Doe mee aan de activiteiten
van ProDemos!
ProDemos verzorgt educatieve programma’s over de
democratie en de rechtsstaat: op school, in de gemeente,
de provincie en op de rechtbank, maar natuurlijk ook in
politiek Den Haag. Elke werkdag komen tientallen klassen
voor een programma naar Den Haag en u kunt daarbij zijn!
Voor kinderen en jongeren is het een magische ervaring
om een Kamerlid in levende lijve te ontmoeten, voor u
een mooie kans om te zien wat er leeft onder de kiezers
van morgen.
Op verschillende momenten gedurende het jaar nemen
we contact met u op over onze projecten. Heeft u in de
tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met Mick van der Valk via m.vandervalk@prodemos.nl.
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‘Ik ga thuis zeker vertellen dat ik
in de Tweede Kamer ben geweest!’
Nazeli en Sid zijn in de vierde klas via
ProDemos naar Den Haag geweest. Tijdens
dit bezoek hebben ze met Kamerleden
gesproken. Hoe hebben zij dit ervaren?

‘Een koekje of een boek?’
Madeleine van Toorenburg is 14 jaar
lang lid van de Tweede Kamer geweest.
In die tijd heeft ze meegedaan aan
verschillende activiteiten van ProDemos.
Wat maakt een gesprek met jongeren
leuk?
‘Je ziet dat jongeren heel geïnteresseerd zijn
in de thema’s die op dat moment actueel zijn
en hen bezighouden. Het is interessant om
te zien hoe aandachtig ze luisteren naar
hoe wij over die thema’s denken. Ik merk
wel dat ze een beetje stoer of verlegen doen,
maar uiteindelijk luisteren ze wel.’

Hoe vonden jullie het om een
Kamerlid te ontmoeten?
Sid: ‘Ik vond het veel leuker dan
ze van een afstand bekijken. Je
hebt zo in het echt veel meer
interactie en het voelt heel
persoonlijk om hier een gesprek
met Kamerleden te hebben. Ik
ga thuis zeker vertellen dat ik in
de Tweede Kamer ben geweest
en Kamerleden heb gesproken!’

Vinden jullie het ﬁjn dat
Kamerleden dit doen?
Nazeli: ‘Ik vind het heel goed!
De jeugd moet zoveel mogelijk
betrokken worden bij de politiek. Als je er niets over hoort
én je mag niet stemmen, voelen
sommige jongeren zich uitge-

Stellen leerlingen vragen die u
van tevoren niet had verwacht?
‘Leerlingen hebben veel gerichte vragen
over onderwerpen die ze interessant vinden,
maar ze willen ook veel dingen in het algemeen weten. Zo was er de vraag ‘Wat heeft
u het liefst bij de koﬃe: een koekje of een
boek?’. Dat zijn geweldige vragen. Ik denk
dat het heel goed is dat jongeren met de
human interest vragen komen.’

Zou u uw collega’s aanraden om mee
te werken aan de programma’s?
‘Zeker. Het is heel leuk om met jongeren te
praten en te kijken wat er bij hen speelt,
maar het helpt ons ook om begrijpelijk te
praten. Iedereen moet je kunnen snappen,
anders benaderen journalisten je niet meer.
Bij scholieren kun je dat oefenen. Als je ziet
dat ze je niet meer volgen, weet je dat het
niet de beste manier is. Zo’n gesprek met
leerlingen is dus iets wat ik echt gebruik.’

Let eens op wanneer
u op het Binnenhof
loopt. De scholieren zijn vaak
te herkennen
aan hun kleurrijke
ProDemos keycords!

sloten.
Door met
een Kamerlid
te praten word je
toch betrokken én krijg je bevestiging dat ze wél aan de jeugd
denken!’

Sid

Sid: ‘Ja, ik vind het heel ﬁjn. Het
is voor ons ook aantrekkelijker
als we weten dat er Kamerleden
komen. Het geeft het gevoel dat
ze naar ons luisteren en dat wij
onze dingen kwijt kunnen. Ik
heb er echt wat
van opgestoken.’
Nazeli:
‘Ik heb
al best
vaak met
Kamerleden
gesproken als
jongerenambassadeur
van Defense for Children.
Dan sprak ik vooral linkse
politici. Ik vind het juist heel
ﬁjn om hier ook met politici
met een andere politieke kleur
te spreken. Op die manier leer
je hen ook veel beter kennen.’

Nazeli

Door met een
Kamerlid te praten
word je toch
betrokken én krijg
je bevestiging
dat ze wél aan de
jeugd denken!’

Kijk voor onze activiteiten waarbij Kamerleden
aanwezig kunnen zijn op prodemos.nl/kamerlid.
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.
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