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Leeswijzer / ter introductie
In dit Activiteitenprogramma (AP) beschrijft
ProDemos de voorgenomen activiteiten voor
2018.
Na een inleidend hoofdstuk over de hoofdlijnen in 2018 volgen zeven hoofdstukken
(A tot en met G) die de activiteiten van
ProDemos in 2018 beschrijven. 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
bijvoorbeeld om het downloaden van een
brochure. Bij de categorie ‘In samenwerking’
gaat het om activiteiten van ProDemos die
door anderen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld Democracity dat door een gemeente
zelf wordt georganiseerd. Hoofdstuk H
beschrijft tot slot hoe we voortdurend en
systematisch werken aan de kwaliteit van
ons werk, aan kennisontwikkeling en hoe we
publiciteit aan ons werk geven.
Onderscheiden doelgroepen
Per hoofdstuk beschrijven we 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
1.3 leerlingen in het mbo
1.4 leerlingen in het praktijkonderwijs

2. Volwassenen
Binnen deze groep onderscheiden we:
2.1 algemeen publiek
2.2 volwassenen met interesse in de
democratische rechtsstaat
2.3 volwassenen met afstand tot de democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld
omdat ze laaggeletterd zijn, een
migratieachtergrond hebben of een
licht verstandelijke beperking
hebben.
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, zoals bij gemeenten, provincies, rechtbanken en in het openbaar
bestuur, zoals raadsleden. Deze professionals zijn van belang, omdat zij ieder hun
eigen rol vervullen binnen het democratisch systeem. Daarnaast vervullen zij
voor ProDemos een intermediaire rol om
burgers en scholieren te kunnen bereiken.
Tot slot werken we op verschillende
manieren samen met universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen.
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 2018. Daarmee vervult het
– in samenhang met de begroting – verschillende functies. Het fungeert 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 Tweede
Kamer is geoormerkt voor speciﬁeke
projecten; deze zijn in dit document van een
herkenbaar icoontje ( TK ) 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. Bij de
betreffende activiteiten in dit AP wordt ook
vermeld of er directe inkomsten zijn uit de
verkoop van materialen, abonnementen of
toegangsbewijzen.
Aanvullend op het Activiteitenprogramma
voert ProDemos activiteiten uit in opdracht
of met projectsubsidies. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om trainingen voor burgers of
ambtenaren en het maken van StemWijzers
voor bijvoorbeeld gemeenten.
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ProDemos in 2018

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Voor veel mensen is verkiezingstijd een periode
waarin zij het politieke nieuws (meer) volgen en waarin zij
open staan voor informatie hierover. Het onderwerp leeft in
de media en kiezers zijn bezig hun standpunt te bepalen.
ProDemos benut deze momenten om aandacht te vragen
voor de democratische rechtsstaat. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen voert ProDemos daarom een groot aantal
activiteiten uit.
Tegelijkertijd onderstreept onderzoek het belang van een
structurele aanpak om kiezers te stimuleren naar de
stembus te gaan. Investeren in de kennis van en interesse
voor politiek en in het vertrouwen van mensen in de democratische rechtsstaat is minstens even belangrijk.
ProDemos trekt hierbij graag samen op met (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties.
Gelukkig zijn er al steeds meer gemeenten die niet alleen in
de weken rond verkiezingen mensen informeren over en
betrekken bij onze democratische rechtsstaat. Veel provincies en rechtbanken ontvangen regelmatig schoolklassen en
werken mee aan gastlessen of simulatiespellen. Het zou een
gezamenlijke ambitie moeten zijn om met dergelijke
programma’s iedere scholier gedurende zijn schoolloopbaan ten minste eenmaal te bereiken, naar analogie van de
motie Heijnen die een dergelijk streven formuleert voor het
bezoek van leerlingen aan de Tweede Kamer in Den Haag.
Hierbij is niet alleen een taak voor ProDemos weggelegd.
We zetten daarom in op meer structurele samenwerkingsverbanden met provincies en gemeenten, waarbij niet
alleen ProDemos activiteiten uitvoert, maar zij dat met
gebruikmaking van onze educatieve middelen en kennis ook
gedeeltelijk zelf doen. En we blijven uiteraard het onder-

1 Jacobs, D.J., & Ostaaijen, J.J.C. van (2017). De stembus voorbij: Een onderzoek naar het
effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingsverkiezing
in Meierijstad. Tilburg University.

wijs ondersteunen op het gebied van burgerschap,
democratie en rechtsstaat.
Tegelijkertijd onderstreept onderzoek het belang van een
structurele aanpak om kiezers te stimuleren naar de
stembus te gaan. Investeren in de kennis van en interesse
voor politiek en in het vertrouwen van mensen in de democratische rechtsstaat is minstens even belangrijk.
ProDemos trekt hierbij graag samen op met (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties. Inzetten op
betrokkenheid vergt echter ook permanent aandacht voor
andere doelgroepen. Soms gaat het daarbij om mensen met
meer dan gemiddelde belangstelling, zoals de ongeveer
2.000 mensen in meer dan honderd gemeenten die overwegen zich actief in te gaan zetten voor die lokale politiek
en de cursussen Politiek Actief volgden. In andere gevallen
gaat het om een breder publiek, zoals de 50.000 mensen
die jaarlijks het Binnenhof bezoeken en de miljoenen
kiezers die hun weg weten te vinden naar StemWijzer.nl. En
tot slot richt ProDemos zich op mensen met een wat grotere
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afstand tot de democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld
met workshops voor nieuwkomers, materiaal voor laaggeletterden of activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Veel van de activiteiten hebben zich inmiddels bewezen
en zetten we in 2018 voort, waarbij we regelmatig op
basis van evaluaties en de actualiteit aanpassingen doorvoeren. Ook zijn er onderwerpen die extra aandacht
verdienen, mede onder invloed van ontwikkelingen elders
in de wereld: de rechtsstaat en de Europese Unie. We
sluiten aan bij vragen van onze bezoekers en deelnemers
aan activiteiten en kiezen er voor vooral binnen het
bestaande programma aandacht aan deze onderwerpen te
besteden. Daarnaast klinken deze accenten door in speciﬁeke activiteiten, zoals de collegereeksen, de Nacht van
de Dictatuur of onze programma’s met rechtbanken. In de
loop van het jaar zullen de voorbereidingen starten voor
speciﬁeke activiteiten rond de verkiezingen van 2019:
voor Provinciale Staten, de Waterschappen, de Eerste
Kamer en het Europees Parlement.
Naast de activiteiten die worden uitgevoerd met subsidie
zijn ook de activiteiten opgenomen die in opdracht van
derden worden uitgevoerd. De omvang daarvan is vooraf
natuurlijk niet exact te bepalen. Op basis van een raming
wordt voor deze opdrachten een taakstelling geformuleerd, die met de bestaande personeelsbezetting ten
minste gerealiseerd moet worden. Wanneer het mogelijk
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blijkt meer opdrachten binnen te halen die aansluiten bij
de missie van ProDemos wordt er tijdelijk gebruik gemaakt
van extra personeel.
Uiteindelijk gaat het in het werk van ProDemos om wat wij
als organisatie met de verschillende doelgroepen bereiken.
Daarom besteden we systematisch aandacht aan de effectiviteit van ons werk en onze programma’s. De voornemens
daarover worden beschreven in het laatste hoofdstuk van
dit activiteitenprogramma. De structurele samenwerking
van ProDemos met de wetenschap heeft er onder andere
toe geleid dat een onderzoeker die ProDemos gezamenlijk
met de Universiteit van Amsterdam heeft aangesteld in
2017 is begonnen met een vierjarig promotieonderzoek
naar onze educatieve programma’s.
Een belangrijke ontwikkeling van geheel andere aard is de
komende renovatie van het Binnenhof, die zal starten in de
zomer van 2020 en naar verwachting vijfenhalf jaar zal
duren. De inhoudelijke en logistieke voorbereidingen op
die periode vergen geleidelijk steeds meer aandacht van
ProDemos. We werken nu nog aan verschillende scenario’s
voor de bezoekersstromen tijdens de renovatie. In de loop
van 2019 zullen de plannen in de uitvoeringsfase komen.
Met o.a. het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den
Haag zetten we ons ervoor in de aantallen bezoekers
tijdens de renovatie zo veel mogelijk op peil te houden.
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Gemeenteraadsverkiezingen
2018
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren wij weer een groot
aantal activiteiten voor verschillende doelgroepen. Op deze
pagina’s vindt u een overzicht van deze activiteiten. Een uitgebreide
toelichting per activiteit vindt u in het Activiteitenprogramma.

Voor het onderwijs
Leerlingen in groep 7 en 8
Verkiezingen Doeboek
Met behulp van puzzels, weetjes,
fotostrips en verhalen leren
kinderen spelenderwijs over de
gemeenteraadsverkiezingen.

Mbo-studenten / eerste
keerstemmers
Gastlessen
In aanloop naar maart 2018 staan
de mbo-gastlessen uiteraard in het
teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
Toolbox First Time Voters
Met deze toolbox kunnen bijvoorbeeld gemeenten en onderwijsinstellingen zelf een gastles verzorgen.

Leerlingen in het voortgezet
onderwijs en mbo
Verkiezingsmagazines
In deze verkiezingsmagazines
vinden leerlingen op een voor hun
aansprekende wijze informatie over
de gemeenteraadsverkiezingen.
Er komen edities voor havo/vwo en
mbo.
Scholierenverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 organiseert ProDemos de 25e editie van de
Scholierenverkiezingen. Wat zou de
uitkomst van de verkiezingen zijn
als jongeren het voor het zeggen
hadden?
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Voor een breed publiek
Colleges en Politiek Café
Verschillende bijeenkomsten die wij
in Den Haag organiseren zullen in
het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de halfjaarlijkse collegereeksen gaat over
lokale democratie en de rechtsstaat.
Begin 2018 wordt een wijkcafé
gecombineerd met een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook een van de maandelijkse Politiek Cafés staat in het
teken van de lokale politiek.

StemWijzer
Uiteraard geen verkiezingen zonder
de bekendste en meest gebruikte
educatieve stemhulp van ons land,
de StemWijzer. ProDemos hoopt ook
dit keer weer zeer veel mensen
inzicht te geven in de belangrijkste
verkiezingsonderwerpen en de
standpunten van de partijen.
ProDemos maakt gemeentelijke
StemWijzers op maat tegen een
vergoeding.

Handreiking organisatie debatten
Voor organisaties die zelf debatten
willen organiseren komt er een
handreiking met richtlijnen en tips
voor de organisatie van diverse
soorten bijeenkomsten.

Voor mensen met afstand tot de politiek
Informatiebijeenkomsten
In samenwerking met maatschappelijke partners organiseert ProDemos
rond de tachtig informatiebijeenkomsten. Een belangrijke doelgroep
hierbij zijn de nieuwe Nederlanders.
Onder hen zijn veel mensen die voor
het eerst kunnen stemmen, o.a.
omdat een deel van hen alleen voor
gemeenteraden stemrecht heeft.

Verkiezingskrant in gewone taal
In samenwerking met Stichting
Lezen en Schrijven maakt ProDemos
een speciale ‘verkiezingskrant in
gewone taal’, voor laaggeletterden.
Stem jij ook?
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking organiseren we
minstens 20 workshops, maken we
een speciale verkiezingskrant en
ontwikkelen we een toolbox
waarmee instellingen ook zelf een
workshop kunnen verzorgen.

100 jaar kiesrecht
In 2017–2019 vieren we 100 jaar
kiesrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt hier ruimschoots
aandacht aan besteed, onder andere
met de opkomstbevorderende activiteiten voor jongeren, aandacht voor
meer vrouwen in de raad en tentoonstellingen bij gemeenten over de
lokale geschiedenis van het stemrecht.
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A
ProDemos Binnenhof
voor Bezoekers
Vele duizenden mensen boeken jaarlijks een
rondleiding bij ProDemos om een bezoek te
brengen aan de gebouwen op en rond het
Binnenhof en om hier de landelijke politiek in
bedrijf te zien.
In 2018 besteden we in deze rondleidingen en programma’s
extra aandacht aan actuele politieke thema’s en aan de
werking en de kwetsbaarheden van de democratische
rechtsstaat. Daarnaast vormt de aanstaande, langdurige
renovatie van het Binnenhof (vanaf 2020) een uitdaging
van formaat waarvoor we de nodige voorbereidingen zullen
treffen.
ProDemos verzorgt de rondleidingen door de Eerste en
Tweede Kamer en de Ridderzaal. De deelnemers zien en
beleven de gebouwen en instellingen rond democratie en
rechtsstaat op en rond het Binnenhof en krijgen uitleg over
onze democratische rechtsstaat. Daarbij komt de geschiedenis van de gebouwen aan bod maar staan we steeds
vaker ook stil bij de politieke actualiteit en de kernwaarden
van de rechtsstaat. Zowel in Nederland als in het buitenland doen zich tegenwoordig grote politieke ontwikkelingen voor die hun weerslag hebben op het functioneren
van de democratie en de rechtsstaat, zoals de Brexit en de
uitslag van Amerikaanse presidentsverkiezingen.1 Onze
bezoekers hebben behoefte aan achtergrondinformatie bij
dit soort ontwikkelingen en daar proberen we zo goed
mogelijk aan tegemoet te komen.
Ook besteden we aandacht aan de verhouding tussen de
nationale en de Europese politiek. Een groot deel van onze
wetgeving komt in Europees verband tot stand, Europese
en internationale verdragen gaan boven nationale wetgeving en Europese lidstaten staan gezamenlijk voor grote
vraagstukken zoals de instroom van migranten en klimaatverandering. ‘Europa’ maakt deel uit van ons staatsbestel
en speelt een belangrijke rol in de politieke beleving van
mensen. In onze rondleidingen en in andere programma’s
geven we achtergrondinformatie over hoe Europese besluitvorming werkt en staan we stil bij prangende Europese

1 Zie Jaarverslag Raad van State 2016; “Politieke ontwikkelingen raken fundamentele
zekerheden,” april 2017.

kwesties. Zo ondersteunen we mensen bij hun oordeelsvorming over de Europese politiek.
Tot slot vormt de geplande renovatie van het Binnenhof
vanaf 2020 voor ProDemos de komende jaren een uitdaging van formaat. Tijdens de renovatie zullen de gebouwen
aan het Binnenhof gesloten zijn. Ons Bezoekerscentrum
aan de Hofweg blijft wel open. In 2018 ontwikkelen we
zowel op inhoudelijk als logistiek gebied concrete plannen
om bezoekers ook gedurende de renovatie een interessant
programma te kunnen bieden. We trekken hierbij samen op
met andere partijen en verkennen de mogelijkheden, ook
op ﬁnancieel gebied.
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A1

ProDemos

Voor kinderen

A1.1.01 Kinderrondleiding Binnenhof en Ridderzaal
ProDemos organiseert ten minste eenmaal per week een
spannende 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 échte ministers
van Financiën mogen uitgeven. Waar zou het geld naartoe
gaan als zij de baas waren?
De kosten voor deze rondleiding zijn 5 euro per persoon.
A1.1.02 Kinderrijk
Kinderrijk is een dag in politiek Den Haag voor gezinnen
met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Op een leuke
en laagdrempelige wijze wordt aandacht besteed aan
democratie en rechtsstaat, met een afwisseling van
educatie en amusement. Een ontmoeting met Kamerleden
is (vaak) onderdeel van het programma. In 2018 organiseren we dit evenement vier keer: drie maal in eigen huis
en eenmaal in samenwerking met de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, op Prinsjesdag.
We streven ernaar om per editie van Kinderrijk minimaal
200 kinderen en ouders te ontvangen.
Een toegangskaartje voor Kinderrijk kost 7 euro.

