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ProDemos opende op 24 juni haar deuren
voor deelnemers aan de Urban Trail.
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Voorwoord

Verkiezingen hebben altijd een aanzienlijke invloed op de activiteiten van ProDemos. Zo werd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een groot aantal StemWijzers gemaakt en
veel lesmateriaal. Bovendien waren er tal van bijeenkomsten en
gastlessen in het kader van deze verkiezingen. In de loop van het
jaar verschoof de aandacht naar de verkiezingen van 2019, die
voor Provinciale Staten, de waterschappen, het Europees Parlement en de Eerste Kamer. De eerder voor gemeenten al succesvolle cursussen Politiek Actief werden ook voor de provincies en
de waterschappen georganiseerd. Financieel werd dit mogelijk
gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Unie van Waterschappen en de waterschappen zelf.

Ook indirect hebben de verkiezingen gevolgen voor het werk van
ProDemos. Het regeerakkoord dat gesloten werd na de Tweede
Kamerverkiezingen van 2017 bevatte het voornemen om het voor
alle scholieren mogelijk te maken het parlement te bezoeken.
Inmiddels is dit voornemen ook vastgelegd in de Rijksbegroting
voor 2019. Het voornemen sluit aan bij de ontwikkelingen op het
gebied van het burgerschapsonderwijs. Er is een nieuwe wet in de
maak om de burgerschapsopdracht te verduidelijken. Bij de
lopende herziening van het onderwijscurriculum is burgerschap
een belangrijk thema en ook de Staatscommissie Parlementair
Stelsel pleit in haar eindrapport voor meer aandacht voor democratie in het onderwijs. In een leerlijn die doorloopt van primair
naar voortgezet onderwijs en het mbo kunnen activiteiten van
ProDemos op verschillende momenten een plek krijgen, bijvoor-
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beeld dicht bij huis op het gemeentehuis of wat verder weg in
het provinciehuis of rond het parlement.
In 2018 zijn door ProDemos de eerste stappen in de richting van
stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit gezet en groeide het
aantal scholieren dat naar Den Haag kwam naar ruim 99.000.
Een extra subsidie van het ministerie van BZK maakte het mogelijk al te starten met de voorbereidingen van de verdere groei
vanaf medio 2019. Zo testten we het nieuwe programma Kamervragen, onder andere bestaande uit een politieke talkshow voor
leerlingen in een theater in Den Haag. Er werden meer nieuwe

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.

varianten van het scholierenprogramma ontwikkeld en getest,
er vond vooronderzoek plaats naar het vergoeden van reiskosten
van scholen en er werd gestart met het onderzoeken en
verbeteren van de klantreis. Ook werd een begin gemaakt met de
vernieuwing van het reserveringssysteem.
Daarnaast bereidt ProDemos zich voor op de periode 2020–2025,
wanneer een grote renovatie van het Binnenhof zal plaatsvinden.
Dat betekent enerzijds nieuwe programma’s, logistieke aanpassingen en een verkenning van mogelijkheden voor activiteiten in
de omgeving van de tijdelijke huisvesting van het parlement.
Extra inspanningen zullen ook nodig zijn om de omgeving van
het Binnenhof en de tijdelijke locaties van het parlement
aantrekkelijk te houden voor andere bezoekers dan scholieren.
Samenwerking met partners is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld met het Haags Historisch Museum, het Nationaal Archief
en de publieksinstellingen op het gebied van vrede en recht in
Den Haag. In de zomer van 2018 werd in dit kader een proefproject uitgevoerd. Het eerste vrouwelijke Kamerlid Suze
Groeneweg was het onderwerp van een tentoonstelling die
ProDemos inrichtte.
Anderzijds heeft de renovatie gevolgen voor de bedrijfsvoering,
inclusief mogelijke extra kosten en dalende inkomsten. In het
vermogensbeleid van ProDemos is daar de afgelopen jaren rekening mee gehouden. Overschotten op subsidies uit de afgelopen
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jaren zullen ingezet worden voor extra inspanningen en gericht
zijn op het realiseren van de voorgenomen groei van de
aantallen bezoekers, ondanks de renovatie. Over 2018 boekte
ProDemos een positief resultaat, vooral dankzij hogere inkomsten op overige subsidies en opdrachten, waarbij de overheadkosten niet evenredig met deze extra inkomsten meestegen.
Zodoende kon het afgelopen jaar opnieuw een bedrag aan de
egalisatiereserve worden toegevoegd, zodat deze nu het met het
oog op de renovatie verhoogde maximumbedrag nadert. Het
resultaat zal de komende jaren dalen en in de jaren van de
renovatie naar verwachting tijdelijk negatief zijn, waardoor de
egalisatiereserve weer zal afnemen en de eerder overgehouden
bedragen alsnog besteed zullen worden aan activiteiten voor
bezoekers van het parlement.
Ook met publieksbijeenkomsten bereikte ProDemos in het afgelopen jaar meer mensen dan voorgaande jaren, soms ook geheel
nieuwe doelgroepen. De collegereeks over ondermijning van het
lokale bestuur trok veel mensen uit kringen van lokaal bestuur,
politie en justitie. De vertrouwde doelgroep docenten bereikten
we met de reeks over burgerschapseducatie op een geheel
nieuwe manier. Bijeenkomsten op locatie zorgden voor een
lagere drempel, zoals bijvoorbeeld bleek in de Haagse Schilderswijk. Een zogenaamd Wijkcafé met premier Rutte bracht 230
mensen op de been in de lokale bibliotheek, voor het merendeel
buurtbewoners.
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De groei van ProDemos komt niet alleen voort uit de activiteiten
in Den Haag. In 2018 namen ongeveer 55.000 mensen deel aan
activiteiten op locatie. Met de al genoemde cursussen en andere
activiteiten op locatie neemt ook de omvang van de activiteiten
buiten Den Haag toe, met vele gemeenten, provincies, rechtbanken en sinds kort ook de waterschappen. Ook werden hiervoor ﬁnanciële afspraken gemaakt met onder andere de
provincie Gelderland en de gemeente Amsterdam. Een bijzonder
project is de ontwikkeling van een kennispunt voor lokale politieke partijen, met vooralsnog tijdelijke extra middelen van het
ministerie van BZK. In de loop van 2019 moet duidelijk worden
hoe dit kennispunt verder gestalte krijgt en welke rol ProDemos
daarbij blijft spelen. Net als bij de educatieve activiteiten in Den
Haag investeert ProDemos ook bij de activiteiten op locatie in
wetenschappelijk onderzoek, wat leidde tot een bescheiden
uitbreiding van de formatie voor onderzoekers. De groei van het
aantal bijeenkomsten in Den Haag leidde tot de oprichting van
een intern evenemententeam. Tot slot was de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanleiding
voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming.
Hogere personeelskosten werden in enkele gevallen ook veroorzaakt door langdurige ziekte en de hieruit voortvloeiende noodzakelijke vervanging van medewerkers.
Aan het begin van het jaar is de herziening van het functieboek
afgerond, waarmee functieomschrijvingen weer up-to-date zijn.

Voorwoord

Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik zelf
voor het eerst in het parlement was, op de
tribune zat en wat voor indruk dat op me
maakte. Die ervaring gun ik iedere scholier.
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

De meer generieke opzet van het functieboek speelt ook in op
mogelijke ontwikkelingen in functies in de nabije toekomst. Niet
alleen de groei maar ook de aantrekkende arbeidsmarkt vergt
soms extra inspanningen van personeelszaken: nieuwe vacatures door doorstroming en meer inzet om voldoende sollicitanten aan te trekken. Zelfs op dit terrein hebben de verkiezingen hun weerslag op de organisatie: na de raadsverkiezingen
verlieten drie medewerkers de organisatie om tot wethouder te
worden benoemd. Toch blijft er sprake van een gezonde balans
tussen doorstroming en stabiliteit. Een van de medewerkers
vierde in 2018 zijn 40-jarig jubileum bij ProDemos en rechtsvoorgangers. Aan het begin van 2018 trad Ed Nijpels aan als nieuwe
voorzitter van de raad van toezicht, tegelijk met de nieuwe leden
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Maria van de Schepop en Daniëlle Woestenberg, waarmee de
raad weer op volle sterkte is.
ProDemos kijkt terug op een jaar waarin de activiteiten op alle
bestuursniveaus groei en ontwikkeling doormaakten. Het
betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat beperkt
zich niet tot het Binnenhof. Dat zal ook in 2019 duidelijk zijn,
wanneer er verkiezingen zijn voor Provinciale Staten, de waterschappen, het Europees Parlement en de Eerste Kamer, wanneer
we stilstaan bij 100 jaar algemeen kiesrecht en bij de start van
de viering van 75 jaar bevrijding.
Eddy Habben Jansen,
directeur/bestuurder

Premier Rutte was te gast op een goedbezocht
Wijkcafé in de Schilderswijk in Den Haag.

Activiteiten
De projecten die ProDemos bedenkt, uitvoert en vernieuwt, ook in samenwerking
met haar partners, bereiken elk jaar weer meer mensen. Niet alleen beogen deze
activiteiten de kennis van de deelnemers te vergroten en te verdiepen, idealiter
creëren ze ook animo en inzet voor democratie en rechtsstaat.
In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod met het grootste aantal deelnemers
plus opvallende, nieuwe of vernieuwde activiteiten. Extra aandacht is er voor de
activiteiten die in samenwerking met het parlement worden georganiseerd en
uitgevoerd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2018, de voorbereiding van de verschillende verkiezingen in 2019, de groeiende
leerlingenaantallen, de renovatie van het Binnenhof en de viering van 100 jaar
kiesrecht. De activiteiten in het laatste onderdeel hebben betrekking op onderzoek
naar de effectiviteit en kwaliteit van onze programma’s en op kennisontwikkeling.
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AANTAL LEERLINGEN DAT
HET BINNENHOF BEZOEKT
VIA PRODEMOS VERDEELD
NAAR SCHOOLTYPE

PERCENTAGE LEERLINGEN PER ONDERWIJSNIVEAU VERGELEKEN MET
PERCENTAGE LEERLINGEN DAT BINNENHOF BEZOEKT VIA PRODEMOS
* Percentage leerlingen naar het Binnenhof via ProDemos 2018
** Percentage leerlingen in leerjaar 4 (2018/2019 volgens CBS-statistiek)

overig

1.194

mbo

20.408

vwo

18.509

havo

19.780

vmbo

27.213

speciaal onderwijs

544

praktijkonderwijs 1.036
basisonderwijs

1,6%

2,4%

ProDemos* CBS**
Praktijkonderwijs

4,6%

8,3%

ProDemos
CBS
vmbo bbl

8,1%

13,4%

ProDemos
CBS
vmbo kbl

1,6%

5,5%

ProDemos
CBS
vmbo gl

26,6%

21,0%

ProDemos
CBS
vmbo tl

29,7%

29,3%

ProDemos
CBS
havo

27,8%

20,1%

ProDemos
CBS
vwo

10.887

99.571
Totaal aantal leerlingen
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PERCENTAGE LEERLINGEN DAT BINNENHOF BEZOEKT VIA PRODEMOS VERDEELD NAAR LEERJAAR
groep 6
0,2%
leerjaar 5
16,9%

leerjaar 1
1,5%

leerjaar 2
4,1%
leerjaar 3
8,7%

groep 7
34,1%

groep 8
65,7%
leerjaar 1
1,2%

leerjaar 2
3,2%

leerjaar 6
9,0%

leerjaar 4
68,8%

leerjaar 1
2,4%

leerjaar 2
5,3%
leerjaar 3
8,8%

leerjaar 5
22,5%
leerjaar 4
49,8%
leerjaar 3
45,8%

leerjaar 4
52,0%
basisschool

vmbo

havo

vwo
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1.117

582.944

1,1%

3,4%

GRONINGEN

LEERLINGEN NAAR HET BINNENHOF VERDEELD NAAR PROVINCIE
ProDemos

bevolking Nederland

3.440

647.268

3,5%

3,8%

FRIESLAND

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
onbekend
TOTAAL

1.117
3.440
1.550
4.752
13.020
8.569
1.629
18.321
28.856
1.329
14.111
2.731
146

1,1%
3,5%
1,6%
4,8%
13,1%
8,6%
1,6%
18,4%
29,0%
1,3%
14,2%
2,7%
0,1%

99.571 100,0%

582.944
647.268
492.100
1.151.501
2.060.103
1.295.484
411.670
2.831.182
3.681.044
382.304
2.528.286
1.117.198

