooral jongeren over de wet, het recht, de rechtspraak en de rechtsstaat. Het Rechtexamen is gedeeltelijk
gebaseerd op waargebeurde rechtszaken en ruimt veelgehoorde misverstanden over de rechtspraak uit de weg.
F2.2.02 Partijenwijzer

Gebruikers kunnen voor maximaal 12 thema’s kiezen welke
visie het beste bij hem of haar past. Op deze manier stelt
de gebruiker een eigen visie samen voor de inrichting van
de maatschappij. De gebruiker krijgt te zien welke politieke partij in de huidige Tweede Kamer de meeste overeenkomstige ideeën heeft. Deze tool stimuleert deelnemers om verder te kijken dan de volgende verkiezingen en
richt zich nadrukkelijk op de beginselen van de politieke
partijen.
F2.2.03 StemmenTracker

Met de StemmenTracker wil ProDemos de gebruiker inzicht
geven in het stemgedrag van politieke partijen in de
Tweede Kamer. Gebruikers kunnen zien met welke partij zij
het meeste overeenstemming hebben op basis van daadwerkelijk stemgedrag. De website zal qua vormgeving een
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opfrisbeurt krijgen en technisch geheel worden vernieuwd.
In 2019 brengen wij een inhoudelijk vernieuwde StemmenTracker online.
StemWijzer/VoteMatch
Door het beantwoorden van stellingen over de meest relevante onderwerpen, meestal 30 in getal, kan de gebruiker
zien welke deelnemende partijen op basis van inhoudelijke
standpunten het beste aansluiten bij de eigen opvattingen.
De StemWijzer is al jaren de stemhulp met veruit het
grootste bereik in tijden van verkiezingen.

De StemWijzer wordt in opdracht, dus zonder subsidie,
gemaakt en online gebracht. Bij de laatste verkiezingen
voor de Tweede Kamer in 2017 werd de StemWijzer zo’n
6,8 miljoen keer geraadpleegd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lieten 44 gemeenten een StemWijzer
maken en deze werden samen ruim een miljoen keer
geraadpleegd.
Voor de verkiezingen in maart 2019 hopen wij ook weer
de nodige StemWijzers voor provincies te mogen maken.
Net als voor de verkiezingen voor het Europees Parlement
in mei volgend jaar.

F PRODEMOS ONLINE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Online tools (totaal)

Direct
150.000

Niet geﬁnancierd vanuit het Activiteitenprogramma
StemWijzer/Votematch

1.500.000

Indirect/
online
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G
ProDemos Academie
ProDemos Academie organiseert debatten, informatieve
bijeenkomsten en evenementen voor volwassenen. Met deze
bijeenkomsten willen we het publieke debat over democratie
en rechtsstaat bevorderen. 2019 is een druk verkiezingsjaar.

Vanzelfsprekend besteden we veel aandacht aan de verkiezingen van Provinciale Staten, waterschappen, Europees
Parlement en de Eerste Kamer. Hierbij richten we ons
vooral op de werking van deze democratische instituties
en de wijze waarop de betrokkenheid en het vertrouwen
van burgers kan worden vergroot. Actuele onderwerpen,
zoals de toekomst van de Europese Unie en voorstellen uit
het advies van de staatscommissie parlementair stelsel,
kunnen in debatten of colleges worden beschouwd. Ook

besteden we de nodige aandacht aan 100 jaar algemeen
kiesrecht.
De debatfunctie van ProDemos biedt een breed publiek
een podium voor discussie en biedt ruimte voor het leren
omgaan met meningsverschillen en tegenstellingen.
Het draagt bij aan kennis- en informatieoverdracht,
gedachtenvorming en agendering. Het publieke debat is
een belangrijke uitingsvorm in een democratische
samenleving. ProDemos wil het gesprek, met respect voor
elkaar en elkaars meningen, tussen verantwoordelijken
uit de democratische rechtsstaat, betrokkenen en burgers
stimuleren.
Actief burgerschap staat ook centraal in de V-100, een
methode van de Tweede Kamer om 100, door ProDemos
geworven, burgers actief te betrekken bij de verantwoording van de regering. Wij verwachten ook in 2019 weer
te kunnen bijdragen aan de V-100.
Daarnaast zoeken we nieuwe manieren om bezoekers van
onze programma’s en rondleidingen te stimuleren zelf een
bijdrage aan de democratie te leveren.
De bijeenkomsten van de Academie zijn niet alleen
bedoeld voor het geïnteresseerde publiek, we proberen
ook mensen te bereiken voor wie democratie en rechtsstaat moeilijker toegankelijk zijn. Hiertoe organiseren we,
samen met wijkorganisaties bijvoorbeeld de Wijkcafés.
Ook hebben we een aanbod voor nieuwe Nederlanders en
workshops over de werking van de rechtsstaat en actief
burgerschap.
Samen met onder meer de Haagse Hogeschool en de
Gemeente Den Haag doen we mee in het programma
‘Publieke Dialogen’. Dit programma wil theorieën over het
voeren van een waardige publieke dialoog in praktisch
toepasbare handelingswijzen vertalen. Zo worden o.a.
verschillende vormen van social media en publiek gesprek
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ontwikkeld en getoetst. In het kader van dit programma
wordt ook ons format van het Wijkcafé gemonitord.
Met de verkiezingen van het Europees Parlement in
aantocht is de Europese Unie een belangrijk thema in
2019. Voorlichting geven over de werking van de EU is
niet gemakkelijk. Brussel staat vaak ver weg in de beleving van mensen. We zoeken naar manieren om Europa
dichterbij te brengen. Met informatiebijeenkomsten,
colleges en evenementen brengen wij de impact van
Europa in het dagelijks leven en op de Nederlandse politiek onder de aandacht van een breed publiek.
Ook sluiten we aan bij de actualiteit, zoals het migratiedebat, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in
2019 of de veranderende democratieën binnen Europa.
De bezoekersaantallen bij de bijeenkomsten van de
Academie kennen een opgaande lijn. Ook in 2019
proberen we het bereik verder te vergroten en te
verbreden naar andere doelgroepen, onder meer door de
samenwerking met organisaties uit te breiden, programma’s in wijken te bieden en meer gebruik te maken van
online media. Sinds 2018 zijn onze programma’s na te
luisteren op TXT-radio. Daar wordt goed gebruik van
gemaakt.
ProDemos is onderdeel van debatnetwerken en heeft een
bestuurszetel in de Vereniging van Nederlandse Debat-