A2 Voor volwassenen
A2.1.01 Rondleidingen ProDemos Binnenhof
Het Bezoekerscentrum vormt het begin- en eindpunt
voor veel van de activiteiten. Het Bezoekerscentrum

fungeert ook als informatiecentrum en er is een kleinschalige winkel.
Op maandag tot en met zaterdag organiseert ProDemos
rondleidingen en wandelingen. Ook kunnen bezoekers zelfstandig op pad met een audiotour of met een app. Omdat
ProDemos het Binnenhof voor iedereen toegankelijk wil
maken, organiseren we speciale rondleidingen voor
groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals blinden
en slechtzienden.
Er is een steeds wisselend gezamenlijk aanbod met andere
Haagse organisaties en instellingen, zoals Museum de
Gevangenpoort en het Haags Historisch Museum.
Deelnemers aan de rondleidingen betalen een bijdrage in
de kosten. Afhankelijk van de geboekte rondleiding kost
een kaartje respectievelijk € 5,50 (Ridderzaal), € 9,50
(Ridderzaal en Eerste of Tweede Kamer) en € 11 (Ridderzaal
en beide Kamers). Het Bezoekerscentrum is geopend op
maandag t/m zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Een integraal onderdeel van de rondleidingen is een ﬁlm
over het Binnenhof en zijn geschiedenis. In 2018
vervangen we deze ﬁlm, die dateert uit 2014. We verbreden
de focus van de ﬁlm door behalve aan de geschiedenis ook
aandacht te besteden aan de huidige dilemma’s en discussies rondom de democratische rechtsstaat.
3D Binnenhof-app
Sinds najaar 2016 is het mogelijk om met een app op
onderzoek uit te gaan op het Binnenhof. Met de app maken
bezoekers een tijdreis over het Binnenhof. Aan de hand van
3D-modellen zien ze het verleden letterlijk voor hun ogen
verrijzen.
De app presenteert vier periodes: 1630, 1860, 1970 en
2016. In elke periode kunnen gebruikers op zoek naar
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achtergrondinformatie, politieke feiten en weetjes, architectonische wetenswaardigheden en anekdotes.
In het Bezoekerscentrum van ProDemos kunnen belangstellenden tablets huren waarmee ze aan de hand van GPS het
Binnenhof gaan verkennen.
In 2017 is de app ook beschikbaar gemaakt voor iPad en te
verkrijgen in de App Store. Ook kan het 3D-Binnenhof via
een website bezocht worden: binnenhof3d.prodemos.nl.
Stadswandelingen
ProDemos biedt de mogelijkheid om met een gids een
thematische wandeling door de omgeving van het
Binnenhof te maken. Indien mogelijk wordt ook de Ridderzaal bezocht. De wandelingen gaan bijvoorbeeld over Den
Haag hier en nu, Route van de gouden koets en het Grondwetpad. Wandelingen in het Engels zijn ook mogelijk. De
routes kunnen ook zelfstandig worden gelopen, met behulp
van een wandelkaartje. Deze kaartjes zijn te koop in onze
webshop en in ons Bezoekerscentrum en zijn gratis te
downloaden.
A2.1.02 Winkel en webshop
Het assortiment van de winkel van het Bezoekerscentrum
bestaat onder meer uit boeken, educatief materiaal,
(ansicht)kaarten, spellen en gadgets op het gebied van
politiek, bestuur en democratische rechtsstaat. Ook is er
veel (gratis) informatiemateriaal te verkrijgen, ook van
bevriende instanties op het gebied van politiek, bestuur en
de EU. Via de webshop op www.prodemos.nl kunnen
boeken, (gratis) publicaties en (gratis) educatief materiaal
worden besteld.
De opbrengst uit de verkoop vormt inkomsten op het Activiteitenprogramma.
A2.1.03 Ontwikkeling programma Bezoekerscentrum
Sinds 2017 experimenteren we met combinaties van rondleidingen en de educatieve werkvormen uit onze scholierenprogramma’s. Deze rondleidingen focussen op actuele
politiek en de uitdagingen waar de democratische rechtsstaat voor staat en besteden iets minder dan voorheen
aandacht aan de geschiedenis van het Binnenhof. Hiermee
hopen we het publiek meer verdieping te kunnen bieden.
A2.1.04 Voorbereidingen op Renovatie Binnenhof
Vanaf 2020 wordt het Binnenhof gerenoveerd en verhuizen
de ‘bewoners’, waaronder de Eerste en Tweede Kamer naar
een tijdelijke locatie. ProDemos zal wellicht een rol gaan
spelen in de inrichting van een nieuw bezoekerscentrum
bij het Binnenhof, dat de band met het historische regeringscentrum levend houdt tijdens de verbouwingsperiode.
Bouwrondleidingen, een tentoonstelling rondom de parlementaire geschiedenis en een virtueel bezoek aan het
Binnenhof zijn mogelijkheden waar aan gedacht wordt.
In voorbereiding hierop ontwikkelt ProDemos tussen 2018
en 2020 in eigen huis enkele inhoudelijke tentoonstel-
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lingen en actieve onderdelen voor het brede publiek. Daarnaast verkennen we met de instellingen rondom het
Binnenhofcomplex (bijvoorbeeld Raad van State en Hoge
Raad) of we een alternatief rondleidingsprogramma
kunnen ontwikkelen.
A2.2.01 Exposities in Bezoekerscentrum en kelder
Ridderzaal
In de ontvangstruimte van de Ridderzaal heeft ProDemos
een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Prinsjesdag ingericht. In samenwerking met het Nationaal
Archief presenteren we in een centrale vitrine in ons
Bezoekerscentrum documenten die een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de totstandkoming van onze democratische rechtsstaat.
Bij het samenstellen van exposities zoekt ProDemos steeds
naar samenwerking met o.a. musea en archieven.

Programma’s op maat
Voor een groeiende en diverse groep belangstellenden
verzorgt ProDemos programma’s op maat. Deze programma’s worden in opdracht, en niet met subsidie uitgevoerd.
Bedrijven, instellingen, ministeries en gemeenten weten
hiervoor de weg naar ProDemos goed te vinden.
Rondleidingen of wandelingen op het Binnenhof maken
vaak deel uit van deze programma’s. Daarnaast verzorgen
medewerkers van ProDemos ook inleidingen of korte
colleges over verschillende onderwerpen op het gebied
van democratie, rechtsstaat en kiesstelsel. Steeds vaker
worden aangepaste modules uit de programma’s voor
scholieren ingezet voor deze doelgroep, zoals de Kamerdebatsimulatie in de Parlementszaal van ProDemos of het
DemocratieLab.
Via internationale organisaties, ambassades en ministeries
komen regelmatig buitenlandse of internationale delegaties op bezoek. Meestal verzorgt ProDemos dan een korte
introductie op het Nederlandse politieke bestel in combinatie met een rondleiding door één of meer gebouwen. In
2018 zullen we ook tegemoet komen aan de vraag naar
Engelstalige educatieve werkvormen voor deze doelgroep.

A PRODEMOS BINNENHOF VOOR BEZOEKERS
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Kinderrondleiding Binnenhof en Ridderzaal
Kinderrijk
Rondleidingen ProDemos Binnenhof
3D Binnenhof-app en Stadswandelingen
Winkelorganisatie en webshop
Exposities in Bezoekerscentrum en kelder Ridderzaal

Direct

20.000
20.000

Opdrachten
Bereik
Programma’s op maat

Indirect

2.500
800
44.500
500

p.m.
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B
ProDemos Binnenhof voor Scholen
Vele tienduizenden scholieren brengen jaarlijks
via ProDemos een bezoek aan politiek Den Haag.
Ze maken kennis met onze democratische rechtsstaat en de wereld op en rond het Binnenhof.

In 2018 besteden we in onze programma’s extra aandacht
aan de werking van de democratische rechtsstaat en
actuele politieke thema’s, zoals de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarnaast vormt de aanstaande
renovatie van het Binnenhof een logistieke en inhoudelijke uitdaging van formaat voor onze scholierenprogramma’s. In 2018 zullen we hiervoor de nodige voorbereidingen treffen.
ProDemos Binnenhof voor Scholen biedt scholen van alle
niveaus een gratis educatief programma in politiek Den
Haag. Op laagdrempelige wijze maken leerlingen kennis
met onze democratische rechtsstaat en de wereld op en
rond het Binnenhof. In 2018 werken we, mede in lijn met
de aanbevelingen uit het evaluatierapport van het Kohnstamm Instituut,1 aan de innovatie en doorontwikkeling
van onze educatieve programma’s. We bouwen waar nodig
extra ruimte in voor de vraag waaruit een democratische
rechtsstaat is opgebouwd en de verbinding met actuele
gebeurtenissen op dit vlak, in binnen- en buitenland.
We benadrukken bijvoorbeeld dat democratie meer is dan
besluitvorming door de helft-plus-één en besteden
aandacht aan de grondrechten.
Ook voor scholieren maakt ‘Europa’ deel uit van de politieke werkelijkheid. We merken dat in hun beleving de EU
de bestuurslaag is die het verst van hen af staat.
ProDemos wil een bijdrage leveren aan het vergroten van
het politiek bewustzijn, ook als het gaat om de EU. De
verhouding tussen Den Haag en Brussel komt daarom in
toenemende mate aan bod. Een werkvorm over de
Europese Unie maakt vanaf 2018 deel uit van onze
dagprogramma’s.
In onze educatieve programma’s is plek ingeruimd voor de
verschillende instituties in ons staatsbestel. In de Tweede

1 ‘Evaluatie Subsidie ProDemos 2011 – 2016,’ Kohnstamm Instituut, december 2016.

Kamer spreken de leerlingen onder anderen met Kamerleden en vaak wordt ook de Eerste Kamer bezocht. In het
Huis van Europa voeren groepen scholieren gesprekken
met Europarlementariërs. En bij de Raad van State wordt
een casus uit de praktijk besproken met een daar werkzame jurist. Sinds 2017 spreken scholieren ook met
ambtenaren om hùn plek in de democratische rechtsstaat
te leren kennen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor een groep ambtenaren geselecteerd vanuit plekken binnen het Rijk die
voor leerlingen interessant zijn. Zo spreken bijvoorbeeld
de verhalen van gevangenisbewaarders erg tot de verbeelding van leerlingen. Op deze manier komt de rechtsstaat
extra tot leven.
Het gros van de programma’s bestaat uit interactieve
onderdelen. Met veel groepen doen we de Kamerdebatsimulatie. Mede door inzet van digitale hulpmiddelen
nemen alle leerlingen actief deel aan een parlementair

16 ProDemos

debat in onze nagebouwde Parlementszaal. Een ander
belevingsonderdeel is de Democratie Experience. Hier
belanden de leerlingen in een crisissituatie: er is een
uitbraak van een gevaarlijk kippenvirus. Met welke
belangen moet de politiek rekening houden? Welke argumenten zijn voor een bepaalde groep in deze situatie
belangrijk? In de laatste ruimte wordt gereﬂecteerd op de
democratische besluitvorming zoals de leerlingen die
hebben ervaren. De verschillende interactieve werkvormen bieden goede handvaten om rechtsstatelijke
waarden en principes, zoals het belang van een vrije pers,
toe te lichten.
Voorts blijft de inzet van ProDemos om ook tijdens de
jarenlange renovatie van het Binnenhof vanaf 2020 scholieren in dezelfde mate te ontvangen. Ook in de nieuwe
situatie willen we een kwalitatief hoogwaardig
programma bieden, zodat docenten juist ook in deze
periode met hun studenten en scholieren naar ProDemos
(blijven) komen. Een grote uitdaging daarbij is het organiseren van de logistiek naar de tijdelijke huisvestingen
van de Eerste en de Tweede Kamer. In 2018 ontwikkelen
we hiertoe concrete plannen. We trekken hierbij samen
op met andere partijen en verkennen de mogelijkheden,
ook op ﬁnancieel gebied.