3,4%
3,8%
2,9%
6,7%
12,0%
7,5%
2,4%
16,5%
21,4%
2,2%
14,7%
6,5%
0,0%

18.321

2.831.182

18,4%

16,5%

1.629

411.670

1,6%

2,4%

FLEVOLAND

4.752

1.151.501

4,8%

6,7%

OVERIJSSEL

8.569

1.295.484

8,6%

7,5%

28.856

3.681.044

29%

21,4%

13.020

2.060.103

13,1%

12,0%

GELDERLAND

ZUID-HOLLAND

n aantal leerlingen uit provincie
dat Binnenhof bezoekt via ProDemos en
percentage van totaal aantal leerlingen
dat Binnenhof bezoekt
n aantal inwoners provincie
en percentage van totale bevolking

2,9%

NOORD-HOLLAND

17.181.084 100,0%

1.329

382.304

14.111

2.528.286

1,3%

2,2%

14,2%

14,7%

ZEELAND

492.100

DRENTHE

UTRECHT

AANTAL LEERLINGEN DAT BINNENHOF
BEZOEKT VIA PRODEMOS VERDEELD
NAAR PROVINCIE

1.550

1,6%

NOORD-BRABANT

2.731

1.117.198

2,8%

6,5%

LIMBURG
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BEREIK NAAR LOCATIE, ALLE PROJECTEN
Plaatsen waar ProDemos in 2018 projecten uitvoerde,
die in totaal meer dan 1.000 deelnemers/bezoekers
die in totaal meer dan duizend gebruikers/bezoekers
trokken (totaal ruim 1 miljoen onlinegebruikers en
50.867 deelnemers/bezoekers).
Plaatsen waarvoor ProDemos een StemWijzer
voor de gemeenteraadsverkiezingen of
herindelingsverkiezingen ontwikkelde
(resp. 947.959 en 83.616 online gebruikers).
Plaatsen waar ProDemos projecten uitvoerde
voor scholieren (totaal 43.248 deelnemers)
Plaatsen waar ProDemos projecten uitvoerde
voor een breed publiek (debatten en lezingen,
evenementen, cursussen) (totaal 7.619
deelnemers)
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Leerlingen krijgen
uitleg in de Statenpassage van de
Tweede Kamer

1
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
interne uitvoeringskosten
2.507.401
externe uitvoeringskosten
1.239.030
opbrengsten activiteiten –653.005
Ontvangen subsidie
–3.218.008
Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–3.871.013
124.582

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Saldo t.b.v. algemene reserve

117.779
147.313
–269.515
4.423

Programma’s rond
Eerste en Tweede Kamer
In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen om alle
leerlingen tijdens hun schooltijd het parlement te laten
bezoeken. Dat betekent een toename van ruim 91.000 leerlingen
in 2017 naar – op termijn – een totaal van ongeveer 180.000
leerlingen uit het voortgezet onderwijs per jaar. In 2018 is een
eerste toename van het leerlingaantal gerealiseerd. Ook veel
volwassenen volgen een rondleiding op het Binnenhof of boeken
een programma Op Maat bij ProDemos. Het aanbod is dit jaar
onder meer uitgebreid met een Politieke Powervrouwenrondleiding. De geplande renovatie van het Binnenhof stelt
extra eisen aan de uitvoering van onze programma’s.

Bezoek aan de Tweede Kamer als onderdeel
van het educatieve programma in Den Haag

Bezoek aan de Eerste Kamer als onderdeel
van het educatieve programma in Den Haag
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Scholieren naar Eerste en Tweede Kamer
ProDemos ontvangt in Den Haag gedurende 217 dagen per jaar maximaal
29 schoolklassen per dag. Deze klassen
hebben de keuze uit zeven verschillende
gratis educatieve programma’s.
De programma’s variëren in duur,
inhoud en doelgroep. Het voortgezet
onderwijs en het mbo kunnen kiezen
voor het Politiek dagprogramma
(5,5 uur), Politiek in Vogelvlucht (3 uur),
Wetloop (3 uur) en Wie had de macht?
(3 uur). Voor het basisonderwijs is er
Ontdek het Binnenhof en Madurodam
(4 uur). Het praktijkonderwijs bedient
ProDemos met het programma Politiek
voor Praktijkscholen.
De programma’s voor het voortgezet
onderwijs worden voornamelijk
geboekt in de laatste twee leerjaren van
vmbo en havo. Vwo-groepen komen
vooral in leerjaar 4 en 5. Het bezoek
vindt meestal plaats in het kader van
het vak maatschappijleer, in geringere
mate in het kader van het vak geschiedenis.

In 2018 ontving ProDemos ruim 99.000
leerlingen op het Binnenhof. Dat is bijna
9% meer dan het voorgaande jaar,
waarmee dus een ﬂinke eerste stap in de
beoogde groei van de leerlingenaantallen
is gezet. In aanloop naar de gewenste
schaalvergroting in 2019 zijn halverwege
2018 al nieuwe programma’s ingevoerd,
te weten Wetloop en Wie had de macht?
Door deze programma’s nu al in te voeren
en door te ontwikkelen, zijn we vanaf de

eerste dag van het schooljaar 2019–2020
in staat meer scholieren te ontvangen.
Ook is de maximale groepsgrootte
opgehoogd van 30 naar 32 leerlingen.
De groepen leerlingen zijn afkomstig uit
het hele land, waarbij verder weg
liggende provincies zijn ondervertegenwoordigd. Uit onderzoek onder docenten
die niet komen met hun klassen, blijkt
dat het vervoer en de bijkomende kosten

GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s Scholieren naar
Eerste en Tweede Kamer

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s Scholieren naar
Eerste en Tweede Kamer

interne uitvoeringskosten
1.798.369
externe uitvoeringskosten
826.164
opbrengsten activiteiten
–132.212
Ontvangen subsidie
–2.592.694

interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Ontvangen inkomsten

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–2.724.906
100.373

Saldo t.b.v. algemene reserve

92.865
142.620
–250.000
14.515

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
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Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer

daarvoor de belangrijkste oorzaken zijn.
Om ook die groepen in groten getale te
ontvangen, blijft ProDemos zich inzetten
om zoveel mogelijk obstakels weg te
nemen. In 2018 hebben we programma’s
ingevoerd die tegen het middaguur
beginnen. Zo stellen we groepen die van
ver komen in staat buiten de spits om
Den Haag te bereiken. Het kabinet heeft
verder besloten vanaf het schooljaar
2019–2020 het vervoer naar Den Haag te
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vergoeden. ProDemos neemt de uitvoering van deze regeling op zich.
Tijdens de programma’s bezoeken de leerlingen de Tweede Kamer, indien mogelijk
de Eerste Kamer en indien gewenst de
Ridderzaal. In de Tweede Kamer wordt
gebruik gemaakt van de Van SomerenDownerzaal en zijn er 60 plekken op de
publieke tribune gereserveerd voor de
leerlingen. In de Eerste Kamer is geëxperi-

menteerd met het gelijktijdig gebruik van
beide tribunes. En in het gebouw van
ProDemos aan de Hofweg, direct tegenover het Binnenhof, leren de leerlingen in
verschillende interactieve werkvormen
van alles over de Nederlandse politiek en
de democratische rechtsstaat.

Studenten en docenten vonden programma top!
Begeleiding vanuit jullie erg goed, vaart in het
programma, duidelijk en prima aansluiting op
de groep. Ook deze studenten positief verrast,
wij komen zeker weer terug!
Esther Falkena @EstherFalkena (onderwijsmanager)
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Politiek dagprogramma
Het Politiek dagprogramma is het
populairste scholierenprogramma van
ProDemos in Den Haag. Op 16 april 2018
was het vanaf 12 uur ’s nachts mogelijk
te boeken voor schooljaar 2018–2019.
Enkele minuten na middernacht waren
de eerste programma’s al geboekt.
Na ontvangst aan de Hofweg nemen
de leerlingen actief deel aan een quiz
waarin de route van probleem naar

wet duidelijk wordt. De quiz stelt de
begeleider in staat de groep te leren
kennen en het programma aan hun
kennis aan te passen. De leerlingen
leren hoe voor hen herkenbare
problemen een wet kan worden
opgesteld en op welke momenten
inspraak mogelijk is.
Een ander vast onderdeel van het
dagprogramma is het ProDemos
Kamerdebat. In de replica van de
plenaire zaal van de Tweede Kamer
aan de Hofweg ontvangen de leerlingen
bij aankomst een mobiele telefoon
die hen een rol toebedeelt in het debat,
en die tegelijk als stemkastje dient.
Daar komen ook nieuwsﬂitsen op
binnen. Deze werkvorm met een
verzonnen, maar realistisch wetsvoorstel over een vuurwerkverbod of over
de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik
weet alle leerlingen te activeren.
De uitslag van de stemming wordt
uiteindelijk bekendgemaakt in een
ﬁctieve nieuwsuitzending van de NOS.