centra en de Stichting Vrijheidscolleges (opgericht door
de samenwerkende Bevrijdingsfestivals). Daarnaast
trekken we vaak samen op met Haagse organisaties en
melden zich geregeld nieuwe samenwerkingspartners,
wat ons ook de kans biedt ons bereik te vergroten.
ProDemos doet ook onderzoek. Samen met de Universiteit
van Amsterdam wordt de effectiviteit van onze
educatieve programma's onder de loep genomen. Daarbij
gaat het onder meer om de aanleg van democratische
waarden bij jongeren en daarbij meespelende factoren als
de invloed van het burgerschaps- en maatschappijleeronderwijs.

G2 Voor volwassenen
G2.2.01 Politiek Café, Nieuwspoortdebatten en Film & Debat

ProDemos organiseert voor een breed publiek drie keer
per maand bijeenkomsten ter informatie en verdieping
van (actuele) thema’s over democratie en rechtsstaat
onder de titel Democratie in Debat. Dit gebeurt in
samenwerking met het Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en Filmhuis Den Haag.
De reeks bestaat uit een Actualiteitendebat op de
1e woensdag van de maand in Nieuwspoort, het Politiek
Café op de 2e dinsdag van de maand in Studio Dudok en
Film & Debat in het Filmhuis Den Haag op de 3e
donderdag van de maand.
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ProDemos is hoofdorganisator van het Politiek Café en Film
& Debat. We streven ernaar een toegankelijk programma te
maken voor (jonge) mensen die nog niet zo zijn ingevoerd
in het politieke bestel. We werken met een vast format,
dat naast het bieden van informatie en verdieping door
prominente politici en andere gastsprekers, ook een
actieve bijdrage van het publiek vraagt. We blijven werken
aan het updaten en verbeteren van onze formats.
G2.2.02 Wijkcafé

Het Wijkcafé organiseren we in samenwerking met wijk- en
bewonersorganisaties in het land. Groepen volgen eerst de
workshop Recht van Spreken. Daarna komen de verschillende groepen samen bij het Wijkcafé. We bieden dit Wijkcafé met name aan in wijken waar verschillende groepen
bewoners moeilijk met elkaar in contact komen. Het
programma gaat over het bespreekbaar maken van
verschillen in gedeelde waarden, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
In 2019 willen we dit programma voortzetten en zo mogelijk verder uitbreiden via onze deelname in Publieke
Dialogen. De Wijkcafés zijn bedoeld om mensen te
bereiken die niet vanzelfsprekend naar (politieke) bijeenkomsten gaan. We zoeken hen actief op bieden het
programma in de eigen omgeving aan.

G2.2.03 Collegereeksen

In 2019 organiseren we twee collegereeksen. Doel van
deze reeksen is om aan de hand van een prikkelende vraagstelling een onderwerp te agenderen, uit te diepen en te
zoeken naar mogelijke antwoorden. Vaak werken we
hierbij samen met vertegenwoordigers uit de wetenschap.
We zien in de praktijk dat de collegereeksen ertoe
bijdragen dat er meer aandacht komt voor een bepaald
thema, wat leidt tot bijvoorbeeld vervolgbijeenkomsten of
publicaties.
De eerste reeks in 2019 zal een thema hebben dat betrekking heeft op de Europese Unie, met het oog op de
verkiezingen voor het Europees Parlement.
G2.2.04 Haagse evenementen