B1 Voor kinderen en jongeren
B1.1 ProDemos Binnenhof voor Scholen: basisonderwijs
ProDemos biedt dit programma aan in samenwerking met
Madurodam. De leerlingen spelen in Madurodam het
educatieve rollenspel Democracity. Zij beslissen op democratische wijze wat er in de stad Democracity gebouwd
gaat worden. Daarna vullen ze rond het miniatuurBinnenhof op tablets hun Kindermiljoenennota in. Hierbij
verdelen zij het geld uit de Rijksbegroting. Het
programma sluit af met een bezoek aan het echte
Binnenhof en een rondleiding door de Tweede Kamer. Zo

leren kinderen uit de groepen 7 en 8 spelenderwijs hoe de
(landelijke) politiek werkt.
B1.2 ProDemos Binnenhof voor Scholen: voortgezet
onderwijs en mbo
In het aanbod voor het voortgezet onderwijs spelen de
elementen beleven en ervaren een centrale rol. ProDemos
biedt een ervaring die anders is dan een les op school. De
dag die leerlingen en docenten in Den Haag als centrum
van de landspolitiek meemaken blijkt waardevol, zowel
voor het curriculum op school als voor de politieke interesse en attitude.
De programma’s voor het voortgezet onderwijs en mbo
worden afgestemd op de verschillende onderwijsniveaus.
Voor bezoek aan de Ridderzaal betalen scholen een
bijdrage in de kosten van € 3 per deelnemer.
Naast een programma van een hele en een halve dag
bieden we ook het ‘politiek uurtje’ aan. Met dit aanbod
kunnen scholen met een begeleider van ProDemos kort en
krachtig de Tweede Kamer bezoeken.
B1.2.01 Maatschappelijke stage Tweede Kamer
TK
De maatschappelijke stage is een intensieve vierdaagse
kennismaking met de Tweede Kamer en de politiek voor
leerlingen uit het vmbo. Tijdens deze stage nemen leerlingen een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer.
Het is niet alleen een meeloopstage, van de leerlingen
wordt een actieve inzet verwacht. In 2018 zullen 45 leerlingen aan dit programma meedoen, verspreid over twee
stageweken.
B1.4 ProDemos Binnenhof voor Scholen: 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, met onderdelen die
vooral beeldend zijn. Vanaf 2018 werken we met speciale
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introductieﬁlmpjes, gemaakt door een vlogger, die de
onderdelen op een pakkende en bij de doelgroep passende
manier introduceren.
B1.5.01 Evaluatie programma’s
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, maar ook door
medewerkers van de dienst Educatie. Deze gegevens
worden onderling uitgewisseld en meerdere malen per jaar
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie 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
ons aanbod.
B1.5.02 Ontwikkeling programma’s
De educatieve programma’s van ProDemos zijn niet
statisch, maar worden voortdurend verder ontwikkeld.
Ook in 2018 zullen we programma’s aanpassen aan de actualiteit, zoals de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018,
ontwikkelingen op Europees niveau en andere belangrijke
nieuwsonderwerpen. Vanwege het toenemende belang van
de Europese Unie in ons politieke bestel gaan we daar in
de verschillende onderdelen van onze dagprogramma’s
vaker naar verwijzen. Daarnaast besteden we in onze
programma’s meer aandacht aan de kernwaarden en de
werking van de rechtsstaat. Uiteraard blijven we ook de
methodes en de vorm van onze programmaonderdelen
vernieuwen; soms met fysieke werkvormen zoals het
verkiezingsonderdeel ‘magnetic match’, maar ook door
gebruik te maken van online en interactieve spelvormen.
B1.5.03 Onderhoud interactieve onderdelen programma’s
Bij steeds meer onderdelen van onze educatieve programma’s speelt techniek een (grote) rol. Ook na oplevering is
hiervoor zorg en aandacht nodig. We monitoren zorgvuldig
of deze onderdelen in technisch opzicht nog goed functioneren en passen waar nodig de functionaliteit en inhoudelijke werking aan. Zo houden we in 2018 rekening met ﬁnetuning van en onderhoudstechnische werkzaamheden aan
de in 2017 in gebruik genomen Democratie Experience.
Daarnaast evalueren we in 2018 in elk geval ons DemocratieLab, dat inmiddels enkele jaren in gebruik is. In samenwerking met de oorspronkelijke ontwikkelaar van het
concept (stichting Vredeseducatie) vervangen we enkele
installaties en verwerken we relevante politieke ontwikkelingen in het Lab. De nieuwe installaties zullen nieuwe,
uitdagende functionaliteiten kennen.
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B3 Voor professionals
B3.1.01 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.
Ook krijgen ze veel praktische lesideeën en werkvormen
aangereikt om zelf in de klas te gebruiken. Bovendien zien
we veel van deze leraren in opleiding later met hun eigen
klas terug bij ProDemos.
B3.2.01 Docentendag Maatschappijleer
Op donderdagavond 8 en vrijdag 9 februari 2018 organiseert ProDemos, samen met de Nederlandse Vereniging
voor Leraren Maatschappijleer (NVLM), de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer. Het avondprogramma op 8
februari vindt plaats in het Vredespaleis. De dag vindt
plaats in de Koninklijke Schouwburg en bij ProDemos. Het
programma biedt inhoudelijke lezingen, workshops en
excursies die de lespraktijk verrijken.
Omdat de doelstellingen van het vak Maatschappijleer in
het verlengde liggen van de educatieve doelstellingen van
ProDemos, dragen we zo bij aan de verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van docenten. Daarnaast heeft het voor ProDemos een meerwaarde om ca.
400 docenten kennis te laten maken met onze educatieve
programma’s en materialen.
B3.2.02 Tweede Kamer in de Klas
TK
In deze workshop maken docenten (in opleiding) kennis
met de spelregels van het Kamerdebat. Door hen te informeren én te enthousiasmeren kunnen zij leerlingen op
school spelenderwijs duidelijk maken wat democratie
inhoudt. De deelnemers krijgen tijdens de workshop praktische tips om een Kamerdebat in de klas na te kunnen
spelen, maar ze gaan uiteraard ook zelf met elkaar in
debat. De workshops vinden plaats bij ProDemos. Na de
workshop krijgen de deelnemers een rondleiding door het
Tweede Kamergebouw.

B PRODEMOS BINNENHOF VOOR SCHOLEN
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik

Direct

ProDemos Binnenhof voor Scholen
basis- en voortgezet onderwijs, mbo en leraren in opleiding 85.000
Maatschappelijke stage
100
ProDemos Binnenhof voor pabo’s en lerarenopleidingen
500
Docentendag Maatschappijleer
400
Tweede Kamer in de klas
200

18 ProDemos
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C
ProDemos op School
Burgerschapsvorming en de overdracht van kennis
over de democratische rechtsstaat vindt voor een
groot deel plaats op school. Daarom biedt
ProDemos het onderwijs, naast programma’s in
Den Haag en op locatie, diverse leermiddelen aan.
In 2018 continueert ProDemos de inspanningen gericht op
het mbo, waar zich een grote groep leerplichtige en stemgerechtigde kiezers bevindt. Op dit schooltype is het burgerschapsonderwijs relatief jong en sterk in ontwikkeling. De
kwetsbare rechtsstaat en de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018 zijn hierbij inhoudelijke zwaartepunten. Daarnaast wil ProDemos zwaarder inzetten op online leermiddelen en daarmee haar bereik binnen het onderwijs
vergroten.
ProDemos heeft voor alle onderwijsniveaus lesmateriaal en
educatieve programma’s over democratie en rechtsstaat.
Het lesmateriaal wordt in verschillende vormen en langs
verschillende kanalen aangeboden en is altijd (naar onderwijsniveau) doelgroepgericht. Daarnaast voorzien we in
digitale dossiers en lesmateriaal op onze website, zodat
leerlingen bijvoorbeeld als ze aan een spreekbeurt werken,
ook bij ons terecht kunnen.
In het verdelen van onze aandacht is het van belang niet
alleen havo en vwo te bedienen, maar ook de verschillende
niveaus van het vmbo, om ook deze leerlingen positieve
ervaringen met democratie te laten opdoen. Immers: ‘politiek blijft, vooral voor de vmbo-ers, een abstract domein’1.
Een groot deel van de leerlingen uit het vmbo stroomt door
naar het mbo. Anders dan in het voortgezet onderwijs, waar
Maatschappijleer als vak goed is ingeburgerd, staat in het
mbo burgerschapsonderwijs nog in de kinderschoenen. Er
is een professionaliseringsslag gaande en de vereisten voor
het burgerschapsonderwijs krijgen, ook vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaandeweg
meer vorm.2 ProDemos is actief betrokken bij deze ontwik1 Hessel Nieuwelink, Becoming a Democratic Citizen, A Study Among Adolescents in
Different Educational Tracks, Amsterdam 2016, p. 140.
2 Zie o.a. het Algemeen Overleg van 22 februari 2017 tussen de Vaste Commissie van
Onderwijs, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de minister van Onderwijs en de
Staatssecretaris voor Cultuur, Tweede Kamer 2016–2017, 34 550 VIII.
3 Zie o.a. Kleijwegt; “2 Werelden, 2 Werkelijkheden; hoe ga je daar als docent mee om?”
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016.

keling en trekt hierbij samen op met het ministerie, met de
MBO Raad en met het Netwerk Burgerschap MBO.
Aandacht voor de democratische rechtsstaat en vaardigheden voor jongeren om daarin te participeren zijn essentiële onderdelen van het burgerschapsonderwijs. Vanuit
het mbo is dan ook grote belangstelling voor de programma’s van ProDemos en de diverse gastlessen die speciaal
voor het mbo zijn ontwikkeld. In 2018 voegen we nieuwe
lessen toe aan het aanbod en blijven we bijdragen aan
discussies over de ontwikkeling van het vak burgerschap.
In ons materiaal sluiten we, waar mogelijk, aan bij de actualiteit. Vanzelfsprekend besteden we de komende periode
aandacht aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018, onder andere met de organisatie van de 25e editie
van de Scholierenverkiezingen, met een doeboek voor
basisscholen en een verkiezingsmagazine voor het voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast besteden we in onze
werkvormen aandacht aan kwesties die betrekking hebben
op (de kwetsbaarheid van) de rechtsstaat. Zo proberen we
mede bij te dragen aan het in het klaslokaal bespreekbaar
maken van controversiële onderwerpen en schokkende
gebeurtenissen zoals terroristische of religieuze
aanslagen. Recent onderzoek toont aan dat veel docenten
daarbij ongemak ervaren.3
Door sterker in te zetten op online leermiddelen willen we
daarnaast ons bereik binnen het onderwijs vergroten. In
veel gevallen zijn onze werkvormen nu al niet slechts op
papier maar ook, soms zelfs louter, digitaal beschikbaar en
we hebben al diverse websites in de lucht. Het onderwijs
digitaliseert immers en dat geldt ook voor de leefwereld
van jongeren. ProDemos speelt daar in 2018 verder op in,
te denken valt bijvoorbeeld aan (meer) ﬁlm, vlogs en
andere interactieve elementen in onze educatieve
methodes. Ook bij evenementen als de Nacht van de Dictatuur en bij onze colleges en politiek cafés bezien we in
hoeverre deze in (digitaal) bewerkte vorm naar het onderwijs kunnen worden doorgezet.
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C1 Voor kinderen en jongeren
Voor leerlingen in het basisonderwijs
C1.1.01 Verkiezingen Doeboek
Voor basisschoolleerlingen maken we een Verkiezingen
Doeboek. Kinderen gaan met dit boek op een speelse
manier aan de slag met het verkiezingen, kiesrecht en politiek. Het eerste Verkiezingen Doeboek over de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2017 werd door leerkrachten
zeer positief gewaardeerd. In 2018 passen we deze formule toe op de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe
editie van het Doeboek is helemaal toegespitst op dit
thema.
C1.1.02 Lespakket Derde Kamer
TK
Het lesprogramma van de Derde Kamer staat in het teken
van de ‘Week van de politiek’. In deze week valt Prinsjesdag. De derde dinsdag van september is een belangrijke
dag voor het landsbestuur, want het betekent het begin van
het nieuwe parlementaire jaar. De ‘Week van de politiek’
vormt dan ook een goede aanleiding om in de klas
aandacht te besteden aan politiek en democratie. Wat doen
de Eerste en de Tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? En
wie is de baas van Nederland?
Dit project is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer,
in samenwerking met ProDemos. De uitvoering van het
project is sinds 2016 in handen van ProDemos en de
Eerste Kamer. In 2017 is de website www.derdekamer.nl
aangepast. In 2018 maken we verschillende nieuwe ﬁlms
voor deze website, zodat de leraar complexe begrippen
als democratie, coalitie en parlement op een toegankelijke
manier kan toelichten. Uiteraard zorgen we dat ook in het
lesmateriaal naar de nieuwe ﬁlms wordt verwezen.
C1.1. 03 Werkvormen ‘Aan de slag met’
ProDemos stuurt ongeveer vijf 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.
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo
C1.2.01 Scholierenverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2018 organiseert ProDemos de 25e 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 aansprekende manier
kennis met ons kiesrecht en het politieke systeem in Nederland. Via Scholierenverkiezingen.nl kunnen scholen
eenvoudig meedoen aan dit landelijke evenement.
De website wordt aangepast zodat deze beter zichtbaar is
op mobiele telefoons en tablets. Daarnaast ontwikkelen we