Dan is het tijd om naar buiten te gaan om
het Binnenhof te ontdekken met de
Binnenhofcheck, een gps-gestuurde app
waarmee leerlingen locaties bezoeken.
Het doel is zoveel mogelijk vragen goed te
beantwoorden en zo de hoogste score van
de klas te behalen. De app bevat verschillende categorieën vragen: geschiedenis,
politiek, de Tweede Wereldoorlog, actualiteit, de weg van een wetsvoorstel en politieke moorden. Leerlingen kunnen bij
iedere locatie kiezen uit een moeilijke of
een makkelijke vraag, waarbij de eerste
meer punten oplevert. Veel toevallig voorbijlopende ministers en Kamerleden
hebben de leerlingen al eens een handje
geholpen.
Tijdens het bezoek aan de Tweede Kamer
bezoeken de leerlingen de Statenpassage
(de grote binnenhal) en de publieke
tribune van de plenaire zaal. In de Statenpassage leren de leerlingen iets over de
beelden en symbolen die daar te zien zijn,
krijgen ze een indruk van de omringende
vergaderzalen en zien ze soms zelfs een
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petitie aangeboden worden. Op vergaderdagen observeren zij het overleg van de
Kamerleden, dat vervolgens wordt nabesproken. Als er niet wordt vergaderd
vertellen de begeleiders over het interieur van de zaal en de procedure van
een vergadering.
Hoogtepunt voor veel leerlingen is het
gesprek met een Kamerlid. Gedurende
een half uur mogen leerlingen vragen
stellen die vooraf zijn voorbereid.
Kamerleden uit diverse fracties staan
regelmatig een groep te woord. Behalve
met Kamerleden zijn er ook gesprekken
tussen leerlingen en oud-Kamerleden,
Europarlementariërs en leden van de
Raad van State. Het bezoek aan de
Tweede Kamer maakt des te meer
indruk als de leerlingen er bekende
Kamerleden of ministers tegen het lijf
lopen. Het beeld van de ministers in
vak K en de Kamerleden in hun zetels
met logo van de Staten-Generaal maakt
voor hen bovendien de scheiding der
machten zichtbaar.
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Vandaag was vanuit
@MillHillGoirle #VMBO
TL4 te gast! Dank voor
de mooie vragen!
Martijn van Helvert @Martijncda
(Tweede Kamerlid)

Optioneel is het onderdeel waarbij de rol
van de ambtenaar in de totstandkoming
en uitvoering van een wet wordt belicht,
opgezet in samenwerking met het ministerie van BZK. De ambtenaren die dit
onderdeel uitvoeren, hebben allemaal
een speciaal ontwikkelde cursus storytelling gevolgd. Dat resulteert in mooie
praktijkverhalen die aansluiten bij de
belevingswereld van jongeren, waardoor ze de rol van de ambtenarij in de
politieke besluitvorming beter begrijpen.

Het bezoek aan de Eerste Kamer staat
grotendeels in het teken van de functie
van dit orgaan. De verschillen met de
Tweede Kamer in zetelaantal, rechten,
verkiezingen en vergaderdagen worden
besproken. Ook over de geschiedenis van
de historische vergaderzaal wordt verteld,
waarbij het meer dan levensgrote portret
van koning Willem II natuurlijk niet
wordt overgeslagen.
Een ander optioneel onderdeel is een
bezoek aan de Ridderzaal. Hierbij wordt
verteld over de gemeenschappelijke
vergadering van de Staten-Generaal
tijdens Prinsjesdag. Veel vragen van de
leerlingen gaan over de Koning en de
troonrede die hij uitspreekt. Zo wordt de
rol van de monarch in de constitutionele
democratie behandeld tegen het indrukwekkende decor van de eeuwenoude zaal.
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Politiek in Vogelvlucht
Het programma Politiek in Vogelvlucht
duurt drie uur, waardoor het voor scholen
goed te combineren valt met een andere
activiteit in Den Haag. Tijdens Politiek in
Vogelvlucht bezoeken de leerlingen uiteraard de Tweede Kamer.
Een ander vast onderdeel van dit
programma is het DemocratieLAB, een
interactieve tentoonstelling in een laboratoriumachtige omgeving bij ProDemos.
Met een tablet lopen leerlingen in tweetallen langs installaties met laboratoriumattributen zoals microscopen en weegschalen. Leerlingen krijgen meer inzicht
in verschillende democratiestelsels en
vormen zich een mening over de democratische rechtsstaat. Als de route is afgelegd
ontvangt iedere leerling een certiﬁcaat
met feedback op de antwoorden die hij in
het lab heeft gegeven.
Tijdens Politiek in Vogelvlucht en het Politiek dagprogramma nemen leerlingen ook
deel aan de Democratie Experience, een
belevingsconcept waarbij de deelnemer in

een politieke crisis belandt: er is een
uitbraak van een gevaarlijk kippenvirus,
hoe ga je die te lijf? Met welke belangen
moet je rekening houden? En hoe zorg je
ervoor dat je wordt gehoord in crisistijd?
Na een indringende journaaluitzending
over de crisis worden leerlingen ingedeeld in drie belangengroepen: boeren,
ouders en jongeren. Ze moeten relevante

argumenten verzamelen en ordenen om
vervolgens een besluit te nemen: hoe
deze crisis aan te pakken? Zo ontdekken
de groepen hoe besluitvorming tot stand
komt. Uiteindelijk gaan ze op basis van
de opgedane ervaring kort in discussie
over de vraag hoe de besluitvorming in
een democratie het beste kan worden
ingericht.

DEELNEMERS POLITIEK IN VOGELVLUCHT

28.569

34.518

36.735

36.895

45.360

2014

2015

2016

2017

2018
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Breaking: nieuwe uitbraak van vogelpest.
Leerlingen van havo 3 @Candea_College
vormen belangenpartijen, die nadenken
over welke argumenten anderen het meest
zullen overtuigen. IJzersterke politieke
simulatie bij @ProDemos, Tweede Kamer
Rutger @RutgerCrn (docent Nederlands)
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Leerlingen en docenten aan het woord
over scholierenprogramma in Den Haag
ProDemos deed onderzoek naar de klantreis.
In dat kader werden docenten en scholieren
gevraagd naar hun ervaringen bij de scholierenprogramma’s rond Eerste en Tweede Kamer.

Toegankelijk

ProDemos is…
“Ik vind de begeleiders
deskundig. Onze leerlingen
vinden die begeleiders heel
leuk en dat maakt de dag ook
weer veel leuker.”
Docent havo

Vriendelijk
Eﬃciënt

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer

“De begeleiding is steeds
beter geworden. Het zijn
nu echt mensen die van
wanten weten. Niet alleen
inhoudelijk, maar die ook
het gevoel hebben hoe met
groepen om te gaan.”

31

Enthousiast

Bereidwillig

“Wat nu overheerst is dat het
een goed geoliede machine is.
Ik heb daar bewondering voor,
dat je zoveel jongelui iedere
dag weer met enthousiasme
ontvangt.”
Docent vmbo

Docent havo/vwo

Klantgericht

Leerzaam
Informatief

“Ik vond het debatteren het leukst, omdat ik graag mijn eigen
mening geef. Ik vind het leuk om in gesprek te gaan en de
mening van andere mensen te horen. Dan verandert mijn eigen
mening misschien ook wel. Tijdens het gesprek is dat ook
gebeurd. Dat vond ik heel leuk en interessant.”
Leerling vwo
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Ontdek het Binnenhof en Madurodam
Basisschoolleerlingen ontvangen wij niet
in ons pand aan de Hofweg in Den Haag
maar bij Madurodam. In een daar
speciaal voor ProDemos ingerichte zaal
gaan de leerlingen aan het werk als raadsleden van Democracity, een stad die nog
helemaal moet worden ingericht. Ze
moeten bijvoorbeeld de keuze maken
tussen een ziekenhuis of een speeltuin,
want de middelen zijn schaars. De leerlingen gaan met elkaar in debat, wat

moet leiden tot een mooie stad waar
iedereen blij mee is.
Na dit debat gaan de leerlingen de buitenlucht in. In het openluchtpark van
Madurodam worden ze met een tablet
naar de miniatuurversie van het
Binnenhof geleid. Hun carrière verloopt
als een trein, want hier mogen ze
beslissen over het geld van het hele land!
Samen stellen ze de Kindermiljoenennota
op. De mini-versies van Ridderzaal en
Tweede Kamer worden alvast goed
bekeken, want in het tweede deel van het
programma krijgen de leerlingen de
gebouwen in het echt te zien.
Na een rondgang over het Binnenhof en
een rondleiding in de Tweede Kamer
keren de leerlingen terug naar huis, een
leuke belevenis én kennis over democratie en politiek rijker. We hebben ons
in 2018 meer gericht op het voortgezet
onderwijs, wat terug te zien is in de
bezoekerscijfers voor het programma
voor basisscholen.

DEELNEMERS ONTDEK HET BINNENHOF
EN MADURODAM (* eerste jaar programma vanaf september)

3.368

10.351

14.069

11.695

2015*

2016

2017

2018
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Superleuk en leerzaam spel bij @Madurodam
#Democracity. Ieder groepje mag zelf zes
gebouwen kiezen voor in haar ‘stad’.
Ik ben benieuwd welke slimmeriken voor
het windpark gaan kiezen.
Jan Willem Zwang @JanWillemZwang
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Politiek voor Praktijkscholen
Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs is er het programma Politiek
voor Praktijkscholen. Tijdens dit programma brengen de leerlingen een
bezoek aan de Tweede Kamer,
ontdekken ze het Binnenhof en ondervinden ze hoeveel invloed politiek eigenlijk op hun leven heeft.
Belangrijk onderdeel is Stad bouwen,
een interactief spel waarmee leerlingen

ervaren hoe democratische besluitvorming werkt. Het doel is om samen
een stad te bouwen die bestaat uit
verschillende elementen zoals
woningen, sportfaciliteiten, scholen,
groen en de brandweer. Daarvoor
richten de leerlingen politieke
partijen op. Zij ervaren tijdens het
spel dat overleg, argumentatie, een
meerderheid en overeenstemming
nodig zijn in een democratische

samenleving, waarmee al doende
interesse wordt gewekt voor de politiek.
Aan het programma namen 1580 leerlingen deel.

De programma’s van
ProDemos geven
leerlingen een beter
beeld van wat ‘de
hoge heren in Den Haag’
allemaal voor hen
besluiten.
Dyon Schlebos op maatschappijleer.net
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NIEUW! Kamervragen
Om meer leerlingen te bereiken heeft
ProDemos in 2018 het programma Kamervragen ontwikkeld en verschillende keren
getest. In Kamervragen staat de rol van
de Tweede Kamer in het politieke stelsel
van Nederland centraal. De klas start met
het kiezen van het nieuws dat de leerlingen willen behandelen met Kamerleden en met het bedenken van vragen
die ze willen stellen. Daarna bezoekt de
klas de Tweede Kamer en volgt een interactieve talkshow met échte Tweede
Kamerleden. Tijdens deze politieke talkshow mogen leerlingen hun vragen
stellen en gaan ze met de Kamerleden in
gesprek over de onderwerpen die zij zelf
eerder op de dag hebben uitgekozen. Aan
deze opzet kunnen meerdere klassen tegelijk deelnemen. De tests van de politieke
talkshow vonden in februari en maart
plaats in Pathé Buitenhof en in mei, juni
en september in Theater aan het Spui.
Het programma is met groot enthousiasme ontvangen door leerlingen en
docenten. Uiteindelijk is gekozen voor de
locatie Theater aan het Spui. Voor dit

programma is ProDemos een samenwerkingsverband aangegaan met Het Nationale Theater, dat een theatrale monoloog
over politiek ontwikkeld heeft die voor
elke talkshow wordt gespeeld. Vanaf
februari 2019 wordt het programma elke
woensdag en donderdag aangeboden voor
zes groepen havo- of vwo-leerlingen.

