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Verkiezingen in de klas

ProDemos in de klas
Zelf met de democratie aan de slag? Ook voor in de
klas biedt ProDemos kant-en-klaar lesmateriaal aan.
• Wil je graag actuele gebeurtenissen in de les
behandelen? ProDemos verstuurt circa 5 keer per
jaar gratis de digitale Onderwijskrant Actueel
met werkvormen over een actueel onderwerp:
prodemos.nl/nieuwsbrief.
• Zelf een les samenstellen rondom een thema uit
de democratie of rechtsstaat?
Op prodemos.nl/leren vind je werkvormen
voor ieder onderwijsniveau.

2019 is een druk verkiezingsjaar met de Provinciale
Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in
maart en de Europese Parlementsverkiezingen in mei.
Ook wordt de Eerste Kamer verkozen. ProDemos helpt
om de verkiezingen op een aantrekkelijke manier in
de klas te behandelen.

Scholierenverkiezingen

Stem Magazine

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de
Europese Verkiezingen organiseert ProDemos Scholierenverkiezingen. Voordat de volwassenen kunnen stemmen, mogen
leerlingen van het voortgezet onderwijs eerst hun stem laten
horen. Hoe zou de Nederlandse politiek eruitzien als jongeren
voor het zeggen hadden?

Om de Provinciale Statenverkiezingen te behandelen in de les
brengt ProDemos in samenwerking met de Eerste Kamer
het STEM-magazine uit met
onder andere: Wie zit waar in
de Statenzaal? Wat speelt er in
de provincie? Stemmen of niet?
en Voorspel de Uitslag!
prodemos.nl/magazines

Deelnemen kan gratis via scholierenverkiezingen.nl.

Beleef de
politiek!

Politieke webshop
In onze webwinkel vind je diverse onderwijsmaterialen en -kranten, lespakketen, politieke
spellen en posters voor in de klas.
prodemos.nl/webshop

Educatienieuwsbrief

Specia
al
voor
docent
en

Op de hoogte blijven van de nieuwste educatieve programma’s van ProDemos en de laatste
ontwikkeling op het gebied van burgerschapsonderwijs? Abonneer je dan op de ProDemos
educatienieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief speciaal voor docenten
wordt ongeveer 10 keer per jaar verstuurd:
prodemos.nl/nieuwsbrief.

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
voortgezet onderwijs

prodemos.nl/vo
ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

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

Wat doen politici eigenlijk? Met welke onderwerpen die de politiek bespreekt heb ik zelf te
maken? En kan ik als minderjarige ook al invloed
uitoefenen? Op al deze en andere vragen
over onze democratie krijgen leerlingen
antwoord tijdens de gratis educatieve
programma’s van ProDemos.

Het maakt voor onze
leerlingen beter zichtbaar
wat politiek inhoudt dan
wanneer ze alleen theorie
“uit het boek” zouden
behandelen.
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Democratie Dichtbij

Bezoek Politiek Den Haag

ProDemos biedt in heel Nederland educatieve
programma’s om scholieren te betrekken bij de
democratische rechtsstaat. Door leerlingen zelf
na te laten denken over de voorzieningen in
hun provincie of belangrijke projecten in hun
gemeente brengt ProDemos de democratie dichtbij.
Informeer bij ProDemos naar de mogelijkheden in
jouw provincie of gemeente.

Met innovatieve werkvormen en een bezoek aan de
Tweede Kamer leert ProDemos jouw leerlingen hoe de
politiek werkt en brengt zo de democratie tot leven.
Een bezoek aan de Eerste Kamer ( EK ) en Ridderzaal ( RZ )
wordt ook in verschillende programma’s aangeboden.

Docent – 4 havo

Dagprogramma Politiek
Tijdens het dagprogramma van
ProDemos maken leerlingen op
een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze kennis met de
wereld van de politiek en democratie. Ze gaan met elkaar in
debat in het ProDemos-parlement,
leren over democratische normen
en waarden in het DemocratieLAB
en nog veel meer.

Wetloop: Volg de weg
van het wetsvoorstel
Aan het begin van de dag stemt de
klas voor het wetsvoorstel dat die
dag centraal komt te staan. Daarna
kruipen de leerlingen in de rol van
Kamerlid, minister, journalist of
actieve burger en ontdekken ze
hoe deze mensen invloed hebben
op wetgeving.

Wie had de Macht?
Toen het Binnenhof werd
gebouwd, had een kleine elite
de macht. Tegenwoordig kan
iedereen invloed uitoefenen. Via
historische personages zoals stadhouders en koningen ontdekken
leerlingen hoe de macht door de
eeuwen heen is verschoven en
burgers steeds meer rechten
kregen. Tot slot: hoe ziet de ideale
democratie eruit?

Duur: 3 uur | vmbo
Duur: 5,5 uur | vmbo/havo/vwo
TK | Optioneel: EK RZ

Politiek in Vogelvlucht

Politiek gaat over jou
ProDemos biedt gratis programma’s en lesmateriaal aan om
leerlingen in het voortgezet
onderwijs op een leuke, laagdrempelige en interactieve manier
te betrekken bij politiek en
rechtsstaat. Het aanbod sluit aan

bij de doelstellingen van de
vakken Maatschappijleer en
Geschiedenis. Laat jouw leerlingen ervaren dat politiek
geen ver-van-je-bed-show is,
maar dat ook zij invloed kunnen
uitoefenen.

In Politiek in Vogelvlucht komen
alle Haagse hoogtepunten in
sneltreinvaart voorbij: een GPSspeurtocht over het Binnenhof,
een politieke crisis in de
Democratie Experience, maar ook
de eigen invloed op de politiek in
‘Allemaal naar het Stemlokaal’.

Duur: 3 uur | vmbo/havo/vwo
TK | Optioneel: RZ

Provinciespel

Klassenbezoek
@gemeentehuis

Gastles rechtspraak
en rechtbankbezoek

Tijdens het Provinciespel
(op het Provinciehuis, met
Statenleden!) neemt de klas
samen besluiten over de
inrichting van de provincie. De
leerlingen ervaren dat overleg
en debat nodig zijn in een
democratische samenleving.

De klas maakt kennis met de
lokale politiek op het
gemeentehuis. Leerlingen gaan
in gesprek met raadsleden en
leren hoe je zelf invloed kunt
uitoefenen in de gemeente.

Tijdens een gastles op school
speelt de klas een rechtszaak
na en leren de leerlingen meer
over rechtspraak in Nederland.
Vervolgens bezoeken ze een
zitting op de rechtbank.

Duur: 2 uur | vmbo/havo/vwo

Duur gastles: 1,5 uur |
Duur zitting: varieert per
arrondissement |
vmbo/havo/vwo

Duur: 2 uur | vmbo/havo/vwo

EK TK RZ

Duur: 3 uur | havo / vwo

Kamervragen Nieuw!
In Kamervragen starten klassen
met het bepalen van het nieuws
dat zij die dag willen behandelen.
Ook bedenken leerlingen eigen
vragen. Na een bezoek aan de
Tweede Kamer volgt een
afwisselende, interactieve
talkshow en gaan de scholieren
met Tweede Kamerleden in
gesprek over hun onderwerpen.

Duur: 4 uur | havo/vwo
TK

EK TK RZ

Jongerengemeenteraad
Leerlingen bedenken zelf een
plan voor hun gemeente. Het
plan dat tijdens de ‘jongerenraadsvergadering’ op het
stadhuis de meeste stemmen
haalt wordt echt uitgevoerd
door de gemeenteraad.

Duur: hele dag op het
gemeentehuis |
vmbo/havo/vwo