ProDemos sluit aan bij grote Haagse evenementen met
programma’s over democratie en rechtsstaat om deze
thema’s bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen. Zo organiseren we lezingen tijdens de Open
Monumentendag of rondleidingen op de Dag van de Architectuur. Ook is ProDemos actief betrokken bij de organisatie van de Haagse Vrijheidsweken, de Vrijheidscolleges
en het Prinsjesfestival. Tevens presenteert ProDemos zich
(soms samen met de Tweede Kamer) op Haagse evene-
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menten als de Museumnacht, het UIT Festival, het Bevrijdingsfestival en het Haagse Just Peace Festival. Als het
thema daartoe aanleiding geeft organiseren we ook
programma’s in het kader van de maand van de Geschiedenis (oktober).
Ook organiseren we regelmatig, in samenwerking met
uitgevers, boekpresentaties of boekenavonden waarin het
politieke boek centraal staat en met schrijvers gesproken
wordt.

die door bekende en/of prominente Nederlanders worden
gehouden in het hele land. Met de Vrijheidscolleges willen
we een bijdrage leveren aan het debat over vrijheid.
Verleden en heden worden hierbij nadrukkelijk aan elkaar
gekoppeld. ProDemos organiseert de colleges in Den Haag
samen met het Bevrijdingsfestival Den Haag.
We willen ook in 2019 de colleges op diverse locaties in
Den Haag organiseren, zoals het Vredespaleis, ROC
Mondriaan en/of de Haagse Hogeschool. En het laatste
college is altijd op 5 mei zelf, op het Bevrijdingsfestival.

G2.2.05 Grondwetfestival

De gemeente Den Haag heeft in 2014 besloten om eens in
de 5 jaar een Grondwetfestival te organiseren, als voortzetting van het toen georganiseerde festival ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan van de Grondwet. In de tussenliggende jaren organiseerde ProDemos samen met Universiteit Tilburg en het Montesquieu Instituut de Grondwetdag. 2019 is dan weer een festivaljaar, deze keer met
100 jaar algemeen kiesrecht als thema. Afhankelijk van de
plannen van de gemeente Den Haag doet ProDemos graag
mee aan dit festival, bijvoorbeeld door het organiseren van
speciale wandelingen, lezingen of een scholierenchallenge.
G2.2.06 Vrijheidscolleges en Vrijheidsweken

Ieder jaar staan in de aanloop naar en op 5 mei vier Vrijheidscolleges op ons programma. Dit is een serie lezingen

De drie weken voorafgaand aan 4 en 5 mei zijn er de
Haagse Vrijheidsweken, waar zo’n 40 Haagse organisaties
aan meedoen. Deze organisaties plaatsen gedurende die
weken hun activiteiten in het teken van vrijheid. ProDemos
coördineert samen met het Bevrijdingsfestival Den Haag en
de Openbare Bibliotheek de Haagse Vrijheidsweken. Uiteraard staan ook onze programma’s, zoals het Politiek Café
en de Vrijheidscolleges, die weken in het thema van 2019:
vrijheid om te kiezen.
G2.2.07 Prinsjesfestival

In de dagen voor Prinsjesdag organiseren verschillende
Haagse organisaties en instellingen activiteiten in het
kader van het Prinsjesfestival. Dit festival wil bijdragen
aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag.
ProDemos is partner van het Prinsjesfestival, en organi-
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seert diverse activiteiten tijdens het festival, zoals PrinsjesKind (een speciale editie van Kinderrijk in de Koninklijke Schouwburg) en de Prinsjeswandeling (een koninklijke wandeling door het historisch hart van Den Haag).
Ook organiseren we het Prinsjesforum (een deskundig
panel buigt zich over de staat van de rechtsstaat) en de
uitreiking van de Prinsjesboeken- en de Prinsjesfotoprijs
voor het beste politieke boek en de beste politieke foto van
het afgelopen jaar. Voorafgaand aan de uitreiking van de
Prinsjesboekenprijs houden we in samenwerking met
mediapartner NRC de avond van het politieke boek, waarin
we met de drie genomineerde schrijvers in gesprek gaan
over hun boeken.
G2.2.08 Nacht van de Dictatuur

Om aandacht te vragen voor het belang van de democratische rechtsstaat, organiseert ProDemos voorafgaand aan
de jaarlijkse Dag van de Democratie de Nacht van de Dictatuur. Dit evenement is ontstaan vanuit de gedachte dat
door te ervaren wat een dictatuur is, de waardering voor
de democratische rechtsstaat zal groeien.
De Nacht bestaat uit een gevarieerd programma met sprekers, workshops, ﬁlm en presentaties bij ProDemos en op
andere locaties in Den Haag, in samenwerking met partners als Museum de Gevangenpoort, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, de Openbare Bibliotheek, het Filmhuis, Amnesty International en Humanity House. Jaarlijks
neemt het aantal samenwerkingspartners toe. De Nacht
wordt inmiddels ook op andere plaatsen in het land georganiseerd, zoals bij de Balie (Amsterdam), Arminius
(Rotterdam), Tivoli/Vredenburg (Utrecht) en Forum
(Groningen).
G2.2.9 Viering 100 jaar kiesrecht