Je ziet dat het eigenlijk
ook gewoon mensen
zijn waar je gewoon een
gesprek mee kan voeren
– leerling over Kamervragen

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
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NIEUW! Wetloop en Wie had de macht?
In 2018 is gestart met de twee nieuwe
programma’s Wetloop en Wie had de
macht? Bij Wetloop bezoeken vmbo-leerlingen plekken op het Binnenhof die
belangrijk zijn voor de route van een
wetsvoorstel. Als actieve burgers, ministers, journalisten, Tweede Kamerleden en
Eerste Kamerleden ontdekken ze wat hun
rol is bij de totstandkoming van een wet.

dat ProDemos kan ontvangen. Wetloop is
speciﬁek gericht op het vmbo, omdat we
graag meer vmbo-leerlingen willen
ontvangen. Met Wie had de macht?
richten we ons vooral op schoolklassen
die naar Den Haag komen in het kader
van het vak geschiedenis.

@ProDemos als
leerlingen zeggen
“het is leuker dan we
dachten” ben ik blij.
Meartje @meartje Docent Engels vmbo

Wie had de macht? is een programma
waarbij havo- en vwo-leerlingen in de
geschiedenis van het gezag duiken. Waar
de macht vroeger bij een kleine elite lag,
kan tegenwoordig iedereen invloed
uitoefenen. Door middel van historische
personages ervaren leerlingen hoe de
macht door de eeuwen heen is
verschoven en op welke manier burgers
steeds meer rechten kregen.
Beide programma’s van ongeveer drie uur
worden zes keer per week aangeboden en
vinden grotendeels plaats buiten het
gebouw van ProDemos. Zo dragen ze ook
bij aan de groei van het aantal scholieren
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Maatschappelijke stage
In samenwerking met de Tweede Kamer
organiseerde ProDemos weer twee maatschappelijke stageweken. Deze zijn
speciaal voor leerlingen van het derde
leerjaar van vmbo bb/kb met leerwegondersteuning en praktijkonderwijs.
In de stageweek gaan de deuren van de
Tweede Kamer letterlijk voor hen open.
Ze spreken medewerkers en Kamerleden
en krijgen een rondleiding achter de

schermen. De leerlingen bezoeken de
Eerste Kamer en de Ridderzaal en volgen
educatieve onderdelen bij ProDemos. Aan
het eind ontvangen zij in de plenaire zaal
een certiﬁcaat van de griﬃer.
In 2018 legden de leerlingen hun
indrukken voor het eerst vast in een vlog.
Aan het begin van de week gaf een
vlogger van de NOS tips over het maken
van een beeldverslag. De leerlingen

ﬁlmden de interviews en deden in de
vlogs verslag van wat ze hadden geleerd
of gezien. Door het maken van de vlog
verwerken de leerlingen de informatie op
een creatieve manier tot een leuk
eindproduct, dat met leeftijdgenoten
kan worden gedeeld.

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
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Dan ga ik iedereen missen, heel erg missen!
Leerling praktijkschool bij stage-afscheid in YouTube-ﬁlmpje
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Het was een mooie Docentendag
@mijleer @ProDemos. In 24 uur tijd
mogen genieten van Petra Stienen,
Joris Luyendijk, Bastiaan Rijpkema,
Reijer Passchier en James Kennedy.
Heerlijk om als docent ook weer eens
te mogen ontvangen ipv geven
#docentendag
Melissa van Melle @MelissavanMelle
(docent en coördinator)
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Docentendag
Op de uitverkochte Docentendag Maatschappijleer 2018 hebben 408 docenten
maatschappijleer, maatschappijkunde,
maatschappijwetenschappen en burgerschap hun vakkennis bijgespijkerd. Dit
jaarlijkse evenement organiseert
ProDemos samen met de Nederlandse
Vereniging van Leraren Maatschappijleer
(NVLM). Dit jaar was de plenaire
openingslezing van Joris Luyendijk in de
Koninklijke Schouwburg. In zijn ‘bubbel-

college’ stelde hij zijn eigen comfortabele
wereldbeeld ter discussie en prikte hij
ook de bubbel van veel docenten door.
Daarna konden docenten kiezen uit een
groot aantal lezingen, workshops en
excursies. Bijvoorbeeld een workshop
over het voorkomen van radicalisering en
een workshop over het nieuwe eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen, een lezing over de invloed van
veranderend mediagebruik op politiek

gedrag en publieke opinie en een excursie
naar de Raad van State.
Tijdens de Docentenavond voorafgaand
aan de Docentendag zijn 130 docenten te
gast geweest in het Vredespaleis. Petra
Stienen verzorgde de hoofdlezing over
scheidslijnen in de maatschappij. Ze hield
een pleidooi om vredeswerk niet over te
laten aan diplomaten, maar ons allemaal
daarbij te betrekken, ver weg en dichtbij,
op school, op kantoor en in de wijk.
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Kwaliteitsbewaking
De begeleiders van ProDemos leiden alle
programma’s voor scholieren in goede
banen en zijn een belangrijk onderdeel
van de ervaring van de leerling in politiek Den Haag. Regelmatig worden werkbezoeken en lezingen georganiseerd om
de kennis van de begeleiders op peil te
houden. Zo werd in 2018 het Kabinet
van de Koning bezocht en werd een
bezoek gebracht aan het ministerie van
Defensie.
Coaches van ProDemos lopen regelmatig
mee met de programma’s om inhoudelijke en didactische feedback te kunnen
geven aan de begeleiders. Ook worden op
regelmatige basis intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij begeleiders
ervaringen en politieke anekdotes
uitwisselen. Na een factcheck kunnen
deze de bestaande rondleiding verrijken.
Nieuw zijn de zogeheten ﬂitssessies die
enkele keren per maand worden
gehouden over actuele of anderszins
relevante onderwerpen. Daarnaast lopen
ook de ontwikkelaars van de

tool in gebruik genomen. De resultaten
worden gebruikt om de programmaonderdelen en de dienstverlening te
verbeteren. De begeleiders gebruiken
hun scores om zichzelf te blijven ontwikkelen. ProDemos en zijn medewerkers
scoren goed in deze enquêtes. Om de
resultaten te veriﬁëren en door te vragen
waar de enquête ophoudt, wordt jaarlijks
een belronde onder docenten gehouden.
Bijna alle docenten geven aan de
programma’s ook in een volgend jaar te
willen volgen. Tachtig procent van de
leerlingen vond het programma leuker
dan vooraf verwacht.

programma’s geregeld mee om de onderdelen waar mogelijk te verbeteren.
Na aﬂoop van een programma vullen
docenten en leerlingen een enquête in.
Hiervoor is onlangs een nieuwe digitale

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken naar de ervaringen en leereffecten van de scholieren blijkt dat het
bezoek aan ProDemos een leerzame ervaring is. De volledige onderzoeksverslagen zijn te vinden op de website van
ProDemos (www.prodemos.nl/voorscholen/prodemos-binnenhof-scholen).
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@ProDemos Sjoerd bedankt.
Het was een superleuke
rondleiding.
RaadHilversum @RaadHilversum
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Bezoekers van het Binnenhof
Het Bezoekerscentrum van ProDemos aan
de Hofweg is het beginpunt van diverse
rondleidingen en wandelingen op en rond
het Binnenhof. De winkel biedt bovendien een groot assortiment van actuele
politieke boeken, standaardwerken en
memorabilia aan het Binnenhofbezoek.
De bezoekers, veelal dagjesmensen en
toeristen, hebben de keuze uit verschillende rondleidingen. Naar gelang de
beschikbaarheid kunnen de Eerste Kamer,
de Tweede Kamer en de Ridderzaal
worden bezocht. En het Binnenhof zelf
biedt genoeg aanknopingspunten en
markante plekken om de rondleiding
compleet te maken.
De Ridderzaal wordt bezocht via de
kelder, waar een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Prinsjesdag
is ondergebracht. In 2018 bezochten
27.644 bezoekers deze expositie.
Bijna 45.000 bezoekers zijn met een
rondleiding van ProDemos op het

Binnenhof geweest. Het grootste gedeelte
nam deel aan de populairste rondleiding,
de Staten-Generaaltour, die langs de
Eerste Kamer, De Tweede Kamer en de
Ridderzaal leidt. Ook is er de mogelijkheid om met een tablet met een 3D-app
zelf het Binnenhof te verkennen. Met de
app maken bezoekers een tijdreis over het
Binnenhof, waarbij vier periodes in beeld
worden gebracht: 1630, 1860, 1970 en
2016.
Buiten de standaardrondleidingen biedt
ProDemos ook de mogelijkheid om een
rondleiding of programma op maat te
volgen. De bedrijven of (overheids)instellingen die hiervoor kiezen laten een rondleiding vaak voorafgaan door een lezing
of een educatief onderdeel.
Voor mensen met een fysieke beperking
heeft ProDemos middelen en rondleidingen om het Binnenhof ook voor hen
toegankelijk te maken. Mensen die slecht
ter been zijn kunnen een rondleiding
boeken die alleen de goed toegankelijke

gebieden aandoet en daarvoor ook langer
de tijd neemt. Voor mensen met een
visuele beperking is er een speciale rondleiding, die gebruik maakt van de audiomaquette van de Tweede Kamer. Bezoekers kunnen met de hand dit
schaalmodel verkennen, terwijl ze via een
koptelefoon informatie horen over de
Tweede Kamer. Ze ervaren de akoestiek
van de Tweede Kamer en beluisteren
verhalen over het gebouw.
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s Bezoekers van het Binnenhof
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Ontvangen subsidie

709.032
412.866
–520.793
–625.313

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–1.146.106
24.208

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s Bezoekers van het Binnenhof
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. algemene reserve

24.915
4.693
–19.515
–10.093
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We’re off to a great start with our enthusiastic
participants of the training, Citizen
Participation and Inclusive Governance! Thanks
@ProDemos for the tour of the #binnenhof and
explaining the Dutch political system!
The Hague Academy (for Local Governance) @TheHagueAcademy
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Tentoonstelling Suze Groeneweg
Op 3 juli 1918 werd Suze Groeneweg als
eerste vrouw gekozen tot Tweede
Kamerlid. Daarom opende ProDemos op
3 juli 2018, exact 100 jaar na dato, in het
Bezoekerscentrum een tentoonstelling
over Suze Groeneweg. Tijdens de opening
vertelde een achternicht van Suze Groeneweg over de maatschappelijke betrokkenheid van haar oudtante. Aan de hand
van foto’s, geschriften, aﬃches en
cartoons, aangevuld met geluids- en ﬁlm-

fragmenten gaf de tentoonstelling een
beeld van het politieke werk van Groeneweg. Daarnaast waren door de familie
van Groeneweg bijzondere en persoonlijke
voorwerpen beschikbaar gesteld als
kledingstukken en een koffer. Behalve
voor haar politieke carrière en persoonlijke leven was er ook aandacht voor
Groenewegs werk als onderwijzeres. De
tentoonstelling was in de maanden juli en
augustus voor het publiek te bezichtigen.

BEZOEKERS NAAR TYPE ACTIVITEIT 2018
Ridderzaal
7.230
Ridderzaal en Eerste Kamer
33
Ridderzaal en Tweede Kamer
15.994
Staten-Generaaltour
15.698
Rondje Binnenhof en Ridderzaal
1.060
Rondje Binnenhof en Eerste Kamer
132
Rondje Binnenhof en Tweede Kamer
1.310
Kinderrondleiding
2.216
Ferry Mingelentour
193
Themawandelingen
238
Tabletverhuur 3D-app
176
Bezoekers tentoonstelling Suze Groeneweg
650
TOTAAL

Quotes uit het gastenboek van de tentoonstelling:

Mooi om deze vrouw zo in het licht te zetten, mooi vormgegeven ook.
Zij was mij onbekend, terwijl ik mij een feministe noem!
Zeer informatief. Bedankt.
Heel inspirerende tentoonstelling met heldere informatie
en mooi beeldmateriaal!!!
Buitengewoon nuttig! We hebben veel aan Suze en Aletta te danken
en kunnen dat nooit vanzelfsprekend gaan vinden.

