DOCENTENDAG
MAATSCHAPPIJLEER
vrijdag 15 februari 2019
Grote Kerk, Den Haag
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Inschrijven kan vanaf
maandag 3 december 2018.
prodemos.nl/docentendag

De Docentendag Maatschappijleer is een dag (en avond)
boordevol lezingen, workshops en excursies, speciaal
voor docenten maatschappijleer, maatschappijkunde,

De Docentendag is dé plek om ervaringen uit te wisselen
met collega's, inspiratie op te doen en nieuwe materialen
en programma's te ontdekken.

maatschappijwetenschappen
In deze folder vindt u een greep uit het programma.
Ga naar www.prodemos.nl/docentendag voor uitgebreide
beschrijvingen van alle lezingen, workshops en excursies.

en burgerschap.

Avondprogramma

Voor de
liefhebb
er

Donderdag 14 februari 2019
Het avondprogramma vindt plaats in de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. Een prachtige,
historische locatie waar we ons gaan verdiepen
in het parlementaire stelsel. Zou de democratie
gebaat zijn bij invoering van een bindend
correctief referendum, early voting en een direct
gekozen formateur? Versterken we de rechtsstaat
met het instellen van een Constitutioneel Hof?

Programma (19.30–00.00 uur)

Dagprogramma
Vrijdag 15 februari 2019
De Docentendag duurt van 10.00 uur tot 16.45 uur
(inloop tussen 9.00 en 10.00 uur) en wordt
afgesloten met een borrel. De openingslezing is
van Erik Akerboom (korpschef van de Nationale
Politie) en gaat over ondermijnende criminaliteit.
Hierna volgen twee rondes waarin u kunt kiezen
uit workshops, lezingen en excursies. De derde
ronde is een afsluitende plenaire sessie met
minister Arie Slob. De Docentendag vindt plaats
in de Grote Kerk en bij ProDemos.

FOTO: ARENDA OOMEN

Inloop met koﬃe en thee
Welkom door NVLM-voorzitter Hans Teunissen en
voorzitter van de Eerste Kamer Ankie BroekersKnol
Lezing door Tom van der Meer over democratische
vernieuwing (vanuit zijn rol als lid van de staatscommissie parlementair stelsel)
Reacties van Marcel ten Hooven (parlementair
journalist) en Iris Korthagen (onderzoeker
Rathenau Instituut)
Plenair debat met panel (Tom van der Meer, Marcel
ten Hooven en Iris Korthagen)
Borrel bij Dudok

Arie Slob

Erik Akerboom

Lezingen, workshops
en excursies
Een greep uit het aanbod in de
eerste en tweede ronde:

Lezingen
Denkkader polarisatie: inzicht in
de dynamiek van wij-zij-denken
Bart Brandsma
Retourtje Brussel-Den Haag:
nationale invloed op EU-beleid
Dr. Mendeltje van Keulen
Binnen en buiten de wet in
Noord-Korea
Prof. dr. R.E. Breuker
Sociale media in de politiek:
zegen of vloek?
Dr. K.T.E. Jacobs
Het Wilhelmus voorbij. Burgerschapsonderwijs in politiek Den
Haag en in de praktijk
Dr. Bram Eidhof
Framing van immigratie en
integratie
Prof. dr. R. Vliegenthart
Het is maar net hoe je het
bekijkt? over de politieke
relevantie van culturele frames
Dr. Willem de Koster

Workshops
Staatssecretaris Mark Harbers
geeft een gastles over migratie
Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Starten met debatteren in de klas
DebatUnie

Omgaan met wij-zij-denken en
polarisatie in de klas
Pax for Peace
De klas als democratische
oefenplaats – gedrag zegt
zoveel meer dan woorden
Stichting School en Veiligheid
Nadenken over dilemma’s rond
strafrechtpleging en waarheidsvinding
Hogeschool van Amsterdam
Hoe breng je democratie dichterbij jongeren? De werkwijze
van Dreamocracy
Dreamocracy
Rollenspel Europese besluitvorming voor havo/vwo: de
chocoladerichtlijn
EDIC
Een nieuwe methodiek voor het
examenjaar van maatschappijkunde
Christa Driessen
Duurzaam, budget of de dijk:
zeg het maar
Unie van Waterschappen
Interactie in de klas: lesgeven
over controversiële thema’s
Universiteit van Amsterdam

Voorstelling
Kleurles
Live Your Story & Wunderbaum

Excursies
Kabinet van de Koning
De Grafelijke Zalen
Rondleiding: politieke powervrouwen
Algemene Rekenkamer
Hoge Raad
VIP-excursie Tweede Kamer

November 2018

Toegangsprijzen

Standaardprijs
Abonnees M&P en
leden NVLM
Studenten

Dagprogramma

Avondprogramma

€ 180,–

€ 37,50

€ 165,–
€ 85,–

€ 37,50
€ 37,50

Aanmelden kan van 3 december 2018 tot en met
20 januari 2019. Er zijn 120 plaatsen beschikbaar
voor het avondprogramma, en 500 voor het
dagprogramma. Wees er snel bij!

Organisatie
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
(070) 757 02 00
www.prodemos.nl
Nederlandse Vereniging van Leraren
Maatschappijleer (NVLM)
www.nvlm.nl

Vragen?
Mail: docentendag@prodemos.nl

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

