Houd vooral de website in de gaten voor actueel
lesmateriaal over de aanstaande verkiezingen!
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Lesmateriaal:
• Gratis digitale lesbrief Politiek in Praktijk. In de
lesbrief vindt u een toegankelijke werkvorm over
een actueel onderwerp die u direct kunt
gebruiken in de les. U ontvangt deze lesbrief
circa 5 keer per jaar per e-mail.
prodemos.nl/nieuwsbrief
• Gratis lesmateriaal op onze website.

Politiek in
de praktijk

Bekijk ons lesmateriaal op
prodemos.nl/lesmateriaal

Een afwisselend en interactief
programma, met voldoende
visualiserende onderdelen,
wat het voor de doelgroep
prikkelend en interessant
maakt.
– Arno, docent praktijkonderwijs

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
praktijkscholen
Prodemos.nl/praktijk

ProDemos
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2511 AA Den Haag
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Democratie en rechtsstaat: het gaat over
iedereen! Maar hoe zorg je ervoor dat het op
een leuke en interactieve manier wordt
gebracht en dat leerlingen worden geactiveerd?
Wij helpen je graag op weg!

Politiek is geen
ver-van-je-bed-show!

Politiek gaat bij onze leerlingen
echt leven door het zelf te ervaren!
– Janne, docent praktijkonderwijs

Hoe kun je het thema burgerschap op
een toegankelijke, interactieve en boeiende manier behandelen? Hoe zorg je
ervoor dat politiek gaat leven bij leerlingen? ProDemos heeft voor praktijkscholen gratis programma’s over de
Nederlandse politiek ontwikkeld waarin

‘ervaren’ centraal staat. Daarnaast bieden we op maat gemaakt lesmateriaal.
Kom naar politiek Den Haag, het
gemeente- of provinciehuis of gebruik
ons lesmateriaal zelf tijdens de les.
Informeer bij ProDemos naar de mogelijkheden in jouw gemeente en provincie.

Democracity op het gemeentehuis

Klassenbezoek@Gemeentehuis

De klas vormt de gemeenteraad van de fantasiestad
Democracity. Leerlingen moeten onderhandelen,
argumenten bedenken en keuzes maken om samen
van Democracity de perfecte stad te maken. Na het
spel mogen de leerlingen vragen stellen aan
raadsleden en/of wethouders.

Ga met de klas naar het gemeentehuis, waar de
leerlingen plaatsnemen in de stoelen van de
raadszaal en kennismaken met de lokale politiek.
Ze kunnen al hun vragen stellen aan raadsleden en
leren hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen in de
gemeente.

Duur: 2 uur

Duur: 2 uur

Dagje Binnenhof voor praktijkscholen

Provinciespel

Tijdens dit programma brengen de leerlingen een
bezoek aan de Tweede Kamer, ontdekken ze het
Binnenhof en bouwen ze samen hun eigen stad. Ze
zien hierdoor met eigen ogen hoe dicht politiek bij
ze staat. Tijdens dit programma wordt een variant
op Democracity gespeeld: het spel Stad bouwen.

Het doel van het Provinciespel (op het Provinciehuis, mét Statenleden!) is dat de leerlingen samen
besluiten nemen over de inrichting van de
provincie. Zo ervaren ze dat overleg, argumentatie,
meerderheid en overeenstemming nodig zijn in een
democratische samenleving.

Duur: 3 uur

Duur: 2 uur