44.930
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Vandaag ein-de-lijk de Suze Groeneweg
tentoonstelling gezien bij @ProDemos.
Heel goed het verhaal verteld over de
eerste vrouw in de Tweede Kamer.
Je kunt hem nog een week bekijken!
@100jrkiesrecht @100jVrouwenstem
#100jaarvrouwenkiesrecht
Sarah Berckenkamp @Museumschat (curator)
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Leuke dag gehad over vrouwenpower in
Nederlandse politiek door @ProDemos.
Conny de Laat @ConnyCulemborg (raadslid Culemborg)

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer

100 jaar kiesrecht
In 2019 is er in Nederland honderd jaar
algemeen kiesrecht voor mannen én
vrouwen. De Tweede Kamer grijpt deze
gelegenheid aan om een serie van activiteiten te organiseren onder het motto ‘Ik
vier mijn stem’. In september 2018 was
de aftrap met de opening van een
tentoonstelling in de Tweede Kamer en de
onthulling van een borstbeeld van Suze
Groeneweg in de Statenpassage. Voor de
viering is een stuurgroep ingesteld onder
leiding van de voorzitter van de Tweede
Kamer, waarvan Eddy Habben Jansen als
directeur van ProDemos deel uitmaakt.
In het teken van 100 jaar kiesrecht biedt
ProDemos enkele speciale rondleidingen
aan, zoals de tours Politieke Powervrouwen en 100 jaar kiesrecht. Ook
ondersteunen we gemeenten de lokale
kiesrecht-geschiedenis te onderzoeken en
tentoon te stellen. En er is een brochure
over de geschiedenis van 100 jaar kiesrecht gepubliceerd.
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Derde Kamerkoffertjes worden door
leerlingen uitgedeeld aan Tweede
Kamerleden

2
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s ProDemos op school
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
ontvangen subsidie

256.095
276.687
–75.734
–475.454

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–551.188
18.406

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s ProDemos op school
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. algemene reserve

22.118
976
–29.009
5.915

ProDemos
op school
Leraren in heel Nederland gebruiken materialen van ProDemos
om invulling te geven aan hun lessen over democratie,
rechtsstaat en politiek. In 2018 was er hierbij specifieke
aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen.
ProDemos is ook actief in nascholing van docenten. Naast de
jaarlijkse Docentendag is ProDemos in 2018 gestart met een
docentenprogramma in Brussel, voor leraren maatschappijleer
en burgerschap. Ook is een klankbordgroep ingesteld om
docenten nog beter van dienst te kunnen zijn. Verder is er
deelgenomen aan de consultatie over het nieuwe wetsvoorstel
voor het burgerschapsonderwijs en aan het ontwikkeltraject
burgerschap van Curriculum.nu.

Scholierenverkiezingen

Gastles mbo Amsterdam
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Derde Kamer
De Derde Kamer is een initiatief van de
Eerste en Tweede Kamer. In 2016 droeg
de Tweede Kamer haar aandeel in de
ontwikkeling en uitvoering van het
project over aan ProDemos. ProDemos
voert dit project nu samen met de Eerste
Kamer uit. Het bestaat uit twee lespakketten, een website en een ﬁnaledebat.
Op de website Derdekamer.nl kunnen
docenten en leerlingen van groep 7 en 8
informatie vinden over de Nederlandse

democratie. Ook staan er verschillende
leuke spellen en acht educatieve ﬁlmpjes op.
In 2018 zijn er ruim 6.300 lespakketten
besteld, door meer dan 2.000 scholen.
Het eerste lespakket was zelfs uitverkocht. In september zijn de acht nieuwe
ﬁlmpjes gepresenteerd. Deze ﬁlmpjes
zijn op YouTube en op de website van
Schooltv geplaatst en meer dan 30.000

keer bekeken. Het lesmateriaal is aan de
ﬁlmpjes aangepast. Tijdens het ﬁnaledebat debatteerden leerlingen uit
verschillende delen van Nederland met
elkaar onder de inspirerende leiding van
de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie
Broekers-Knol, over onder andere de
afschaﬃng van de wintertijd.

BESTELDE LESPAKKETTEN

6.040

6.222

6.376

2016

2017

2018

ProDemos op school

Een paar jaar geleden
stond mijn klas daar,
een geweldige ervaring.
Dit gun ik elke groep 7/8
Christel Gilsing @ChristelGilsing
(leerkracht groep 8)
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Doeboek en STEM-magazine
ProDemos bracht voor de tweede keer een
Doeboek Verkiezingen uit, gericht op de
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Met puzzels, spellen, rebussen en
opdrachten konden leerlingen spelenderwijs kennis vergaren over de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal zijn er meer
dan 13.500 Doeboeken besteld. Leerkrachten waardeerden het Doeboek met
maar liefst een 8,2.

Het format bleek zo aansprekend dat er
door BELvue (Belgisch centrum voor de
democratie en de geschiedenis) een
Nederlandstalige en Franstalige versie is
gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in België.

infographics, quizzen en interviews om
scholieren en studenten op een aansprekende manier te informeren over de
gemeenteraadsverkiezingen. Er werden er
meer dan 11.000 van besteld.

Ook werden er twee speciale STEM-magazines uitgebracht, voor havo/vwo en voor
mbo. Deze magazines bevatten cartoons,

De groep 8 leerlingen van OBS ’t Montferland maakten
opdrachten uit het Verkiezingen DoeBoek van ProDemos.
Bij één opdracht moesten zij de lijsttrekkers bij de juiste
partij zetten. Ze zochten op internet en leerden zo de
politieke partijen goed kennen.
Stem van Montferland
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Scholierenverkiezingen
Hoe ziet de Tweede Kamer of de gemeenteraad eruit als Nederlandse jongeren het
voor het zeggen hebben? Om hierachter te
komen en jongeren te betrekken bij de politiek organiseert ProDemos voorafgaand
aan de echte verkiezingen onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo de
Scholierenverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaven de
Scholierenverkiezingen, als vanouds, de
trend aan van de echte verkiezingen.

In totaal hebben leraren van 169 scholen
uit 93 gemeenten hun leerlingen aangemeld, 28.140 van hen hebben daadwerkelijk gestemd. Op een heuse uitslagenavond in café Dudok, onder leiding van
acteur en presentator Pepijn Gunneweg,
werd de 25e editie van de Scholierenverkiezingen afgesloten. De VVD was de
winnaar met 18,8% van de stemmen,
gevolgd door de lokale partijen en GroenLinks met beide 17,2% en D66 met 14,9%.

De Scholierenverkiezingen worden altijd
nauwgezet door de politiek en de media
gevolgd, want ze blijken een verrassend
goede voorspellende waarde te hebben voor
de uitslag van de echte verkiezingen.
Algemeen Dagblad

ProDemos op school
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Dat was vet! 2 dagen ondergedompeld worden in
Europese politiek en regelgeving. Dankzij @ProDemos
brachten 20 #burgerschap en maatschappijleer
docenten een bezoek aan de @EUinNL Europese
commissie, parlement en raad. Go Europe!
Esmee Koppen @EsmeeKoppen (docent omgangskunde)
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Docentenprogramma EU in Brussel
In 2018 heeft ProDemos voor het eerst
twee keer een groep docenten meegenomen naar Brussel. Samen met het Huis
van Europa (het Europees Parlement
Informatiebureau in Nederland en de
Vertegenwoordiging van de Europese
Commissie in Nederland) werd een
volledig verzorgde tweedaagse studiereis
voor docenten maatschappijleer en
burgerschap georganiseerd. Het doel van
de studiereis is om de Europese Unie
dichter bij de belevingswereld van
docenten te brengen en het kennisniveau
te verhogen, zodat zij nog beter in staat
zijn om les te geven over de Europese
Unie en de Europese besluitvorming.
In april gingen 40 docenten mee tijdens
de pilot. Naast de Europese Commissie en
het Europees Parlement bezochten zij ook
de Permanente Vertegenwoordiging van
Nederland en het Huis van de Europese
Geschiedenis. Bij de Europese Commissie
woonden de docenten bij toeval de
dagelijkse persconferentie bij en in het
Europees Parlement spraken zij Euro-

parlementariër Agnes Jongerius. Uit
deze geslaagde pilot werden een aantal
waardevolle lessen getrokken.
In november bezocht een groep van
30 docenten dezelfde instanties maar
met een iets ruimer opgezet programma.
De persconferentie was dit keer een
gepland onderdeel. Gesprekspartner bij
het Europees Parlement was Europarlementariër Kati Piri. Ook de hectische

ontwikkelingen rondom Brexit kregen
de docenten mee, onder meer doordat
ze getuige waren van de aankomst van
de Britse premier May bij de Europese
Commissie.
Het programma krijgt een vervolg,
omdat het de docenten goede handvaten
blijkt te geven voor hun lessen over
Europa. In 2019 vindt de derde editie van
deze studiereis plaats die dan ook open
staat voor docenten geschiedenis.
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Burgerschapsonderwijs
Het burgerschapsonderwijs in Nederland
stond in 2018 sterk in de belangstelling.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap lanceerde een wetsvoorstel gericht op de verduidelijking van
de burgerschapsopdracht in het primair
en voortgezet onderwijs. Binnen
Curriculum.nu wordt met de betrokkenen uit het onderwijsveld nagedacht
over de leerdoelen voor burgerschap.
ProDemos heeft deelgenomen aan de
consultatie over het wetsvoorstel en
gereageerd op twee tussenproducten
van het ontwikkelteam Burgerschap van
Curriculum.nu.
In de reacties stelt ProDemos dat democratische vaardigheden niet alleen
binnen de school, maar ook in het
gemeente- of provinciehuis en bij een
bezoek aan het Nederlandse of Europees
Parlement geoefend kunnen worden.
Het is van belang dat leerlingen voor
burgerschapsontwikkeling ervaringen
opdoen buiten de muren van de school.
Ook is aandacht gevraagd voor de

vertaling van de waarden van de democratische rechtsstaat in instituties en
spelregels en naar praktische situaties.
In april 2018 organiseerde ProDemos
een meetup over burgerschap in het
voortgezet onderwijs, met als doel
inzichten mee te geven aan het ontwikkelteam Burgerschap van Curriculum.nu
en aan beleidsmakers. Hier werd het
onderzoek Democratisch burgerschapsonderwijs & scholierenverkiezingen
gepresenteerd. De onderzoekers
concluderen dat in het onderwijs rond
de Scholierenverkiezingen aandacht
voor kritisch democratisch burgerschap
nog beperkt lijkt. Complexere kennisdoelen zoals het trainen van jongeren
in hun eigen democratische vaardigheden krijgen nog weinig aandacht.
Scholierenverkiezingen kunnen
hierbij een belangrijk middel zijn,
maar moeten niet gereduceerd worden
tot de activiteit ‘stemmen’ en
democratie niet tot ‘de meeste stemmen
tellen’.

