
A portrait of ProDemos

Burgerschap: meer dan een lesje
ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat



Beeld op de positie 
van dit grijzekader

Breedte 5,5 cm
Hoogte 5,5 cm

Vert. positie 2 m
Hor. positie 1 cm

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. 

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie 

en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om 
invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de 
provincie, het land en Europa.



Wat doet ProDemos?



Beeld op de positie 
van dit gele kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis klik-rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

•Scholierenprogramma’s ProDemos in Den Haag

109.553 leerlingen

•Gastlessen op scholen, gemeentehuizen, rechtbanken, etc.

47.038 leerlingen

Bezoekersaantallen 2019



StemWijzer



Educatieve
scholierenprogramma’s



Democracity



Derde Kamer

http://www.derdekamer.nl/spelletjes


Scholierenverkiezingen



Docentendag maatschappijleer



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

•Burgerschap betekent voor mij vooral het aanleren van kennis

• Ik concentreer me op landelijke thema’s

•Wij besteden op school aandacht aan lokale politiek

•Wij leren dat politiek is: degene met de meerderheid wint

•Wij komen bij burgerschap ons klaslokaal niet uit

•Als ik een activiteit doe rondom burgerschap staat de uitkomst vast

Hand omhoog / hand omlaag 



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

•Leren door te doen

•Verschillende soorten werkvormen

•Leren daar waar het gebeurt

•Autonomie

Onze filosofie



Leren door 
te doen



Verschillende 
werkvormen

Portret van ProDemos



Leren waar het gebeurt



Leren waar het gebeurt



Autonomie



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

•Wat is je leerdoel?

•Hoe zorg je dat alle leerlingen aangehaakt zijn?

•Hoe koppel je de leerlingenraad aan burgerschap?

Leerlingenraad



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

•Hoe zorg je voor autonomie in je lessen burgerschap?

•Welke verschillende werkvormen gebruik je (rondom 

burgerschap)?

•Naar welke plekken rondom burgerschap kun jij gaan?

•Hoe zorg je dat burgerschap ‘meer dan een lesje’ is?

In tweetallen  



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

• tools.prodemos.nl

•derdekamer.nl

•prodemos.nl/lesmateriaal  

•stem.prodemos.nl

Online Lesmateriaal



ProDemos

Hofweg 1H

2511 AA The Hague

The Netherlands

+31 (0)70 757 02 00

info@prodemos.nl

prodemos.nl

prodemos.nl/lesmateriaal