de website door, tot een digitale tool die de Scholierenverkiezingen ook op andere manieren ondersteunt.
C1.2.02 Verkiezingsmagazines
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo
maken we verkiezingsmagazines. De verkiezingsmagazines werden in 2017 goed gewaardeerd door leraren en
leerlingen. In 2018 passen we daarom deze formule toe
op de gemeenteraadsverkiezingen. Opnieuw maken we
onderscheid naar onderwijsniveau door de ontwikkeling
van aparte magazines voor havo/vwo en voor mbo,
mogelijk ondersteund met online materiaal, zoals ﬁlm.
De handleiding voor de docenten wordt bovendien uitgebreid, met meer gedetailleerde lessuggesties gekoppeld
aan de inhoud van de magazines.
C1.2.03 Werkvormen: Onderwijskrant Actueel
De Onderwijskrant Actueel is een digitale lesbrief waarin
ProDemos meerdere kant-en-klare werkvormen aanbiedt
over een actueel onderwerp dat raakt aan het thema
democratie en rechtsstaat. Zo verschenen in 2017 bijvoorbeeld werkvormen over de verkiezingsuitslag en over het
Turkse referendum. De Onderwijskrant Actueel verschijnt
minimaal vijf keer per jaar. 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 tussen 250 en 1000 keer
gedownload. De werkvormen worden online gearchiveerd,
en zijn doorzoekbaar via de lesmateriaalzoekmachine op
prodemos.nl/lesmateriaal.
C1.2.04 Werkvormenboekjes
ProDemos heeft inmiddels acht werkvormenboekjes uitgebracht voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Docenten kunnen hiermee onze werkwijze en werkvormen ook in de eigen school gebruiken. Het
lesmateriaal uit deze boekjes is ook via
www.prodemos.nl/lesmateriaal beschikbaar. In 2018
brengen we deze werkvormen speciaal onder de aandacht
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bij het groeiend aantal docenten dat burgerschapsonderwijs in het mbo verzorgt.
C1.2.05 Lesmateriaal op de website
ProDemos houdt het lesmateriaal dat op de website staat
(in de lesmateriaalzoekmachine) actueel. Dat geldt ook
voor de digitale dossiers waarvan leerlingen gebruik
kunnen maken voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken. Het lesmateriaal is doorzoekbaar op steekwoorden.
C1.2.06 Jongerenkamer
TK
Hoe breng je politiek dichter bij jongeren? Door ze het zelf
te laten doen. Samenwerken, debatteren, compromissen
sluiten; met de interactieve werkvorm en digitale ondersteuning via de website jongerenkamer.nl ervaren leerlingen hoe democratie in de praktijk werkt. Via de website
kan een docent eenvoudig ons ‘formatiespel’ spelen in de
klas. De docent heeft de regie, maar door onze online
ondersteuning kan hij het spel stapsgewijs en gestructureerd doorlopen. Dit maakt het tot een aantrekkelijke
manier om leerlingen in de les te laten ervaren hoe een
formatie en onderhandelingen werken. In 2018 breiden we
de site uit met nieuwe opties.
C1.3.01 Werkvormen voor het praktijkonderwijs
ProDemos stuurt circa vijf keer per jaar digitaal een
toegankelijke werkvorm naar docenten in het praktijkonderwijs: ‘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.

C3.2.01 Nascholingsaanbod mbo
Vanaf 2018 verzorgt ProDemos een speciaal nascholingsaanbod voor burgerschapsdocenten in het mbo. Het vak
Burgerschap krijgt binnen deze scholen een steeds prominentere plaats. Om te voorzien in de groeiende behoefte
aan inhoudelijke en didactische ondersteuning hierbij,
heeft ProDemos een nascholingscursus ontwikkeld voor
scholen en docenten.
C3.2.02 Vakblad en website Maatschappij & Politiek
Omdat de doelstellingen van het vak Maatschappijleer in
het verlengde van de educatieve doelstellingen van
ProDemos liggen, dragen we via het vakblad Maatschappij
& Politiek bij aan de verdieping en verbreding van de
kennis en vaardigheden van docenten Maatschappijleer en
Burgerschap. In 2018 brengt ProDemos het vakblad M&P
zeven keer uit. Ook wordt de gelijknamige website onderhouden. De abonnementsgelden van het blad vormen
inkomsten op het Activiteitenprogramma. Eind 2018
worden de voorbereidingen getroffen voor de viering van
het 50-jarig bestaan van M&P (in 2019).
C3.2.03 Studiedagen, congressen en overig aanbod
Ook in 2018 is ProDemos aanwezig op relevante studiedagen en congressen voor docenten en andere relevante
doelgroepen. We zorgen dat we niet alleen zichtbaar zijn
als aanbieder, maar ook als expert in onderwijsontwikkeling. Bovendien ontwikkelen we een aanbod voor docenten
gericht op de Europese politiek, bijvoorbeeld in de vorm
van een Docentendag.

C1.4.01 Gastlessen mbo
Speciaal voor het mbo, waar het vak Burgerschap ﬂink in
beweging is, biedt ProDemos gastlessen aan. Mbodocenten kunnen kiezen uit een aantal verschillende gastlessen binnen het thema ‘democratische rechtsstaat’.
Een enthousiaste en kundige gastdocent van ProDemos
verzorgt de gastles op locatie.
In 2018 zorgen we ervoor dat onze gastlessen nog beter
aansluiten bij het curriculum, waarbij de thema’s politiek,
rechtspraak, rechtsstaat en democratie belangrijk zijn.
C PRODEMOS OP SCHOOL
Subsidie BZK en Staten-Generaal

C3 Voor professionals
C3.1.01 Workshops op pabo’s en lerarenopleidingen
ProDemos biedt workshops aan op pabo’s en lerarenopleidingen in het hele land. De docenten in opleiding leren in
de workshop hoe onze democratische rechtsstaat werkt,
maar krijgen ook praktische lesideeën en werkvormen mee,
zodat ze deze informatie kunnen gebruiken als ze zelf voor
de klas staan. De opleidingen kunnen kiezen uit de workshops Politiek, Rechtsstaat, Europese Unie of Staatsinrichting. Studenten doen kennis op en ervaren hoe ProDemos
leerlingen betrekt bij de democratische rechtsstaat.

21

Bereik
Verkiezingen Doeboek (exemplaren)
Lespakket Derde Kamer (6.100 koffertjes x 25 leerlingen)
Aan de slag met (gedownloade werkvormen)
Scholierenverkiezingen (deelnemende scholieren)
Verkiezingsmagazine (exemplaren)
Onderwijskrant Actueel (gedownloade werkvormen)
Werkvormenboekjes (300 exemplaren x 25 leerlingen)
Lesmateriaal website (gedownloade werkvormen)
Filmpjes Jongerenkamer (gebruik in de klas)
Werkvormen praktijkonderwijs (gedownloade werkvormen)
Gastlessen MBO
Workshops Pabo/leraren in opleiding
Nascholingsaanbod
Vakblad M&P (abonnees)
Studiedagen, congressen en overig aanbod

Direct

Indirect
25.000
152.500
1.000
75.000
30.000
8.000
7.500
9.000
1.000
1.500

8.000
600
200
700
1.000
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D
ProDemos in Gemeenten
en Provincies
Ook buiten Den Haag heeft ProDemos een veelomvattend programma om burgers te betrekken
bij de democratische rechtsstaat. In 2018 willen
we de samenwerking met overheden en andere
organisaties hiertoe graag verder uitbouwen.
Daarnaast organiseren we in het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen weer doelgroepgerichte activiteiten
voor bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht
verstandelijke beperking en nieuwe kiezers.
ProDemos werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties overal in het land. Deze activiteiten ‘Op
Locatie’ dragen in belangrijke mate bij aan de doelstellingen en het bereik van ProDemos. In de eerdergenoemde
evaluatie van het Kohnstamm Instituut luidde een aanbeveling dan ook om deze samenwerkingsrelaties verder te
verbreden en te verdiepen. In 2017 hebben we met meer
dan honderdvijftig gemeenten en provincies activiteiten
georganiseerd.
Van Amstelveen tot Oss, van Katwijk tot Tytsjerksteradiel
en van Noord-Brabant tot Overijssel; in veel plaatsen
hebben we structurele samenwerkingsafspraken gemaakt
en zijn bijvoorbeeld burgemeesters, raadsleden, griﬃers
en andere medewerkers bij de uitvoering van de
programma’s betrokken. Deze afspraken komen er in de
kern op neer dat de betreffende gemeenten en provincies ook zelf activiteiten van ProDemos, zoals het spel
Democracity of de cursus Politiek Actief, uitvoeren en
begeleiden. De beschikbare subsidie van ProDemos
is namelijk ontoereikend om aan de gehele vraag tegemoet te komen. ProDemos biedt hierbij ondersteuning met
formats, materialen en training. Sinds 2017 wordt hier
ﬂink extra in geïnvesteerd; dit zetten we door in 2018.
In 2018 spannen we ons daarnaast in om de activiteiten
op Fort de Bilt, die ProDemos in 2017 van Stichting

1 Zie o.a. Jasper van de Pol: Voting Wiser. The Effect of Voting Advice Applications on
Political Understanding, 2016.
En: Gemenis, Kostas & Martin Rosema (2014): Voting Advice Applications and electoral
turnout. Electoral Studies, vol. 36, 281–289.
En: Jacobs, D. & Van Ostaaijen, J.J.C. (2017) De stembus voorbij: een onderzoek naar het
effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de
herindelingsverkiezing in Meierijstad. Tilburg University.

Vredeseducatie heeft overgenomen, voort te zetten en
door te ontwikkelen. We lichten het educatieve
programma door, proberen het bereik onder scholen in de
regio te vergroten en zoeken naar nieuwe subsidiepartners. Voorts gaan we de samenwerking aan met waterschappen. De Unie van Waterschappen heeft ons gevraagd
een cursus ‘Bestuurlijk Actief’ te ontwikkelen. Deelnemers
maken hierin kennis met het waterschapsbestuur en
worden geënthousiasmeerd om (politiek) actief te worden
binnen het waterschap.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert ProDemos een groot aantal activiteiten in het land,
onder andere gericht op opkomstbevordering. Ook op dit
vlak willen we gemeenten ondersteunen met formats en
materiaal waarmee ze zelf bijeenkomsten kunnen organiseren. Een belangrijke doelgroep in dit verband zijn de
First Time Voters. Het is van belang om mensen ertoe te
bewegen om de eerste keer te gaan stemmen. Als mensen
de eerste keer niet van hun kiesrecht gebruik maken
zullen ze later namelijk ook minder snel geneigd zijn om
te gaan stemmen. Het overgrote deel van de First Time
Voters volgt nog onderwijs. ProDemos adviseert
gemeenten daarom om deze groep kiezers actief te benaderen in de campagneperiode door de samenwerking met
bijvoorbeeld mbo-instellingen aan te gaan. ProDemos
heeft hiertoe een toolbox voor onderwijs en gemeenten
ontwikkeld met een format en materiaal voor gastlessen
en een instructieﬁlm.
Tot slot biedt ProDemos aan gemeenten op maat
gemaakte StemWijzers aan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In verkiezingstijd zijn burgers op zoek naar
objectieve informatie; dit ondersteunt burgers bij hun
keuzeproces en draagt op die manier bij aan de opkomst
tijdens verkiezingen.1 We verwachten voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 enkele
tientallen gemeentelijke StemWijzers in opdracht te
vervaardigen.
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D1 Kinderen en jongeren
Voor leerlingen in het basisonderwijs
D1.1.01 Democracity
Met de denkbeeldige stad Democracity leren kinderen uit
groep 7 en 8 van het basisonderwijs spelenderwijs hoe het
lokale bestuur werkt. Het is een twee uur durend educatief
rollenspel met mooi vormgegeven elementen (bijv. een
school of een fabriek voorstellend). Samen bouwen de
kinderen een stad. Ze richten daarvoor verschillende politieke partijen op. Tijdens het spel ervaren ze dat overleg,
argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een
democratische samenleving.
D1.1.02 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, meestal geleid door de
burgemeester en met veel familieleden op de publieke
tribune, nemen de kinderen zelf een politiek besluit over
de plannen. Zo leren ze hoe de lokale democratie werkt en
hoe het toegaat op het gemeentehuis. De gemeenten
betalen het grootste deel van de uitvoeringskosten.
Wij bevelen aan om Kindergemeenteraad te combineren
met Democracity: alle deelnemende kinderen bezoeken
dan de raadzaal met Democracity. De Kindergemeenteraad
wordt vervolgens in de klas voorbereid en een afvaardiging
doet mee aan de ﬁnale op het gemeentehuis.
D1.1.03 Het Provinciespel: bouw je eigen provincie!
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.
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo
D1.2.01 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 ambtenaren en raadsleden om advies en nemen in een eigen
‘raadsvergadering’ een écht besluit. Met dit dag vullende
programma leren ze hoe de lokale democratie werkt en hoe
het toegaat op het gemeentehuis. De gemeenten betalen
het grootste deel van de uitvoeringskosten.

