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Lesmateriaal
Behandel democratie en rechtsstaat in de klas:
• Gratis lesmateriaal op onze website
• Gratis Onderwijskrant Actueel: circa 5 keer per
jaar een digitale nieuwsbrief met werkvormen
rond een actueel onderwerp
• Werkvormenboekjes te bestellen via onze
webshop
• Houd vooral de website in de gaten voor actueel
lesmateriaal over de aanstaande verkiezingen!

Burgerschap
en ProDemos

Bekijk ons lesmateriaal op
prodemos.nl/lesmateriaal

Het gevoel van afstand wordt
verkleind. Het maakt het
onderwerp politiek beeldend
voor onze studenten. Ervaren
is de beste manier van leren.
– Docent mbo Mondriaan

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
voor het mbo
prodemos.nl/mbo

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

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

Wat zijn jouw rechten? Mogen politici doen
wat ze willen? Hoe kun jij invloed uitoefenen?
ProDemos biedt uiteenlopende gratis
programma’s en materialen om jongeren en
jongvolwassenen wegwijs te maken in de
wereld van democratie en rechtsstaat.
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Politiek gaat over iedereen
Gastlessen

Bezoek politiek Den Haag

ProDemos verzorgt op de onderwijsinstelling
gastlessen over democratie en rechtsstaat. Denk
aan een gastles regels en rechten of over politieke
partijen. Ook bieden we een gastles rechtspraak +
rechtbankbezoek aan.

De klas ervaart door middel van interactieve
werkvormen en een bezoek aan de Tweede Kamer
hoe de nationale politiek werkt. Door er te zijn
en te ervaren wordt de afstand verkleind en leren
de studenten ook wat ze zelf kunnen doen om
politieke invloed te hebben.

Duur: 1 á 2 lesuren per onderwerp (plus eventueel
een rechtbankbezoek)

Duur: 3 of 5,5 uur

Klassenbezoek@gemeentehuis

Provinciespel

De studenten maken op het gemeentehuis kennis
met de lokale politiek, gaan in gesprek met
raadsleden en leren hoe ze zelf invloed uit kunnen
oefenen in de gemeente.

Tijdens het Provinciespel (op het Provinciehuis,
mét Statenleden!) nemen de studenten samen
besluiten over de inrichting van de provincie.
Ze ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid
en consensus nodig zijn in een democratische
samenleving.

Beleef de politiek
Om docenten op het mbo te ondersteunen bij het uitvoeren van de
kwalificatie-eisen Loopbaan en
Burgerschap (LB), heeft ProDemos
verschillende gratis programma’s en
producten ontwikkeld. Ga bijvoorbeeld op de onderwijsinstelling aan
de slag met een gastles, bezoek de
rechtbank, het stadhuis of het
provinciehuis of kom naar politiek
Den Haag! Informeer bij ProDemos
naar de mogelijkheden in uw
provincie of gemeente.

Duur: 2 uur
Duur: 2 uur

Het is lekker interactief en studenten
krijgen echt een beeld bij ‘de politiek’.
– Docent mbo

Op een speelse
en interactieve
manier thema 3
van Loopbaan en
burgerschap af
kunnen tikken!
– Docent mbo
Burgerschap