In 2019 besteden we aandacht aan het feit dat 100 jaar
geleden mannen en vrouwen stemrecht kregen. De Tweede
Kamer heeft een projectgroep ingesteld, waar ProDemos in
deelneemt. Er worden onder meer een tentoonstelling,
open dagen in de Tweede Kamer en een slotbijeenkomst
georganiseerd.
ProDemos heeft een format beschikbaar voor lokale
tentoonstellingen over 100 jaar kiesrecht. ProDemos levert
gemeenten desgewenst het landelijk deel, dat gemeenten
kunnen aanvullen met de lokale inkleuring van de geschiedenis van het kiesrecht. Ongeveer 20 gemeenten hebben
dit inmiddels gedaan. Ook in 2019 blijven we gemeenten
stimuleren en ondersteunen hun eigen geschiedenis uit te
zoeken. Ter ondersteuning van de tentoonstellingen is door
ons een brochure opgesteld over de geschiedenis van het
kiesrecht. Deze brochure is voor gemeenten gratis verkrijgbaar. Ook is er een brochure gemaakt over Suze Groeneweg, in 1918 als eerste vrouw gekozen in de Tweede
Kamer, en ook een van de eerste vrouwen in de gemeenteraad (Rotterdam) en Provinciale Staten (Zuid-Holland).

ProDemos en Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis, hebben eerder handreikingen
uitgegeven met tips en aanbevelingen om meer vrouwen
in de gemeenteraad (2017) en Provinciale Staten (2018)
te krijgen. Een meer evenredige vertegenwoordiging
blijft een aandachtspunt. We besteden hier aandacht aan
met o.a. voorlichting door rolmodellen, cursussen of
workshops voor vrouwen en door publiciteit te genereren
voor dit onderwerp. Hierbij werken we samen met andere
organisaties die zich hiervoor inzetten, zoals ‘Stem op
een vrouw’.

Publicaties en informatievoorziening
G2.2.10 ProDemos publicaties

ProDemos stelt toegankelijke en actuele informatie over
de democratie en rechtsstaat beschikbaar aan een breed
publiek. We geven (gratis) brochures en publicaties uit
over uiteenlopende onderwerpen, zoals ‘Wie bestuurt
de Europese Unie?’, ‘De provincie’ en ‘Het waterschap’.
Deze brochures worden gebruikt in het
(volwassenen)onderwijs en verspreid door overheden.
In 2019 werken we samen met de schrijvers aan
geactualiseerde heruitgaven van het ‘Handboek vakdidactiek maatschappijleer’ en ‘Democratie, ideaal en
weerbarstige werkelijkheid’ van Jan de Kievid.
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G.2.2.11 LOI-cursus democratische rechtsstaat

In samenwerking met de LOI is de cursus Inleiding politiek
in Nederland ontwikkeld. Middels thuisstudie kunnen individuele cursisten hun kennis op het gebied van Nederlandse politiek vergroten. Het LOI zorgt voor de promotie
van de cursus. ProDemos houdt de cursus inhoudelijk
actueel en ziet toe op de kwaliteit.
G2.2.12 Collectiebeheer

ProDemos beschikt over een omvangrijke collectie voorwerpen die iets met de democratie en de rechtsstaat te
maken hebben. Stukken uit deze collectie worden tentoongesteld in de vitrines in het Bezoekerscentrum en op de
verdiepingen in ons gebouw. Daarnaast beschikken we
over expositieruimte in de kelder van de Ridderzaal. In
verband met de viering van 100 jaar kiesrecht is er in 2019
speciale aandacht voor stukken uit de periode van de
invoering van het algemeen kiesrecht.
G2.2.13 Informatiefunctie

ProDemos voorziet een breed publiek graag van algemene
informatie over democratie en rechtsstaat. In het Bezoekerscentrum is allerhande (gratis) informatiemateriaal
verkrijgbaar. Daarnaast komen er via e-mail, website,
sociale media of telefoon vragen van burgers binnen, die
door ons worden beantwoord.

Voor mensen die moeilijker toegang vinden
tot informatie over democratie en rechtsstaat
G2.3.01 Politiek voor iedereen!

Het programma Politiek voor iedereen! geeft deelnemers
op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in de
basisbeginselen van een democratische rechtsstaat als
Nederland. Het programma Politiek voor iedereen! wordt in
het hele land aangeboden en is bedoeld voor bijvoorbeeld
mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden.
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het Europees Parlement wordt dit programma
aangeboden als informatiebijeenkomst over deze verkiezingen, om deelnemers te informeren en te stimuleren van
hun stemrecht gebruik te maken.
G2.3.02 Actief Burgerschap

Bij een deel van de groepen die het programma Democratie
toegankelijk! hebben gevolgd, is behoefte aan een vervolgprogramma over actief burgerschap. In dit programma van
één dagdeel staat de vraag centraal hoe de deelnemers
actief kunnen meedoen aan politiek en maatschappij. Ze
krijgen informatie en instrumenten aangereikt om (meer)
te participeren. Mensen worden geïnformeerd en gestimuleerd om gebruik te maken van de mogelijkheden.
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op het gebied van burgerschapseducatie. Met onze NECEpartners wisselen we werkvormen en ‘best practices’ uit
tijdens de jaarlijkse conferentie en tijdens de voorbereidende workshops. ProDemos is actief betrokken bij de
voorbereiding en uitvoering van de conferentie en workshops. ProDemos neemt ook actief deel aan de focusgroep
VoteMatch Europe (Europese stemhulp) van NECE. Daarnaast zijn we initiatiefnemer en trekker van een nieuwe
groep, die zich richt op voorlichting en educatie bij parlementen in Europa. In het voorjaar van 2019 organiseren
we in Den Haag een mini-conferentie voor de deelnemers
aan deze focusgroep.
G3.3.02 Onderzoek

