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Onderscheiden doelgroepen

Dit Activiteitenprogramma beschrijft de activiteiten van ProDemos in 2021 op projectniveau, inclusief begroting en het beoogde
bereik. Het Activiteitenprogramma wordt
jaarlijks opgesteld door het managementteam.

We beschrijven de activiteiten per doelgroep. We onderscheiden de volgende doelgroepen:
1. Kinderen en jongeren
Binnen deze groep onderscheiden we:
1.1 leerlingen in het basisonderwijs
(groep 7/8)
1.2 leerlingen in het voortgezet onderwijs, incl. praktijkonderwijs
1.3 leerlingen in het (voortgezet)
speciaal onderwijs
1.4studenten in het mbo
2. Volwassenen
Binnen deze groep onderscheiden we:
2.1 algemeen publiek
2.2 mensen die moeilijker toegang
vinden tot informatie over democratie
en rechtsstaat
3. Professionals
Binnen deze groep vallen professionals
in het onderwijs zoals leraren (in opleiding), alsook professionals die werken
bij de instituties van de democratische
rechtsstaat (bijvoorbeeld bij gemeenten,
provincies, rechtbanken) en in het openbaar bestuur. Voor ProDemos zijn deze
professionals van belang, omdat zij ons
als intermediair helpen om burgers en
scholieren te bereiken.
Tot slot werken we op verschillende
manieren samen met universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen.

Het strategisch plan en het Activiteitenprogramma worden jaarlijks vastgesteld door
de Raad van Toezicht. Vervolgens worden
beide voor 1 oktober ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer als onderdeel
van de subsidieaanvraag voor het komende
jaar.

Inhoud
Na een inleidend hoofdstuk over de hoofdlijnen in 2021 volgen zeven hoofdstukken (A
tot en met G) die de activiteiten van
ProDemos in 2021 beschrijven – eerst
globaal, daarna op projectniveau. Elk hoofdstuk bevat een tabel met cijfers die het
beoogd bereik weergeven. Direct bereik
staat voor activiteiten waarbij sprake is van
direct contact met de doelgroep, bijvoorbeeld via een gastles of educatief
programma. Bij indirect bereik gaat het om
bijvoorbeeld het downloaden van een
brochure. Hoofdstuk H beschrijft tot slot hoe
we voortdurend en systematisch werken aan
de kwaliteit van ons werk en de interne
organisatie, aan kennisontwikkeling en hoe
we publiciteit aan ons werk geven.

Bij enkele activiteiten in dit Activiteitenprogramma is sprake van directe inkomsten
uit de verkoop van materialen, abonnementen of toegangsbewijzen. Dit staat
vermeld bij de betreffende projecten.
Aanvullend op het Activiteitenprogramma
voert ProDemos opdrachten tegen betaling
uit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om StemWijzers en uitvoeringen van de cursus
Politiek Actief in opdracht van gemeenten
en provincies. Deze opdrachten staan, voor
zover we die op dit moment al kennen voor
2021, beschreven in dit Activiteitenprogramma.

Dit onderscheid in doelgroepen is terug te
zien in de nummering van de paragrafen.

Wijze van ﬁnanciering
Het Activiteitenprogramma geeft een integraal beeld van de voorgenomen activiteiten
van ProDemos in 2021. Daarmee fungeert
het als inhoudelijke onderbouwing van de
structurele subsidies van respectievelijk het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en van de Tweede
Kamer. Een gedeelte van de subsidie van de

Fotografie: Bart van Vliet

Het Activiteitenprogramma sluit aan op het
strategisch plan, waarin het beleid van
ProDemos voor de komende vier jaar staat
beschreven. Het strategisch plan wordt jaarlijks herzien.

Tweede Kamer is geoormerkt voor speciﬁeke
projecten; deze zijn in dit document van een
herkenbaar icoontje voorzien. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie is sinds de
oprichting van ProDemos stakeholder van
ons werk – de bijdrage daarvan is verdisconteerd in de BZK-subsidie.
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ProDemos in 2021

“ProDemos is een inspirerende organisatie die zich sterk
maakt om de concepten die ten grondslag liggen aan de
democratische rechtsstaat te vertalen op een aansprekende manier voor een diverse doelgroep. De organisatie
slaagt hier goed in en is onvermoeibaar gedreven dit werk
voort te zetten. ProDemos staat voor een aantal grote
uitdagingen.” Zo luidden de eerste zinnen van de conclusie
van de visitatiecommissie in oktober 2019. Dat was nog
buiten corona gerekend.
In maart 2020 zijn veel van onze educatieve activiteiten
abrupt tot stilstand gekomen als gevolg van de coronamaatregelen. Er zijn online alternatieven ontwikkeld die we ook
in 2021 zullen blijven inzetten. In het najaar van 2020 zijn
de educatieve activiteiten in Den Haag en in het land (op
scholen, gemeente- en provinciehuizen en rechtbanken)
weer gestart, uiteraard binnen de geldende coronamaatregelen. Scholen toonden zich in het najaar van 2020 nog
terughoudend als het gaat om het organiseren van een
excursie, zoals naar Den Haag, of een gastles op school. We
hopen dat het aantal activiteiten weer snel zal toenemen.
De Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 kunnen hiervoor een mooie aanjager zijn. Maar het moge duidelijk zijn
dat de in 2021 geldende maatregelen ter voorkoming van
verspreiding van het coronavirus medebepalend zullen zijn
voor ons bereik.
Renovatie Binnenhof
Een andere grote uitdaging die ons te wachten staat, is de
eerder uitgestelde renovatie van het Binnenhof, die halverwege 2021 zal starten. De Eerste en Tweede Kamer
verhuizen naar hun tijdelijke locaties. De Ridderzaal zal
gedurende de renovatie niet toegankelijk zijn voor het
publiek. Voor onze activiteiten heeft dat grote gevolgen:
voor de inhoud van de programma’s en voor de logistiek.
Vanaf september 2021 zullen we vernieuwde programma’s
aanbieden voor zowel de bezoekende schoolklassen als de
toeristische bezoekers.

Educatieve programma’s in Den Haag en meer in het land
In de situatie dat de Tweede Kamer gehuisvest is op de
tijdelijke locatie is de ruimte om leerlingen te ontvangen
beperkt. Dit maakt dat de komende jaren niet alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs het parlement zullen
kunnen bezoeken. Om toch invulling te geven aan deze
opgave uit het regeerakkoord1 en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan het burgerschapsonderwijs,
zet ProDemos in op meer activiteiten in het land. We
ontwikkelen hiervoor een programma dat de memorabele
beleving van het parlement ook buiten Den Haag mogelijk
maakt.
Omdat we niet alle leerlingen van het voortgezet onderwijs
een educatief programma in Den Haag kunnen bieden,
maken we de keuze om allereerst in te zetten op het
vergroten van het aandeel vmbo-scholieren. Op dit
moment is ongeveer 28% van de ons bezoekende scholieren afkomstig uit het vmbo. Dit terwijl grofweg 60% van
de Nederlandse middelbare scholieren op het vmbo zit. We
willen toe naar een meer evenredige verdeling van de
schoolniveaus onder de ons bezoekende scholieren. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de
opkomst onder beroepsgericht opgeleide jongeren problematisch laag is en adviseert bijvoorbeeld de Raad voor het
Openbaar Bestuur dan ook om het burgerschapsonderwijs
juist onder deze groep te versterken.
Tweede Kamerverkiezingen
Op 17 maart 2021 vinden er Tweede Kamerverkiezingen
plaats. ProDemos biedt rondom verkiezingen een uitgebreid aanbod aan activiteiten en producten om ervoor te
zorgen dat mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen
uitbrengen.

1 Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017): “Ook maken we het mogelijk dat
alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken.”
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Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie over de democratische
rechtsstaat. Zo maken we een verkiezingskrant in gewone
taal voor laaggeletterden, organiseren informatiebijeenkomsten in het hele land voor bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders en organiseren verschillende activiteiten voor
mensen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast
maken we lesmateriaal voor het onderwijs en organiseren
we Kinder- en Scholierenverkiezingen. Met de vernieuwde
StemWijzer ten slotte verwachten we een groot publiek te
bereiken.
Voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 gaan we opnieuw naar de stembus, voor
de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop naar deze
verkiezingen verwachten we in 2021 veel cursussen politiek
actief te zullen uitvoeren, een mooie manier om mensen te
interesseren voor een eventueel raadslidmaatschap. Deze
cursussen voeren we veelal uit in opdracht van gemeenten,
waarbij we ons in het bijzonder richten op groepen die
momenteel ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. In
de tweede helft van 2021 bereiden we ons verder voor op
de gemeenteraadverkiezingen en ontwikkelen we hiervoor
materialen zoals verkiezingskranten en lesmateriaal. Ook
maken we StemWijzers in opdracht van gemeenten.
Ontwikkelingen burgerschapsonderwijs
In november 2019 heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het wetsvoorstel aanscherping
burgerschapsopdracht onderwijs ingediend bij de Tweede
Kamer. In het najaar van 2020 zal de besluitvorming hieromtrent plaatsvinden. Het wetsvoorstel beoogt scholen
meer duidelijkheid te geven over de invulling van het
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burgerschapsonderwijs. De activiteiten van ProDemos
sluiten goed aan bij alle vier de onderscheiden pijlers:
democratische rechtstaat, maatschappelijk handelen,
omgaan met verschillen en omgaan met conflicten, bijvoorbeeld door leerlingen te laten debatteren over een maatschappelijk probleem en door leerlingen te laten ervaren
hoe ze zelf invloed kunnen hebben op politieke besluiten.
Daarmee vormt ons aanbod, op school, in het land en in
Den Haag, een waardevolle bijdrage aan de invulling die
scholen kunnen geven aan de nieuwe wet.
Interne organisatie
In 2021 krijgt ProDemos een nieuwe directie, ter opvolging
van de huidige waarnemend directeur- bestuurder en waarnemend adjunct-directeur. De directie zal het op verzoek
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde integrale verbeterplan (mei 2020)
verder uitvoeren, met als belangrijkste doel om een prettige en veilige werkomgeving te zijn voor alle medewerkers.
Ter afsluiting
Dit Activiteitenprogramma geeft een overzicht van de vele,
diverse activiteiten die ProDemos in 2021 zal uitvoeren,
gericht op verschillende doelgroepen. Al onze activiteiten
dienen onze missie, het informeren over en betrekken van
mensen bij de democratische rechtsstaat, vanuit de visie
dat onze democratie en rechtsstaat permanent onderhoud
vergen en niet kan bestaan zonder actieve burgers.
ProDemos levert hier in 2021 en verder graag haar
bijdrage aan.
Sjef van Gennip
Waarnemend directeur ProDemos
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A
Scholieren naar de
Eerste en Tweede Kamer
ProDemos biedt scholen van alle niveaus in het voortgezet onderwijs en mbo een
gratis educatief programma in politiek Den Haag. De kern van onze programma’s
is dat we jongeren een memorabele en leerzame ervaring bieden waarbij ze kennismaken met de parlementaire democratie, om zo hun betrokkenheid bij de
democratische rechtsstaat te bevorderen.

In het regeerakkoord (2017) is vastgelegd dat het kabinet
het mogelijk wil maken dat elke leerling uit het middelbaar
onderwijs het parlement in Den Haag bezoekt1, wat neerkomt op circa 180.000 leerlingen per jaar. Tegelijkertijd
start in de zomer van 2021 de jarenlange grootschalige
renovatie van het Binnenhof, waarbij de Eerste en Tweede
Kamer tijdelijk op andere locaties gehuisvest zullen zijn.
ProDemos spant zich tot het uiterste in om gedurende de
renovatie van het Binnenhof zoveel mogelijk leerlingen uit
het voortgezet onderwijs een educatief programma in Den
Haag te bieden.
Het is nog onduidelijk wat in deze nieuwe situatie het
maximaal mogelijke aantal leerlingen zal zijn. Dit is onder
meer afhankelijk van de capaciteit van de tijdelijke huisvesting van de Kamers, de beschikbaarheid van voldoende
geschikte sublocaties in de omgeving van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer waar we een deel van ons
educatieve programma zouden kunnen uitvoeren, de hiervoor benodigde middelen en de capaciteit van het
ProDemosgebouw. Wel is duidelijk dat het aantal van
180.000 leerlingen per jaar niet haalbaar is gedurende de
renovatie van het Binnenhof.
In 2021 streven we ernaar 130.000 leerlingen te
ontvangen in Den Haag: 115.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 15.000 mbo-studenten. Dit is echter
alleen mogelijk als aan een aantal randvoorwaarden wordt
voldaan. Cruciaal hierbij zijn de toegang voor onze leerlingen tot de publieke tribune in de plenaire zaal van de
tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer en de beschikbaarheid van voldoende sublocaties. Daarnaast houden we
er rekening mee dat de overgang naar de tijdelijke locaties
van de Eerste en Tweede Kamer in de start van het school1 Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, 10–10–2017. Pagina 19: ´Ook maken
we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons
parlement bezoeken.”

jaar 2021–2022 tijdelijk tot lagere bezoekersaantallen zal
leiden.
Gevolgen coronamaatregelen
De uitbraak van het coronavirus confronteert ons met een
aantal onzekerheden, met name wat betreft de mogelijkheden voor scholen om op excursie te gaan met leerlingen
(en gebruik te maken van het openbaar vervoer) en de
mate van openstelling van onder andere de Eerste en
Tweede Kamer. Ook de 1,5 meter-maatregel bemoeilijkt de
ontvangst van leerlingen.
In 2020 heeft ProDemos een Taskforce 1,5 meter ingesteld.
Deze Taskforce heeft een protocol en een aantal scenario’s
opgesteld, op basis waarvan alternatieve (digitale)
programma’s zijn ontwikkeld om in ‘coronatijd’ toch een
kwalitatief goed aanbod te hebben voor scholen. Met de
ontwikkelde scenario’s zijn we in staat om snel te reageren
op mogelijke verzwaring of versoepeling van de coronamaatregelen in de toekomst. Op basis van het ontwikkelde
protocol hebben we maatregelen genomen om leerlingen
op een veilige manier aan de programma’s deel te laten
nemen en voor onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.
Aanpassingen programma’s
De renovatie van het Binnenhof vraagt om aanpassingen
van onze programma’s. Inhoudelijk, maar ook logistiek. We
ontwikkelen nieuwe onderdelen, zoals een programmaonderdeel ten behoeve van de looproute van het gebouw van
ProDemos naar de tijdelijke huisvesting van de Tweede
Kamer en vice versa, en ter invulling van de onderdelen in
de tijdelijke huisvestingen van de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer en in onze sublocatie(s). In 2020 hebben
we al de opdrachtenreeks ‘Van wens naar wet’ ontwikkeld.
Deze gaat fungeren als ‘rode draad’ tussen de verschillende programmaonderdelen. Dit verbindende en interactieve onderdeel is in het schooljaar 2020–2021 voor het
eerst ingezet.
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Om een antwoord te hebben op de impact die zowel de
renovatie van het Binnenhof als het coronavirus hebben,
richten we ons in 2021 bij het ontwikkelen van nieuwe
programmaonderdelen op de mogelijkheden die digitalisering biedt. Het programma Politiek online, waarbij leerlingen vanuit huis of de klas in gesprek kunnen gaan met
een Kamerlid, is hier een voorbeeld van.
Vergroten aandeel vmbo-leerlingen
Vmbo-scholen (en daarbinnen vooral de praktische onderwijsniveaus) maken relatief weinig gebruik van het aanbod
van ProDemos in Den Haag. Toch vormen vmbo-leerlingen
juist een belangrijke doelgroep, omdat zij gemiddeld
minder betrokken zijn bij politiek en later als volwassenen
ook minder vaak gaan stemmen dan havo- of vwo-leerlingen1. Waar nodig ontwikkelen we specifieke werkvormen
voor het vmbo en maken we bestaande werkvormen bij ons
in het pand beter geschikt voor (de verschillende niveaus
van) het vmbo.
Leerlingen met speciﬁeke behoeften
ProDemos wil alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs
een educatief programma bieden, dus ook kleinere
groepen leerlingen voor wie een specifieke aanpak nodig is.
We bieden dan ook passende programma’s voor leerlingen
uit het praktijkonderwijs en uit het voortgezet speciaal
onderwijs met een visuele, auditieve, verstandelijke en/of
lichamelijke beperking of met gedragsproblemen.