D1.2.02 Klassenbezoek@Gemeentehuis
Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs en het mbo. De leerlingen
krijgen een gevarieerd en actief twee uur durend programma aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de
groep. We maken ze wegwijs op het gemeentehuis en
zorgen voor een kennismaking met de lokale politiek. Een
gesprek met de echte raadsleden mag natuurlijk niet
ontbreken.
ProDemos biedt een aangepast programma voor verschillende onderwijsniveaus:
1. Rollenspel, voor vmbo gl-tl, havo/vwo en mbo niveau 3
en 4. Leerlingen kruipen in de huid van raadsleden en gaan
met elkaar in debat. De bijeenkomst wordt afgesloten met
een vraaggesprek met raadsleden.
2. Bouw je eigen stad, voor vmbo. Dit spel lijkt op het spel
Democracity zoals dat hierboven beschreven staat. De spelregels zijn echter aangepast aan het niveau van de scholieren.
D1.2.03 Klassenbezoek@Provinciehuis en het
Provinciespel
Zet in op de jeugd en betrek jongeren bij de provincie! Als
het aan ProDemos ligt, zou elke provincie een structureel
aanbod aan jongeren moeten hebben om hen kennis te
laten maken met het provinciebestuur. Het is heel positief
dat het aantal activiteiten de afgelopen twee jaar sterk is
gegroeid. ProDemos biedt een programma voor verschillende onderwijsniveaus:
1. Klassenbezoek@Provinciehuis
Klassenbezoek@Provinciehuis is bestemd voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs en het mbo Het heeft een zelfde
format als het Klassenbezoek@gemeentehuis, de casus is
echter speciﬁek voor de provincie.
2. Het Provinciespel: bouw je eigen provincie!
Het provinciespel staat hierboven beschreven bij het aanbod voor het basisonderwijs. Ook voor de lagere niveaus
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van het (v)mbo en het praktijkonderwijs is dit spel zeer
geschikt. Hier zitten veel scholieren met een grote afstand
tot de democratische rechtsstaat. Met dit spel lukt het om
ze te laten nadenken over hoe hun eigen leefomgeving er
uit zou moeten zien. Openbaar vervoer, natuur, woningbouw? Maar ook of er moet worden geïnvesteerd in
stageplekken. De leerlingen moeten echte keuzes maken
en maken tegelijk kennis met de spelregels van de
democratie.

D2 Voor volwassenen
Voor mensen met interesse in de democratische rechtsstaat
D2.2.01 Dag van de Democratie op Locatie
Jaarlijks organiseert ProDemos activiteiten in het kader van
de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale
Dag van de Democratie op 15 september. Ook in 2018
zullen wij de ‘doe-het-zelf handleiding’ weer actualiseren
waarmee gemeenten en provincies zelf de organisatie van
de Dag van de Democratie ter hand kunnen nemen.
Op weg naar 2022: Cursus Politiek Bewust – Politiek Actief
In de jaren vanaf 2015 heeft een groot aantal gemeenten
een cursus Politiek Actief voor de eigen inwoners
georganiseerd. Een extra ﬁnanciële bijdrage van het
ministerie van BZK maakte het mogelijk om deze cursus
in 2015, 2016 en 2017 in meer dan honderd gemeenten te
verzorgen. Het doel van het project was om meer burgers
te stimuleren politiek actief te worden én om gemeenten
te laten zien dat een structureel aanbod voor de eigen
inwoners vruchten afwerpt. Het komende jaar zal deze
cursus ook worden aangeboden aan provincies en waterschappen.
In maart van 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij hopen natuurlijk dat veel van de mensen die in de
afgelopen jaren hebben deelgenomen aan deze cursus zich
kandidaat gaan stellen of op een andere manier politiek
actief worden. ProDemos zal kort na de verkiezingen
gemeenten actief benaderen met de vraag of zij dit aanbod
voor inwoners na de verkiezingen weer willen oppakken.
Op naar 2022!
Voor mensen met afstand tot de democratische rechtsstaat
D2.3.01 Verkiezingskrant in Gewone Taal voor
laaggeletterden
In samenwerken met Stichting Lezen en Schrijven maakt
ProDemos een speciale ‘verkiezingskrant in gewone taal’.
De krant wordt zo gemaakt dat hij ook voor de doelgroep
laaggeletterden het thema verkiezingen onder de aandacht
brengt. Stichting Lezen en Schrijven heeft contact met de
Stichting Makkelijk Lezen, die de krant redigeert en na een
positieve beoordeling het ‘Gewone Taal’-keurmerk verleent.
Uit de praktijk weten we dat de krant altijd breed aftrek
vindt.

Begin 2018 drukt ProDemos ca. 70.000–100.000
kranten. Een (aanzienlijk) deel hiervan wordt door stichting Lezen & Schrijven verspreid. Deze stichting neemt
daarom een deel van de drukkosten voor haar rekening.
Docenten die met laaggeletterden werken worden via het
netwerk van Stichting Lezen en Schrijven op de krant en
de online beschikbare werkvormen van ProDemos geattendeerd. Op deze wijze wordt ook in het NT2-onderwijs en in
taalhuizen aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen.
We bieden gemeenten aan om tegen betaling een gemeentespeciﬁek katern aan de krant toe te voegen.
D2.3.02 Stem jij ook? voor mensen met een licht
verstandelijke beperking
In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018 wil ProDemos bijdragen aan de zelfredzaamheid van stemgerechtigden met een licht verstandelijke
beperking. Voor hen is het vaak lastig om verkiezingsprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te
kunnen volgen en tot een stemkeuze te komen.
Met dit project bieden wij deze doelgroep informatie op
het juiste niveau, waardoor zij net als ieder ander hun
stem kunnen laten horen. In 2018 ontwikkelt ProDemos
workshops rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit
ons Activiteitenprogramma kunnen we in elk geval 20
workshops uitvoeren, in samenwerking met partners waarschijnlijk nog meer. Daarnaast ontwikkelen we een
toolbox, zodat instellingen ook zelf een training kunnen
verzorgen. En tot slot verspreiden we een speciale Stem jij
ook?-verkiezingskrant onder de doelgroep.
D2.3.03 ProDemos op straat en bij evenementen
Om burgers te informeren over zaken als politiek en grondrechten en te laten nadenken over hun eigen standpunten
zoeken we hen bij verschillende gelegenheden actief op.
De afgelopen jaren was ProDemos aanwezig op de Bevrijdingsfestivals met de StickerStemWijzer of een variant
hierop. Het komende jaar willen we met de organisaties
achter de Bevrijdingsfestivals werken aan nieuwe werkvormen. Ons doel is om publiek actiever te benaderen en
te laten nadenken over onderwerpen als vrijheid en rechtsstaat. Ook gaan we op zoek naar andere locaties en evenementen om burgers actief te benaderen. Het voornemen is
om op maximaal 6 locaties aanwezig te zijn.
D2.3.04 ProDemos schuift aan: Democratie Leeft!
Om burgers actief te benaderen werken wij samen met
organisaties die voor de verschillende groepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld de Stichting Lezen en
Schrijven, Resto VanHarte, migranten-organisaties, de
Nederlandse Vrouwenraad, voedselbanken en buurthuizen.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart willen zo’n 80 bijeenkomsten organiseren.
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Verder willen we graag andere organisaties stimuleren en
faciliteren om ook inspirerende en leerzame bijeenkomsten te organiseren. Voor de komende verkiezingen zullen
wij een Toolbox voor deze doelgroep online zetten en
promoten.

D3 Voor professionals
D3.4.01 Regiobijeenkomsten
Samen met partners als de Vereniging van Griﬃers, de
VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
(Raadslid.nu), het IPO, gemeenten en provincies organiseren we voor de direct betrokkenen bijeenkomsten of
leveren hieraan een inhoudelijke bijdrage. Voorbeelden
zijn congressen voor beroepsgroepen en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld burgerparticipatie.
D3.4.02 Trainingen voor raadsleden
ProDemos ondersteunt raadsleden met het workshopprogramma ‘De ervaring leert’. Hoe pak je als raadslid je rol?
Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren snel
uitgebreid en blijft in beweging. Met wie kun je als
raadslid daarover beter van gedachten wisselen dan met
ervaren voorgangers? In samenwerking met oud-raadsleden, oud-wethouders en griﬃers heeft ProDemos een
aantal workshops ontwikkeld. Het aanbod zal in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden
vernieuwd.
D3.4.03 Participatiewijzer en Burgerparticipatie
ProDemos wil met zijn website Participatiewijzer.nl
gemeenteambtenaren en volksvertegenwoordigers stimuleren en toerusten om burgers (meer) te betrekken bij het
lokaal bestuur. De website kent naast het afwegingskader
en veel voorbeelden een apart deel over overheidsparticipatie. De Participatiewijzer en het afwegingskader worden
ook gebruikt als basis voor trainingen en bijeenkomsten.

Verder dragen wij bij aan bijeenkomsten voor burgers,
raadsleden en ambtenaren. Over burgerparticipatie als
onderdeel van de nieuwe omgevingswet of een ander
actueel thema.
Sinds 2009 voert ProDemos tweejaarlijks de Monitor
Burgerparticipatie uit. De Monitor geeft een beeld van de
aandacht die burgerparticipatie krijgt in de politiekbestuurlijke organisatie en de concrete mogelijkheden die
de inwoners van gemeenten wordt geboden om (politiek)
actief te worden. Begin 2018 zal het jongste onderzoek
worden afgerond.

D4 Partners en Steunpunten
Het doel van ProDemos is om te komen tot een structureel aanbod voor inwoners, jong en oud, om hen te
betrekken bij de democratische rechtsstaat. De ambitie
van ProDemos is echter groter dan de beschikbare
subsidiemiddelen toelaten. Om het publieksbereik te
vergroten zetten we steeds meer in op de ondersteuning
van uitvoering van activiteiten door lokale en regionale
overheden.
Partners
De activiteiten van ProDemos worden gewaardeerd en het
aantal gemeenten en provincies waarmee we structureel
samenwerken neemt gestaag toe. Met steeds meer
organisaties gaan we een partnerschap aan. Dit houdt in
dat ProDemos methoden, materiaal en trainingen verzorgt.
De organisatie verzorgt zelf de begeleiding van de
groepen, bijvoorbeeld door (griﬃe)medewerkers of de
raads- en Statenleden. Het grote voordeel voor gemeenten
en provincies is dat zij zoveel groepen kunnen verwelkomen als ze zelf willen. Op data die hen het beste
uitkomt en zonder dat ze hiervoor een andere partij
hoeven in te schakelen. Daarnaast krijgen de activiteiten
nog meer een lokale invulling.
De gemeente Amstelveen is de eerste gemeente die, sinds
2016, met een eigen Democracityspel van ProDemos het
hele jaar door kinderen uit het basisonderwijs kan
ontvangen. Inmiddels is er ook zo’n structurele samenwerking met de gemeenten Oosterhout, Uithoorn en Oss.
Met andere gemeenten zijn we in gesprek over een
structureel aanbod voor leerlingen.
Steunpunten
In drie tot vier regio’s willen we extra middelen inzetten.
Deze ‘steunpunten’ kunnen als voorbeeld en proeftuin
dienen voor andere gemeenten en provincies. Bovendien
willen we hier extra onderzoek doen naar het effect van de
verschillende programma’s.
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Met de provincie Overijssel bestaat al sinds 2011 een
structurele samenwerking. Daarnaast hebben we het
afgelopen jaar de activiteiten op het Fort de Bilt in Utrecht
overgenomen van de stichting Vredeseducatie. De inzet
voor de komende jaren is om in nog 1 of 2 regio’s een
dergelijke locatie en / of samenwerking te realiseren.
Bij het schrijven van dit activiteitenprogramma worden
gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente
Amsterdam.
1. Overijssel doet mee!
In 2011 gingen ProDemos en de provincie Overijssel een
nauwe samenwerking aan om een structureel aanbod op
te zetten. Begin 2017 is deze samenwerking nogmaals
bestendigd met de ondertekening van een vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst.
De activiteiten richten zich op jong en oud, maar met
speciale aandacht voor scholieren. Onder de noemer ‘Overijssel doet mee!’ heeft de provincie met ondersteuning van
ProDemos een breed programma ontwikkeld en de samenwerking gezocht met scholen én gemeenten.
Dat de gezamenlijke inspanning van ProDemos en de
provincie Overijssel loont, blijkt uit de nog steeds stijgende deelnamecijfers. Wij zijn trots op een partner als
Overijssel en verheugd dat we met de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ook de komende jaren onze
krachten zullen bundelen.
2. Fort de Bilt in Utrecht
Op Fort de Bilt is een ‘Herinneringscentrum voor de
toekomst’ gevestigd met een doe-tentoonstelling voor
kinderen van 10–14 jaar over vooroordelen, het zondebokverschijnsel en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Jaarlijks bezoeken ongeveer 3.000 leerlingen uit groep 7
en 8 van de basisschool de interactieve tentoonstelling,
waarin de relatie wordt uitgewerkt tussen deze geschiedenis en de kinderwereld. Hier wordt de verbinding gelegd
tussen de oorlog en de eigen leefwereld met vrede, vrijheid en democratie.
ProDemos heeft op 1 januari 2017 de activiteiten op Fort
de Bilt overgenomen van de Stichting Vredeseducatie. Het
doel is om de komende jaren niet alleen de huidige activiteiten voort te zetten, maar ook het aanbod te vernieuwen
en te verbreden. Zo is het afgelopen jaar het buitenprogramma vernieuwd. Leerlingen ontdekken het terrein nu
aan de hand van een interactieve app op een tablet. Het
komende jaar zullen er andere onderdelen worden
vernieuwd. Daarnaast streeft ProDemos naar een groter
bereik van het Fort onder scholen in de regio en zoeken we
naar nieuwe subsidiepartners en samenwerkingsmogelijkheden.
3. Nieuw steunpunt gezocht!
In 2018 wil ProDemos een dergelijke samenwerking realiseren met nog 1 of 2 regio’s. Bij het schrijven van dit activi-

teitenprogramma worden gesprekken gevoerd met onder
meer de gemeente Amsterdam en de provincie Gelderland.
Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken, behoort
een brede oproep aan alle gemeenten en provincies ook tot
de mogelijkheden.