G2.3.03 Recht van Spreken

Naar aanleiding van discussies over botsende grondrechten en gedeelde waarden heeft ProDemos een
programma ontwikkeld over de werking van de rechtsstaat
en de verschillende grondrechten. Dit programma wordt in
samenwerking met bewonersorganisaties in de wijk aangeboden.
De workshop is voor mensen die minder bekend zijn met de
beginselen van de rechtsstaat of er vragen bij hebben. Het
doel is om de rechtsstaat te leren kennen als iets dat hen
beschermt, maar óók grenzen stelt aan wat zij mogen
(eisen) of wat de overheid kan doen. Het geeft inzicht in de
werking van onze rechtsstaat en de dilemma’s daarbij in
het dagelijks leven.

Met de Universiteit van Amsterdam is in het voorjaar van
2017 een onderzoeker aangesteld die de komende jaren
promotieonderzoek doet naar politieke socialisatieprocessen onder jongeren en de invloed daarop van onder
andere de school, het klassenklimaat, burgerschapsonderwijs en de educatieve programma’s van ProDemos.
Daarnaast is een langer lopende panelstudie opgezet.
ProDemos betaalt de helft van de aanstelling van de aio,
de andere helft komt voor rekening van de Universiteit
van Amsterdam.
Ook willen we onze kennis over de effectiviteit van onze
andere programma’s vergroten en doen hiertoe onderzoek
naar de vraag hoe we burgers, speciaal de groep mensen
die nu weinig gebruik maakt van zijn democratische
rechten, kunnen betrekken bij de democratische rechtsstaat en actief burgerschap kunnen bevorderen. ProDemos
biedt universiteiten en wetenschappers ervaring, publiek,
stageplaatsen en testmogelijkheden.

Europa Direct Informatie Centrum (EDIC)

Het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) voor de regio
Den Haag is sinds 2013 bij ProDemos gevestigd. Mensen
kunnen in het Bezoekerscentrum terecht voor informatie
over Europa. Ook organiseren we bijeenkomsten en gastlessen over Europa vanuit het EDIC.
Het EDIC wordt betaald uit subsidie van de Europese
Commissie. De subsidie is in 2018 opnieuw toegekend voor
de periode 2018 – 2020. Vanuit het EDIC werken we rond
Europese thema’s samen met meerdere organisaties in Den
Haag en de regio.

G3 Voor professionals
G3.3.01 Networking European Citizenship Education (NECE)

ProDemos is lid van Networking European Citizenship
Education (NECE), een Europees netwerk van organisaties
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H
Kennisontwikkeling en kwaliteit,
communicatie en interne organisatie
In 2019 bereidt ProDemos zich als organisatie voor op de
opschaling van het aantal bezoekende leerlingen en op de
renovatie en daarmee gepaard gaande sluiting van het Binnenhof
vanaf 2020. Dit alles vraagt om personele uitbreiding en om
investeringen in (de kwaliteit van) de programma’s, het gebouw en
de bedrijfsvoering van ProDemos.
In april 2020 opent de inschrijving van het eerste schooljaar waarin het Binnenhof gesloten zal zijn, het schooljaar
2020–2021. Daaruit volgt dat veel van de voorbereidingen
daarvoor in 2019 zullen plaatsvinden: programmaschema’s
en roosters moeten dan klaar zijn. Dat heeft gevolgen voor
de risicobeheersing en veiligheidsmaatregelen, het personeelsbeleid en de opleiding van medewerkers.
Veiligheid en risicobeheersing
De veiligheid van de vele bezoekers, het personeel, de
bezittingen en installaties in het pand van ProDemos zijn
van groot belang. Veiligheid en risicobeheersing krijgen in
de dagelijkse gang van zaken dan ook veel aandacht.
ProDemos hanteert een risicomatrix waarin risico’s zo
volledig mogelijk in kaart worden gebracht en gewogen.
Het gaat hierbij om risico’s die betrekking hebben op de
kwaliteit van de taakuitvoering, om risico’s van ﬁnanciële
of technische aard en om risico’s in het facilitaire bedrijf.
In 2019 blijft de aandacht voor de beheersing van deze
risico’s onverminderd groot. We brengen daarnaast de
risico’s in kaart die samenhangen met de renovatie van het
Binnenhof, de daarmee gepaard gaande uitbreiding van
ons werkterrein in de stad en de veranderingen in bezoekersstromen.
ProDemos waarborgt, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, een veilige omgang met persoonsgegevens van medewerkers, bezoekers en overige relaties.
Hiertoe is onder meer een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Ook digitale veiligheid is een belangrijk
speerpunt, waarbij het zowel gaat om de continuïteit van
het reserveringssysteem als om de websites en applicaties.
Diversiteit en inclusiviteit
ProDemos is het ‘huis voor democratie en rechtsstaat’ voor
alle inwoners van Nederland. ProDemos organiseert activiteiten voor jong en oud, voor mensen van verschillende
opleidingsniveaus, culturele achtergronden en (juist ook)