Waarborgen kwaliteit
De kwaliteit van de programma’s en de klanttevredenheid
ligt hoog, maar komt onder druk te staan als gevolg van de
groei en de renovatie van het Binnenhof. ProDemos
besteedt hier de komende tijd dan ook extra aandacht aan,
onder andere door goed te monitoren. Zeker bij het begin
van het schooljaar 2021–2022 verwachten we enige
opstartproblemen. Waar nodig en mogelijk doen we
(snelle) aanpassingen.
Vergoeding reiskosten
Sinds schooljaar 2019–2020 bieden we scholen een
vergoeding aan voor een deel van de reiskosten die
gemoeid zijn met een bezoek aan het parlement via
ProDemos. We beogen hiermee een drempel om naar Den
Haag te komen weg te nemen, met name voor verder weg
gelegen scholen. Op basis van het gebruik dat in
2019–2020 is gemaakt van dit reiskostenbudget zien we
mogelijkheden om in het schooljaar 2020–2021 de reiskosten nagenoeg volledig te kunnen vergoeden op basis
van de daadwerkelijk door scholen gemaakte kosten.
In 2021 evalueren we de wijze van vergoeden en bekijken
we of het gewenste effect wordt bereikt met deze regeling.

1 Zie o.a. Politieke betrokkenheid in Nederland, CBS, Statistische Trends, December 2017.
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A1 Voor kinderen en jongeren
A1.2 Leerlingen voortgezet onderwijs en mbo
A1.2.1 Educatieve programma’s in Den Haag:
voortgezet onderwijs en mbo
In de educatieve programma’s in Den Haag voor het voortgezet onderwijs en mbo spelen de elementen beleven en
ervaren een centrale rol. ProDemos biedt een memorabele
en leerzame ervaring door leerlingen mee te nemen naar
het centrum van de landelijke politiek.
Scholen kunnen kiezen uit verschillende programma’s, in
duur variërend van 3 tot 5,5 uur. De programma’s worden
afgestemd op de verschillende onderwijsniveaus. Een
bezoek aan de Tweede Kamer zit altijd in het programma,
zo mogelijk wordt een bezoek gebracht aan de Eerste
Kamer of de Ridderzaal.
A1.2.2 Educatieve programma’s in Den Haag:
praktijkonderwijs
ProDemos wil leerlingen uit het praktijkonderwijs laten
zien dat politiek dichterbij is dan je denkt. Daarom
hebben we een programma van een halve dag ontwikkeld
dat zich specifiek op deze doelgroep richt. Centraal staat
het spel Stad Bouwen, waarmee de klas ervaart hoe
democratische besluitvorming werkt. De leerlingen
vormen hun eigen politieke partijen en bouwen samen
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een stad op. Moet er een ziekenhuis komen? Of toch een
park? Er is niet genoeg geld om álles te bouwen. Daarom
is het belangrijk dat de partijen met elkaar overleggen
en bij meerderheid besluiten wat er gebouwd wordt.
Een bezoek aan de Tweede Kamer maakt deel uit van het
programma.
A1.2.3 Maatschappelijke stage Tweede Kamer
TK
De maatschappelijke stage is een bijzondere kennismaking
met de Tweede Kamer en de politiek voor leerlingen uit het
vmbo (bb/kb). Tijdens deze stage nemen leerlingen een
week lang een kijkje achter de schermen van de Tweede
Kamer. Onder meer door middel van interviews en vlogs
worden ze zelf wegwijs op en rond het Binnenhof en laten
ze ook hun leeftijdsgenoten de wereld van politiek Den
Haag zien.
A1.3 Educatieve programma’s in Den Haag: VSO
Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) heeft ProDemos verschillende programma’s
ontwikkeld: voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt,
het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, voor leerlingen
die slechthorend of doof zijn en tot slot een programma
voor leerlingen die slechtziend of blind zijn. Een bezoek
aan de Tweede Kamer maakt deel uit van al deze
programma’s.
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A1.5 Evaluatie en onderhoud educatieve programma’s
Den Haag
A1.5.1 Evaluatie educatieve programma’s Den Haag
De programma’s voor scholen en docenten worden intensief gemonitord en geëvalueerd door de gebruikers
(docenten en leerlingen). Naast deze evaluaties worden
programma’s geobserveerd door coaches die verantwoordelijk zijn voor de training van begeleiders. Op structurele
basis organiseert de Bezoekersdienst afdeling Publieksprogramma’s intervisiebijeenkomsten met begeleiders
waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en waarin ook de
werkbaarheid en kwaliteit van programmaonderdelen
wordt besproken. Medewerkers van de afdeling Educatie
voeren bij wijze van evaluatie zelf programma’s uit en
observeren losse programmaonderdelen. De uitkomsten
van deze observaties en evaluaties zijn de basis voor eventuele bijstelling of uitbreiding van de programma’s en van
de inhoud van trainingen voor begeleiders. Zo werken we
continu aan een goede kwaliteit van onze programma’s.
A1.5.2 Onderhoud bestaande educatieve programma’s
Den Haag
Er is permanent aandacht voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de bestaande programma’s, om de kwaliteit van deze programma’s te garanderen. Als er op onderdelen verbetering mogelijk is, dan voeren we die
aanpassingen lopende het schooljaar door. Speciale

aandacht gaat uit naar aanpassingen om het programma
passender te maken voor bijvoorbeeld leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs.
A1.5.3 Onderhoud interactieve onderdelen educatieve
programma’s Den Haag
Onze interactieve onderdelen worden intensief gebruikt
tijdens de educatieve programma’s in Den Haag. We
houden nauwlettend in de gaten of de hard- en software
van de Kamerdebatsimulatie, Democratie Experience,
DemocratieLab, de BinnenhofCheck en het nieuwe onderdeel ‘Van wens naar wet’ nog voldoende kwaliteit hebben.
Daarbij kijken we zowel naar het technisch functioneren
als naar de inhoud van de interactieve onderdelen.
Aan het eind van het schooljaar 2020–2021 stoppen we
met de BinnenhofCheck, omdat het Binnenhof daarna niet
meer toegankelijk zal zijn in verband met de renovatie.
Vanaf het schooljaar 2021–2022 zal er aandacht zijn voor
het onderhoud van het nieuwe buitenonderdeel op het
Lange Voorhout.

Activiteitenprogramma 2021

13

14

A1.6 Ontwikkeling onderdelen educatieve programma’s
Den Haag
A1.65.1 Ontwikkeling (vmbo)onderdelen zalen
bij ProDemos en op sublocaties
Vanwege de gewenste toename van het aandeel vmbo-leerlingen in Den Haag nemen we alle onderdelen in Den Haag
onder de loep en passen we ze aan om ze nog beter
geschikt te maken voor leerlingen van vmbo bbl, vmbo kbl,
vmbo gl en vmbo tl. Ook de nieuwe te ontwikkelen werkvormen op sublocaties in Den Haag zullen bij uitstek
geschikt gemaakt worden voor het vmbo.
A1.6.2 Ontwikkeling onderdelen en inrichting zalen in B67
Het zien en ervaren van de plenaire zaal van de Tweede
Kamer ‘in het echt’ is een onmisbaar onderdeel van onze
Haagse educatieve programma’s. Vanaf het moment dat de
Tweede Kamer op de tijdelijke locatie aan de Bezuidenhoutseweg 67 is gevestigd, laten wij hen op deze plek het
werk van de Tweede Kamer ervaren.
In de tijdelijke Tweede Kamer maken we onder meer
gebruik van de filmzaal en de multimediaruimte, van
waaruit leerlingen de plenaire zaal kunnen zien. ProDemos
is betrokken bij de inrichting van beide ruimtes en ontwikkelt een inhoudelijk programma dat zo goed mogelijk
gebruikmaakt van deze ruimtes.

A1.6.3 Ontwikkeling interactieve installatie op sublocatie
Het verhuizen van de Tweede Kamer naar de tijdelijke
locatie aan de Bezuidenhoutseweg 67 zal gevolgen hebben
voor de opbouw van onze educatieve programma’s in Den
Haag. Aangezien we in onze programma’s veel waarde
hechten aan interactiviteit, willen we over een interactieve
installatie beschikken op een sublocatie in de buurt van de
tijdelijke locatie van de Tweede Kamer. Bij de ontwikkeling
hiervan maken we goed gebruik van de kennis en ervaring
die we hebben met de bestaande interactieve installaties.
A1.6.4 GPS-speurtocht Lange Voorhout
Gedurende de periode dat de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg gehuisvest is, zullen leerlingen en mbostudenten van ProDemos naar deze tijdelijke locatie van de
Tweede Kamer lopen, of vice versa. We ontwikkelen een
GPS-speurtocht die vanuit beide locaties te volgen is. Onze
route voert hen over het Lange Voorhout, waar de Eerste
Kamer tijdelijk gehuisvest zal zijn en waar vele andere
Haagse instituties, zoals de Algemene Rekenkamer en de
Raad van State, hun onderkomen hebben. Tijdens de speurtocht worden de functies van deze instituties gekoppeld
aan grondwetsartikelen. Doel is dat leerlingen beseffen
hoe verschillende organisaties er gezamenlijk voor zorgen
dat de vrijheden van burgers worden beschermd en de
waarden van onze rechtsstaat worden geborgd. Dit in de
vorm van vragen op verschillende niveaus en een eindspel.
De ontwikkeling van dit onderdeel wordt afgerond met een
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testfase in het derde kwartaal van 2021, mits de verhuizing
van het Binnenhof dan heeft plaatsgevonden.
We zorgen ervoor dat ook leerlingen met een lichamelijke
beperking met dit programmaonderdeel mee kunnen doen.
Voor leerlingen van praktijkscholen en voortgezet speciaal
onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmarkt ontwikkelen
we een alternatieve route die past in hun programma.
A1.7 Aanvullende vragen Tweede Kamer

TK

De samenwerking tussen de Tweede Kamer en ProDemos
levert gedurende het jaar met enige regelmaat nieuwe
ideeën en vragen op. ProDemos gaat, waar mogelijk, graag
in op deze verzoeken, om zo gezamenlijk activiteiten te
ontwikkelen om nog meer jongeren en een groter algemeen
publiek te bereiken. We weten nog niet om wat voor vragen
het in 2021 zal gaan, maar in ieder geval is er ruimte om
een aantal van deze projecten uit te voeren.

A3 Voor professionals
A3.1 ProDemos Binnenhof voor pabo’s en
lerarenopleidingen
ProDemos biedt groepen studenten van pabo’s en lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijleer een educatief programma in Den Haag. Tijdens dit programma geeft
de begeleider speciale aandacht aan de didactische achtergrond van onze educatieve activiteiten. De aankomende
docenten maken zo kennis met de politiek en de instellingen op en rond het Binnenhof, maar ook met de manier
waarop kinderen en jongeren kunnen worden geënthousiasmeerd voor de thema’s democratie en rechtsstaat. Gedurende het programma krijgen de studenten praktische
lesideeën en werkvormen aangereikt om zelf in de klas te
gebruiken. Veel van deze leraren in opleiding zien we later
met hun eigen klas terug bij ProDemos.
A3.2 Docentendag maatschappijleer

A1.8 Planning en reiskostenvergoeding educatieve
programma’s Den Haag
A1.8.1. Planning educatieve programma’s
De renovatie van het Binnenhof en de daarmee gepaard
gaande tijdelijke verhuizing van de Eerste en Tweede
Kamer, in combinatie met de beoogde groei van het aantal
leerlingen, heeft grote gevolgen voor de planning van onze
educatieve programma’s voor de komende jaren. Het
maken van het rooster wordt een steeds complexere
opdracht, onder andere omdat we er rekening mee moeten
houden dat leerlingen tijdens hun programma grotere
afstanden binnen Den Haag zullen moeten afleggen,
binnen een beperkt tijdsbestek.
In 2021 moet het rooster voor het schooljaar 2021–2022
vorm krijgen. Hierbij bouwen we voort op onze ervaringen
met het maken van de roosters in voorgaande jaren.
A1.8.2. Reiskostenvergoeding educatieve programma’s
Den Haag
Om alle scholen in de gelegenheid te stellen het parlement
te bezoeken, bieden we sinds het schooljaar 2019–2020
scholen een vergoeding aan voor (een deel van) de reiskosten. We hopen hiermee een drempel om naar Den Haag
te komen weg te nemen, met name voor verder weg
gelegen scholen. Op basis van het gebruik dat in
2019–2020 is gemaakt van dit reiskostenbudget zien we
mogelijkheden om in het schooljaar 2020–2021 de reiskosten nagenoeg volledig te kunnen vergoeden op basis
van de daadwerkelijk door scholen gemaakte kosten.
In 2021 evalueren we de wijze van vergoeden en bekijken
we of het gewenste effect wordt bereikt met deze regeling.

Jaarlijks organiseert ProDemos, samen met de Nederlandse
Vereniging voor Leraren Maatschappijleer (NVLM), de
Docentendag Maatschappijleer. De doelstellingen van het
vak Maatschappijleer liggen in het verlengde van de educatieve doelstellingen van ProDemos. Daarom willen we
bijdragen aan de verdieping en verbreding van de kennis
en vaardigheden van docenten. Daarnaast kunnen we
docenten op deze manier kennis laten maken met de
educatieve programma’s en materialen van ProDemos.
Naast leraren maatschappijleer, maatschappijkunde en
maatschappijwetenschappen uit het voortgezet onderwijs,
nemen ook burgerschapsdocenten uit het mbo deel aan
deze dag.
In 2021 zal de Docentendag vanwege de coronamaatregelen niet in haar normale vorm georganiseerd worden.
We bieden in de week van 1 t/m 5 februari een alternatief
en meerdaags online programma aan, om net als andere
jaren wel de lespraktijk te verrijken.

A SCHOLIEREN NAAR EERSTE EN TWEEDE KAMER
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

Direct

ProDemos Binnenhof voor scholen: alle onderwijsniveaus
130.000
Docentendag Maatschappijleer
350
ProDemos Binnenhof voor Scholen: pabo’s en lerarenopleidingen 800

Indirect
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B
Bezoekers van het Binnenhof
ProDemos biedt verschillende rondleidingen aan op en rond het Binnenhof en met
een bezoek aan de Ridderzaal, de Eerste en/of Tweede Kamer. Vanaf half 2021 zijn
het historische Binnenhof en haar gebouwen niet te bezoeken op de manier zoals we
nu gewend zijn, vanwege de renovatie. De Ridderzaal zal lange tijd niet toegankelijk
zijn. ProDemos werkt aan alternatieve rondleidingen en andere manieren om
bezoekers kennis te laten maken met (de geschiedenis van) politiek Den Haag.
ProDemos blijft ook tijdens de renovatie van het Binnenhof
rondleidingen bieden. De tijdelijke locaties van de Eerste
en Tweede Kamer worden in het aanbod opgenomen. De
rondleidingen zullen andere routes krijgen en ook inhoudelijk aangepast worden.
Naast de renovatie heeft ook het toenemende aantal bezoekende scholieren invloed op het aanbod van het Bezoekerscentrum. Een bezoek aan de Eerste of Tweede Kamer is een
belangrijk en geliefd onderdeel van onze rondleidingen. De
capaciteit van de tijdelijke huisvestingen van beide
Kamers moet echter gedeeld worden met de educatieve
programma’s voor scholieren. Om beide redenen ambiëren
we de komende jaren geen groei voor het Bezoekerscentrum.
De prijzen voor de verschillende rondleidingen zullen in
2021 geïndexeerd worden.
Meer aandacht voor mensen met afstand tot de
democratische rechtsstaat
Meer en meer werken we ook vanuit het Bezoekerscentrum
doelgroepgericht, waarbij we voorrang geven aan doelgroepen die op grotere afstand staan van de democratische
rechtsstaat. In 2021 bepalen we op welke manier we deze
voorrang vormgeven.
Samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf
In 2019 is in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een renovatierondleiding ontwikkeld. In
2020 is de renovatierondleiding in overleg met het RVB
stopgezet vanwege de op dat moment geringe belangstelling en het uitstel van de renovatie. ProDemos participeert
in de projectgroep van het RVB en het Kernteam Omgeving
Binnenhof (KOB) ten behoeve van een uitzichtpunt over het
Binnenhof tijdens de renovatie. In 2021 wordt de renovatierondleiding geactualiseerd en doorontwikkeld en komt
dan opnieuw in het aanbod. Met het RVB bekijken we hoe
ProDemos verder kan bijdragen om het Binnenhof ook

tijdens de renovatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Te
denken valt dan aan ‘hard hat’-tours en het opnemen van
het uitzichtpunt in de renovatierondleiding.
Fototentoonstelling
Sinds september 2020 bieden we de fototentoonstelling
50 jaar demonstreren op en rond het Binnenhof aan in
ons Bezoekerscentrum. Met de tentoonstelling willen
we – gedurende de periode dat het Binnenhof niet (geheel)
toegankelijk is – het beleven van de historische locatie van
het Binnenhof en het leren over verleden en heden hand in
hand laten gaan. De tentoonstelling blijft heel 2021 te
bezoeken.