D PRODEMOS IN GEMEENTEN EN PROVINCIES
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Democracity
Kindergemeenteraad en
Jongerengemeenteraad
Fort de Bilt
Klassenbezoek@Gemeentehuis,
Klassenbezoek@Provinciehuis en
het Provinciespel
Overijssel doet mee!
Dag van de Democratie op Locatie
ProDemos op straat en bij evenementen
ProDemos schuift aan: Democratie leeft!
Regiobijeenkomsten en Trainingen
voor raadsleden
Participatiewijzer en Burgerparticipatie
Verkiezingskrant (exemplaren)
Stem jij ook:
• website,
• workshops
• krant (exemplaren)

direct
7.300

Bereik

3.000

500
3.200

5.200
2.500

3.000
1.500
1.500

3.000
2.400

2.500

1.200
5.000
100.000
8.000
600
15.000

Opdrachten

Cursus Politiek Bewust – Politiek Actief

in samenwerking indirect/online

direct
250
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E
ProDemos en 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 een
programma waarin de rechtgevende macht centraal staat.
Bij voorkeur vindt dit programma plaats op de plek waar
het gebeurt: de rechtbank. Dit programma is ontwikkeld
in samenwerking met de rechterlijke macht en het ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt regelmatig
herzien. In 2018 wordt het aanbod op onderdelen
vernieuwd en zetten we extra in op het beschikbaar
stellen van materiaal voor en trainen van medewerkers
van de rechtbanken zelf.
ProDemos verzorgt gastlessen recht voor scholieren en
ondersteunt rechtbanken met materiaal en methoden voor
scholierenbezoeken en volwassenen. Het bestaande
aanbod zal worden voortgezet. In 2018 willen we de
website www.rechtexamen.nl vernieuwen en aantrekkelijker en interactiever maken voor gebruik in de klas. Het
komende jaar zullen we het aanbod gastlessen met als
onderwerp rechtsstaat op een aantal punten vernieuwen
en versterken. Zo willen we in aanloop naar de Bevrijdingsfestivals op 5 mei gastlessen gaan aanbieden met als
thema rechtsstaat en vrijheid.
Voor mensen met een grote afstand tot de democratische
rechtsstaat organiseren we ook dit najaar weer ‘ProDemos
schuift aan: ontmoet de rechter’. Daarnaast zetten we
extra in op het trainen en beschikbaar stellen van materiaal voor medewerkers van de rechtbank zelf.
Voorts is ProDemos actiever gaan samenwerken met relevante organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak en het Nederlands Helsinki Comité, dat zich
richt op de verbetering van de naleving van de mensenrechten en versterking van de rechtsstaat en de democratie in Europa. 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.

E1 Voor kinderen en jongeren
E1.1.01 Kinder- en Jongerenrechtswinkel
ProDemos is in 2017 begonnen om na de ervaringen met de
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag ook met andere
regio’s een samenwerking op te zetten. ProDemos zal de
ondersteuning van de Kinder- en Jongerenrechtswinkels
voortzetten. Hiertoe ontwikkelen we werkvormen en lesmateriaal en trainen we medewerkers van deze instellingen.
E1.2.01 Gastlessen en rechtbankbezoek
ProDemos biedt het voortgezet onderwijs en mbo de mogelijkheid om een gastles te boeken waarin een bezoek aan
een rechtbank wordt voorbereid. Met interactieve werkvormen bespreken we hoe de rechtspraak in onze samenleving georganiseerd is en 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 ProDemos kan bieden. Daarom zal ProDemos het
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komende jaar extra investeren in het ontwikkelen van
ondersteunend materiaal voor docenten. Dit materiaal
zullen we actief bij hen onder de aandacht brengen.
ProDemos ondersteunt rechtbanken met materiaal en
methoden. Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek
verschilt per arrondissement en hangt af van de afspraken
die met de betreffende regio zijn gemaakt. ProDemos
onderhoudt contact met alle rechtbanken en heeft inmiddels een goede samenwerking met acht van de elf rechtbanken. ProDemos zet in op het vergroten van het aanbod
op de rechtbank zelf. Met het reserveringssysteem van
ProDemos kunnen docenten en rechtbankmedewerkers
eenvoudig een gastles en aansluitend rechtbankbezoek
plannen.
E1.4.01 Gastles rechtstaat en vrijheid
De rechtsstaat is meer dan rechtspraak alleen. ProDemos
gaat vanaf volgend jaar op scholen een gastles verzorgen
die dieper ingaat op de onderwerpen vrijheid, veiligheid
en grondrechten. Juist in aanloop naar 5 mei zullen deze
gastlessen worden gepromoot.

E2 Voor volwassenen
Voor mensen met interesse in de democratische rechtsstaat
E2.2.01 Bezoekersprogramma’s rechtbanken
ProDemos geeft jaarlijks aan vele honderden schoolklassen
een gastles ter voorbereiding op een bezoek aan de rechtbank. Ook andere groepen 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.

van de Rechtspraak (2e week van september) geven we
extra aandacht aan deze activiteit.

E3 Voor professionals
E3.5.01 Nieuwe rechters en de democratische rechtsstaat
ProDemos biedt in samenwerking met studiecentrum
rechtspleging SSR voor 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
2018 zal ProDemos twee keer een training aanbieden.

Voor mensen met afstand tot de democratische rechtsstaat
E2.3.01 ProDemos schuift aan: ontmoet de rechter
De bijeenkomsten onder de noemer ‘ProDemos schuift aan’
richten zich op publiek met een grote afstand tot de democratische rechtsstaat. In samenwerking met maatschappelijke organisaties zoeken we deze burgers actief op. Dit
aanbod sluit aan bij het onderdeel ‘ProDemos schuift aan’,
zoals beschreven onder D.2. Ook voor een ontmoeting met
de rechter zoeken we de samenwerking met organisaties
als Stichting Lezen en Schrijven, Resto VanHarte, migrantenorganisaties, Nederlandse Vrouwenraad, voedselbanken
en buurthuizen.

E PRODEMOS OP DE RECHTBANK
Subsidie BZK en Staten-Generaal

Onderdeel van de bijeenkomst is een quiz met het publiek
over wetenswaardigheden van de rechtspraak. De deelnemers gaan daarna in gesprek met de rechter(s) en
kunnen zo ook hun eigen mening geven over de rechtspraak. We bieden organisaties het hele jaar door de mogelijkheid dit programma te boeken. In aanloop naar de Week

Bereik

direct in samenwerking indirect/online

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Gastlessen en rechtbankbezoek
8.000
Bezoekersprogramma rechtbanken
Gastles rechtsstaat en vrijheid
1.000
Bezoekersprogramma’s rechtbanken
ProDemos schuift aan: ontmoet de rechter
750
Nieuwe rechters en de democratische
rechtsstaat
50

400
4.000
200
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F
ProDemos Online
ProDemos onderhoudt, naast alle activiteiten
waarmee burgers persoonlijk in contact komen
met de democratische rechtsstaat, verschillende
websites en webapplicaties.

Het doel van deze online tools is om zoveel mogelijk
mensen te helpen bij het verwerven van kennis, het maken
van keuzes en hen te stimuleren zelf actief te worden in de
democratie.
Websites als Stemexamen en Rechtexamen zijn gericht op
het vergroten van kennis over de democratische rechtsstaat. Websites als StemWijzer, StemmenTracker en Partijenwijzer bieden meer inzicht in de standpunten van
politieke partijen. Schuilt er een politicus in mij ten slotte,
geeft de gebruiker antwoord op de vraag of de actieve
politiek iets voor hem/haar is.
Voor alle doelgroepen van ProDemos is sprake van een
sterke digitalisering van de leefwereld. In aanvulling op de
hier genoemde tools maakt ProDemos, zoals in de voorgaande hoofdstukken uiteen is gezet, ook in haar reguliere
programma’s en onderwijsmateriaal steeds vaker gebruik
van online toepassingen. De komende periode blijft
ProDemos op dit vlak innoveren en experimenteren.
F2.2.01 Stemexamen
Iedere Nederlander vanaf 18 jaar heeft stemrecht.
ProDemos wil eraan bijdragen dat elke stemgerechtigde
dat recht ook serieus neemt. Met het Stemexamen geven
we (nieuwe) stemmers op een speelse manier informatie
en ondersteuning. Door middel van deze online test
kunnen bezoekers nagaan of ze genoeg weten van politiek
om te gaan stemmen. Wie slaagt, krijgt van ProDemos een
certiﬁcaat!
F2.2.02 Rechtexamen
Het Rechtexamen verhoogt op een toegankelijke manier de
kennis van vooral jongeren over de wet, het recht, de rechtspraak en de rechtsstaat. Het Rechtexamen is gedeeltelijk
gebaseerd op waargebeurde rechtszaken en ruimt veelgehoorde misverstanden over de rechtspraak uit de weg.

In 2018 zal de website worden vernieuwd en aantrekkelijker worden gemaakt voor gebruik in het onderwijs.
F2.2.03 Partijenwijzer
In 2017 is de Partijenwijzer geheel vernieuwd. Gebruikers
kunnen voor maximaal 12 thema’s kiezen welke visie het
beste bij hem of haar past. Op deze manier stelt de
gebruiker een eigen visie samen voor de inrichting van de
maatschappij. De gebruiker krijgt te zien welke politieke
partij in de huidige Tweede Kamer daarbij past. Deze tool
stimuleert deelnemers om verder te kijken dan de
volgende verkiezingen en richt zich nadrukkelijk op de
beginselen van de politieke partijen.
F2.2.04 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 daad-
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werkelijk stemgedrag. Het streven is om een tot twee jaar
na het aantreden van een nieuw kabinet een nieuwe
StemmenTracker online te brengen.
StemWijzer/VoteMatch
Door het beantwoorden van stellingen over de meest relevante onderwerpen, meestal 30 in getal, kan de gebruiker
zien welke aan de verkiezingen deelnemende partijen op
basis van inhoudelijke standpunten het beste aansluiten
bij de eigen opvattingen. De StemWijzer is al jaren de
stemhulp met veruit het grootste bereik in tijden van
verkiezingen.
De StemWijzer wordt in opdracht, dus zonder subsidie,
gemaakt en online gebracht. Bij de laatste verkiezingen
voor de Tweede Kamer in 2017 werd de StemWijzer zo’n
6,8 miljoen keer geraadpleegd. Ook bij de verkiezingen
voor andere bestuurslagen is het bereik zeer hoog. Voor

de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hopen wij
weer enkele tientallen StemWijzers te mogen maken.
Daarnaast ontwikkelt ProDemos ook StemWijzers voor
enkele andere landen.
F2.2.05 Schuilt er een politicus in mij?
De website Schuilt er een politicus in mij? helpt burgers
met politieke ambities. Deze digitale test wil mensen op
een leuke maar serieuze manier laten nadenken over de
vraag of de actieve politiek wellicht iets voor hen is.
De test geeft inzicht in de taken en tijdsbesteding van een
volksvertegenwoordiger. Door vragen te beantwoorden,
worden mensen zich bewust van de voor- en nadelen van
de verschillende politieke functies. Men kan zo een
gemotiveerdere keuze maken om al dan niet politiek actief
te worden en zo ja, in welke rol of functie.

F PRODEMOS ONLINE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Online tools (totaal)
Stemexamen, Rechtexamen, Partijenwijzer,
StemmenTracker, Schuilt er een politicus in mij?

indirect/online
100.000–200.000

Niet geﬁnancierd uit het Activiteitenprogramma
Bereik
StemWijzer

indirect/online
1.000.000
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G
ProDemos Academie
ProDemos organiseert debatten, informatieve
bijeenkomsten en evenementen voor volwassenen.
Deze bijeenkomsten sluiten vaak aan bij een
actueel onderwerp.

Zo programmeren we in 2018 een collegereeks over de
lokale democratie en (de kwetsbaarheid van) de democratische rechtsstaat. De bijeenkomsten worden goed
bezocht. In 2018 proberen we het bereik te vergroten
door de samenwerking met andere partijen uit te breiden
en meer gebruik te maken van online media.
Daarnaast heeft ProDemos een onderzoekswerkplaats
waar de komende jaren samen met de Universiteit van
Amsterdam de effectiviteit van de educatieve
programma’s onder de loep wordt genomen.
Het publieke debat is een belangrijke uitingsvorm in een
democratische samenleving; het biedt een respectvolle
manier van omgaan met meningsverschillen en belangentegenstellingen. Het draagt bij aan informatieoverdracht,
agendering en meningsvorming. De debatfunctie van
ProDemos bevordert ook de communicatie tussen verantwoordelijken uit de democratische rechtsstaat en haar
bevolking: bewindslieden, volksvertegenwoordigers en
opiniemakers gaan rechtstreeks in gesprek met de aanwezigen. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor
het geïnteresseerde publiek, we proberen juist ook
mensen te bereiken voor wie democratie en rechtsstaat
op afstand staan. Hiertoe organiseren we, samen met
wijk- en bewonersorganisaties bijvoorbeeld Politieke
Wijkcafés en hebben we programma’s ontwikkeld voor
nieuwe Nederlanders en workshops over de werking van
de rechtsstaat en actief burgerschap.
ProDemos is onderdeel van verschillende debatnetwerken
en heeft een bestuurszetel in de Vereniging van Nederlandse Debatcentra en de Stichting Vrijheidscolleges
(opgericht door de samenwerkende Bevrijdingsfestivals).
Daarnaast trekken we samen op met organisaties zoals
het Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort, Filmhuis Den Haag, gemeente Den Haag,
politieke jongerenorganisaties, Vereniging voor
Openbare Bibliotheken en de Nederlandse Vereniging