De onderwijskundige inbedding van een
bezoek aan het parlement, het gemeenteof provinciehuis en de rechtbank zal ook
aandacht krijgen in het Handboek Burgerschap dat burgerschapsexpert Bram
Eidhof in opdracht van ProDemos samenstelt en dat in de loop van 2019
verschijnt.
Voor wat betreft de scholierenprogramma’s in Den Haag wordt gewerkt aan
een ‘rode draad’ die al in de lessen op
school begint en die na een bezoek aan
het parlement ook weer op school kan
worden opgepakt. In 2019 wordt lesmateriaal ontwikkeld dat het voor
docenten nog makkelijker maakt het
bezoek aan het parlement in te bedden
in het lesprogramma op school.

ProDemos op school
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Heel goed dat @KajsaOllongren @arieslob en
@ivanengelshoven zo inzetten op burgerschap
in het onderwijs, ism @ProDemos en @mijleer
Tom van der Meer @TomWGvdMeer (hoogleraar Politicologie)
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Thema

Alle leerlingen naar het parlement
Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III
(oktober 2017) bevatte het voornemen het voor alle scholieren mogelijk
te maken het parlement te bezoeken, wat ook is vastgelegd in de
rijksbegroting 2019. Met een extra subsidie van het ministerie van BZK in
2018 ter grootte van € 250.000 kon een start worden gemaakt met de
voorbereidingen op deze groei. Het aantal leerlingen dat in 2018 Den Haag
bezocht nam al toe tot ruim 99.000.
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Groei personele kosten
Vooruitlopend op de groei van het aantal
bezoekers heeft ProDemos extra personele
kosten gemaakt, deels geﬁnancierd uit de
extra subsidie van BZK. Deze kosten
sloegen onder andere neer bij diensten
Communicatie en Educatie in verband met
werkzaamheden aan nieuwe scholierenprogramma’s. Ook wordt, samen met het
Haags Historisch Museum, gewerkt aan
een concept voor een ‘Binnenhoftentoonstelling’ gedurende de renovatie van het
Binnenhof. Hiervoor is een ‘bidbook’
opgesteld om samenwerkingspartners
te interesseren voor het project.

Ontwikkeling nieuwe
programma’s en lesmateriaal
Om meer scholieren te kunnen ontvangen
worden nieuwe varianten op het scholierenprogramma ontwikkeld. Hierbij wordt
voorzien in programma’s die, met behoud
van kwaliteit, door grotere groepen leerlingen tegelijkertijd kunnen worden
gevolgd. Ook komen er meer programma’s
die minder beslag op het gebouw aan de
Hofweg leggen. In 2018 is het programma

‘Kamervragen’ getest, bestaande uit een
politieke talkshow met Tweede Kamerleden in samenwerking met het Nationale
Theater in Den Haag. De nieuwe programma’s Wetloop en Wie had de macht?
belichten respectievelijk de gang van een
wetsvoorstel en historische personages
waaraan machtsverschuivingen in de
Nederlandse geschiedenis kunnen worden
afgelezen. Beide programma’s vinden
grotendeels plaats buiten het gebouw van
ProDemos.

LEERLINGEN NAAR HET BINNENHOF

Daarnaast ontwikkelt ProDemos materiaal
om scholen in staat te stellen het bezoek
aan Den Haag goed voor te bereiden en
om invulling te kunnen geven aan het
burgerschapscurriculum. In 2018 is onder
andere gewerkt aan een Handboek burgerschap voor het voortgezet onderwijs onder
redactie van Bram Eidhof die in het voorjaar van 2019 beschikbaar komt.

87.317

91.948

93.954

99.571

2015

2016

2017

2018

Alle leerlingen naar het parlement

Verbetering klantreis en
doelgroepanalyse
In 2018 is gestart met het onderzoeken en
verbeteren van de klantreis. Onder leiding
van een extern bureau wordt de klantreis
van bezoekers van ProDemos in kaart
gebracht en worden belangrijke punten in
de bezoekerservaring en bijbehorende
verbetermogelijkheden geïdentiﬁceerd.
Daarnaast is een doelgroepenanalyse
uitgevoerd waarbij wordt bezien hoe we
ons aanbod beter kunnen laten aansluiten
bij de doelgroepen en welke verbeteringen mogelijk zijn in de benadering van
de verschillende groepen.

Vergoeding vervoerskosten
Er is vooronderzoek verricht naar de
manier waarop ProDemos invulling kan
geven aan het faciliteren van het vervoer
van scholen naar Den Haag. Voorkeuren
van docenten zijn in kaart gebracht en de
mogelijkheden van aanbesteding van
busvervoer zijn onderzocht.
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Begeleiders Op Locatie tijdens de
jaarlijkse terugkomdag in Den Haag

3
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s gemeenten, provincies en
waterschappen
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Ontvangen subsidie

725.400
145.629
–176.046
–722.972

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–899.018
27.989

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s gemeenten, provincies en
waterschappen
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Overige inkomsten
Saldo t.b.v. algemene reserve

364.376
291.745
–703.656
47.535

Gemeenten, provincies
en waterschappen
Voor het lokale en regionale bestuur stond 2018 in het teken van
de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar en de voorbereidingen voor de provinciale en waterschapsverkiezingen in 2019. De
samenwerking van ProDemos met gemeenten en provincies in
het realiseren van een structureel educatief aanbod werd
wederom flink uitgebreid, nieuwe partnerschappen zijn
aangegaan met onder meer de provincie Gelderland en de
gemeente Amsterdam.
Verder is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
het Kennispunt Lokale Politieke Partijen opgezet door ProDemos.

Provinciespel

Presentatie van de StemWijzer voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.
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Samenwerking met gemeenten en provincies
In samenwerking met gemeenten en
provincies is voor meer dan 40 duizend
scholieren een activiteit georganiseerd.
Gemeenten en provincies kunnen
daarbij gebruik maken van een begeleider van ProDemos of juist zelf groepen
leerlingen begeleiden. ProDemos biedt
hiervoor lesmateriaal en een training
aan. Met een plaatselijke begeleider
kunnen de bijeenkomsten zich nog meer
op de lokale situatie toespitsen en het
maakt de ontvangst van veel groepen
eenvoudiger. In 2018 kregen de
gemeenten Hoorn, Hilversum, Wijdemeren, Oss, Enschede, Losser, Groningen
en Breda een eigen Democracityspel ter
beschikking. En met de gemeente
Amsterdam is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en is een
programma ontwikkeld dat jongeren uit
het basis- en voortgezet onderwijs laat
kennismaken met de lokale politiek op
het stadhuis. Het voornemen is om jaarlijks minstens 80 groepen scholieren te
ontvangen. In 2018 zijn de inspanningen gericht geweest op de ontwikke-

ling van het programma en de werving
van groepen.
Het aantal provincies waarmee ProDemos
educatieve activiteiten organiseert nam
toe. Inmiddels maken tien provincies
gebruik van het Provinciespel waarmee
scholieren op een interactieve manier
kennismaken met het provinciaal
bestuur.
Na Overijssel heeft ook de provincie
Gelderland ProDemos gevraagd om een
aanbod op maat te ontwikkelen voor
scholieren. Hiertoe is een meerjarige
samenwerkingsovereenkomst met de
provincie gesloten. In 2018 is een begin
gemaakt met het streven om de komende
jaren zoveel mogelijk jongeren kennis te
laten maken met de provinciale politiek.
Het is de bedoeling om vanaf 2019 jaarlijks vijfduizend leerlingen te bereiken
met programma’s als Gastles in de klas,
Provinciespel in het Huis der Provincie
en Democratiespel op het gemeentehuis.
Hiervoor zijn programma’s ontwikkeld en

is het aanbod bekend gemaakt bij
docenten. Veel tijd is geïnvesteerd in het
leggen van contacten met in eerste
instantie mbo-instellingen in de
provincie. Later in het jaar is ook de
werving van vo-scholen gestart. Met een
aantal mbo’s zijn afspraken gemaakt om
een Verkiezingsfestival te organiseren in
het kader van de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.
In 2018 is in Gelderland het Democratiespel 56 keer uitgevoerd, het Provinciespel
21 keer en er zijn 25 Gastlessen op
scholen gegeven.

Gemeenten, provincies en waterschappen
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Eén ProDemos in Den Haag, dat is mager,
véél te mager. Open liefst zo snel mogelijk
380 van deze educatieve centra – in alle
gemeentehuizen van het land.
Tip 3 van drie tips voor de democratie,
Gijsbert van Es (journalist NRC)
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Leuk voor basisscholen! @StichtingKlasse
@CristelWieman
Marco Frijlink @marcofrijlink (directeur bestuur @voo_nl)
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Fort De Bilt
In 2018 heeft ProDemos veel werk verzet
om Fort De Bilt in Utrecht nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het
programma-aanbod is uitgebreid en
onder de aandacht van de scholen in de
regio gebracht. Het buitenterrein is opgeknapt en de zogeheten schietschijvenloods is zodanig vernieuwd dat het een
representatieve ontvangstruimte is
geworden. Tevens zijn de werkplekken op
het Fort heringericht.
Fort De Bilt werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikt als fusilladeplaats
en is nu een historische plek waar leerlingen het belang van vrijheid en recht
kunnen zien en ervaren. Een educatief
programma koppelt deze beladen geschiedenis aan hedendaagse voorbeelden van
onrecht en verzet. Het programma laat
jongeren op een toegankelijke en leuke
manier kennismaken met en nadenken
over democratie en rechtsstaat. Bezoekers
aan het Fort kunnen gebruik maken van
verschillende onderdelen. De Ken Jezelf
Kazerne met een interactieve tentoonstel-

ling over vooroordelen, diversiteit, pesten
en het zondebokverschijnsel. En Ontdek
het Fort!, een gps-speurtocht over de
geschiedenis van de Waterlinie (waarvan
het Fort een onderdeel is) en de Tweede
Wereldoorlog.
In 2018 is het derde onderdeel in gebruik
genomen: Terra Nova Minimaatschappij.
Met dit spel richten leerlingen samen de
wereld in waarin ze zelf zouden willen

wonen. Kinderen verkennen hun eigen
mening en die van de ander. Want met
wie deel je je gevangen vis? En hoe lang
zorg je voor een zieke? Wat is eerlijk en
welke regels zijn er nodig? Het prijswinnende concept Terra Nova oogst veel lof
omdat het als een aansprekende manier
wordt gezien om kinderen op te leiden tot
kritische burgers.
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Kennispunt lokale politieke partijen
Het ministerie van BZK zet de komende
jaren in op het versterken van de lokale
democratie en het lokale bestuur. De
minister heeft hierover in juli 2018 een
brief gestuurd naar de Tweede Kamer.
Hierin komt ook de ondersteuning van
lokale politieke partijen aan bod. Voor
het opzetten van een daartoe uitgerust
Kennispunt lokale politieke partijen is
een aanvullende subsidie toegekend
aan ProDemos.
Vanaf de zomer zijn tientallen vertegenwoordigers van lokale politieke partijen
betrokken bij de totstandkoming van
een pilot voor het Kennispunt en is er een
enquête uitgezet onder duizend lokale
partijen. In het rapport ‘Steun maar
geen sturing’ zijn de resultaten van de
verkenning opgenomen. Lokale partijen
blijken vooral behoefte te hebben aan
training en opleiding en aan de
ondersteuning van meer partijgerichte
activiteiten zoals ledenwerving en
verkiezingscampagnes. Een goede
website en digitale dienstverlening

kunnen de basis vormen van de gewenste
ondersteuning.
Het Kennispunt is in februari 2019 gelanceerd door de minister op www.lokalepolitiekepartijen.nl. Het bestaat vooralsnog uit de volgende onderdelen:
• een website met informatie voor besturen van politieke verenigingen over o.a.
oprichting, organisatie en campagne
voeren
• een trainingsaanbod voor bestuursleden en vrijwilligers
• een wegwijzer op de website voor volksvertegenwoordigers en bestuurders

naar relevante informatie, opleidingsmogelijkheden en actuele dossiers
• een forumfunctie op de website die
lokale politieke partijen de mogelijkheid biedt om kennis en ervaring uit te
wisselen
• een helpdesk waar vragen kunnen worden gesteld
In 2019 wordt het Kennispunt inhoudelijk doorontwikkeld en wordt er grotere
bekendheid aan gegeven onder de doelgroep. In de loop van 2019 moet duidelijk
worden welke rol ProDemos bij het
Kennispunt blijft spelen.