B1 Voor kinderen en jongeren
B1.1 Leerlingen primair onderwijs
B1.1.1 Kinderrondleiding Binnenhof en Ridderzaal
ProDemos organiseert ten minste eenmaal per week een
rondleiding speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In de
Haagse schoolvakanties worden de rondleidingen vrijwel
dagelijks aangeboden. Tijdens de kinderrondleiding
ontdekken kinderen het Binnenhof met een koffertje vol
bijzondere voorwerpen. Waar leest de koning de troonrede
voor? En hoe ziet zijn troon eruit? De kinderen mogen van
alles vragen en kunnen muntjes verdienen, die ze later als
‘minister van Financiën’ mogen uitgeven. Waar zou het
geld naartoe gaan als zij de baas waren? In 2021 wordt de
Kinderrondleiding herzien, zodat deze ook tijdens de renovatie uitgevoerd kan worden.
De Kinderrondleiding kost € 6,- per persoon.
B1.1.2 Kinderrijk
Kinderrijk is een dag in politiek Den Haag gericht op
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Op
een onderhoudende en laagdrempelige wijze wordt
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aandacht besteed aan democratie en rechtsstaat, met een
afwisseling van educatie en amusement. In 2021 organiseren we dit evenement twee keer: een speciale editie in de
Tweede Kamer tijdens de Haagse Kindermuseumnacht in
maart, en op Prinsjesdag in samenwerking met Het Nationale Theater in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Als
voorbereiding op het Prinsjesdagevenement worden er in
samenwerking met Het Nationale Theater op diverse
scholen gastlessen gegeven.

B2 Voor volwassenen
B2.1 Algemeen publiek
B2.1.1 Rondleidingen ProDemos Binnenhof
Het Bezoekerscentrum vormt het begin- en eindpunt voor
veel van de activiteiten en fungeert ook als informatiecentrum. Op maandag tot en met zaterdag biedt ProDemos
rondleidingen en wandelingen. Ook kunnen bezoekers zelfstandig op pad met een audiotour. Omdat ProDemos het
Binnenhof voor iedereen toegankelijk wil maken, organiseren we speciale rondleidingen voor groepen die extra
aandacht nodig hebben, zoals mensen met een auditieve,
visuele en/of lichte verstandelijke beperking. Tijdens de
sluiting van het Binnenhof zullen de rondleidingen door
blijven gaan, met een aangepaste invulling.

Deelnemers aan de rondleidingen betalen een bijdrage in
de kosten. Afhankelijk van de geboekte rondleiding kost
een kaartje respectievelijk € 6,- (Ridderzaal),
€ 10,50 (Ridderzaal en Eerste of Tweede Kamer) en
€ 12 (Ridderzaal en beide Kamers).
Het Bezoekerscentrum is geopend op maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00u tot
17.00u.
B2.1.2 Onderhoud en ontwikkeling rondleidingen
Er is permanent aandacht voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de rondleidingen die vanuit ons Bezoekerscentrum worden georganiseerd. Waar nodig voeren we
actualisaties en verbeteringen door in onze reguliere rondleidingen en speciale rondleidingen (kinderrondleiding,
renovatierondleiding en themarondleiding). In 2021 zullen
de rondleidingen ingrijpend moeten worden aangepast in
verband met de renovatie van het Binnenhof. De tijdelijke
locaties van de Eerste en Tweede Kamer zullen waar mogelijk worden opgenomen in de rondleidingen. Mogelijk zetten we hierbij technische ondersteuning in, zoals audiotours. We ontwikkelen een alternatieve rondleiding voor de
momenten dat het parlement niet toegankelijk is, en we
bekijken welke themarondleidingen we (blijven) aanbieden.
We hebben al themarondleidingen rondom politieke moorden, vrouwen in de politiek en de Tweede Wereldoorlog.
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B2.1.3 Tentoonstelling Binnenhof
We kunnen geen dag zonder het Binnenhof, terwijl de renovatie en de daarmee gepaard gaande tijdelijke sluiting van
het Binnenhofcomplex dichterbij komen. Dit gevoel leeft
niet alleen bij de ‘bewoners’ van het Binnenhof, maar ook
bij de bewoners van Den Haag, de winkels en horecagelegenheden rondom het Binnenhof, de gemeente Den Haag en
de musea en theaters in het museumkwartier en de dagelijkse bezoekers. We kunnen dit levendige hart van onze
democratie maar moeilijk missen. ProDemos presenteert
om die reden een tentoonstelling in ons bezoekerscentrum
die in september 2020 is geopend en te bezoeken is tot
eind 2021. Het betreft een thematische tentoonstelling over
de ontwikkeling van 50 jaar demonstreren op en rond het
Binnenhof. Met deze fototentoonstelling geven we een
beeld van de zeer verschillende demonstraties en protesten
die hier hebben plaatsgevonden. Het iconische documentaire fotowerk van drie bekende politiek fotografen (Jos van
Leeuwen, Roel Rozenburg en Bert Verhoeff) staat centraal.
Daarnaast is ook werk van andere fotografen te zien. In
samenwerking met Uitgeverij Hollandse Beelden heeft
ProDemos een boekje gemaakt dat aansluit op de tentoonstelling en extra verdieping biedt. Met de tentoonstelling
willen we het beleven van de historische locatie van het
Binnenhof en het leren van verleden en heden hand in hand
laten gaan. In de tweede helft van 2021 denken we na over
de invulling van de ruimte in 2022.
B2.1.4 Webshop en winkel
In de webshop van ProDemos worden onder andere lesmaterialen en publicaties van ProDemos verkocht. In verkiezingstijd zijn hier ook de diverse verkiezingsproducten te
vinden. Enkele van deze producten zijn ook te koop in ons
Bezoekerscentrum. De opbrengst uit de verkoop zorgt voor
inkomsten op het Activiteitenprogramma.

B3 Samenwerkingen m.b.t.
renovatie Binnenhof
ProDemos verkent in 2021 de mogelijkheden om in
aanloop naar en tijdens de renovatie de historische ontwikkeling van het Binnenhofcomplex met haar iconische
ruimtes en de dagelijkse praktijk van het politieke bedrijf
tastbaar te maken voor bezoekers. Daarvoor werken we
samen met het Rijksvastgoedbedrijf, de Eerste en Tweede
Kamer, instellingen in de omgeving van het Binnenhof
zoals het Haags Historisch Museum, en andere externe
partijen.
Zo is ProDemos betrokken bij de expositie over 800 jaar
Binnenhof van het Haags Historisch Museum (opening
september 2021) en denkt ProDemos in opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf mee over de ontwikkeling van een
bezoekerscentrum en uitzichtpunt rondom het Binnenhof.

B BEZOEKERS VAN HET BINNENHOF
Subsidie BZK en Staten-Generaal

Bereik
Direct

Kinderrijk
Rondleidingen Binnenhof voor een breed publiek
Tentoonstelling
Webshop en winkel

Indirect

1.150
30.000
4.000
15.000
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C
ProDemos op school
ProDemos ziet het onderwijs als een natuurlijke plaats om jongeren te informeren
over en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. ProDemos biedt docenten
verschillende vormen van ondersteuning bij de invulling van het
burgerschapsonderwijs en sluit daarbij aan bij het curriculum. ProDemos zet in
2021 in op een groei van het aantal leerlingen dat we op school bereiken.

Introductie gastlessen voor het voortgezet onderwijs
Ons aanbod aan gastlessen op scholen was tot nu toe
beperkt tot het mbo. Inmiddels is duidelijk geworden dat
het onmogelijk is om alle leerlingen van het voortgezet
onderwijs een educatief programma in Den Haag te bieden.
Daarom willen we vanaf 2021 ook deze leerlingen een
programma op school aanbieden over de landelijke politiek. Op deze manier kunnen we ook de scholen die niet
naar Den Haag kunnen of willen komen bedienen.

politiek. Daarnaast organiseert ProDemos Kinder- en Scholierenverkiezingen en wordt er lesmateriaal gemaakt, in de
vorm van verkiezingsmagazines en Doeboeken.

ProDemos zal hiervoor een nieuw aanbod in de vorm van
gastlessen ontwikkelen. Hierbij zullen we ook aandacht
besteden aan de bestuurslaag van de Europese Unie.

Meer online lesmateriaal
Door het jaar heen bieden we scholen actueel lesmateriaal
via een aantal digitale lesbrieven: de Onderwijskrant Actueel
(voor voortgezet onderwijs en mbo), Aan de slag met voor
het basisonderwijs en Politiek in praktijk voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In 2021
schenken we ook extra aandacht aan het digitaal beschikbaar stellen van lesmateriaal aan docenten op onze website
via tools.prodemos.nl en door diverse printbare materialen
toe te voegen aan de database met lesmaterialen.

Daarnaast hebben we in 2020 met een aanvullende
subsidie van het ministerie van BZK de ontwikkeling van
een interactief programma over Politiek Den Haag opgestart. Dit programma zal vanaf 2021 overal in het land
uitgevoerd kunnen worden.
Uitbreiding aanbod voor het mbo
ProDemos heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een uitbreiding van het aanbod voor het mbo. We hebben hierbij
vooral gelet op een goed dekkend aanbod voor alle niveaus
van het mbo en een aanbod waarbij beleving voorop staat.
Zo is er een activiteit bijgekomen waarbij studenten in de
centrale hal van hun school in groepjes aan de slag gaan
met opdrachten bij diverse installaties. Het leereffect van
de opdrachten wordt versterkt doordat er rondom de activiteit gastlessen plaatsvinden.

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn
al in 2020 van start gegaan, een groot deel van de uitvoering vindt plaats in de eerste 3 maanden van 2021. In het
najaar van 2021 starten we met de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Aanbod rondom verkiezingen
Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen en op
16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen.

Met dit aanbod kunnen leraren in hun lessen gemakkelijker
aandacht schenken aan verkiezingen en andere actuele
ontwikkelingen op het gebied van democratie en rechtsstaat. Aspecten van de democratie en de rechtsstaat die bij
een bezoek aan het parlement in Den Haag, het provincieof gemeentehuis en in rechtbanken niet aan bod komen,
kunnen dankzij het beschikbare lesmateriaal wel op een
interactieve manier worden behandeld in de klas. Zo maken
we het mogelijk dat scholen deze bezoeken opnemen in hun
leerlijn. En via het lesprogramma De Derde Kamer en de
website kamerindeklas.nl zorgen we, samen met de Eerste
en Tweede Kamer, dat leraren in hun lessen extra aandacht
kunnen schenken aan het werk van het parlement.

ProDemos organiseert diverse activiteiten voor scholen
rondom verkiezingen. Zo passen we onze gastlessen hierop
aan, wat goed samengaat met de hiervoor beschreven
ontwikkeling van activiteiten op scholen over de landelijke

In het lesmateriaal en de gastlessen wijzen we scholen en
docenten op de mogelijkheid om naar politiek Den Haag,
het provinciehuis, het gemeentehuis en/of de rechtbank te
komen.
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C1 Voor kinderen en jongeren
C1.1 Leerlingen primair onderwijs
C1.1.1 Lesprogramma De Derde Kamer
De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma over
de Nederlandse parlementaire democratie voor kinderen
van groep 7 en 8 van de basisschool. Met dit pakket stimuleren we scholen om in de week rond Prinsjesdag in de klas
aandacht te besteden aan politiek en democratie. Scholen
kunnen hiervoor gratis een leskoffertje bestellen. Ieder
lespakket bestaat uit een debatspel, handboekjes, poster
en een docentenhandleiding. Het lesprogramma bestaat uit
twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Daarnaast is er een website ter ondersteuning van
het lesprogramma. Elk jaar is er in november een finaledebat waarin leerlingen van drie klassen (uit heel Nederland) in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met elkaar in
debat gaan. In 2021 worden de website en het finaledebat
aangepast naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen en de tijdelijke verhuizing van de Eerste Kamer en
Tweede Kamer.
Dit project is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer.
De uitvoering van het project is sinds 2016 in handen van
ProDemos en de Eerste Kamer.

C1.1.2 Aan de slag met
ProDemos stuurt ongeveer vier keer per jaar digitaal een
toegankelijke werkvorm naar docenten in het basisonderwijs. In de lessen van groep 7 en 8 kunnen leerkrachten
dan aandacht schenken aan actuele ontwikkelingen op het
gebied van rechtsstaat en democratie. In 2021 besteden we
aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen en aan de
afsluiting van het Binnenhof. Zoals elk jaar zal ook een van
de werkvormen gewijd zijn aan een rechtsstatelijk thema.
C1.1.3 Verkiezingen-Doeboek
Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 maakt
ProDemos een Doeboek over de Tweede Kamerverkiezingen.
Kinderen gaan met dit boek op een speelse manier aan de
slag met verkiezingen, kiesrecht en politiek. We moedigen
basisscholen aan om de verkiezingen te behandelen met
behulp van het Doeboek en deel te nemen aan de Kinderverkiezingen van 2021. Bij de vormgeving en de thema’s van
het Doeboek wordt extra aandacht besteed aan diversiteit
en inclusiviteit. Het Verkiezingen-Doeboek wordt in
2021 afgerond en gratis verspreid onder basisscholen.
C1.1.4 Kinderverkiezingen
In de week voorafgaand aan de nationale verkiezingen
houden we voor de achtste keer Kinderverkiezingen. De
leerlingen maken op een aansprekende manier kennis met
ons kiesrecht en het politieke systeem in Nederland. Via
Kinderverkiezingen.nl kunnen scholen eenvoudig meedoen
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aan dit landelijke evenement. De uitslag van de Kinderverkiezingen wordt samen met die van de Scholierenverkiezingen bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst
in aanwezigheid van landelijke kopstukken.
C1.2 Leerlingen voortgezet onderwijs
C1.2.1 Gastlessen voor het voortgezet onderwijs
ProDemos start in 2021 met het aanbieden van gastlessen
voor scholen in het voortgezet onderwijs. De gastlessen
zullen deels vervangend zijn voor het aanbod in politiek
Den Haag, zodat we ook een programma hebben voor
scholen die, om welke reden dan ook, niet naar Den Haag
kunnen komen.
C1.2.2 Ontwikkeling gastlessen voortgezet onderwijs
In 2021 ontwikkelen we gastlessen voor het voortgezet
onderwijs, waarbij we ons in eerste instantie baseren op
het huidige aanbod aan gastlessen voor het mbo. De focus
zal hierbij komen te liggen op de verbinding tussen de
verschillende bestuurslagen (ook van de Europese Unie).
C1.2.3 Ontwikkeling Parlement op school
In 2020 zijn we met een aanvullende subsidie van het
ministerie van BZK gestart met de ontwikkeling van een
interactief programma over Politiek Den Haag voor het
voortgezet onderwijs en mbo. Dit programma moet de
memorabele beleving van het parlement ook buiten
Den Haag mogelijk maken.