voor mensen voor wie democratie en rechtsstaat op
afstand staan. Het is hiertoe belangrijk dat burgers zich in
de organisatie (kunnen) herkennen en ProDemos streeft
dan ook naar diversiteit in haar personeelsbestand.
In 2019 beziet ProDemos hoe nader invulling kan worden
gegeven aan diversiteit en inclusiviteit, zowel binnen de
organisatie als in de uitvoering van haar programma’s.
ProDemos biedt al langer speciale rondleidingen aan voor
mensen met visuele beperkingen, programma’s voor
groepen uit het speciaal onderwijs, informatiemateriaal
voor laaggeletterden en verschillende activiteiten rond
verkiezingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2019 organiseren we in opdracht van het ministerie van BZK een cursus Politiek Actief voor mensen met
een beperking.
Wet- en regelgeving
ProDemos volgt de cao Sociaal Werk. Daarnaast onderschrijft ze de Governance Code Cultuur en legt daarover
verantwoording af. Vanzelfsprekend implementeert
ProDemos overige toepasselijke regelgeving en houdt ze
zich aan wettelijke voorschriften.
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H1 Kennisontwikkeling en kwaliteit

programma’s, maar wordt ook aandacht besteed aan algemene didactische vaardigheden. In hun werk worden de
begeleiders bijgestaan door coaches.

H1.01 Voor medewerkers in Den Haag
H1.03 Voorbereiding visitatie ProDemos
ProDemos hecht veel waarde aan opleiding en deskundigheidsbevordering van zijn medewerkers. Daarom worden
activiteiten georganiseerd die de kennis en deskundigheid
van het personeel vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van
‘kenniscarrousels’, de jaarlijkse inspiratiedag, interne
colleges door gastsprekers van buiten, boekbesprekingen
en werkbezoeken aan relevante organisaties. Zo onderhouden we ons netwerk en blijven we in verbinding met
onze omgeving en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen.
Na te zijn aangenomen doorlopen begeleiders en rondleiders een zorgvuldig samengesteld trainingsprogramma.
Vervolgens worden ze in hun werk bijgestaan door intern
opgeleide coaches. In 2019 reserveren we extra uren voor
de opleiding, coaching en kennisontwikkeling van het
groeiende corps van begeleiders.
H1.02 Voor medewerkers in het land
Uiteraard investeren we ook in de deskundigheid en kwaliteit van de begeleiders en gastdocenten op locatie. Voor
hen hebben we een eigen trainingsprogramma ontwikkeld.
Hierin worden trainingen gegeven voor speciﬁeke

Eind 2017 is in opdracht van BZK een brede beleidsevaluatie op het terrein van burgerschap verricht waarin
positief wordt geoordeeld over de activiteiten van
ProDemos. In 2019 zal opnieuw een visitatie plaatsvinden
in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties in samenspraak met de Eerste en
Tweede Kamer. ProDemos verricht hieraan voorafgaand
een zelfevaluatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de diverse rapportages die ProDemos opstelt in het
kader van de reguliere planning- en controlcyclus en van
andere beschikbare evaluaties en onderzoeksgegevens.

H2 Communicatie
De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de
interne, externe en corporate communicatie. De medewerkers ondersteunen en adviseren de directie en de diensten bij alle communicatie rond de diverse producten,
diensten en activiteiten van ProDemos. Ook speelt de afdeling een rol bij het bewaken van het imago en de reputatie
van de organisatie.
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De afdeling Communicatie signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen, trends en behoeften, welke van
invloed zijn voor de organisatie. Mede op basis hiervan
worden communicatieplannen en –beleid ontwikkeld.
Een voorbeeld is het inzetten op meer digitale (communicatie)middelen, zoals via ﬁlm, online en digitaal lesmateriaal. Deze trend zal zich in 2019 voortzetten.

Tot slot biedt de website de mogelijkheid om direct te
boeken voor rondleidingen en educatieve programma’s en
om producten af te nemen door middel van het reserveringssysteem en de webshop. In 2017 had de website ruim
300.000 bezoekers.
Het intranet is ons belangrijkste interne communicatiemiddel.

H2.01 Communicatie
H2.03 Digitale nieuwsbrieven
Voor de corporate communicatie wordt gebruik gemaakt
van een uitgebreide middelenmix, waaronder websites,
persberichten, folders, ﬂyers, advertenties, aanwezigheid
op beurzen, nieuwsbrieven en sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube). Zeker in verkiezingstijden is er veel media-aandacht voor het werk van
ProDemos. Woordvoering is dan ook een belangrijke taak
voor de afdeling Communicatie.