Dank voor het vele werk dat jullie t.b.v de lokale
partijen hebben verricht. Dat ik in de
voorbereiding daar aan heb mogen meedoen
heb ik als buitengewoon plezierig ervaren.
Jan de Koning, Fractievoorzitter Gemeentebelangen Gouda
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De eerste vraag tijdens de dagstart bij de
#Ambachtenwerkplaats @stichtingpiezo
was of iedereen al heeft gestemd voor de
#gemeenteraadsverkiezingen2018.
Vorige week hebben we van @ProDemos
geleerd hoe dit werkt!
Femke Boerkamp @FemkeBoerkamp
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ProDemos schuift aan: verkiezingsspecial
Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen
organiseerde ProDemos weer een ﬂink
aantal informatiebijeenkomsten, overal
in het land en in samenwerking met partnerorganisaties.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
mensen die de politiek misschien niet op
de voet volgen, maar er wel meer over
zouden willen weten. Deze kiezers zoeken
wij actief op.

Het doel van de bijeenkomsten is om juist
die inwoners te bereiken die zich minder
aangesproken voelen door de gebruikelijke verkiezingsbijeenkomsten zoals
verkiezingsdebatten. Deze burgers
worden bezocht in hun eigen omgeving,
zoveel mogelijk in samenwerking met
lokale verenigingen en maatschappelijke
organisaties die goed contact hebben met
deze moeilijker bereikbare doelgroepen.
In deze bijeenkomsten wordt gesproken
over onder meer het belang van het
uitbrengen van je stem, over de standpunten van politieke partijen en wordt
het nadenken over je eigen standpunt
gestimuleerd. Ook is er een heel praktische uitleg van hoe het toegaat op een
stembureau en hoe je je stem uitbrengt.
De bijeenkomsten hebben een luchtige
vorm en inhoud, met bijvoorbeeld een
quiz, een interactieve presentatie, een
spel en ﬁlmpjes. Ze werden georganiseerd
met onder meer migrantenorganisaties,
Resto VanHarte, Stichting Lezen &
Schrijven en het Leger des Heils. Mede-

werkers van ProDemos verzorgden in
totaal 82 bijeenkomsten, waarmee ruim
3000 potentiële kiezers werden bereikt.

PRODEMOS SCHUIFT AAN
* alleen herindelingsverkiezingen

3.728

3.700

716*

2.539

3.297

2014

2015

2016

2017

2018
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Verkiezingsactiviteiten voor speciﬁeke doelgroepen
Voor stemgerechtigden met een licht
verstandelijke beperking hebben ook in
2018 verschillende activiteiten plaatsgevonden van het project Stem jij ook?
Voor deze doelgroep is het vaak lastig om
verkiezingsprogramma’s te begrijpen,
politieke debatten goed te kunnen volgen
en tot een stemkeuze te komen. Door hen
informatie op het juiste niveau te bieden
kunnen zij net als ieder deelnemen aan
de verkiezingen. Met steun van het
VSBfonds, NSGK, VGN en het Fonds
Verstandelijk Beperkten werden 21 verkiezingsbijeenkomsten in het land begeleid.
Ook werd er een toolbox beschikbaar
gesteld, waarmee medewerkers van
(zorg)instellingen zelf bijeenkomsten
kunnen begeleiden. Daarnaast zijn er
15.000 Stem jij ook?-verkiezingskranten
verspreid en is de speciaal voor de doelgroep gemaakte website Stemjijook.nu
meer dan 4.000 keer bezocht. Filmpjes
met een simpele uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen en het stemproces zijn
in totaal meer dan 5.500 keer bekeken.
Bij de totstandkoming van verschillende

materialen is gebruikgemaakt van de
kennis van ervaringsdeskundigen van de
LFB, belangenvereniging dóór en vóór
mensen met een verstandelijke beperking.
Ook is samengewerkt met Stichting Leer
Zelf Online die voor de gemeenteraadsverkiezingen een interactieve oefenmodule heeft ontwikkeld voor de doelgroep.
Stemjijook kreeg veel media-aandacht,
waardoor stemgerechtigden met een licht
verstandelijke beperking extra werden

gestimuleerd om gebruik te maken van
hun stemrecht, een wens die ook voortkwam uit de doelgroep zelf.
ProDemos maakte in samenwerking met
de Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen weer de Verkiezingskrant in gewone taal, een krant met
heldere informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in begrijpelijke taal.
In totaal zijn 100.000 kranten verspreid.

OPLAGEN SPECIALE VERKIEZINGSKRANTEN
n Verkiezingskrant in Gewone Taal
n Stem jij ook?-verkiezingskrant
n Stem jij ook? bekeken verkiezingsﬁlmpjes

30.000
—
Totaal: 30.000

94.000
16.000
Totaal: 110.000

71.000
4.850
Totaal: 75.850

130.000
13.000
Totaal: 143.000

100.000
15.000
5.500
Totaal: 120.500

Tweede Kamer

Gemeenteraad

Provinciale Staten

Tweede Kamer

Gemeenteraad

2012

2014

2015

2017

2018
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Verkiezingskrant in gewone taal. Waar gaat het
eigenlijk over op 21 maart en wat doen de
gekozen gemeenteraadsleden? Handige en
duidelijke verkiezingskrant van @ProDemos.
Robert Olthuis @rolthuis
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Tasje gepakt en nu in de trein
naar #Rotterdam. Drie dagen
lang verkiezingsfestivals
draaien in Rotterdam en
Utrecht. Mooi resultaat van
samenwerking tussen
@NJRtweets en @ProDemos.
Zin in!
Rick de Breij @rickdebreij
(voorzitter Plattelandsjongeren)
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Jongerenactiviteiten voor gemeenteraadsverkiezingen
De verkiezingsopkomst onder jonge
kiezers is een stuk lager dan het
gemiddelde. Veel van de zogenaamde
First Time Voters volgen nog onderwijs,
waardoor deze doelgroep goed bereikt
kan worden. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen organiseerde
ProDemos samen met de NJR
verschillende activiteiten gericht op
jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot
22 jaar. Hiervoor was een aanvullende

subsidie door het ministerie van BZK
verleend.
In ruim drie weken voor de verkiezingen
heeft ProDemos samen met de NJR 85
gastlessen en 186 workshops gegeven op
het ROC Mondriaan in Den Haag, het
Koning Willem I college in Den Bosch, het
ROC van Tilburg, de Hogeschool van
Amsterdam en Zadkine Rotterdam.
Hieraan namen meer dan tweeduizend

studenten deel in de leeftijd van 17 tot
22 jaar. Als afsluiting zijn op de verkiezingsdag op alle bovengenoemde scholen
en op het MBO Utrecht verkiezingsfestivals georganiseerd. Het doel van de
verkiezingsfestivals is om jongeren te
enthousiasmeren om te gaan stemmen en
ze te laten zien hoe je een weloverwogen
keuze kunt maken tussen de verschillende politieke partijen. Bijna drieduizend studenten namen op die dag deel
aan een van de vele activiteiten. De festivals verschilden sterk van opzet, met
verkiezingsmarkten en kraampjes,
StickerStemWijzers, dj’s en muziek en op
enkele locaties een stembureau. Er
heerste een enthousiaste sfeer op de
festivals, die een positief effect op de
stemintenties van jongeren lijken te
hebben. Ook in 2019 worden verkiezingsfestivals georganiseerd op scholen op de
dagen van de Provinciale Staten- en de
Europese Parlementsverkiezingen.
ProDemos evalueert deze festivals en
onderzoekt de effecten ervan op de
motivatie om te gaan stemmen.
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Voorbereidingen verkiezingen in Provinciale Staten en waterschappen
Sinds 2015 heeft ProDemos in een groot
aantal gemeenten een cursus Politiek
Actief verzorgd. In totaal ruim vijfduizend deelnemers in bijna 200 gemeenten
maakten via deze cursus kennis met het
gemeentelijke bestuur en een deel
daarvan werd zelf politiek actief.
Naar aanleiding van dit succes heeft het
ministerie van BZK een subsidie toegekend om een vergelijkbare cursus aan te
bieden in samenwerking met provincies.
Maar liefst 11 provincies hebben hiervan
gebruikgemaakt. In totaal hebben meer
dan 750 belangstellenden op deze manier
kennisgemaakt met de provincie als
bestuurslaag, wat er wellicht toe leidt dat
een deel van hen zelf politiek actief
wordt. Uiteraard leren deelnemers wat de
belangrijkste taken van de provinciale
overheid zijn en wat de verhouding met
de gemeenten, het Rijk en de Europese
Unie is. Minstens zo belangrijk is het
vertrouwd raken met de eigen provincie.
Een kennismaking met de Statenleden,
politieke partijen, de griﬃer en de

commissaris van de Koning maakt
daarom deel uit van de cursus. Net als
een debattraining en een bezoek aan een
Statenvergadering.
Verder heeft ProDemos in het kader van
de verkiezingen in 2019 het Provinciespel
extra onder de aandacht gebracht. Inmiddels kan dit spel in bijna alle provincies
op het provinciehuis worden gespeeld.