Het programma is bedoeld voor klassen die niet naar Den
Haag (kunnen of willen) komen voor een fysiek bezoek aan
het parlement. We betrekken in het ontwikkelproces
docenten en leerlingen door middel van klankbordgroepen
of co-creatie sessies. Samen kijken we welke vorm en
inhoud een waardevolle aanvulling zou vormen op de
lessen over politiek in de klas. Centraal staat immers dat
wij leerlingen de democratie op een interactieve manier
willen laten ervaren, zoals dat niet in de klas kan. Inzet
van digitale middelen (van gebruik van mobieltjes tot
virtual reality), behoort tot de mogelijkheden. We onderzoeken samenwerking met de NTR en of eventuele andere
partijen/partners.
In 2021 ronden we de ontwikkeling van dit programma af
en gaan we het programma testen met scholen, waarna het
uitgevoerd kan gaan worden.
C1.2.4 Onderwijskrant actueel
De Onderwijskrant Actueel is een digitale lesbrief waarin
ProDemos kant-en-klare werkvormen aanbiedt over een
actueel onderwerp dat raakt aan het thema democratie en
rechtsstaat. Hiermee geeft ProDemos docenten een
handvat om in de les de actualiteit te behandelen en te
koppelen aan ons staats- en rechtsbestel. De werkvormen
worden online gearchiveerd, en zijn doorzoekbaar via de
lesmateriaalzoekmachine op prodemos.nl/lesmateriaal.
De Onderwijskrant Actueel verschijnt ongeveer vijf keer
per jaar.
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C1.2.5 Lesmateriaal op de website
ProDemos biedt docenten lesmateriaal aan in een zoekfunctie op de website: www.prodemos.nl/lesmateriaal.
Hier zijn inmiddels meer dan 500 werkvormen te vinden.
Dit lesmateriaal is meteen bruikbaar of geeft de docent
inspiratie om zelf materiaal over democratie en rechtsstaat
te maken en te gebruiken in de klas. De meestgebruikte
werkvormen worden up to date gehouden.
Voor een aantal werkvormen worden vormgegeven werkbladen en andere benodigde materialen als printbare
versie toegevoegd. Ook wordt het mogelijk een aantal
materialen te bestellen via onze webshop. Hierdoor wordt
het voor docenten nog aantrekkelijker met de werkvormen
in de klas aan de slag te gaan.
Via de zoekfunctie kunnen leraren lesmateriaal vinden
waarmee een bezoek aan politiek Den Haag, een rechtbank,
of provincie/gemeentehuis kan worden voorbereid en
waarmee op dat bezoek kan worden teruggeblikt. Daarnaast staan op de website digitale dossiers waarvan leerlingen gebruik kunnen maken voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken.
C1.2.6 tools.prodemos.nl
Op tools.prodemos.nl zijn een aantal online werkvormen
over politiek samengebracht. De tools worden vooral veel
gebruikt door leraren in hun lessen en daarnaast gebruiken

we ze ook in de cursussen Politiek Actief. In 2021 willen
we ten minste één nieuwe tool aan deze website
toevoegen.
C1.2.7 Kamer in de klas
De website kamerindeklas.nl bevat informatie over het
organiseren van een projectweek over politiek. Er staan
verschillende werkvormen, uitlegfilmpjes en praktische
informatie om op school (vo en mbo) een gehele week rond
het thema politiek in te vullen. Het is uiteraard ook mogelijk om de werkvormen los te gebruiken. In 2021 wordt de
website aangevuld met nieuwe werkvormen inclusief
uitlegfilms.
C1.2.8 Verkiezingsmagazines
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo maken
we verkiezingsmagazines. Hierin besteden we aandacht
aan de Tweede Kamerverkiezingen. We maken aparte
magazines voor havo/vwo en voor (v)mbo. De handleiding
voor de docenten wordt uitgebreid, met meer gedetailleerde lessuggesties gekoppeld aan de inhoud van de
magazines. Bij de vormgeving en de thema’s van de STEM
magazines wordt extra aandacht besteed aan diversiteit en
inclusiviteit. STEM Magazine wordt in 2021 afgerond en
gratis verspreid.
We starten in 2021 met het ontwikkelen van een digitaal
lespakket voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022,
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met onder andere educatieve filmpjes, digitale werkvormen en printbare werkbladen.
C1.2.9 Scholierenverkiezingen
De week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen
van maart 2021 organiseert ProDemos de 28e editie van de
Scholierenverkiezingen voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs en mbo. Zo betrekken we ook degenen die nog
(net) niet of juist net wel mogen stemmen actief bij de
verkiezingen. De leerlingen maken op een aansprekende
manier kennis met ons kiesrecht en het politieke systeem
in Nederland. Via Scholierenverkiezingen.nl kunnen
scholen eenvoudig meedoen aan dit landelijke evenement.
De uitslag van de Scholierenverkiezingen wordt bekendgemaakt door een feestelijke bijeenkomst met leerlingen en
landelijke kopstukken.
Eind 2021 bereiden we de scholierenverkiezingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor.
C1.3 Politiek in praktijk
ProDemos stuurt circa vier keer per jaar digitaal een
toegankelijke werkvorm naar docenten in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs onder de
titel Politiek in praktijk. We willen hen daarmee een
handvat geven om burgerschap en actualiteit op een
toegankelijke manier te behandelen in de klas, met een les
die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Binnen het

VSO richten de werkvormen zich op leerlingen met het
uitstroomprofiel arbeidsmarkt, ofwel leerroute 3, 4 en 5.
Via deze digitale lesbrief willen we docenten ook bekend
maken met het overige aanbod van ProDemos voor praktijkscholen en VSO-scholen.
C1.4 Studenten mbo/hbo
C1.4.1 Gastlessen mbo
Er worden verschillende gastlessen aangeboden waarbij
docenten kunnen kiezen uit de thema’s democratie, rechtsstaat en rechtspraak. De lessen zijn gedifferentieerd naar
opleidingsniveau: entree & mbo 2, en niveau 3 & 4.
In 2021 wordt de capaciteit van de gastlessen uitgebreid.
Dit doen we enerzijds door in te zetten op actieve werving
van scholen en docenten en het actiever onder de aandacht
brengen van ons aanbod. Daarnaast zetten we vanaf
2021 een nieuw programma in op mbo-scholen. Hiermee
wordt het aantal bereikte studenten fors vergroot. Ook
gaan we gastlessen over de Europese Unie toevoegen aan
het aanbod voor het mbo. Hiermee zorgen we ervoor dat
we een dekkend aanbod hebben van alle bestuurslagen.
Rondom de verkiezingen geven we speciale verkiezingsgastlessen.
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C1.4.2 Doorontwikkeling aanbod mbo
Ons aanbod voor het mbo bestaat momenteel uit gastlessen op school, een educatief programma in Den Haag (in
2018 gevolgd door zo’n 15 duizend mbo-studenten) en
educatieve bezoeken aan gemeenten, provincies en rechtbanken.
In 2021 richten we ons op de doorontwikkeling van dit
aanbod en het vergroten van het bereik van zowel samenwerkingspartners als scholen, docenten en studenten.
Samen met docenten en onze onderzoekers evalueren we
een deel van het huidige aanbod en onderzoeken we de
effectiviteit ervan. Op basis van de resultaten passen we
het betreffende programma aan. De gastles rechtbank
wordt aangepast en toegankelijker gemaakt voor alle
niveaus op het mbo. Docenten worden beter gefaciliteerd
in het werken met de werkvormen van ProDemos door
onder meer het aanbieden van mooie materialen, het
aanbieden van voorbereidings- en reflectiemateriaal op de
programma’s en het actiever aanbieden van workshops
voor docenten.

per jaar. De abonnementsgelden van het blad vormen
inkomsten op het Activiteitenprogramma.
Daarnaast heeft M&P een website met archieffunctie en is
M&P actief op sociale media.
C3.3 ProDemos op conferenties en studiedagen voor
het onderwijs
Ook in 2021 is ProDemos aanwezig op inhoudelijk aansluitende (digitale en/of fysieke) studiedagen en congressen
voor docenten en andere relevante doelgroepen. Specifiek
willen we ook aanwezig zijn bij congressen voor docenten
in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal
onderwijs en bij conferenties door docenten geschiedenis
en leraren burgerschap in het mbo. We zijn niet alleen
zichtbaar als aanbieder van educatieve activiteiten en
materialen op het gebied van democratie en rechtsstaat,
maar ook als expert in onderwijsontwikkeling.

C3 Voor professionals
C3.1 ProDemos op locatie voor leraren (in opleiding)
ProDemos biedt workshops aan voor pabo-studenten,
studenten op lerarenopleidingen en docenten op basisscholen, middelbare scholen en het mbo. Hiervoor komen
wij op aanvraag naar pabo’s en lerarenopleidingen in het
hele land en bieden we workshops aan op studiedagen
voor basisschooldocenten, docenten maatschappijleer,
geschiedenis en burgerschap. De docenten (in opleiding)
leren in onze workshops hoe onze democratische rechtsstaat werkt en krijgen praktische lesideeën en werkvormen
mee, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken in hun
eigen lessen. We bieden workshops aan over politiek, de
rechtsstaat, de Europese Unie en staatsinrichting en een
vaardighedenworkshop ‘Kamerdebat in de klas’. Deze
laatste workshop is een goede en nuttige voorbereiding op
ons programma ‘Politiek & Didactiek’ in Den Haag. Daarnaast hebben we voor docenten Burgerschap op het mbo
de workshop Democratisch burgerschap; activerende werkvormen.
Daarnaast werken we er – samen met pabo’s en lerarenopleidingen – aan dat het leren ontwikkelen en uitvoeren
van werkvormen over democratie en rechtsstaat deel
uitmaakt van de leeractiviteiten binnen hun opleidingen.
C3.2 Vakblad en website M&P
Maatschappij & Politiek (M&P) is al meer dan vijftig jaar
hét vakblad voor maatschappijleerdocenten. Via dit
vakblad draagt ProDemos bij aan de verdieping en
verbreding van de kennis en vaardigheden van docenten
maatschappijleer en burgerschap. M&P verschijnt 7 keer
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D
Gemeenten, provincies
en de Europese Unie
In het hele land biedt ProDemos educatieve programma’s aan in samenwerking met
gemeenten, provincies en rechtbanken. In de komende jaren hopen we dit aanbod
verder uit te breiden, in samenhang met het aanbod in Den Haag en op scholen.

De vraag voor activiteiten bij gemeenten en provincies
overstijgt al enige jaren het aanbod dat kan worden bekostigd vanuit het Activiteitenprogramma. We zien kansen om
toch verdere groei te realiseren door het herzien van de
inzet van middelen en het spreiden van het bereik over de
verschillende locaties. Hierbij hanteert ProDemos de
volgende uitgangspunten:
• Voor het primair onderwijs is het gemeentehuis dé
aangewezen plek voor een ProDemos-programma.
Vervoer naar een andere locatie is voor deze doelgroep
vaak lastig. Gemeenten hebben bovendien ook vaak al
contact met het basisonderwijs. ProDemos wil met het
spel Democracity de komende jaren nog meer leerlingen
bereiken.
• Mbo’s hebben een meer regionale functie; ProDemos
verzorgt voor hen dan ook graag programma’s in provinciehuizen. Provincies zelf kiezen ook vaak het mbo als
doelgroep. Wanneer we het programma goed afstemmen
met het aanbod in de klas en in Den Haag, zal dat leiden
tot een versterkt leereffect voor deze studenten.
• Tot slot willen we ook de vo-klassen die niet in Den Haag
een programma kunnen volgen, graag een plek bieden
bij gemeenten en provincies. In de praktijk merken we
dat dit met name vwo- en havo-groepen zijn. Hierbij
staan beleving en contact met lokale en regionale
politici voorop.
Met de verkiezingen van 2021 en 2022 voor de boeg wil
ProDemos de samenwerking met gemeenten en provincies
intensiveren. Daarom creëren we vanuit het activiteitenprogramma meer ruimte om programma’s op locatie te
verzorgen. Daarnaast moedigen we gemeenten en provincies aan om zelf (met ondersteuning van ProDemos)
activiteiten te organiseren. We bieden daarvoor formats,
materialen en training aan. Op deze manier ontstaat er
op steeds meer plekken een groeiend structureel aanbod,
verspreid over het land.

Een andere, goedlopende activiteit op locatie is de cursus
Politiek Actief. Deze cursus (waarin volwassenen in enkele
avonden kennismaken met de lokale politiek) is inmiddels
in meer dan 200 gemeenten uitgevoerd. In 2021 verwachten we weer de nodige uitvoeringen te doen. De cursus kan
een goede manier zijn om kandidaat-raadsleden te werven
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

D1 Voor kinderen en jongeren
D1.1 Leerlingen primair onderwijs
D1.1.1 Democracity
Met het educatieve programma Democracity leren kinderen
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen van
het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs, spelenderwijs hoe het lokale bestuur werkt. In dit twee uur durende
rollenspel richten de kinderen samen een stad in. Tijdens
het spel ervaren ze dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Het spel wordt uitgevoerd In de raadszaal op het
gemeentehuis. Een ontmoeting met raadsleden is onderdeel van het programma. Om het te bereiken aantal
kinderen te vergroten gaan wij met meer gemeenten intensiever samenwerken. ProDemos stelt hiervoor bruikleenspellen beschikbaar aan die gemeenten. De meeste van die
partners verzorgen zelf de spelleiding na een instructie die
ProDemos verzorgt voor de lokale begeleiders. Om de
inspanningen van de gemeenten te belonen, bieden wij het
bruikleenspel en de instructie kosteloos aan.
Voor het speciaal onderwijs is een aparte handleiding
beschikbaar.
D1.1.2 Educatief programma op Fort De Bilt in Utrecht
Fort De Bilt is een bijzondere plek in Utrecht met een
beladen geschiedenis. De plek belichaamt een periode
waarin de democratische rechtsstaat aan de kant werd
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gezet. Ooit maakte het Fort onderdeel uit van de Hollandse
Waterlinie en in de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt
als fusilladeplaats, waar 140 verzetsstrijders werden
vermoord.
Sinds 2017 is ProDemos beheerder van het Fort. Met het
educatieve programma op Fort De Bilt richten we ons in
eerste instantie op leerlingen van 10 tot 14 jaar uit de
regio Utrecht. Meteen is ingezet op het verbeteren van het
programma. Eerst is het buitenprogramma vernieuwd door
een gps-gestuurde speurtocht te maken die gebaseerd is
op de Buitenhofcheck. Daarna is er een onderdeel aan het
programma toegevoegd: Terra Nova minimaatschappij.
Hiervoor is de begane grond van de Schietschijvenloods
heringericht. Ondanks deze vernieuwingen en inzet voor de
werving blijven de bezoekersaantallen achter bij de
verwachting. Aangezien het programma door de unieke
locatie hoge kosten met zich meebrengt, is de kostprijs
voor dit programma hoog.
ProDemos is vanwege bovenstaande voornemens met de
uitvoering van de educatieve activiteiten op Fort De Bilt te
stoppen en de vrijkomende middelen effectiever in te
zetten. Vanaf september 2022 zal ProDemos het complex
niet meer huren en zullen de activiteiten aldaar worden
gestaakt.

