Informatie voor gemeenten

Klassenbezoek@Gemeentehuis
Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van scholen die op bezoek willen komen op het
gemeentehuis. Een uitstekende kans om de leerlingen meer te vertellen over de werking van de
lokale politiek!
Dit kan met het gratis educatieve programma Klassenbezoek@Gemeentehuis. Een begeleider van
ProDemos komt hiervoor naar de gemeente toe. In het programma is ook een rol weggelegd voor
gemeenteraadsleden.

Doelen van dit programma
•
•
•

Leerlingen worden wegwijs op het gemeentehuis en maken kennis met de lokale politiek.
Ondersteuning van het onderwijs bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.
Raadsleden komen in contact met jongeren en krijgen de gelegenheid een inhoudelijk
gesprek met hen te voeren.

Doelgroep
Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs.
De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief programma aangeboden, afgestemd op het
onderwijsniveau van de groep.
Er zijn twee versies van dit programma:
•
•

voor vmbo bb/kb, mbo entree en mbo 2
voor havo, vwo, mbo 3 en mbo 4

Voor leerlingen uit vmbo-tl kiest ProDemos in overleg met de docent voor één van beide
programma’s.
NB: Wil de gemeente ook graag leerlingen van het praktijkonderwijs ontvangen? Dan is een ander
programma geschikter: Democracity. ProDemos heeft hiervoor een aangepaste handleiding
ontwikkeld. Zie hiervoor: programma’s/democracity/

Inhoud van het programma
Het programma duurt 2 uur en vindt plaats in de raadzaal. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•

Krachtenveld gemeente (20 min.)
Politiek rollenspel (70 min.)
Vraaggesprek met raadsleden (30 min.)

Het eerste onderdeel is een korte theoretische instructie over het ‘krachtenveld’ in de gemeente.
Hierbij gaat het over de rollen die ook terugkomen in het rollenspel: raadsleden, fracties, wethouders
en burgemeester.
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Het tweede onderdeel is een rollenspel. De deelnemers spelen een gemeenteraadsvergadering na en
ervaren zo met wat voor keuzes politici te maken hebben. Ze kruipen in de huid van een raadslid en
komen erachter hoe ze hun standpunt moeten bepalen en hoe politieke besluitvorming werkt. Ze
debatteren over een plan voor het organiseren van een festival binnen de gemeente.
Bij het derde en laatste onderdeel bespreken de deelnemers hun ervaringen met twee echte
raadsleden. Ze kunnen hierbij ook kwesties aansnijden die in de gemeente spelen en die hen aan het
hart gaan. Dit gesprek wordt door alle deelnemers vaak ervaren als drempelverlagend.

Tot slot
ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal het gemeentehuis ervaren moeten hebben.
Daar willen wij graag samen met uw gemeente aan werken!

Praktische gegevens
•
•
•
•

Reserveren voor dit programma kan via ons online planningssysteem. De boekingslink vind je
via prodemos.nl/programmas/klassenbezoekgemeentehuis.
De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.
ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding. Daar heeft de gemeente
geen omkijken naar.
Het aanbod is gratis voor zowel de gemeente als de scholen. ProDemos bekostigt dit met
subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie: gastles@prodemos.nl
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