ProDemos heeft verschillende digitale nieuwsbrieven, elk
voor een andere doelgroep. Hiermee leveren we informatie
zoveel mogelijk op maat.
Het gaat o.a. om een algemene digitale nieuwsbrief,
educatienieuwsbrief en activiteitenladder.
H2.04 Papieren nieuwsbrief

H2.02 Corporate website en H2.02.1 Intranet
De corporate website www.prodemos.nl is voor veel bezoekers het startpunt voor het contact met ProDemos. De
website geeft veel informatie over ons aanbod. Daarnaast
is er ruimte voor meer algemene informatie over politiek,
democratie en rechtsstaat.

De papieren nieuwsbrief geeft een overzicht van waar
ProDemos zich mee bezighoudt. Zo bevat de nieuwsbrief
onder meer aankondigingen en verslagen van onze activiteiten en berichten over nieuwe producten en diensten die
we aanbieden. De vorm biedt de mogelijkheid tot meer
verdieping en achtergronden.
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Nieuwsbrief
ProDemos

p. 3 | Jongeren tot 25 jaar gaan maar beperkt
naar de stembus. Hoe komt dat en hoe
los je het op? Nieuwe inzichten en handige
hulpmiddelen.

Nieuwsbrief
ProDemos

Nummer 3 | 2017

Special over de gemeenteraadsverkiezingen 2018

p. 8–10
k
Cursus Politie
Actief: nu ook
tvoor doe-he
zelvers!

Foto: Bart van Vliet

In dit
nummer
p.6 |Race naar de
Raad

p. 7 | Niet iedereen is van nature politiek
betrokken. ProDemos schuift deze winter aan
bij mensen die geen vertrouwen hebben in
de overheid en hun eigen vermogen om
invloed uit te oefenen.

Nieuwsbrief
ProDemos
nummer 2 | 2018

p. 8–9 | Vanaf september heeft ons
educatieve programma op Fort De Bilt
er een nieuw onderdeel bij: Terra Nova.
Leerlingen van basisschool Christoffel
richtten alvast hun eiland in.

Foto: Bart van Vliet

De lokale politiek leeft! Met handreikingen, toolboxen en
online cursusmateriaal zorgen we ervoor dat griﬃers,
politieke partijen en maatschappelijk organisaties burgers
beter kunnen betrekken bij de lokale politiek – nu én na de
gemeenteraadsverkiezingen. Lees erover in deze nieuwsbrief.

En verder...
p. 3 | Regeerakkoord: alle leerlingen
naar de Tweede Kamer
p. 7 | StemWijzers voor gemeenten
p. 8 | Democratie in Debat
p. 11 | Recensie ‘De Zweetvoetenman’

In dit
nummer
p. 2| Ondermijning
lokaal bestuur

Foto’s: Bart van Vliet

ProDemos komt naar je toe deze winter! In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn we door
het hele land te vinden. Met informatiebijeenkomsten,
verkiezingsfestivals, workshops voor licht verstandelijk
beperkten en natuurlijk de Scholierenverkiezingen. Lees er
alles over in deze speciale nieuwsbrief.

Naast een informatief doel, heeft de nieuwsbrief ook
nadrukkelijk als functie om de lezer enthousiast te maken
voor ons aanbod. De nieuwsbrief wordt ook ingezet als
corporate promotiemiddel.
De oplage van de papieren nieuwsbrief ligt doorgaans rond
de 4.000 exemplaren. Er zijn 2.400 abonnees.
H2.05 Jaarverslag
ProDemos legt publiekelijk verantwoording af over zijn
activiteiten en werkzaamheden. Het jaarverslag dat in het
voorjaar verschijnt, is een weergave van de activiteiten
van ProDemos over het afgelopen jaar. Het verslag wordt in
een beperkte oplage verspreid en voor het grote publiek
digitaal via de website ter beschikking gesteld.

En verder...
p. 3 | Verkiezingskrant in Gewone Taal
p. 4 | Stem jij ook?
p. 8 | Publicaties

In dit
nummer
p. 13 | Nacht van
de Dictatuur

p. 4–5 | In maart 2019 vinden de
waterschapsverkiezingen plaats. Voor
bijna alle waterschappen organiseren
we dit jaar de cursus Actief voor het
waterschap. In deze nieuwsbrief kijken we mee in
Waterschap Scheldestromen.

En verder...
p. 6 | Politieke podcasts voor de zomer
p. 7 | Achter de schermen bij de
rechtbank Amsterdam
p. 11 | Tentoonstelling Suze Groeneweg
p. 15 | #WOEST