D1.1.3 Kindergemeenteraad
Het project Kindergemeenteraad laat leerlingen van groep
7 en 8 zien hoe beleid tot stand komt. Voor één dag zijn de
leerlingen de gemeenteraad. Samen bedenken ze concrete
plannen die in de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf
een politiek besluit over de plannen. Zo leren ze hoe de
lokale democratie werkt en hoe het eraan toegaat op het
gemeentehuis. Gemeenten organiseren dit project soms als
afronding van uitvoeringen van het programma Democracity. Gemeenten betalen het grootste deel van de uitvoeringskosten.
D1.2 Leerlingen voortgezet onderwijs
D1.2.1 Klassenbezoek@Gemeentehuis
Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs en het mbo. De leerlingen
krijgen een gevarieerd en actief programma aangeboden
dat twee uur duurt en afgestemd is op het onderwijsniveau
van de groep. We maken ze wegwijs op het gemeentehuis
en zorgen voor een kennismaking met de lokale politiek.
Een belangrijk onderdeel is het gesprek met raadsleden:
daarbij maken we een vertaling van het spel naar de situatie in de eigen gemeente. De leerlingen maken kennis met
lokale politici en allerlei actuele lokale onderwerpen
kunnen aan de orde komen. ProDemos biedt twee programma’s aan voor verschillende onderwijsniveaus.
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D1.2.2 Provinciespel
In het midden van de Statenzaal ligt een grote plattegrond
van de provincie, met daarop enkele grote plaatsen en
wegen. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar?
Daar beslissen de leerlingen over met hun zelf opgerichte
politieke partijen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen
voor bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Doel
van het spel is om samen keuzes te maken over de inrichting van de provincie. Hierbij ervaren de leerlingen dat
overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig
zijn in een democratische samenleving. Tot slot krijgen de
leerlingen van echte Statenleden te horen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.
Het Provinciespel is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar wordt af en toe ook gebruikt voor
kinderen van de basisschool. Het programma is daarnaast
zeer geschikt voor mbo’s, omdat deze regionaal georganiseerd zijn: de studenten wonen meestal in verschillende
gemeenten. Bovendien zijn de meeste studenten (als het
goed is) tijdens de basisschool al naar het gemeentehuis
geweest en in hun middelbareschooltijd naar het
Binnenhof in Den Haag.
D1.2.3 Jongerengemeenteraad
Het project Jongerengemeenteraad laat leerlingen uit het
voortgezet onderwijs zien hoe lokaal beleid tot stand komt.
De leerlingen werken zelf een project uit, vragen ambte-
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naren en raadsleden om advies en nemen in een eigen
‘raadsvergadering’ een écht besluit. Met dit dagvullende
programma leren ze hoe de lokale democratie werkt en hoe
het eraan toegaat op het gemeentehuis. Gemeente en
docenten kiezen een thema dat leerlingen aanspreekt of
waarover de gemeente en/of de school de jonge burgers
willen laten nadenken, zoals bijv. Gezonde leefstijl of
Online pesten. Gemeenten betalen het grootste deel van de
uitvoeringskosten.
D1.2.4 Educatieve programma’s in Overijssel
ProDemos werkt sinds 2011 samen met de provincie Overijssel. Onder de noemer Overijssel Doet mee bieden we
samen een totaalpakket aan educatieve activiteiten
waarbij we ons met name richten op het voortgezet onderwijs en mbo, waaronder gastlessen en het Democratiespel
in het gemeentehuis of provinciehuis.
D1.2.5 Educatieve programma’s in Amsterdam
Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een
motie aangenomen om iedere Amsterdamse leerling een
bezoek te laten brengen aan het stadhuis. De gemeente
Amsterdam heeft ProDemos gevraagd om dit uit te voeren.
Sinds schooljaar 2019–2020 hebben we twee dagen in de
week de commissie- of raadszaal ter beschikking om
klassen te ontvangen en Democracity en Klassenbezoek@
Gemeentehuis te begeleiden. Ook in 2021 stelt de
gemeente Amsterdam twee dagen in de week haar ruimten
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ter beschikking en co-financiert zij de uitvoeringen. In
2021 zetten we in op het bereiken van zoveel mogelijk
Amsterdamse leerlingen binnen de huidige kaders.
D1.2.6 Educatieve programma’s in Caribisch Nederland
In 2019 en 2020 zijn in opdracht van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ProDemos-programma’s
ontwikkeld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het
doel van deze programma’s is om het historisch en democratisch bewustzijn van de scholieren op de eilanden in het
Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken.
In overleg met onder meer bestuurders van de openbare
lichamen en betrokkenen vanuit maatschappelijke organisaties op de eilanden, is ervoor gekozen om drie bestaande
programma’s passend te maken voor de eilanden Bonaire,
Saba en Sint-Eustatius. Voor leerlingen van groep 7 en
8 van de basisschool gaat het om het programma Democracity. Voor middelbare scholieren en mbo-studenten gaat
het om het programma Klassenbezoek@gemeentehuis en de
gastles Rollenspel rechtbank. De programma’s zijn passend
gemaakt qua taal en inhoud en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen op de eilanden. Ook is een groep
mensen getraind om de programma’s te begeleiden.
In 2021 kunnen de uitvoeringen plaatsvinden. Vanuit het
activiteitenprogramma zal ProDemos betrokken blijven bij
tussentijdse evaluaties, eventueel extra digitale trainingen,

tussentijdse aanpassingen en verzending van de aanvullende materialen.
Educatieve programma’s in Gelderland
In samenwerking met de provincie Gelderland bieden we
verschillende programma’s aan die gericht zijn op het
voortgezet onderwijs en mbo, zoals het Provinciespel,
het Democratiespel (een aangepaste vorm van Klassenbezoek@Gemeentehuis) en gastlessen (op het mbo).
Door een intensieve werving en consciëntieus relatiebeheer
onder docenten is het aantal uitvoeringen in Gelderland de
afgelopen jaren sterk gegroeid. In de periode 2021–2023
wordt de wervingsstrategie voor scholen voortgezet. Daarnaast investeren we in de relatie met de gemeenten.
Er wordt op verschillende manieren maatwerk geleverd,
onder meer door het ontwikkelen van op de provincie
gerichte onderdelen in de programma’s, het organiseren
van een inspiratiedag voor docenten, het aanbieden van
verkiezingsfestivals aan mbo-studenten en het ontwikkelen
en inzetten van een nieuw programma voor het mbo.
Sinds eind 2017 heeft ProDemos een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland. Deze overeenkomst
eindigt eind 2020. Vanaf januari 2021 gaan ProDemos en
de provincie Gelderland naar verwachting een nieuw
traject aan.
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D2 Voor volwassenen
D2.1 Algemeen publiek
D2.1.1 Democratiefestival
In 2019 is voor de eerste keer in Nederland het Democratiefestival georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG. De
gedachte achter het festival is dat democratie, net als vrijheid, iets is dat gevierd mag worden. In 2021 zal opnieuw
een democratiefestival georganiseerd worden. ProDemos
levert hier graag een bijdrage aan. De precieze invulling
van onze inzet zal nader worden bepaald in overleg met de
organisator van het festival.
D2.1.2 Conferentie over de toekomst van de Europese Unie
In 2021 en 2022 organiseren de Europese Commissie, het
Europees Parlement en de Europese Raad een Conferentie
over de Toekomst van Europa met als doel een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met burgers te
faciliteren rondom een aantal sleutelprioriteiten en -uitdagingen. Het proces dient de betrokkenheid van burgers
bij de beleidsdoelstellingen van de Unie, en het draagvlak
voor haar besluiten, te versterken.

D2.2 Mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie
over democratie en rechtsstaat
D2.2.1 Informatiebijeenkomsten voor mensen op afstand
van de politiek
Voor mensen met grotere afstand tot de democratische
rechtsstaat organiseren we informatiebijeenkomsten.
Hierbij werken we samen met maatschappelijke organisaties die hierin een belangrijke intermediaire rol spelen.
Bijvoorbeeld Stichting Lezen en Schrijven, Resto VanHarte,
migrantenorganisaties, de Nederlandse Vrouwenraad,
voedselbanken en buurthuizen.
In het eerste kwartaal van 2021 zullen de informatiebijeenkomsten in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen.
In 2021 jaar zetten we in op meer structurele samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en willen we
onze goede contacten met gemeenten beter benutten om
ons aanbod onder de aandacht te krijgen.

D.2.2.2 Democratie voor iedereen!
Het programma ‘Democratie voor iedereen!’ geeft deelnemers op een eenvoudige en interactieve manier inzicht in
De conferentie is erop gericht burgers te betrekken bij de be- de basisbeginselen van een democratische rechtsstaat.
leidsvorming, en de inbreng te vertalen naar beleid van de
Begin 2021 gaat dit programma over de Tweede KamerEU. ProDemos levert graag een bijdrage aan deze conferenverkiezingen.
tie, waarbij onze inzet nog nader bepaald dient te worden.

34

Het programma wordt deels in Den Haag aangeboden voor
groepen inburgeraars, en deels in het land op plekken waar
de doelgroepen voor dit programma (o.a. mensen met een
migratieachtergrond en laaggeletterden) samenkomen.
D2.2.3 Actief Burgerschap
Bij een deel van de groepen die het programma ‘Democratie voor iedereen!’ hebben gevolgd (maar ook bij
anderen) is er behoefte aan een programma over actief
burgerschap. In dit programma van één dagdeel staat de
vraag centraal hoe de deelnemers zelf actief kunnen
meedoen aan politiek en maatschappij. Ze krijgen op interactieve wijze en in spelvormen informatie en instrumenten
aangereikt om te participeren. Mensen worden geïnformeerd en gestimuleerd om gebruik te maken van de mogelijkheden.

staat te leren kennen als iets dat ook hen beschermt of
kansen biedt, maar tevens grenzen stelt aan wat zij mogen
(eisen) of wat de overheid kan doen. Het geeft inzicht in de
werking van onze rechtsstaat en de dilemma’s daarbij in
het dagelijks leven.
D2.2.5 Wijkcafé
Het Wijkcafé organiseren we in samenwerking met wijk- en
bewonersorganisaties in het land. De Wijkcafés zijn
bedoeld om mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend
naar (politieke) bijeenkomsten gaan. We zoeken hen actief
op en bieden het programma aan in hun eigen omgeving.

D2.2.4 Recht van Spreken
Recht van spreken is over de werking van de rechtsstaat en
de verschillende grondrechten. Dit programma wordt in
samenwerking met bewonersorganisaties in wijken aangeboden.

We hebben nu twee soorten Wijkcafés: het ene is erop
gericht groepen mensen in een wijk die elkaar niet kennen
samen te laten praten over gedeelde waarden. Deze
groepen volgen dan eerst (afzonderlijk) het programma
Recht van Spreken. Bij het andere type Wijkcafé brengen
we wijkbewoners in gesprek met een bestuurder, bijvoorbeeld een minister, vaak gekoppeld aan een wijkbezoek
van die bestuurder. Het gesprek gaat over thema’s die de
bewoners raken, zoals werk en inkomen, wonen, verloedering van de wijk. Onze rol: contact tussen bewoners en politici tot stand brengen, handvatten bieden om zich actief in
te zetten, de weg naar de politiek aangeven.

De workshop is voor mensen die minder bekend zijn met de
beginselen van de rechtsstaat, er wantrouwend tegenover
staan of er vragen bij hebben. Het doel is om de rechts-

Voor de Wijkcafés over gedeelde waarden volgen groepen
eerst de workshop Recht van Spreken. Enkele weken
daarna komen drie of vier verschillende groepen samen bij

Dit programma kan een opstapje zijn voor mensen om zich
te melden voor bijvoorbeeld de cursus Politiek Actief.

Activiteitenprogramma 2021 35

36

Activiteitenprogramma 2021 37

het Wijkcafé. We bieden dit programma met name aan in
wijken waar groepen bewoners moeilijk met elkaar in
contact komen. Het programma gaat over het bespreekbaar
maken van verschillen in gedeelde waarden, zoals vrijheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit. Aan dialoogtafels gaan
de deelnemers met elkaar in gesprek.

ambassadeur te maken van de doelstellingen en de missie
van ProDemos. Om de naamsbekendheid en het netwerk te
onderhouden onder griﬃers en raadsleden biedt ProDemos
als vervolg op de cursus Politiek Actief tegen betaling
workshops aan over de instrumenten en rollen van de
gemeenteraad.

D2.2.6 Workshops Stem jij ook?
We organiseren 40 workshops in het hele land, waar we de
doelgroep licht verstandelijk beperkten en moeilijk
lerenden informatie bieden over aankomende Tweede
Kamerverkiezingen: over de politieke partijen die
meedoen, de rol van de Tweede Kamer en hoe de stemprocedure werkt. Hierbij gaan we tijdens de workshops ook
daadwerkelijk oefenen met stemmen. Zorgorganisaties en
maatschappelijke instellingen kunnen de workshops gratis
aanvragen. De workshopmaterialen stellen we ook vrij
beschikbaar voor begeleiders om zelfstandig met cliënten
te gebruiken.

D3.3 Participatiewijzer

Voor 30 van de 40 workshop-uitvoeringen zoeken we
externe financiering middels fondsenwerving.

Met de website Participatiewijzer.nl en met het daarin
opgenomen, in 2020 geheel vernieuwde afwegingskader
burgerparticipatie wil ProDemos gemeenteambtenaren en
volksvertegenwoordigers stimuleren en toerusten om
burgers (meer) te betrekken bij het lokaal bestuur. Het
afwegingskader is een digitaal instrument, dat bedoeld is
voor ambtenaren die een participatietraject moeten vormgeven. Het geeft aan de hand van een aantal simpele
vragen een advies over welke methoden geschikt zijn. De
methoden worden beoordeeld aan de hand van waarden
als legitimiteit, inclusiviteit en eﬃciency. In 2021 zullen
we de website actief promoten.
D3.4 Docentenprogramma Europese Unie

D3 Voor professionals
D3.1 Accountmanagement
ProDemos heeft de ambitie om de contacten met
gemeenten en provincies te verbeteren en te structureren.
Op die manier kunnen we beter inspelen op hun wensen,
een passend aanbod doen van onze educatieve producten,
en verbeterpunten voor de dienstverlening meenemen. In
2020 is er een plan gemaakt om het accountmanagement
beter op te pakken. Voor de uitvoering van dit plan is een
nieuwe medewerker aangetrokken die zich primair gaat
bezighouden met het onderhouden van de relatie met
gemeenten en provincies. Dit moet ertoe leiden dat we
meer uitvoeringen van de educatieve programma’s kunnen
doen in samenwerking met gemeenten en provincies.
Daarmee ondersteunt dit onze groeiambitie.
D3.2 Bijeenkomsten voor professionals en intermediairs
ProDemos organiseert bijeenkomsten voor de belangrijkste
intermediairs en partners van ProDemos bij gemeenten:
griﬃers en raadsleden. Een goed netwerk bij gemeenten,
zowel bij de griﬃe als bij de raad, is essentieel voor het
accountmanagement en de ambitie om het aanbod in land
te laten groeien. Actuele kennis van wat er leeft bij
gemeenten is cruciaal om onze activiteiten bij gemeenten
voor scholieren en activiteiten voor volwassenen, inclusief
activiteiten voor moeilijk bereikbare doelgroepen goed in
te kunnen zetten. Om netwerken te bouwen en te verstevigen organiseert ProDemos minimaal één keer per jaar de
‘Griﬃedag’ voor alle medewerkers van de griﬃes. Daarnaast geeft ProDemos presentaties bij gemeenteraden om
zowel griﬃers als raadsleden in hun eigen gemeente

In samenwerking met het Huis van Europa organiseert
ProDemos jaarlijks tweemaal een docentenreis naar
Brussel. Docenten maatschappijleer, -wetenschappen en
-kunde en geschiedenis (vo) en Burgerschap (mbo) kunnen
zich hiervoor aanmelden. Op het programma staat het
bezoeken van de verschillende instituties ter introductie
in de Europese Unie in Brussel. De bedoeling is dat leraren
de opgedane kennis kunnen doorgeven in de klas en dat
zij beter voorbereid zijn op het lesgeven over de Europese
Unie.

D GEMEENTEN, PROVINCIES EN EUROPESE UNIE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

direct

Democracity
10.000
Educatief programma op Fort De Bilt
2.300
Kindergemeenteraad
450
Klassenbezoek@Gemeentehuis
Provinciespel
4.000
Jongerengemeenteraad
250
Educatieve programma’s in Overijssel
Educatieve programma’s in Amsterdam
2.200
Educatieve programma’s in Caribisch Nederland
Democratiefestival
500
Conferentie over de toekomst van de EU
50
Informatiebijeenkomsten
3.000
Democratie voor iedereen
3.750
Actief burgerschap
450
Recht van spreken
400
Wijkcafés
400
Workshops Stem jij ook
600
Bijeenkomsten voor professionals en intermediairs 100
Participatiewijzer
Docentenprogramma Europese Unie
60
Opdrachten
Bereik
Educatieve programma’s in Gelderland
Cursus Politiek Bewust – Politiek Actief

direct
5.000
500

in samenwerking

indirect/
online

8.000

12.700

3.000

3.500
1000

200
5.000
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E
Gerechtelijke instellingen
De rechtspraak is één van de fundamenten van de democratische rechtsstaat.
Zoals ProDemos de scholieren en bezoekers in Den Haag laat kennismaken met
de wetgevende macht en de uitvoerende macht, zo biedt zij ook programma’s
waarin de rechtsprekende macht centraal staat.

ProDemos verzorgt gastlessen rechtspraak voor scholieren
en mbo-studenten en ondersteunt rechtbanken met materiaal en methoden voor scholierenbezoeken en volwassenen. Het bestaande aanbod zal worden voortgezet. In
2021 gaan we eraan werken om de inhoud van de materialen beter te laten aansluiten bij wat er speelt op individuele rechtbanken. Zo zullen casussen die worden behandeld gebaseerd zijn op zaken die in het arrondissement
hebben gespeeld. Daarmee bewerkstelligen we dat de
casussen herkenbaarder zijn voor de leerlingen en dat de
rol van de rechtbank in de directe leefomgeving van de
leerling voelbaarder wordt gemaakt.
We continueren de samenwerking met het Openbaar Ministerie, waarbij echte casussen worden behandeld en de
input van leerlingen wordt gebruikt voor de invulling van
de richtlijnen van het OM.
Het thema rechtsstaat strekt verder dan alleen (straf)rechtspraak. Daarom gaat ProDemos werken aan een verdieping
en verbreding van de gastles Regels en rechten. Dit houdt
in dat de casussen ook hier waar mogelijk worden afgestemd op de leefomgeving van de studenten. Daarnaast
zetten we in op een grotere afname van deze gastles.

