Projectomschrijving Klassenbezoek@Gemeentehuis (voor gemeenten)
Klassenbezoek@Gemeentehuis is een programma van ProDemos met als doel: jongeren kennis laten
maken met de lokale politiek. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de opdracht om
actief burgerschap te bevorderen.
ProDemos en de gemeente voeren samen het project Klassenbezoek@Gemeentehuis uit. De locatie is
bij voorkeur de raadszaal van de gemeente waar de leerlingen zelf woonachtig zijn. De raadszaal
fungeert als een bijzonder leslokaal, waarbij het gebruik van de microfoons een aantrekkelijk ingrediënt
is van het bezoek. Voor de deelnemers is dit een aansprekende entourage. Het levert een spannende
belevenis op. Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief programma van twee uur
aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de groep.

Er zijn twee programma’s waarin een rollenspel het hoofdonderdeel vormt:
* 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.
Rollenspel
Na een korte theoretische instructie aan de hand van het gemeentelijk Krachtenveld, waarin de rollen uit het
rollenspel aan de orde komen: raadsleden, fracties, wethouders en burgemeester, speelt de klas een rollenspel. Het
begrip volksvertegenwoordiging komt aan de orde en gaat leven tijdens het spel.
De deelnemers leren door het naspelen van een gemeenteraadsvergadering hoe dat gaat. Zij ervaren in dit spel
de keuzes waar politici mee te maken hebben. Door in de huid van een raadslid te kruipen, ervaren de
leerlingen/studenten hoe ze hun standpunt moeten bepalen en hoe politieke besluitvorming werkt. Ze
debatteren over een plan voor organiseren van een festival binnen de gemeente.

Na afloop van het spel bespreken de deelnemers hun ervaringen met twee echte raadsleden. Ook
andere “brandende” kwesties binnen de gemeente kunnen de jongeren dan met de echte politici
bespreken. Dit gesprek wordt ervaren als drempelverlagend.
Programma en tijdsplanning
• Introductie en Krachtenveld gemeente (20 min.)
• Rollenspel gemeenteraad (70 min.)
• Nabespreking van het rollenspel met politici (30 min.)
Voorkennis van de leerlingen
•
Vmbo bb/kb, mbo entree en mbo 2:
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (bb en kb) zijn de laagste niveaus van het
vmbo. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn niveau 1 en 2 de laagste niveaus. Leerlingen die
niveau 1 volgen, krijgen geen startkwalificatie. Bovendien geldt voor niveau 1 een ‘drempelloze
instroom’. Voor niveau 2 hebben leerlingen (meestal) vmbo-bb nodig. Doorgaans zijn deze klassen
kleiner dan gemiddelde vmbo-tl- en havo-/vwo-klassen.
•
Havo, vwo, mbo 3 en mbo 4:
Op de hogere niveaus van het middelbare onderwijs worden er vanuit twee vakken politieke excursies
georganiseerd:
• Maatschappijleer (mal): Iedere havo-/vwo-leerling heeft gedurende één schooljaar het vak
maatschappijleer. Gedurende dit jaar komen de thema’s parlementaire democratie, rechtsstaat,
verzorgingsstaat en pluriforme samenleving aan bod.
• Maatschappijwetenschappen (maw): Leerlingen die maatschappijwetenschappen volgen, doen in 5
havo of 6 vwo examen in dit vak. Deze leerlingen hebben het verplichte vak mal waarschijnlijk al
afgerond (al is het mogelijk dat een school de vakken mal en maw in hetzelfde schooljaar laat starten).
De thema’s die bij maw worden geëxamineerd zijn: politieke besluitvorming, massamedia en
criminaliteit. De klassen maw zijn doorgaans iets kleiner dan de klassen mal.

Info over het mbo
Het mbo kent een drievoudige kwalificering: leren, loopbaan en burgerschap. Jongeren, volwassenen,
werknemers, werkzoekenden, inburgeraars en herintreders worden opgeleid voor een beroep, een
vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Voor deze excursie
komen de leerlingen vanuit het onderdeel burgerschapsvorming naar de raadzaal. Voorkennis en leeftijd
van deze leerlingen is vaak heel gevarieerd.
Meer informatie via: gastles@prodemos.nl