H2.06 Netwerk ‘Ambassadeurs van de Democratie’
ProDemos heeft als missie om mensen te informeren over
en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. Dat
kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom werken we
veel samen met onderwijs, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties en partijen. We willen mensen
die al politiek actief zijn of werkzaam zijn in politiekbestuurlijke omgevingen meer mobiliseren. Daarom
hebben we het voornemen een netwerk ‘Ambassadeurs
van de Democratie’ op te zetten. Met hun inzet en
verhalen kunnen de ambassadeurs een belangrijke
bijdrage leveren aan het bereiken van onze missie. Een
ambassadeur draagt de missie van ProDemos uit en zet
zich een aantal malen per jaar actief in.
H2.07 Reserveringssysteem
De aanmeldingen van groepen en individuele bezoekers
aan Den Haag verlopen via het online reserveringssysteem van ProDemos. Het systeem wordt ook gebruikt voor
de planning van al onze activiteiten in het land, inzet van
personeel en het reserveren van de ruimtes in ons pand.
De groei van het aantal bezoekers en veranderingen in de
opzet van programma’s vergen met grote regelmaat
aanpassingen in dit systeem. Daarnaast vraagt het
systeem doorlopend onderhoud en technische ondersteuning.
H3 Verbetering klantreis en doelgroeponderzoek

Jaarverslag
2017

ProDemos is in 2018 gestart met het vergroten van inzicht
in de klantreis en met doelgroepenonderzoek.
Onder klantreis verstaan we de gehele weg die een
bezoeker aﬂegt wanneer deze bij ProDemos een

Activiteitenprogramma 2019 59

programma volgt en de ervaring die dat hem of haar geeft.
De klantreis verloopt via de oriëntatie op een bezoek
(veelal via de website), het reserveren ervan, het doorlopen van het daadwerkelijke programma, tot het verlaten
van het pand en alle opgedane indrukken daarbij. We
brengen dit traject in kaart voor verschillende bezoekersstromen. Vervolgens gaan we aan de slag met de verschillende verbetermogelijkheden die hieruit naar voren komen.
In 2019 voeren we verbeteringen door.
Met meer kennis over de behoeften en voorkeuren van onze
doelgroepen, verwachten we ons ons aanbod beter te
kunnen laten aansluiten bij hun vraag. Daarnaast denken
we dat meer kennis van onze doelgroepen onze marketing
kan verbeteren.

H4 Innovatie
ProDemos ontwikkelt ieder jaar nieuwe werkvormen of
past bestaande aan. Ook zijn we steeds op zoek naar
nieuwe manieren om onze boodschap bij onze doelgroepen
onder de aandacht te brengen. Om extra denkkracht en
creativiteit van buiten de organisatie te halen zijn wij in
2018 de samenwerking aangegaan met docenten en
studenten van creatieve opleidingen. Zo werken er in het
studiejaar 2018 – 2019 meer dan tien studenten aan de
ontwikkeling van interactieve werkvormen om jongeren en
jonge kiezers te betrekken bij de democratische rechtsstaat.

H KENNISONTWIKKELING EN KWALITEIT, COMMUNICATIE EN
INTERNE ORGANISATIE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Communicatie
Corporate website
Digitale nieuwsbrieven
Papieren nieuwsbrief
Jaarverslag

Direct
13.400
326.000
17.650
4.000
250

Indirect/
online
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Financiële kengetallen

Samenvatting begroting
Resultaat 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

BATEN
Subsidie BZK
Subsidie Tweede Kamer
Subsidie Eerste Kamer
Baten gesubsidieerde activiteiten
Opbrengsten projectopdrachten
Overige inkomsten

4.312.000
1.941.700
37.500
915.801
1.081.754
32.503

4.312.000
1.912.000
37.500
789.960
600.000
15.000

4.843.000
1.981.700
37.500
865.750
700.000
15.000

8.321.258

7.666.460

8.442.950

3.976.621
1.243.985
2.354.420
35.007

4.159.323
1.210.347
2.268.790
28.000

4.787.290
1.228.810
2.406.850
20.000

7.610.033

7.666.460

8.442.950

711.225

0

0

LASTEN
Personeelskosten
Vaste lasten
Kosten activiteiten
Saldo ﬁnanciële baten en lasten

SALDO
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A. Scholieren naar Eerste en Tweede Kamer

D. Gemeenten, provincies en waterschappen

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

2.084.685
893.400
2.978.085
141.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

Begrote benodigde subsidie

2.837.085

Begrote benodigde subsidie

B. Bezoekers van het Binnenhof
Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten
Begrote benodigde subsidie

840.985
170.800
1.011.785
124.000
887.785

E. Gerechtelijke instellingen
740.850
397.000
1.137.850
555.250
582.600

C. ProDemos op school

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

233.725
7.000
240.725
0

Begrote benodigde subsidie

240.725

F. ProDemos Online

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

306.610
236.150
542.760
45.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

70.400
45.000
115.400
0

Begrote benodigde subsidie

497.760

Begrote benodigde subsidie

115.400
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G. ProDemos Academie

ProDemos totaal

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

549.125
172.500
721.625
38.000

Begrote benodigde subsidie

683.625

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

H. Kennisontwikkeling en kwaliteit, communicatie
en interne organisatie
Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

694.720
285.000
979.720
0

Begrote benodigde subsidie

979.720

5.521.100
2.206.850
7.727.950
903.250

Begrote benodigde subsidie
Begrote subsidie BZK
Begrote subsidie Tweede Kamer

6.824.700
4.843.000
1.981.700

Begrote totale subsidie

6.824.700

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, het waterschap, de provincie,
het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

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