E1 Voor kinderen en jongeren
E1.1 Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool zijn er
twee gastlessen beschikbaar: één over Kinderrechten en
één over de Kinderrechtbank. De lessen worden gegeven
door vrijwilligers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.
De vrijwilligers worden jaarlijks getraind door ProDemos.
De didactische kennis en materialen om de gastlessen te
verzorgen zijn online beschikbaar gesteld en de materialen
worden indien gewenst fysiek toegestuurd. Op deze
manier wordt het voor de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk gemaakt om gastlessen te verzorgen. In 2021 gaan we
deze gastlessen ook geschikt maken voor de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.
Na de positieve ervaringen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag heeft ProDemos de samenwerking
in andere regio’s uitgebreid. Het gaat om de rechtswinkels
in Amsterdam, Gelderland, Noord-Holland Noord, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. De ondersteuning hiervoor
blijven we voortzetten.
E1.2 Gastlessen en rechtbankbezoek

ProDemos blijft samenwerken met relevante organisaties
zoals de Raad voor de Rechtspraak, individuele rechtbanken en het Openbaar Ministerie. Met deze organisaties
verkennen we onder andere de mogelijkheden om bijvoorbeeld in het onderwijs meer aandacht te besteden aan
rechtsstatelijke onderwerpen en zo het draagvlak voor de
rechtsstaat te versterken.

Voor het voortgezet onderwijs en het mbo is er de mogelijkheid om bij ProDemos een gastles te boeken waarin een
bezoek aan een rechtbank wordt voorbereid. Met interactieve en digitale werkvormen bespreken we hoe de rechtspraak in onze samenleving is georganiseerd, en daarna
spelen de leerlingen (in toga) een rechtszaak na. De
gastles is een goede voorbereiding op het bezoek aan de
rechtbank. De vraag naar deze gastlessen is groter dan wat
ProDemos kan bieden vanuit de subsidie voor het Activiteitenprogramma. Daarom blijven we investeren in het
ontwikkelen van ondersteunend (digitaal) materiaal voor
docenten, zodat docenten zelf in de klas aandacht kunnen
besteden aan dit onderwerp.
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Verder ondersteunen wij rechtbanken met materiaal en
methoden, waarmee zij zelf voorlichting kunnen geven aan
leerlingen. Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek
verschilt per arrondissement en hangt af van de afspraken
die met de betreffende regio zijn gemaakt. ProDemos
onderhoudt goed contact met de rechtbanken om de voorlichting zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat er
speelt op de betreffende rechtbank. Een belangrijk middel
hiervoor is te werken met casussen die hebben gespeeld
op de rechtbank.
In 2021 continueren wij de samenwerking met het landelijke parket van het openbaar ministerie. Hierin werken we
samen met de invulling van een werkvorm waarin een zaak
wordt voorgelegd aan leerlingen. De input van de leerlingen wordt gebruikt door het Openbaar Ministerie bij het
opstellen van richtlijnen.
E1.4 Gastles Regels en rechten
De rechtsstaat is meer dan strafrechtspraak alleen. Het
rechtsgevoel van studenten wordt in belangrijke mate
gevormd door kwesties in de dagelijkse samenleving
waarbij (grond)rechten botsten met elkaar en/of met
andere belangen.
In de gastles Regels en rechten krijgen studenten een
herkenbaar dilemma voorgelegd waarover ze een besluit

moeten nemen. In 2021 willen we deze gastles zo
aanpassen dat de rechtsstatelijke dilemma’s zowel op individueel niveau als op groepsniveau voorgelegd kunnen
worden. We denken daarbij aan een digitale toepassing om
individueel een keuze te maken, waarna de geaggregeerde
resultaten klassikaal besproken worden.

E2 Voor volwassenen
E2.2 Mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie
over democratie en rechtsstaat
E2.2.1 Bezoekersprogramma’s rechtbanken
Ook andere groepen dan schoolklassen hebben interesse
in de rechtspraak. ProDemos ondersteunt rechtbanken en
andere organisaties door het aanbieden van informatiemateriaal, werkvormen en trainingen om een bezoek van
groepen inhoudelijk invulling te kunnen geven.

E3 Voor professionals
E3.1 Nieuwe rechters en de democratische rechtsstaat
In samenwerking met Studiecentrum Rechtspleging SSR
biedt ProDemos rechters en oﬃcieren in opleiding een
training aan. De deelnemers worden getraind in didactische vaardigheden en krijgen inzicht in de plaats van rechtspraak in het onderwijs. Bovenal krijgen de deelnemers
concrete werkvormen waarmee zij leerlingen en andere
groepen kunnen voorlichten over hun werk. In 2021 zal
ProDemos twee keer een training aanbieden.

E GERECHTELIJKE INSTELLINGEN
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

direct

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Gastlessen en rechtbankbezoek
8.000
Gastles Regels en Rechten
Bezoekersprogramma’s rechtbanken
Nieuwe rechters en de democratische rechtsstaat
50

in samenwerking

indirect/
online

80
4.000
1.500

500
16.000
600
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F
ProDemos Online
Naast het fysieke aanbod in de klas, op gemeente- en provinciehuizen, rechtbanken
en in Den Haag, ontwikkelt ProDemos ook online tools over democratie en
rechtsstaat. Deze tools maken het mogelijk om een breed publiek van volwassenen,
kinderen en jongeren te bereiken. De websites en webapplicaties zijn laagdrempelig
en inzichtelijk en maken nu al een groot verschil voor een breed publiek. Daar
willen we verder aan bouwen.
De StemWijzer, waarmee we al jaren de meeste burgers
bereiken, is een tool met een blijvende focus op laagdrempeligheid, eenvoud en helderheid. Deze stemhulp is in
2020 opnieuw vormgegeven en zal met nieuwe functionaliteiten begin 2021 worden gelanceerd ten behoeve van de
Tweede Kamerverkiezingen.
De StemWijzer wordt geflankeerd door de StemmenTracker
en de Partijenwijzer. De afgelopen jaren hebben we ook
Young Voice ontwikkeld: een stemhulp voor jongeren. We
maken daarvan in 2021 een nieuwe versie voor de Tweede
Kamerverkiezingen en bereiden vervolgens ook een versie
voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.
Naast deze tools voor een breed publiek richten we ons
ook rechtstreeks op het onderwijs, onder andere met het
platform tools.prodemos.nl (zie hoofdstuk C). Hier worden
nu al enkele applicaties aangeboden zoals het Formatiespel. In 2021 bouwen we verder aan een educatieve stemhulp die te gebruiken is in de klas. Ook willen we in
2021 gaan verkennen of en hoe we virtual reality kunnen
toepassen, om daarmee te zorgen dat we ook met online
programma’s een ‘echte’ beleving kunnen bieden aan leerlingen.
De drie online gastlessen die ontwikkeld zijn tijdens de
coronacrisis, zetten we voort. Dit betreft een (online)
gesprek met een Kamerlid, en de lessen Belastingbazen en
Grondrechten. Deze kunnen indien nodig worden opgeschaald.
ProDemos werkt voor deze projecten samen met diverse
partners om de laatste ontwikkelingen te volgen. Dit
gebeurt onder andere via een Europees netwerk van organisaties die online tools ontwikkelen (met o.a. de Bundeszentrale für politische Bildung in Duitsland en Tree
company in België). Dit netwerk heeft ook aansluiting bij
het NECE netwerk voor Europese burgerschapsvorming. Zo
blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,

delen we ervaringen en kunnen we soms ook samen
projecten realiseren (bijvoorbeeld bij de Europese
verkiezingen).
Naast de online tools die in dit hoofdstuk genoemd worden
zijn er websites die, omdat ze aansluiten bij de daar
beschreven programma’s, elders in dit jaarplan beschreven
worden. Bijvoorbeeld de websites
scholierenverkiezingen.nl, participatiewijzer.nl en de
online leeromgeving van de cursus Politiek Actief.

F1 Voor kinderen en jongeren
F1.2 Online gastlessen
ProDemos heeft tijdens de coronacrisis geëxperimenteerd
met het uitvoeren van online gastlessen voor het voortgezet onderwijs en mbo. Dit willen we graag op een structurele basis inzetten als aanvullend aanbod voor scholen.
Uiteraard wordt dit aangepast aan een situatie waarbij
schoolklassen weer fysiek bij elkaar komen in het klaslokaal, maar een Kamerlid of een begeleider wel van
afstand een gastles verzorgt.
F1.4 Young Voice
Jonge kiezers zijn een belangrijke doelgroep voor
ProDemos. Onderzoek laat zien dat met name jonge
mensen en lager opgeleiden hun stem minder dan gemiddeld uitbrengen. Redenen hiervoor zijn dat ze niet goed
weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen
ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze
hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp
Young Voice ontwikkeld.
Young Voice sluit aan bij de wensen en de belevingswereld
van jongeren. De tool biedt uitleg bij moeilijke maar soms
onvermijdelijke onderwerpen en maakt gebruik van onder-
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steunende filmpjes en animaties. Bij de verkiezingen voor
de Provinciale Staten en het Europees Parlement in
2019 werd de tool ruim 40.000 keer gebruikt. Op basis
van evaluaties hebben we de tool in 2020 verder ontwikkeld en willen we deze inzetten voor de verkiezingen van
2021 en 2022.
Het is de bedoeling om Young Voice ook weer uitgebreid in
te gaan zetten op mbo-instellingen.
Organisaties in het buitenland die ook stemhulpen maken
kijken met veel interesse naar de ontwikkeling en het
gebruik van Young Voice, omdat ook zij graag een goede
stemhulp voor jongeren willen inzetten.

F2 Voor volwassenen
F2.1 Algemeen publiek
F2.1.1 Partijenwijzer
Deelnemers krijgen 12 thema’s te zien (bijv. zorg, onderwijs, defensie) met daarbij een paar verschillende visies
voor het Nederlandse beleid op dat thema. Gebruikers
kunnen telkens kiezen welke visie het beste bij hen past,
en stellen zo een eigen visie samen voor de inrichting van
de maatschappij. Aan het eind krijgt de gebruiker te zien
welke politieke partij in de huidige Tweede Kamer de
meeste overeenkomstige ideeën heeft. Deze tool stimuleert
deelnemers om verder te kijken dan de eerstvolgende
verkiezingen en richt zich op de beginselen van de politieke partijen.
Nadat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in
maart 2021 bekend is, bekijken we of de Partijenwijzer
inhoudelijk geactualiseerd dient te worden, bijvoorbeeld
om ervoor te zorgen dat alle partijen die vanaf dan in de
Tweede Kamer zitten vertegenwoordigd zijn.
F2.1.2 StemmenTracker
Met de StemmenTracker wil ProDemos de gebruiker inzicht
geven in het stemgedrag van politieke partijen in de
Tweede Kamer. Gebruikers kunnen zien met welke partij zij
het meeste overeenstemming hebben op basis van daadwerkelijk stemgedrag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 vervangen we nog een aantal
stellingen, zodat de StemmenTracker een actueel én zo
compleet mogelijk beeld geeft van de afgelopen kabinetsperiode.

ProDemos maakt StemWijzers in opdracht van gemeenten,
provincies en buitenlandse organisaties voor de verkiezingen aldaar. Met de opbrengsten hiervan financieren we
de doorontwikkeling van de StemWijzer en de edities voor
Tweede Kamerverkiezingen. In 2020 is de StemWijzer
herontwikkeld. Hierbij is er speciaal gelet op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Onder andere de
kleurstelling is aangepast en de mogelijkheid om
begrippen uit te leggen is toegevoegd.
F2.2 Mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie
over democratie en rechtsstaat
F2.2.1 ‘Stem jij ook?’-website
In 2020 is de website ‘Stem jij ook?’ vernieuwd. De
website is gericht op mensen met een lichte verstandelijke
beperking en geeft in eenvoudig Nederlands en een rustige
lay-out informatie over het belang van stemmen, waar de
verkiezingen over gaan en hoe de stemprocedure werkt.
In het najaar van 2021 wordt de site aangepast om de
informatie te richten op de gemeenteraadsverkiezingen.

F PRODEMOS ONLINE

StemWijzer
Gebruikers geven antwoorden op (maximaal 30) stellingen
over relevante onderwerpen en krijgen vervolgens te zien
welke politieke partijen op basis van inhoudelijke standpunten het beste aansluiten bij hun opvattingen. De StemWijzer is al jaren de stemhulp met veruit het grootste
bereik in tijden van verkiezingen.

Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Online tools (totaal)
Partijenwijzer, Young Voice, StemmenTracker

indirect/online
Tussen 100.000 en
200.000

Niet geﬁnancierd uit het Activiteitenprogramma
Bereik
StemWijzer

indirect/online
7.500.000
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G
ProDemos Academie
De activiteiten van de ProDemos Academie richten zich op volwassenen. Een deel
van de activiteiten wordt georganiseerd voor mensen die interesse hebben in de
politiek, zoals de activiteiten in het kader van de reeks Democratie in debat.

Daarnaast richt de Academie zich meer en meer op de doelgroepen die op grotere afstand staan van de democratische
rechtsstaat, bijvoorbeeld omdat zij laaggeletterd zijn, een
migratieachtergrond hebben of een lichte verstandelijke
beperking hebben. Juist rondom verkiezingen, zoals bij de
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, is het van
belang om deze doelgroepen te voorzien van goede en voor
hen begrijpelijke informatie, zodat ook zij goed geïnformeerd naar de stembus kunnen. De verkiezingskranten die
we voor deze doelgroepen maken voorzien hierin.
In 2021 ontwikkelen we ons aanbod voor deze doelgroepen
verder. Ook zetten we in op het vergroten van het bereik van
onze activiteiten, bijvoorbeeld door online toepassingen.
ProDemos werkt samen met een groot aantal organisaties
op het gebied van democratie en rechtsstaat. Zo is
ProDemos onderdeel van de netwerken Democratie in Debat
en de Haagse Vrijheidsweken en hebben we een bestuurszetel in de Vereniging van Nederlandse Debatcentra. Daarnaast melden zich geregeld nieuwe samenwerkingspartners,
wat ons de kans biedt ons bereik te vergroten of te
verbreden. Onze intentie is om activiteiten voor een algemeen publiek alleen nog samen met andere organisaties aan
te bieden, en niet als ProDemos zelfstandig te organiseren.

G2 Voor volwassenen
G2.1 Algemeen publiek
G2.1.1 Ontwikkeling programma’s voor volwassenen
Onze ambitie is om het bereik van onze activiteiten voor
volwassenen te vergroten, in het bijzonder onder mensen
met grotere afstand tot de democratische rechtsstaat.
Hiertoe is het nodig om nieuwe activiteiten en formats te
ontwikkelen die meer gericht zijn op deze doelgroep. We
maken hierbij gebruik van onze ervaringen met bijvoorbeeld de wijkcafés en we gaan graag in gesprek met de

verschillende doelgroepen om van hen te horen welke
behoeftes er zijn.
Om het bereik te vergroten, ontwikkelen we ook een meer
digitaal aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een podcast,
livestream, online pubquiz of webinar) en organiseren we
bijvoorbeeld hybride of online bijeenkomsten.
Tot slot gaan we actief op zoek naar nieuwe samenwerkingen of uitbreiding van samenwerkingen met organisaties in Den Haag en bijvoorbeeld debatcentra in andere
steden. Hierbij streven we ernaar dat de inzet van
ProDemos meer gericht zal zijn op het brengen van expertise dan op de zelfstandige organisatie van evenementen
en bijeenkomsten.
G2.1.2 Democratie in debat
Onder de titel Democratie in Debat organiseert ProDemos
samen met het Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en Filmhuis Den Haag bijeenkomsten
voor een breed publiek ter informatie en verdieping van
(actuele) thema’s over democratie en rechtsstaat. De
bijeenkomstenreeks bestaat maandelijks uit een Actualiteitendebat, een Politiek Café en een Film & Democratie.
G2.1.3 Haagse evenementen
ProDemos sluit aan bij enkele Haagse evenementen met
programma’s over democratie en rechtsstaat om deze
thema’s bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen. We zijn bij deze evenementen vaak onderdeel
van brede samenwerkingsverbanden met organisaties in
en buiten Den Haag. Voorbeelden zijn de Open Monumentendag en de Museumnacht (samen met de Tweede Kamer).
G2.1.4 Prinsjesfestival
In de dagen voor Prinsjesdag organiseert een groot aantal
Haagse organisaties en instellingen activiteiten in het
kader van het Prinsjesfestival. Dit festival wil bijdragen
aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag
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voor de democratische rechtsstaat. ProDemos is partner
van het Prinsjesfestival en organiseert meerdere activiteiten, zoals PrinsjesKind (een speciale editie van Kinderrijk in de Koninklijke Schouwburg) en de Prinsjeswandeling
(een koninklijke wandeling door het historische hart van
Den Haag). Ook organiseren we het Prinsjesforum, waarbij
een deskundig panel zich buigt over de staat van de rechtsstaat en jongeren met het panel in gesprek gaan, en de
uitreiking van de Prinsjesboeken- en de Prinsjesfotoprijs
voor het beste politieke boek en de beste politieke foto van
het afgelopen jaar.
G2.1.5 Vrijheidscolleges en Vrijheidsweken
Ieder jaar staan rond 5 mei vier Vrijheidscolleges op ons
programma. Dit is een serie lezingen door bekende en/of
prominente Nederlanders, op allerlei plaatsen in het hele
land. De Vrijheidscolleges leveren een bijdrage aan het
debat over vrijheid. Verleden en heden worden nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. ProDemos organiseert elk jaar
vier colleges in Den Haag, samen met het Bevrijdingsfestival Den Haag.
In 2020 konden helaas veel activiteiten rondom de herdenking van 75 jaar vrijheid niet doorgaan als gevolg van de
coronamaatregelen. Daarom is afgesproken om deze herdenking in 2021 alsnog te laten plaatsvinden. De oorspronkelijk voor 2020 geplande Haagse vrijheidscolleges zullen
dan ook alsnog plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