voor Rechtspraak. Er melden zich geregeld nieuwe samenwerkingspartners, wat ons de kans biedt ons bereik te
vergroten.
In 2018 wil ProDemos bovendien inzetten op een sterkere online verspreiding van de debatten en andere
programma’s, bijvoorbeeld via ﬁlmpjes en live-streams.
Mensen die wat verder van Den Haag wonen kunnen dan
makkelijker kennis nemen van onze programma’s. Daarnaast kan het online materiaal ook door andere partijen
als content of lesstof worden gebruikt. Dit draagt bij aan
vergroting van bereik en impact van het werk van
ProDemos.
De onderzoekswerkplaats van ProDemos is gericht op
verbetering van de effectiviteit van de programma’s van
ProDemos, maar doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar
de vraag hoe burgers betrokken kunnen worden bij de
democratische rechtsstaat en hoe actief burgerschap
bevorderd kan worden. Onder meer het PDC (voorheen
Parlementair Documentatie Centrum), het Sociaal Cultureel Planbureau en de Universiteit van Amsterdam zijn
lid van de onderzoekswerkplaats. Een gezamenlijk met de
Universiteit van Amsterdam aangestelde promovendus
gaat de komende jaren de effectiviteit van onze educatieve programma’s in Den Haag onderzoeken. Daarbij
gaat het onder meer om de aanleg van democratische
waarden bij jongeren en factoren als de invloed van het
burgerschaps- en maatschappijleeronderwijs.
We zetten ons er tot slot voor in ook in de periode 2018 –
2020 het European Directe Information Centre Den Haag
(EDIC) bij ProDemos te situeren. Met bijeenkomsten,
colleges en activiteiten, zoals rond de viering van de Dag
van Europa (9 mei), brengen wij de impact van Europa in
het dagelijks leven en in de Nederlandse politiek onder
de aandacht. Ook kijken we in 2018 vast vooruit naar
2019, wanneer er weer Europese verkiezingen plaatsvinden.
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G2 Voor volwassenen
G2.2.01 Politiek Café, Nieuwspoortdebatten en Film &
Debat
ProDemos organiseert voor een breed publiek bijeenkomsten ter informatie en verdieping van (actuele) thema’s
over democratie en rechtsstaat onder de titel Democratie in
Debat. Dit gebeurt in samenwerking met het Montesquieu
Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en Filmhuis Den Haag.
De reeks bestaat uit een Actualiteitendebat op de 1e
woensdag van de maand in Nieuwspoort, het Politiek Café
op de 2e dinsdag van de maand in Studio Dudok en Film &
Debat in het Filmhuis Den Haag op de 3e donderdag van de
maand.
ProDemos is trekker van het Politiek Café en Film & Debat.
We streven ernaar een toegankelijk programma te maken
voor (jonge) mensen die nog niet zo zijn ingevoerd in het
politieke bestel. We werken met een vast format, dat naast
het bieden van informatie en verdieping door prominente
politici en andere gastsprekers, ook een actieve bijdrage
van het publiek vraagt.
G2.2.02 Politiek Wijkcafé
Het Politiek Café in Haagse wijken organiseren we twee
keer per jaar in samenwerking met wijk- en bewonersorganisaties. In 2018 willen we deze politieke programma’s in
wijken voortzetten en zo mogelijk uitbreiden naar locaties
buiten Den Haag. Deze wijkcafés zijn bedoeld om mensen
te bereiken die niet vanzelfsprekend naar (politieke)
bijeenkomsten gaan. Deze mensen willen we betrekken
door ze actief op te zoeken en in de eigen omgeving
programma’s aan te bieden.

Begin 2018 wordt een wijkcafé gecombineerd met een
informatiebijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
G2.2.03 Collegereeksen
Ook in 2018 organiseren we twee collegereeksen. Doel van
deze reeksen is om aan de hand van een prikkelende vraagstelling een onderwerp te agenderen, uit te diepen en te
zoeken naar mogelijke antwoorden. Vaak werken we hierbij
samen met wetenschappers.
We zien in de praktijk dat de collegereeksen een thema
vaak agenderen, wat leidt tot bijvoorbeeld vervolgbijeenkomsten of publicaties.
De eerste reeks begin 2018 zal een thema hebben dat
ingaat op de lokale democratie en de rechtsstaat. We
krijgen reacties van mensen uit het land die de colleges
willen volgen, maar daarvoor niet naar Den Haag kunnen
komen. Daarom gaan we ook ﬁlmopnames van de colleges
aanbieden en meer colleges livestreamen. Met de NOS
werken we soms samen om de colleges via NPO Politiek uit
te zenden.
G2.2.04 Haagse evenementen
ProDemos sluit aan bij grote Haagse evenementen met
programma’s over democratie en rechtsstaat om dit onderwerp bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.
Zo organiseren we lezingen tijdens de Open Monumentendag of rondleidingen op de Dag van de architectuur.
Ook is ProDemos actief betrokken bij de organisatie van de
Haagse Vrijheidsweken, de Vrijheidscolleges en het Prinsjesfestival. Tevens presenteert ProDemos zich (soms samen
met de Tweede Kamer) op Haagse evenementen als de
Museumnacht, de Uitmarkt, het Bevrijdingsfestival en het
Haagse Just Peace Festival. Als de thema’s daartoe aanleiding geven organiseren we ook programma’s in het kader
van de maand van de Geschiedenis (oktober) of Nederland
Leest (november).
In januari 2018 organiseren we samen met de Nederlandse
vereniging voor Rechtspraak de Nacht van de Macht.
Tijdens deze nacht staat de scheiding der machten van de
trias politica centraal: de wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht.
G2.2.05 Grondwetdag
Als voortzetting van het in 2014 georganiseerde Grondwetfestival ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de
Grondwet, organiseren we jaarlijks de ‘Grondwetdag’ in
Den Haag, waarbij één van de Hoge Colleges van Staat
centraal staat. In 2018 staat de dag in het teken van de
Raad van State. Samen met de gemeente Den Haag, het
ministerie van Binnenlandse Zaken, het Montesquieu Instituut en de Universiteit van Tilburg organiseren we activiteiten op en rond het Binnenhof, zoals een conferentie, een
scholieren challenge, grondwetquiz en grondwetwandelingen o.l.v. prominente (ex) politici.
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G2.2.06 Vrijheidscolleges en Vrijheidsweken
De Vrijheidscolleges worden op meerdere plaatsen in het
land georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in
samenwerking met de Bevrijdingsfestivals en andere organisaties. Tijdens de colleges staan de vier vrijheden van
president Roosevelt centraal: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek
en de vrijwaring van vrees.
ProDemos organiseert de colleges in Den Haag, samen met
het Bevrijdingsfestival Den Haag.
Eén college vindt plaats in een mbo-instelling en één
college op 5 mei op het Bevrijdingsfestival. In de weken
voorafgaand aan de festivals op 5 mei wordt met de Vrijheidscolleges een inhoudelijke verdieping van het thema
Vrijheid nagestreefd.
De drie weken voorafgaand aan 4 en 5 mei zijn er de
Haagse Vrijheidsweken, waar zo’n 40 Haagse organisaties
aan meedoen. Deze organisaties plaatsen gedurende die
weken hun activiteiten in het teken van vrijheid. ProDemos
is samen met het Haags Bevrijdingsfestival en de Openbare
Bibliotheek Den Haag coördinator van de Haagse Vrijheidsweken. Uiteraard staan ook onze programma’s, zoals het
Politiek Café, die weken in het teken van vrijheid.
Samen met Liberty Initiatieven gaan we jongeren
betrekken bij het thema vrijheid. Hiertoe organiseren we
Vrijheidslunches, waarbij jongeren in gesprek gaan met
veteranen.
G2.2.07 Prinsjesfestival en Prinsjesdagbijeenkomst
ProDemos is partner van het Prinsjesfestival, speciaal voor
de organisatie van enkele politiek-inhoudelijke onderdelen
zoals het Prinsjesforumdebat en de uitreiking van de Prinsjesboekenprijs voor het politieke boek van het jaar en de
Prinsjesfotoprijs voor de beste politieke foto van het jaar.
ProDemos organiseert in de periode van het Prinsjesfestival ook zelf diverse activiteiten, zoals ’Pimp de Troonrede’ en, samen met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) en de politieke
jongerenorganisaties de Prinsjesdagbijeenkomst ’s
middags bij ons in huis. In 2018 is de gemeente Den Haag
voor het eerst ook partner hierbij. Op deze bijeenkomst
kunnen jongeren en ambassadeurs met elkaar in gesprek
naar aanleiding van een (Engelstalige) lezing over een
actueel onderwerp. De genodigden voor deze bijeenkomst
zijn besturen van de politieke jongerenorganisaties,
ambassadeurs, Eerste en Tweede Kamerleden, leden van de
Hoge Colleges van Staat en internationale studenten.
G2.2.08 Nacht van de Dictatuur
Om het belang van de democratische rechtsstaat te accentueren, organiseert ProDemos voorafgaand aan de jaarlijkse Dag van de Democratie de ‘Nacht van de Dictatuur’.
Door te ervaren wat een dictatuur is, leert men de democratie en rechtsstaat meer te waarderen. De Nacht van de

Dictatuur is een groot evenement waarmee ProDemos zich
voor een groot publiek presenteert. In 2018 zoeken we
naar aansluiting van de Nacht bij andere programma’s van
ProDemos. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor ‘dictatuur’ in
scholierenprogramma’s.
De Nacht bestaat uit een gevarieerd programma bij
ProDemos en op andere locaties in Den Haag, in samenwerking met partners als Museum de Gevangenpoort, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, de Openbare Bibliotheek Den Haag, Filmhuis Den Haag, Amnesty International
en Humanity House. Jaarlijks neemt het aantal samenwerkingspartners toe. Ook wordt de nacht op andere plaatsen
in het land gehouden. In 2017 was dat in de Balie
(Amsterdam), Tivoli/Vredenburg (Utrecht) en Arminius
(Rotterdam). Deze samenwerking willen we in 2018 voortzetten en verder uitbouwen. Door gerichte PR en informatie en samenwerking met mediapartners willen we een
grotere (landelijke) bekendheid geven aan de Nacht van de
Dictatuur en de Dag van de Democratie.
G2.2.09 Jaarbijeenkomst van PJO’s
ProDemos wil de ontwikkeling van jong politiek talent
graag faciliteren, ook vanwege de blijvende behoefte van
partijen aan nieuwe volksvertegenwoordigers. Daarom zijn
wij medeorganisator en gastheer van de jaarbijeenkomst
van de Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s). Politiek
actieve jongeren hebben hier de mogelijkheid kennis op te
doen, hun politieke visie te verwoorden, in debat te gaan,
te netwerken en hun ‘spin off’ te vergroten.
G2.2.10 Viering 100 jaar kiesrecht 2017–2019
In 2017 startte de viering van 100 jaar kiesrecht met een
bijeenkomst in de Ridderzaal op 12 december.
Binnenlandse Zaken coördineert de activiteiten rond 100
jaar kiesrecht. ProDemos is daar actief bij betrokken.
Wij nemen deel aan de werkgroep en de klankbordgroep
100 jaar kiesrecht en onderhouden de website 100jaar-
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Kiesrecht.nl. Ook de communicatie via sociale media (Facebook, Twitter) wordt door ProDemos verzorgt.
Er zijn drie themalijnen in de activiteiten rond 100 jaar
kiesrecht: gender, jongeren en burgerschap. ProDemos
sluit haar activiteiten zoveel mogelijk aan op deze thema’s.
Zo hebben we in 2017 samen met Atria, kennisinstituut
voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, een handreiking voor de plaatselijke kandidatencommissies van politieke partijen uitgegeven met tips en aanbevelingen om
meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. T.b.v. de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werken we verder
samen met Atria en met het initiatief ‘Stem op een vrouw’
aan het stimuleren van vrouwen in de lokale politiek. We
doen dit o.a. met voorlichting door rolmodellen, informatie
en cursussen of workshops voor vrouwen.
In 2017 heeft ProDemos een format ontwikkeld voor
tentoonstellingen over 100 jaar kiesrecht, door gemeenten
uit te voeren. ProDemos levert gemeenten desgewenst het
landelijk deel, gemeenten kunnen dit aanvullen met een
lokale inkleuring van de geschiedenis van het kiesrecht.
Ook in 2018 blijven we gemeenten stimuleren en ondersteunen hun eigen geschiedenis uit te zoeken. Ter ondersteuning van de tentoonstellingen is door ons een brochure
opgesteld over de geschiedenis van het kiesrecht. Deze
brochure is voor gemeenten gratis verkrijgbaar.
Publicaties en informatievoorziening
G2.2.11 ProDemos publicaties
ProDemos wil toegankelijke en actuele informatie over de
democratie en rechtsstaat beschikbaar stellen aan een
breed publiek. Hiertoe ontwikkelen en actualiseren we
(gratis) brochures en publicaties over uiteenlopende onderwerpen, zoals politieke partijen, de provincie of de rechtsstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om publicaties als ‘Wie
bestuurt de Europese Unie?’, ‘De Gemeente’ en ‘Wat doet
de koning?’.
G.2.2.12 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.
G2.2.13 Collectiebeheer
ProDemos beschikt over een omvangrijke collectie voorwerpen die iets met de 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. Daarnaast beschikken we
over expositieruimte in de kelder van de Ridderzaal. In
verband met de viering van 100 jaar kiesrecht is er in 2018
speciale aandacht voor stukken uit de periode van de
invoering van het algemeen kiesrecht.