Passend bij onze ambitie om juist mensen te bereiken met
afstand tot de democratische rechtsstaat, organiseren we
de colleges in 2021 graag weer op locaties als het Vadercentrum en ROC Mondriaan. Het laatste college is op 5 mei,
op het Bevrijdingsfestival in Den Haag.
De hele maand april (voorafgaand aan 4 en 5 mei) worden
ook de Haagse Vrijheidsweken gevierd. Ruim 40 Haagse
organisaties organiseren gedurende die weken activiteiten
die in het teken staan van vrijheid. Ook onze activiteiten,
zoals het Politiek Café en Film & Debat, sluiten die weken
aan bij het thema vrijheid.
G2.1.6 Publicaties
ProDemos stelt toegankelijke en actuele informatie over de
democratie en rechtsstaat beschikbaar aan een breed
publiek. We geven een groot aantal (gratis) brochures en
publicaties uit over uiteenlopende onderwerpen, zoals
‘Wie bestuurt ons land?’, ‘Wat is een rechtsstaat?’, ‘Wat is
een dictatuur?’ en een Engelstalig boekje over het Nederlandse politieke stelsel. Deze publicaties worden onder
meer gebruikt in het (volwassenen)onderwijs en verspreid
door overheden. Verder hebben we ook publicaties voor
docenten maatschappijleer en docenten burgerschap.
G2.1.7 Collectiebeheer
ProDemos beschikt over een omvangrijke collectie (historische) voorwerpen, prenten en teksten die iets met de
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democratie en de rechtsstaat te maken hebben. Stukken uit
deze collectie worden tentoongesteld in de vitrines in het
Bezoekerscentrum en op de verdiepingen in ons gebouw.
G2.1.8 LOI-cursus democratische rechtsstaat
In samenwerking met de LOI is de cursus Inleiding politiek
in Nederland ontwikkeld. Middels thuisstudie kunnen
individuele cursisten hun kennis op het gebied van Nederlandse politiek vergroten. Het LOI zorgt voor de promotie
van de cursus. ProDemos houdt de cursus inhoudelijk
actueel en ziet toe op de kwaliteit.
G2.1.9 Informatiefunctie
ProDemos voorziet een breed publiek van algemene informatie over democratie en rechtsstaat. In het Bezoekerscentrum is allerhande (gratis) informatiemateriaal verkrijgbaar. Daarnaast komen er via e-mail, website, sociale
media of telefoon algemene vragen van burgers binnen, die
door ons worden beantwoord. Ook intern wordt door collega’s van alle afdelingen regelmatig gebruik gemaakt van de
informatiespecialist.
G2.2 Mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie
over democratie en rechtsstaat
G2.2.1 Verkiezingskrant in gewone taal
Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart
2021 en de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022 maken we in samenwerking met Stichting Lezen &

Schrijven en de Stichting Makkelijk Lezen weer een gratis
‘verkiezingskrant in gewone taal’.
De Stichting Makkelijk Lezen redigeert de krant en verleent
na een positieve beoordeling het ‘Gewone Taal’-keurmerk.
De Stichting Lezen & Schrijven denkt vanuit haar expertise
en netwerk mee over de teksten en de vormgeving van de
krant. Daarnaast produceren zij een lesbrief voor taalaanbieders bij de verkiezingskrant. De lesbrief en de verkiezingskrant stellen zij digitaal beschikbaar op hun website.
De voorbereidingen voor de verkiezingskrant voor de
Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vinden in de tweede
helft van 2021 plaats.
G2.2.2 Verkiezingskrant Stem jij ook?
ProDemos wil eraan bijdragen dat moeilijk lerenden en
mensen met een lichte verstandelijke beperking gebruik
kunnen maken van hun stemrecht. Om hen te informeren
over de Tweede Kamerverkiezingen brengen we een ‘Stem
jij ook?’-verkiezingskrant uit. Het is een krant in simpele
taal en met heldere illustraties. In de krant staat onder
meer informatie over waarom het belangrijk is te stemmen,
waar de Tweede Kamer over beslist en hoe je moet
stemmen. Zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen kunnen de kranten gratis bestellen.
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In de tweede helft van 2021 vinden de voorbereidingen
plaats voor de ‘Stem jij ook?’-verkiezingskrant over de
gemeenteraadsverkiezingen van 2021.
G2.2.3 Landelijke Kiezersdag
Voor moeilijk lerenden en mensen met een lichte verstandelijke beperking organiseren we een landelijke verkiezingsdag in Den Haag. Deelnemers bezoeken de Tweede
Kamer, ze kunnen diverse workshops volgen en er vindt een
Debat in klare taal plaats waar (kandidaat)politici in debat
gaan over stellingen die met de doelgroep zijn opgesteld.
We onderzoeken de mogelijkheden om het bereik van deze
dag en het Debat in klare taal te vergroten, bijvoorbeeld
met een mediapartner.
We zoeken voor een groot deel van deze Landelijke
Kiezersdag externe financiering middels fondsenwerving en
werken hiervoor samen met de LFB en Ieder(in).
G2.2.4 Politieke interviews in klare taal (ﬁlmpjes)
We maken filmpjes van alle politieke partijen waarvan we
verwachten dat ze een zetel zullen gaan halen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Twee mensen met een lichte
verstandelijke beperking interviewen daarin zelf de
(kandidaat-)politici. De vragen die ze stellen komen voort
uit input van verschillende zorgorganisaties. Het doel is
om mensen met een lichte verstandelijke beperking op een
toegankelijke manier te informeren over de standpunten
van de verschillende politieke partijen. We gebruiken deze

filmpjes op social media, op onze website(s) en bij de
workshops.
We zoeken voor deze interviews externe financiering
middels fondsenwerving en werken hiervoor samen met de
LFB en Ieder(in).
Europa Direct Informatie Centrum (EDIC)
Het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) voor de regio
Den Haag is sinds 2013 bij ProDemos gevestigd. Mensen
kunnen in het Bezoekerscentrum terecht voor informatie
over de Europese Unie. Ook organiseren we publieksbijeenkomsten en gastlessen over de EU vanuit het EDIC.
Het EDIC wordt betaald uit subsidie van de Europese
Commissie. De subsidie is in 2018 toegekend voor de
periode 2018–2021. Door de bijzondere omstandigheden
rond corona is de EDIC’s de mogelijkheid voor verlenging
(met aanvullende subsidie) tot eind april 2021 aangeboden. Wij hebben als EDIC Den Haag van deze regeling
gebruikgemaakt.
We hebben besloten geen subsidieaanvraag meer in te
dienen voor het EDIC vanaf 2021, wat betekent dat er de
facto per 1 mei 2021 geen EDIC meer gevestigd is bij
ProDemos.
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G3 Voor professionals

ma’s bij parlementen, inspireert ons bij de ontwikkeling
van programma’s.

G3.1 Networking European Citizenship Education (NECE)
ProDemos is lid van Networking European Citizenship
Education (NECE), een Europees netwerk van organisaties
op het gebied van burgerschapseducatie. Met onze NECEpartners wisselen we werkvormen en ‘best practices’ uit
tijdens de jaarlijkse conferentie en tijdens de voorbereidende workshops. ProDemos is actief betrokken bij de
voorbereiding en uitvoering van de conferentie en workshops. ProDemos neemt ook actief deel aan de NECE-focusgroep VoteMatch Europe, de stemhulp voor verkiezingen
van het Europees Parlement waar meerdere Europese
landen aan meedoen. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van
de focusgroep die zich richt op voorlichting en educatie bij
parlementen in Europa. In deze groep worden ervaringen
en programma’s voor burgerschapseducatie bij parlementen uitgewisseld.
De NECE-contacten hebben voor ProDemos een belangrijke
meerwaarde. Uitwisseling van ervaring en methodes met
verwante organisaties uit andere Europese landen, met
name op het gebied van didactiek en educatieve program-

In 2020 heeft de NECE-conferentie een hybride vorm
gekregen als gevolg van de coronamaatregelen. De
verwachting is dat dit het bereik onder burgerschapprofessionals in Europa en daarbuiten kan vergroten en
dat deze vorm ook in komende jaren gehanteerd zal blijven
worden.
G3.2 Versterking landelijk aanbod voor lvb’ers
Voor moeilijk lerenden en mensen met een lichte verstandelijke beperking is het vaak lastig om verkiezingsprogramma’s te begrijpen, politieke debatten te volgen en
tot een stemkeuze te komen. Om hen hierbij te helpen
biedt ProDemos materialen, een website, workshops en
een Kiezersdag. Ook andere organisaties bieden dit soort
ondersteuning. Om de impact van al deze initiatieven te
vergroten, onderhoudt ProDemos contact met de vele
stakeholders in dit veld. We werken met hen samen en
faciliteren hen waar mogelijk. Dit betreft onder meer
professionals in zorgorganisaties en maatschappelijke
organisaties, ervaringsdeskundigen, educatoren van
organisaties die ook materialen ontwikkelen en ambtenaren die zich richten op de implementatie van het VNverdrag inzake rechten van personen met een handicap.

G PRODEMOS ACADEMIE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Democratie in Debat
Haagse evenementen
Prinsjesfestival
Vrijheidscolleges en Vrijheidsweken
Publicaties
LOI-cursus democratische rechtsstaat
Algemene informatievragen
Verkiezingskrant in gewone taal
Verkiezingskrant Stem jij ook
Landelijke Kiezersdag
Politieke interviews in klare taal
NECE

Direct

Online/
indirect

1.500
1.000
300
400
18.000
75
100

7.500
5.000
2.000

500

100.000
13.000
200
10.000
7.000

Direct

Indirect

Informatievragen
3.000

100

Niet geﬁnancierd uit het Activiteitenprogramma
Bereik
Europa Direct Informatie Centrum (EDIC)
Bezoekers evenementen en bijeenkomsten
Meegenomen ﬂyers en informatie

5.500
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H
Interne organisatie, communicatie
en onderzoek
In 2020 is een uitgebreid verbeterplan1 opgesteld met als doel verdere
professionalisering van de organisatie zodat deze toegerust is op de toekomst. Een
van de onderdelen van het verbeterplan is de structuurverandering die in het derde
kwartaal van 2020 is ingezet en die er onder andere toe heeft geleid dat
verschillende afdelingen zijn samengevoegd.

Daarnaast is een groot deel van het management
vervangen en zijn er extra teamhoofden aangetrokken.
Naar verwachting start begin 2021 een nieuwe directeur. In
2021 zullen al deze veranderingen hun plek moeten vinden
en komt de organisatie hopelijk in rustiger vaarwater.
Een aantal van de acties in het verbeterplan lopen door in
2021. Voorbeelden zijn acties die gericht zijn op het verbeteren van de organisatiecultuur, zoals de ontwikkeltrajecten die alle leidinggevenden volgen en het introductiebeleid. In september 2020 zijn we gestart met een
vernieuwde introductiedag met onder andere aandacht
voor professionele en prettige omgangsvormen. In
2021 zetten we deze introductiedagen voort. We evalueren
hierbij steeds of we op de goede weg zijn en of er nog
verbeteringen nodig zijn.
In 2021 wordt fase 2 van het introductiebeleid verder
uitgewerkt en ontwikkelen we ook een programma voor
permanente educatie. Doel is om medewerkers tijdens hun
introductieperiode en daarna te ondersteunen in hun
ontwikkelproces bij ProDemos. Hiermee biedt het ook
een aanzet naar een meer gestructureerd loopbaanbeleid.
In 2022 evalueren we hoe medewerkers en leidinggevenden dit ervaren en wat er nog nodig is om het loopbaanbeleid te completeren.
In 2021 nemen we het in-, door- en uitstroombeleid verder
onder de loep. We evalueren onze werving- en selectiemethode, met speciale aandacht voor diversiteit. Begin
2021 evalueren we het exitbeleid dat we in 2020 hebben
ingevoerd.
Het personeelsbestand telt in 2021 circa 95 medewerkers
met een vast dienstverband en daarnaast ruim 140 oproepkrachten.
1 Huis op orde. Integraal verbeterplan. ProDemos mei 2020.
www.prodemos.nl/verbeterplan

CAO en functiehuis
ProDemos volgt de CAO Sociaal Werk. De vraag is gerezen
of deze cao passend is voor onze organisatie. In 2021 gaan
we hier nader onderzoek naar doen. Ook herzien we het
functiehuis, zodat deze aansluit bij de organisatie zoals
die is na de structuurverandering.
RI&E, PAGO en arbo
De uitvoering van het plan van aanpak naar aanleiding van
een in april 2019 uitgevoerde risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E) loopt door in 2021. In 2019 en 2020 zijn
de urgente zaken direct opgepakt. In 2021 worden de
overige maatregelen ingevoerd. Medewerkers krijgen
bijvoorbeeld periodiek voorlichting over beeldschermwerk
en het instellen van de werkplek. Ook in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers komt dit aan de orde.
In 2020 zou er een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) uitgevoerd worden, maar dat is
vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. De PAGO
wordt nu gepland in 2021, zodra dat mogelijk is.
In 2021 zal er ook een arbobeleid opgesteld worden.
Hierin worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. arbo vastgelegd. Daaraan voorafgaand, eind
2020, evalueren we de dienstverlening door de arbodienst
waarmee we op dit moment een contract hebben.
Personeelsregistratiesysteem
Eind 2020 wordt een nieuw personeelsregistratiesysteem
(PRIS) ingevoerd. Omdat dit een interactief programma is
waar leidinggevenden en ook medewerkers mee gaan
werken, zullen alle leidinggevenden in 2021 hierin
geschoold worden.
Diversiteit en inclusiviteit
Gelijkwaardigheid en toegankelijkheid zijn twee van de
kernwaarden van ProDemos. Deze kernwaarden vertalen
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we ook intern; ProDemos wil een inclusieve organisatie
zijn met een divers personeelsbestand.
De Code Culturele Diversiteit vormt de leidraad voor het
verankeren van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. In 2021 vernieuwen we ons diversiteitsbeleid en
ondernemen we verschillende acties op het gebied van
personeel, programma’s, publiek en partners om diversiteit
en inclusiviteit te stimuleren. Een belangrijke voorwaarde
voor een inclusieve en diverse organisatie is sociale veiligheid. De aandacht voor cultuur en gedrag in het personeelsbeleid sluit hierop aan.
ICT
Kantoorautomatisering en veiligheid
Veel van de hard- en software voor de kantoorautomatisering is in 2020 vervangen en verplaatst naar de ‘cloud’.
Deze transitie is grotendeels afgerond en in 2021 gaat de
aandacht uit naar het verder trainen van het personeel
zodat de nieuwe mogelijkheden op een goede en veilige
manier ingezet kunnen worden. Ook op het gebied van
informatiebeveiliging worden stappen gezet. Met de BIOnorm (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) als kader
worden aandachtspunten geïdentificeerd en maatregelen
genomen.

Van reserveringssysteem naar ProDemos Activiteiten
Systeem (PAS)
De aanmeldingen van groepen en individuele bezoekers
aan Den Haag verlopen via het online reserveringssysteem
van ProDemos. Het systeem wordt ook gebruikt voor de
planning van al onze activiteiten in het land en de inzet
van personeel. Het volledig ‘op maat’ gemaakte systeem is
verouderd en inflexibel en vraagt daarom doorlopend
onderhoud en technische ondersteuning. In 2020 zijn de
eerste concrete stappen genomen om het systeem te
moderniseren. Hierbij worden de komende jaren stapsgewijs onderdelen vervangen. ProDemos kiest voor een
nieuwe benadering en koopt waar mogelijk ‘kant-en-klare’
onderdelen in. In 2021 wordt het onderdeel ‘Personeelsplanning’ op deze manier vervangen en wordt er een begin
gemaakt met het vervangen van het onderdeel ‘Ticketverkoop’.
Ontwikkeltaken op het gebied van E-tools en interactieve
programma’s
De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de techniek achter
de interactieve programmaonderdelen in Den Haag. Om de
continuïteit beter te kunnen waarborgen is ervoor gekozen
het technische beheer van deze interactieve installaties
intern uit te voeren. In 2021 wordt de software voor deze
programma’s verplaatst naar de ‘cloud’, zodat er onafhankelijk van de locatie aan de Hofweg aan gewerkt kan worden.
Naast het beheer speelt ICT ook een rol bij de ontwikkeling
van nieuwe interactieve programma’s. Het recentelijk
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ontwikkelde programmaonderdeel ‘Van wens naar wet’ is
hier een goed voorbeeld van. Ook in 2021 is ICT betrokken
bij de ontwikkeling van een interactief programma. Tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zal gebruik
gemaakt worden van een geheel vernieuwde StemWijzer.
ICT is nauw betrokken geweest bij de realisatie hiervan.
Om de verschillende ontwikkeltaken te organiseren maakt
de afdeling gebruik van een jaarplan.

Wet- en regelgeving
ProDemos waarborgt, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, een veilige omgang met persoonsgegevens van medewerkers, bezoekers en overige relaties.
Het privacyvraagstuk blijft ook in 2021 aandacht vragen,
zowel bij onderzoek dat bij of door ProDemos wordt uitgevoerd als bij boekingen van docenten en andere deelnemers aan onze programma’s in het reserveringssysteem.

Veiligheid en risicobeheersing
De veiligheid van de vele bezoekers, het personeel, de
bezittingen en installaties in het pand van ProDemos zijn
van groot belang. Veiligheid en risicobeheersing krijgen in
de dagelijkse gang van zaken dan ook veel aandacht.

ProDemos volgt de cao Sociaal Werk. Daarnaast onderschrijft ze de Governance Code Cultuur en legt daarover
verantwoording af. Vanzelfsprekend implementeert
ProDemos overige toepasselijke regelgeving en houdt ze
zich aan wettelijke voorschriften.

Het gaat hierbij om risico’s die betrekking hebben op de
kwaliteit van de taakuitvoering, om risico’s van financiële
of technische aard en om risico’s in het facilitaire bedrijf.
In 2021 blijft de aandacht voor de beheersing van deze risico’s onverminderd groot. Over de risico’s die samenhangen
met de renovatie van het Binnenhof en de toename en
veranderingen in bezoekersstromen voeren we continu en
intensief overleg met stakeholders. In het financiële beleid
is rekening gehouden met risico’s in de zin van tegenvallende inkomsten uit bezoekersstromen en stijging van
kosten door de renovatie van het Binnenhof. Er wordt
gewerkt met verschillende scenario’s waarbij ook de
aanhoudende situatie rondom corona wordt meegenomen.

H1 Kennisontwikkeling en kwaliteit
H1.1 Kennisontwikkeling medewerkers
ProDemos hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering. Daarom worden activiteiten georganiseerd die de
kennis en deskundigheid van het personeel vergroten,
bijvoorbeeld in de vorm van ‘kenniscarrousels’, de jaarlijkse inspiratiedag, interne colleges door gastsprekers van
buiten en werkbezoeken aan relevante organisaties. Zo
onderhouden we ons netwerk en blijven we in verbinding
met onze omgeving en de ontwikkelingen die zich daarin
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voordoen. De verschillende activiteiten ter bevordering
van de deskundigheid van medewerkers krijgen een plek in
het organisatiebrede programma voor permanente
educatie.
Nieuwe begeleiders en rondleiders doorlopen een zorgvuldig samengesteld trainingsprogramma. Vervolgens
worden ze in hun werk bijgestaan door intern opgeleide
coaches. Het beleid ten aanzien van aansturing en
coaching zal in 2021 worden herzien, mede als gevolg van
het samenvoegen van de verschillende groepen begeleiders, voortkomend uit de structuurverandering. Zo wordt
onder meer het inwerk-, trainings- en ontwikkelingsprogramma verder geoptimaliseerd.

H2 Communicatie

uitgebreide middelenmix, waaronder websites, persberichten, folders, flyers, advertenties, aanwezigheid op
beurzen, nieuwsbrieven en sociale media. Media weten
ProDemos goed te vinden, met allerhande vragen over
democratie en rechtsstaat. Woordvoering is dan ook een
belangrijke taak voor de afdeling Communicatie.
Ook speelt de afdeling een rol bij het bewaken van het
imago en de reputatie van de organisatie.
H2.2.1 Corporate website
De corporate website www.prodemos.nl is voor veel bezoekers het startpunt voor het contact met ProDemos. De
website geeft veel informatie over ons aanbod. Daarnaast
is er ruimte voor meer algemene informatie over politiek,
democratie en rechtsstaat.

H2.1 Communicatie

Tot slot biedt de website de mogelijkheid om direct
programma’s te boeken of producten af te nemen door
middel van het reserveringssysteem en de webshop.

De afdeling Communicatie verzorgt de corporate communicatie en de communicatie rond de projecten van ProDemos.
De afdeling ondersteunt en adviseert bij de interne en
externe communicatie. Hierbij richten we ons op veel
verschillende doelgroepen, van onderwijs tot provincies,
van raadsleden tot mensen met grote afstand tot de politiek, van toeristen tot gerechtelijke instellingen. Voor de
corporate communicatie wordt gebruik gemaakt van een

H2.2.2 Intranet
Het intranet is ons belangrijkste interne communicatiemiddel. Het intranet wordt vrijwel dagelijks geactualiseerd
en bevat naast nieuwsberichten ook veel online materiaal
dat door bijvoorbeeld begeleiders wordt gebruikt bij de
uitvoering van de programma’s.
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H2.3 Digitale nieuwsbrieven
ProDemos heeft verschillende digitale nieuwsbrieven, elk
voor een andere doelgroep, zoals docenten, of mensen die
de activiteiten van de Academie bezoeken. Hiermee
leveren we korte en bondige informatie, zoveel mogelijk op
maat.
H2.4 Papieren nieuwsbrief
De papieren nieuwsbrief geeft een overzicht van waar
ProDemos zich mee bezighoudt. Zo bevat de nieuwsbrief
onder meer aankondigingen en verslagen van onze activiteiten en berichten over nieuwe producten en diensten die
we aanbieden. De vorm biedt de mogelijkheid tot meer
verdieping en achtergronden.
Naast een informatief doel, heeft de nieuwsbrief ook
nadrukkelijk als functie om de lezer enthousiast te maken
voor ons aanbod. De nieuwsbrief wordt mede ingezet als
corporate promotiemiddel.
H2.5 Jaarverslag
ProDemos legt publiekelijk verantwoording af over zijn
activiteiten en werkzaamheden. Het jaarverslag dat in het
voorjaar verschijnt, is een weergave van de activiteiten
van ProDemos over het afgelopen jaar. Het verslag wordt in
een beperkte oplage verspreid en voor het grote publiek
digitaal via de website ter beschikking gesteld.

H3 Onderzoek
ProDemos doet zowel binnen als buiten de organisatie
onderzoek, en beschikt over een wetenschappelijk
adviseur. De adviseur biedt ondersteuning en bewaakt
de kwaliteit van onderzoek en evaluaties, zowel intern
als extern.
Effectiviteitsonderzoek
In 2019 en 2020 is er intern onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van de educatieve programma’s van Op Locatie
(resp. de Verkiezingsfestivals en het Democratiespel in
Gelderland). Om dergelijke onderzoeken bij ProDemos
eenvoudiger te maken, wordt het de komende jaren meer
geïntegreerd in de lesprogramma’s en wordt deelname
eraan meer en vaker een onderdeel van de programma’s.
Eind 2020 bezien we waar bij ProDemos nog behoefte is
aan effectiviteitsmetingen. Daar wordt vervolgens een
begin mee gemaakt. Daarnaast gaan we na of het mogelijk
is om meer verdiepende onderzoeken uit te voeren,
waarbij door middel van bijvoorbeeld focusgroepen en
interviews dieper ingegaan en gereflecteerd kan worden op
de verschillende programma’s en programmaonderdelen.

Promotieonderzoek Universiteit van Amsterdam
In een onderzoek dat een promovendus van de Universiteit
van Amsterdam uitvoert in samenwerking met ProDemos
staat de vraag centraal of jongeren na het bezoek aan
ProDemos meer democratisch betrokken zijn: hebben zij
meer politieke kennis, interesse en (zelf)vertrouwen dan
jongeren die niet zijn gegaan? En steunen zij democratische bestuursvormen meer? Naar verwachting wordt het
promotieonderzoek in 2021 afgerond.
Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en
Schoolloopbanen (ADKS)
Daarnaast is ProDemos in 2018 een samenwerking aangegaan met het zesjarige onderzoeksproject Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen
(ADKS). Hierin volgt deze onderzoeksgroep jongeren
tijdens het voortgezet onderwijs om de ontwikkeling van
democratische kernwaarden en de rol van de school
daarbij in kaart te brengen. In het najaar van 2020
verschijnt het tweede rapport met resultaten over de steun
voor democratische kernwaarden voor leerjaar 1 en leerjaar 2. Daarnaast worden er op basis van dezelfde data
wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over structurele
verschillen in steun voor democratische kernwaarden en
over de vrijheid van meningsuiting onder eerstejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs.
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Publieke dialogen #goedgesprek
Met onder meer de Haagse Hogeschool en de gemeente
Den Haag participeren we in het onderzoeksprogramma
‘Publieke Dialogen #goed gesprek’. Dit project gaat om het
verbeteren van gesprekken tussen wijkbewoners en
(gemeentelijke) professionals. De kennis en ervaring van
ProDemos met bewonersparticipatie en met de dialogen uit
de wijkcafés worden in het project ingebracht. Door de
coronamaatregelen is in dit project nu ook onderzoek naar
digitale communicatie opgenomen. Verschillende vormen
van publiek gesprek en mediagebruik worden in diverse
wijken gemonitord. Op basis daarvan wordt een aanpak
voor professionals ontwikkeld en getoetst. De resultaten
hiervan moeten in juni 2021 beschikbaar komen.

vertegenwoordigers van politieke partijen of mensen met
grote afstand tot democratie en politiek.

Andere samenwerkingen
Naast deze lopende onderzoeken kan ProDemos universiteiten en wetenschappers faciliteren en ondersteunen met
de kennis en ervaring die zij in huis heeft. ProDemos werkt
momenteel samen met de Universiteit Leiden aan een
project over ethische beslissingen achter stemgedrag.
Hierbij wordt (bij een door de EU gefinancierd project) een
digitale tool ontwikkeld om ethische keuzes rondom politieke beslissingen te meten.

H4.2 Ontwikkeling nieuw reserveringssysteem

H4 Reserveringssysteem
H4.1 Beheer en onderhoud huidige reserveringssysteem
De aanmeldingen van groepen en individuele bezoekers
aan Den Haag verlopen via het online reserveringssysteem
van ProDemos. Het systeem wordt ook gebruikt voor de
planning van al onze activiteiten in het land en de inzet
van personeel. Het systeem vraagt doorlopend onderhoud
en technische ondersteuning.

Het huidige reserveringssysteem is verouderd. In 2020 is
gestart met de bouw van een nieuw reserveringssysteem.
In 2021 moet het eerste deel van het nieuwe reserveringssysteem operationeel zijn.

Ook heeft ProDemos stageplaatsen voor leerlingen en
onderzoekers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
en kan zij in voorkomende gevallen data en testmogelijkheden ter beschikking stellen.
Onderzoek in opdracht
ProDemos verricht soms ook onderzoek in opdracht. Zo
maakten we in 2020 en opdracht van de Vereniging voor
Griﬃers (VVG) een rapport met de resultaten van een
enquête onder griﬃers over de veranderende rol van griffiers bij de aanpak van burgerparticipatie.
Klantonderzoek
Om de waardering van onze activiteiten te toetsen en om
beter zicht te krijgen op de behoeftes van onze verschillende doelgroepen doen we klantonderzoek.
Vanaf de start in 2018 hebben we goede ervaringen opgedaan met onze klankbordgroep van docenten maatschappijleer. In 2020 bleek hoe waardevol hun input is, bijvoorbeeld gedurende de noodgedwongen sluiting door de
coronacrisis. In 2021 willen we het aantal klankbordgroepen uitbreiden en aanvullen met panels. Via de klankbordgroepen willen we feedback krijgen op bestaande
producten en programma’s en nieuwe ideeën. Met behulp
van de panels willen we die feedback kwantitatief toetsen
en relevante informatie ophalen.

H INTERNE ORGANISATIE, COMMUNICATIE EN ONDERZOEK
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

In 2020 is ProDemos gestart met een klankbordgroep voor
het primair onderwijs en de opbouw van een docentenpanel voor het voortgezet onderwijs. In 2021 willen we
daarnaast investeren in nieuwe klankbordgroepen buiten
het onderwijs, bijvoorbeeld van griﬃers bij gemeenten,

Corporate website
Digitale nieuwsbrieven
Social media
Papieren nieuwsbrief
Jaarverslag

direct

online,
indirect
250.000
17.500
17.500

4.000
150
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Financiële kengetallen

Samenvatting begroting
Resultaat 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

4.946.000
2.025.000
37.500
938.711
1.313.121
46.108

7.326.000
2.029.000
37.500
926.950
800.000
5.000

8.110.000
2.077.000
37.500
570.500
800.000
1.000

9.306.440

11.124.450

11.596.000

5.324.783
1.418.548
3.161.812
22.575

5.675.285
1.378.715
4.308.950
14.500

6.046.000
1.457.000
4.231.000
12.000

9.927.718

11.377.450

11.746.000

–621.278

–253.000

–150.000

Baten
Subsidie BZK
Subsidie Tweede Kamer
Subsidie Eerste Kamer
Baten gesubsidieerde activiteiten
Opbrengsten projectopdrachten
Overige inkomsten

Lasten
Interne uitvoeringskosten: personeelskosten
Interne uitvoeringskosten: overige kosten
Kosten activiteiten
Saldo ﬁnanciële baten en lasten

SALDO
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A. Scholieren naar de Eerste en Tweede Kamer

D. Gemeenten, provincies en de Europese Unie

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
3.028.310
2.731.500

2020
3.239.558
2.681.900

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
1.110.300
118.500

2020
812.536
250.400

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

5.759.810
30.000

5.921.458
146.000

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

1.228.800
169.000

1.062.936
195.700

Begrote benodigde subsidie

5.729.810

5.775.458

Begrote benodigde subsidie

1.059.800

867.236

2021
724.340
312.000

2020
665.932
364.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
263.200
9.500

2020
225.263
7.000

1.036.340
310.000

1.029.932
507.250

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

272.700
0

232.263
0

726.340

522.682

Begrote benodigde subsidie

272.700

232.263

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
622.050
305.000

2020
291.604
256.650

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
95.750
63.000

2020
75.938
60.000

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

927.050
75.000

548.254
80.000

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

158.750
500

135.938
0

Begrote benodigde subsidie

852.050

468.254

Begrote benodigde subsidie

158.250

135.938

B. Bezoekers van het Binnenhof
Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten
Begrote benodigde subsidie

E. Gerechtelijke instellingen

C. ProDemos op school

F. ProDemos Online
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G. ProDemos Academie

ProDemos totaal

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
401.150
130.500

2020
566.073
115.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

531.650
23.500

681.073
13.000

Begrote benodigde subsidie

508.150

668.073

H. Interne organisatie, communicatie en onderzoek
2021
768.900
261.000

2020
668.574
274.000

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

1.029.900
0

942.574
22.500

Begrote benodigde subsidie

1.029.900

920.074

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten

2021
7.014.000
3.931.000

2020
6.545.478
4.008.950

Totale kosten
Begrote inkomsten op activiteiten

10.945.000
608.000

10.554.428
964.450

Begrote benodigde subsidie
Begrote subsidie BZK
Begrote subsidie Tweede Kamer

10.337.000
8.110.000
2.077.000

9.589.978
7.329.000
2.029.000

Begrote totale subsidie

10.187.000

9.358.000

150.000

231.978

Begroot tekort

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
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

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