G2.2.14 Informatiefunctie
ProDemos voorziet breed publiek graag van algemene
informatie over democratie en rechtsstaat. In het Bezoekerscentrum is divers (gratis) informatiemateriaal verkrijgbaar. Daarnaast komen er via e-mail, website, sociale
media of telefoon vragen van burgers binnen, die zo goed
mogelijk worden beantwoord.
Voor mensen met afstand tot de democratische rechtsstaat
G2.3.01 Politiek voor nieuwe Nederlanders
Voor moeilijk(er) bereikbare groepen is het programma
Politiek voor nieuwe Nederlanders ontwikkeld. De deelnemers zijn vaak weinig geïnformeerd over de beginselen en
werking van de democratie. Het programma biedt op een
eenvoudige en interactieve manier de basisbeginselen van
een democratische rechtsstaat als Nederland. Het
programma wordt zowel in Den Haag als in het land aangeboden.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018 wordt dit programma ook weer aangeboden als
informatiebijeenkomst over de verkiezingen, om deelnemers te stimuleren van hun stemrecht gebruik te maken.
G2.3.02 Actief Burgerschap
Bij groepen die het programma Politiek voor nieuwe Nederlanders hebben gevolgd, blijkt behoefte te bestaan aan een
vervolgprogramma over actief burgerschap. In dit
programma van één dagdeel staat de vraag centraal hoe de
deelnemers actief kunnen meedoen in politiek en maatschappij. Ze krijgen informatie en instrumenten aangereikt
om (meer) te participeren.
G2.3.03 Recht van Spreken
Naar aanleiding van discussies over botsende grondrechten en gedeelde waarden heeft ProDemos een
programma ontwikkeld over de werking van de rechtsstaat
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G3 Voor professionals
G3.6.01 Networking European Citizenship Education
(NECE)
ProDemos is lid van NECE, een Europees netwerk van organisaties op het gebied van burgerschapseducatie. Met onze
NECE-partners 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 focusgroepen Educatie (Hard to reach learners) en VoteMatch
Europe (Europese stemhulp) van NECE.

en de verschillende grondrechten. Dit programma wordt in
samenwerking met bewonersorganisaties in de wijk aangeboden.
De workshop is voor mensen die minder bekend zijn met de
beginselen van de rechtsstaat of er vragen bij hebben. Het
doel is om de rechtsstaat te leren kennen als iets dat hen
beschermt, maar óók 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. Met name de dilemma’s rond gedeelde
waarden in de samenleving komen aan bod, bij voorkeur in
groepen waarin mensen elkaar spreken die anders nauwelijks met elkaar in contact komen.
Uit de ervaringen met dit programma onderzoeken we in
2018 de behoefte en mogelijkheid om een vaardighedentraining ‘omgaan met verschillen en diversiteit’ te ontwikkelen.
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 Europa. Ook organiseren we bijeenkomsten en gastlessen over Europa vanuit het EDIC.
Het EDIC wordt betaald uit subsidie van de Europese
Commissie en de gemeente Den Haag. De subsidie liep tot
en met 2017. Voor de periode 2018 – 2020 vragen we
opnieuw subsidie aan om het EDIC voort te kunnen zetten.
Hiervoor zoeken we opnieuw de samenwerking met de
gemeente Den Haag en andere partners.

G3.6.02 Onderzoekswerkplaats ProDemos
In 2014 is ProDemos in samenwerking met een aantal
universiteiten en het Sociaal Cultureel Planbureau
begonnen met onderzoek naar de effectiviteit van onze
programma’s voor scholieren en burgers. Vanaf begin 2017
is een aio van de Universiteit van Amsterdam aangesteld
voor een vierjarig promotieonderzoek naar de effecten van
onze educatieve activiteiten in Den Haag. ProDemos
betaalt de helft van deze aanstelling, de andere helft komt
voor rekening van de Universiteit van Amsterdam.
Wij willen onze kennis over de effectiviteit van onze
(bestaande) programma’s vergroten en doen hiertoe onderzoek naar de vraag hoe we burgers, speciaal de groep
mensen die nu weinig gebruik maakt van zijn democratische rechten, kunnen betrekken bij de democratische
rechtsstaat en actief burgerschap kunnen bevorderen.
ProDemos biedt universiteiten en wetenschappers ervaring, publiek, stageplaatsen en testmogelijkheden.

G PRODEMOS ACADEMIE
Subsidie BZK en Staten-Generaal
Bereik
Politiek Café, Nieuwspoortdebatten en Film & Debat
Politiek Wijkcafé
Collegereeksen
Haagse evenementen
Grondwetdag
Vrijheidscolleges en Vrijheidsweken
Prinsjesfestival en Prinsjesdagbijeenkomst
Nacht van de Dictatuur Den Haag
Jaarbijeenkomst van PJO’s
Aantal gemeenten tentoonstellingen 100 jaar Kiesrecht
Website 100 jaar Kiesrecht
ProDemos publicaties
LOI-cursus democratische rechtsstaat
Collectiebeheer
Algemene informatievragen
Politiek voor nieuwe Nederlanders
Informatiebijeenkomsten GR-verkiezingen nieuwe NLers
Actief burgerschap
Recht van spreken!

Direct Indirect/online
2.500
300
750
2.500
250
500
300

650
30
10
10.000
18.000
100
N.v.t.
200
3.500
1.000
250
500

Niet geﬁnancierd uit het Activiteitenprogramma
Bereik
Europa Direct Informatie Centrum (EDIC)
informatievragen
bezoekers evenementen en bijeenkomsten

1.000

Direct
100
1.000
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H
Kennisontwikkeling, kwaliteit
en communicatie
Om zijn missie te kunnen realiseren werkt ProDemos
voortdurend aan de kennis van zijn medewerkers en
de kwaliteit van de organisatie. In 2018 investeren
we extra in deskundigheidsbevordering, met name bij
de begeleiders van onze programma’s in Den Haag.
Dit is onder andere nodig omdat de doorstroom bij deze
groep toeneemt, nu de arbeidsmarkt weer krapper is.
Voorts gaat ProDemos zich in 2018 met een zelfevaluatie
voorbereiden op de externe visitatie van het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
En uiteraard is er inspanning nodig om de samenleving te
bereiken, door verschillende vormen van communicatie.
Rondom de Gemeenteraadsverkiezingen zijn we extra
actief en worden we veelvuldig benaderd met allerhande
(media)verzoeken, zowel van professionele partijen als
het gewone publiek.

H1 Kennisontwikkeling en kwaliteit
H1.01 Voor projectmedewerkers, begeleiders en
rondleiders
ProDemos hecht veel waarde aan opleiding en deskundigheidsbevordering van zijn medewerkers. Daarom worden
activiteiten georganiseerd die de kennis en deskundigheid
van het personeel vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van
tweemaandelijkse ‘kenniscarrousels’, de jaarlijkse inspiratiedag, interne colleges door gastsprekers van buiten,
boekbesprekingen en werkbezoeken aan relevante organisaties. Zo onderhouden we ons netwerk en blijven we in
verbinding met onze omgeving en de ontwikkelingen die
zich daarin voordoen.
Na te zijn aangenomen doorlopen begeleiders en rondleiders, die dagelijks in contact staan met de scholieren en
andere doelgroepen van ProDemos, een zorgvuldig samengesteld trainingsprogramma. Nadien worden ze in hun
werk bijgestaan door intern opgeleide coaches. In 2018
reserveren we extra uren voor de opleiding en kennisontwikkeling van onze begeleiders. Dit is nodig, omdat we
de doorstroom zien toenemen. Bovendien moeten de
begeleiders goed kunnen inspelen op het tegenwoordig
soms heftig gepolariseerde maatschappelijk debat en in

hoofdlijnen geïnformeerd zijn over actuele politieke onderwerpen.
H1.02 Voor oproepkrachten in het land
Ook de deskundigheid en kwaliteit van de begeleiders en
gastdocenten op locatie is voor ProDemos belangrijk.
Daarom bestaat er een apart trainingsprogramma voor de
begeleiders van onze programma’s buiten Den Haag. In dit
programma worden trainingen gegeven voor speciﬁeke
programma’s, maar wordt ook aandacht besteed aan algemene didactische vaardigheden. Na de training worden de
begeleiders bezocht door een coach. Zo kan ProDemos
adequate begeleiding leveren bij de educatieve programma’s die op locatie worden uitgevoerd.
H1.03 Voorbereiding visitatie ProDemos
In de regeling op grond waarvan ProDemos subsidie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt is een
periodieke visitatie voorgeschreven. De eerste visitatie
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heeft in 2014 plaatsgevonden. Voor 2018 staat opnieuw
een externe visitatie gepland. Deze wordt, net als in 2014,
voorafgegaan door een zelfevaluatie. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van de diverse rapportages die ProDemos
opstelt in het kader van de reguliere planning- en controlcyclus en van andere beschikbare evaluaties en onderzoeksgegevens.

H2 Communicatie
De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de
interne, externe en corporate communicatie. De medewerkers ondersteunen en adviseren de directie en de diensten
bij alle communicatie rond de diverse producten, diensten
en activiteiten van ProDemos. Ook speelt de afdeling een
rol bij het bewaken van het imago en de reputatie van de
organisatie.
De afdeling Communicatie signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen, trends en behoeften, welke van
invloed zijn voor de organisatie. Mede op basis hiervan
worden communicatieplannen en -beleid ontwikkeld.
Een voorbeeld is het inzetten op meer digitale (communicatie)middelen, zoals via ﬁlm, online en digitaal lesmateriaal. Deze trend zal zich in 2018 voortzetten.

Communicatiethema’s
In 2018 zijn er voor de communicatie drie speerpunten
benoemd:
1. Gemeenteraadsverkiezingen (jan – maart 2018)
2. Vrijheid/bevrijding (april – september 2018)
3. 100 jaar kiesrecht (september – december 2018)
H2.01 Communicatie
Voor de corporate communicatie wordt gebruik gemaakt
van een uitgebreide middelenmix, waaronder websites,
persberichten, folders, ﬂyers, advertenties, aanwezigheid
op beurzen, nieuwsbrieven en sociale media. Zeker in
verkiezingstijden is er veel media-aandacht voor het werk
van ProDemos. Woordvoering is dan ook een belangrijke
taak voor de afdeling Communicatie.
We zijn op de volgende sociale media actief (cijfers zijn
van 30 juni 2017):
• Twitter:
5.200 volgers
• Facebook:
5.750 likes en 5.691 volgers
• LinkedIn:
2.100 volgers
• YouTube:
90 video’s, 400 abonnees
H2.02 Corporate website en Intranet
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.
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Tot slot biedt de website de mogelijkheid om via het reserveringssysteem direct te boeken voor rondleidingen en
educatieve programma’s en om producten af te nemen door
middel van de webshop. In 2016 had de website bijna
326.000 bezoekers.
In 2017 is het intranet vernieuwd. Het intranet is ons
belangrijkste interne communicatiemiddel.
H2.03 Digitale nieuwsbrieven
ProDemos heeft verschillende digitale nieuwsbrieven, elk
voor een andere doelgroep. Hiermee leveren we informatie
zoveel mogelijk op maat.
Het gaat om:
• Algemene digitale nieuwsbrief (circa 4.600 abonnees)
• Activiteitennieuwsbrief (circa 5.000 abonnees)
• Educatienieuwsbrief (circa 6.500 abonnees)
• Nieuwsbrief voor gemeenten en provincies (circa 1.100
abonnees)
• Nieuwsbrief voor rechtbanken (circa 450 abonnees)
H2.04 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 ook ingezet als
corporate promotiemiddel.
De oplage van de papieren nieuwsbrief ligt doorgaans rond
de 4.000 exemplaren. Er zijn 2.400 abonnees.

H2.05 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.
H2.06 Netwerk ‘Ambassadeurs van de Democratie’
ProDemos heeft als missie om mensen te informeren over
en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. Dat
kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom werken we
veel samen met onderwijs, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties en partijen. We willen mensen
die al politiek actief zijn of werkzaam zijn in politiekbestuurlijke omgevingen meer mobiliseren. Daarom
hebben we het voornemen een netwerk ‘Ambassadeurs van
de Democratie’ op te zetten. Met hun inzet en verhalen
kunnen de ambassadeurs een belangrijke bijdrage leveren
aan het bereiken van onze missie. Een ambassadeur draagt
de missie van ProDemos uit en zet zich een aantal malen
per jaar actief in.
H2.07 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, inzet van
personeel en het reserveren van de ruimtes in ons pand.
De groei van het aantal bezoekers en veranderingen in de
opzet van programma’s vergen met grote regelmaat
aanpassingen in dit systeem. Daarnaast vraagt het systeem
doorlopend onderhoud .
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Financiële kengetallen

Samenvatting begroting
Resultaat 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

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

4.238.000
1.537.287
37.500
698.347
666.721
54.894
7.232.749

4.238.000
1.839.500
37.500
694.000
600.000
10.000
7.419.000

4.312.000
1.912.000
37.500
789.960
600.000
15.000
7.666.460

3.832.320
1.451.678
1.974.025
4.873
7.262.896

4.067.852
1.121.778
2.202.370
27.000
7.419.000

4.159.323
1.210.347
2.268.790
28.000
7.666.460

–30.147

0

0

LASTEN
Personeelskosten
Vaste lasten
Kosten activiteiten
Saldo ﬁnanciële baten en lasten

SALDO
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Financiële kengetallen bij het Activiteitenprogramma 2017
A. ProDemos Binnenhof voor Bezoekers
Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten
Begrote benodigde subsidie

D. ProDemos in Gemeenten en Provincies
692.500
403.500
1.096.000
515.500
580.500

B. ProDemos Binnenhof voor Scholen

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten
Begrote benodigde subsidie

806.010
217.010
1.023.020
133.960
889.060

E. ProDemos en Gerechtelijke Instellingen

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

1.660.340
808.500
2.468.840
100.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

247.250
13.000
260.250
0

Begrote benodigde subsidie

2.368.840

Begrote benodigde subsidie

260.250

C. ProDemos op School

F. ProDemos Online

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

295.750
268.100
563.850
34.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

87.000
20.000
107.000
0

Begrote benodigde subsidie

529.850

Begrote benodigde subsidie

107.000
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G. ProDemos Academie

ProDemos totaal

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

598.350
174.500
772.850
44.000

Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

4.982.670
2.068.790
7.051.460
827.460

Begrote benodigde subsidie

728.850

Begrote benodigde subsidie

6.224.000

Begrote subsidie BZK
Begrote subsidie Tweede Kamer

4.312.000
1.912.000

Begrote totale subsidie

6.224.000

H. Kennisontwikkeling, kwaliteit en communicatie
Begrote kosten inzet personeel
Begrote overige kosten
Totale kosten
Begrote inkomsten op de activiteiten

595.470
164.180
759.650
0

Begrote benodigde subsidie

759.650

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, de provincie, het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

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