Deze week cursus
politiek actief voor de
Provincie Utrecht
afgesloten met allemaal
enthousiaste mensen
en hun certificaat.
Harold van de Velde @haroldvdvelde
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De @ProDemos-leergang bestuurlijk actief bij het
waterschap is bij vele @waterschappen een groot
succes. Veel interesse in modern waterbeheer!
Vanavond mocht ik bij @hhsenk 50 deelnemers
begroeten op de eerste cursusavond.
Hans Oosters @HansOosters
(dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard)

87

88

Jaarverslag 2018

Gemeenten, provincies en waterschappen

89

In 2018 heeft ProDemos tevens een
aanbod voor de waterschappen ontwikkeld. Ook de waterschappen willen hun
inwoners de kans geven om kennis te
maken met deze bestuurslaag en hen
stimuleren zich in 2019 kandidaat te
stellen voor het waterschapsbestuur.
ProDemos heeft in opdracht van enkele
waterschappen en de Unie van Waterschappen de cursus Actief voor het waterschap ontwikkeld. Net als bij de gemeentelijke en provinciale cursus bleek de
belangstelling van inwoners voor een
dergelijke cursus boven verwachting
groot. Tot nu toe hebben 17 waterschappen voor een of meer groepen met
in totaal 600 deelnemers een cursus
verzorgd.

niet worden versterkt, mag er in de
landbouw gebruik worden gemaakt van
bestrijdingsmiddelen? In de Democratiegame komen de gevolgen van ingrepen
in de ruimtelijke ordening aan de orde en
moet een waterschapsbestuur worden

Voor de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs maakte ProDemos daarnaast in
opdracht van de Unie van Waterschappen
een lesprogramma, waarin leerlingen
al gamend kennismaken met de waterschappen. Deelnemers maken inhoudelijke keuzes: moeten de dijken wel of

Vandaag was voor mij de afsluiter van de cursus
‘Politiek actief in de provincie’ van @ProDemos.
Vier ontzettend leerzame avonden achter de rug.

gekozen. De game duurt twee lesuren
van 45 minuten, waarbij een gastdocent
van het waterschap kan worden
uitgenodigd. De game wordt gebruikt
in de lessen maatschappijleer en
aardrijkskunde.

Ricardo Brouwer @ricardobrouwer (kandidaat-Statenlid Gelderland)
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Thema

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018
organiseerde ProDemos een groot aantal activiteiten voor verschillende
doelgroepen.
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Voor het onderwijs
Scholierenverkiezingen
ProDemos organiseerde de 25e editie van
de scholierenverkiezingen. Hieraan deden
bijna 30.000 scholieren en studenten uit
het voortgezet onderwijs en het mbo mee.
De VVD was de winnaar met 18,8% van de
stemmen, gevolgd door de lokale partijen
en GroenLinks met beide 17,2% en D66
met 14,9%.

Doeboek en STEM-magazine
ProDemos maakte een Doeboek voor het
basisonderwijs en voor het voortgezet
onderwijs en mbo een STEM-magazine.
Beide middelen geven leerlingen op een
aantrekkelijke manier inzicht in de
betekenis van de verkiezingen en
politieke kwesties.

Verkiezingsfestivals en gastlessen
De verkiezingsopkomst onder jonge
kiezers is een stuk lager dan het gemiddelde percentage. Om jonge kiezers te
stimuleren gebruik te maken van hun
stemrecht, organiseerde ProDemos samen

met de NJR en met een aanvullende
subsidie van het ministerie van BZK
meerdere verkiezingsfestivals. Daarnaast
gaven we vele workshops en gastlessen
op mbo’s en hogescholen, waarmee
duizenden studenten werden bereikt.

Voor een breed publiek
Stemwijzer
Met een StemWijzer kan de gebruiker
inzicht krijgen in de standpunten van
politieke partijen. We maakten in opdracht
van 44 gemeenten een StemWijzer, deze
werden in totaal 1.007.148 keer ingevuld.
Ook zijn er StemWijzers ontwikkeld voor
de Provinciale Statenverkiezingen en de
Europese Parlementsverkiezingen 2019.
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Voor mensen die moeilijker
toegang vinden tot
informatie over democratie
en rechtsstaat
Informatiebijeenkomsten
Onder de noemer “ProDemos Schuift aan”
werden weer een ﬂink aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, overal in
het land en in samenwerking met partnerorganisaties. Deze bijeenkomsten zijn
bedoeld voor mensen die de politiek
misschien niet op de voet volgen, maar
er wel meer over zouden willen weten.
Langs deze weg werden bijna 3.000
potentiële kiezers bereikt.

Verkiezingskrant in gewone taal
In samenwerking met Stichting Lezen en
Schrijven maakte ProDemos een speciale
‘verkiezingskrant in gewone taal’ voor
laaggeletterden. Er zijn circa 100.000
exemplaren verspreid.

Stem jij ook?
Voor mensen met een licht verstandelijke
beperking maakte ProDemos, samen met

andere organisaties, een speciale krant,
werden bijeenkomsten georganiseerd en
werd een website met ﬁlmpjes met uitleg
over de verkiezingen ontwikkeld.

Gastles Rechtbank

4
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
PROGRAMMA’S GERECHTELIJKE INSTELLINGEN
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
ontvangen subsidie
totaal ontvangen inkomsten
saldo t.b.v. egalisatiereserve

255.237
8.956
–2.800
–271.920
–274.720
10.527

ProDemos en
gerechtelijke
instellingen
Het is van groot belang dat jongeren leren dat democratie niet
zonder een rechtsstaat kan, die de rechten van burgers
garandeert. Voor het voortgezet onderwijs organiseert ProDemos
op grote schaal gastlessen over hoe de rechtspraak werkt en
rechtbankbezoeken. Er worden inmiddels vele tienduizenden
scholieren per jaar bereikt. ProDemos biedt formats, materialen
en trainingen aan, zodat medewerkers van rechtbanken en
rechters ook eigenhandig een goede invulling aan de
scholierenbezoeken kunnen geven. Vanaf 2018 faciliteert
ProDemos ook gastlessen voor het basisonderwijs door de
Kinderrechtswinkel.

Gastles Rechtbank

Gastles Rechtbank
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Gastles en rechtbankbezoek
In samenwerking met scholen en rechtbanken heeft ProDemos in 2018 voor 535
groepen een gastles en voor 1.505
groepen een bezoek aan een rechtbank
georganiseerd. Dit programma is daarmee
enorm in populariteit toegenomen.
ProDemos werkt inmiddels met negen
van de elf rechtbanken in Nederland
samen. Scholen kunnen via het reserveringssysteem van ProDemos eenvoudig
een gastles op school boeken met een
aansluitend bezoek aan de rechtbank. De
gastles, die ook op de rechtbank zelf kan
plaatsvinden, wordt door een begeleider
van ProDemos gegeven.
Tijdens een gastles spelen de jongeren
een strafzitting na, waarbij ze in de huid
kruipen van de deelnemers aan een
rechtszitting. Daarna wonen ze een echte
rechtszitting bij op de rechtbank.
In 2018 is een nieuwe vorm van samenwerking gestart met de rechtbanken
Amsterdam en Noord-Nederland. Die

bestaat uit de training van rechtbankmedewerkers, zodat zij zelf de scholierenbezoeken kunnen begeleiden.
ProDemos geeft daarvoor een training en
verzorgt de materialen. Op deze manier
worden aanzienlijk meer scholieren
bereikt.
In samenwerking met de rechtbanken
van Gelderland en Overijssel verzorgen
begeleiders van ProDemos voor groepen
scholieren een voorlichtingsprogramma
op de rechtbank zelf. Aansluitend wordt
een zitting van de politierechter bijgewoond, waarna de groep vragen kan
stellen aan de begeleider. Deze voorlichting heeft ProDemos in 2018 aan
meer dan honderd groepen gegeven
op rechtbanken in Arnhem, Zutphen
en Zwolle.

in staat gesteld zich voor te bereiden op
het bezoek. In 2018 is dit lesmateriaal
meer dan honderdvijftig keer
gedownload.

DEELNEMERS GASTLES EN RECHTBANKBEZOEK
(met en zonder ProDemos begeleider)
12.195

28.981

5.728
13.448

Groepen die zonder begeleiding naar de
rechtbank willen, kunnen hun bezoek
boeken via het reserveringssysteem van
ProDemos. Met het ter beschikking
gestelde lesmateriaal worden docenten

6.677

8.732

9.854

19.176

41.176

2014

2015

2016

2017

2018

ProDemos en gerechtelijke instellingen

Bij bezoeken van scholieren aan een rechtbank is er vaak van tevoren
al een les met een rechter als gastdocent, zodat er al veel uitgelegd
kan worden, daarna zien ze de rechter aan het werk en die combi is
erg waardevol! Daar helpt @ProDemos fantastisch bij trouwens!
Barbara den Uijl @uijlonline (senior-woordvoerder @Rechtspraak.nl)
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Gastles door Kinderrechtswinkel
In de loop van 2018 ontwikkelde
ProDemos gastlessen in samenwerking
met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Den Haag, waarmee positieve ervaringen
zijn opgedaan. De gastlessen zijn inmiddels beschikbaar voor basisscholen in de
regio’s Amsterdam, Den Haag, Gelderland,
Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en NoordHolland Noord. De gastdocenten worden
getraind door ProDemos dat formats en
materialen ter beschikking stelt.

Er zijn twee gastlessen, speciﬁek gericht
op groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Tijdens de gastles Kinderrechten worden
de rechten en plichten van kinderen
behandeld, hoe die veranderen als je
ouder wordt en wat deze rechten en
plichten in de praktijk betekenen. Het
doel is dat de kinderen zich bewust
worden van hun rechten en weten waar
zij terecht kunnen als ze er vragen over
hebben.

De gastles Kinderrechtbank behandelt
vragen als hoe eerlijke rechtspraak werkt
en hoe kom je als rechter tot een uitspraak? De leerlingen die de rol van
rechter, oﬃcier van justitie of advocaat
spelen, krijgen een toga aan en spelen
een strafrechtzaak na. Het doel is dat
kinderen door zich in te leven in die
rollen de werking van het (straf)recht in
Nederland leren begrijpen. In 2018 heeft
ProDemos 34 vrijwilligers getraind die
gezamenlijk 178 gastlessen kinderrechtswinkel hebben gegeven.

5
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s ProDemos online
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Ontvangen subsidie

32.267
36.726
0
–71.771

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–71.771
2.778

ProDemos
online
ProDemos heeft diverse interactieve onlinetools ontwikkeld om
zoveel mogelijk mensen te helpen bij het verwerven van kennis
op het gebied van democratie en rechtsstaat, het maken van
politieke keuzes of om hen te stimuleren zelf politiek actief te
worden. De inzet van onlinemedia is flink toegenomen, via
kanalen als YouTube, Facebook en Instagram.

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s ProDemos online
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. algemene reserve

201.663
227.591
–432.262
3.008

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd meer
dan 1 miljoen keer gebruik gemaakt van gemeentelijke
StemWijzers. Ook ontwikkelde ProDemos een aantal
StemWijzers voor gemeentelijke herindelingsverkiezingen.

StemWijzer gemeenteraadsverkiezingen

Presentatie StemWijzer voor de
gemeenteraadsverkiezingen met
Pauline Krikke, burgemeester Den Haag en
Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos
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Interactieve websites en online cursus
ProDemos onderhoudt verschillende
websites en applicaties, al dan niet in
samenwerking met andere partijen. In
2018 herzag ProDemos het aanbod van
onlinetools; zo zijn Schuilt er een politicus in mij en het Stemexamen inmiddels niet meer online. Daarentegen is de
inzet van onlinemedia ﬂink toegenomen,
via kanalen als YouTube, Facebook en
Instagram.
Met het Rechtexamen leert de deelnemer
meer over de wet en het recht. Iedere
burger behoort immers de wet te kennen.
Het examen is deels gebaseerd op waargebeurde rechtszaken. Het behandelt
verschillende rechtsgebieden en test de
kennis over de werking van het recht en
de organisatie van de rechtspraak. Als
deelnemer heb je de keuze uit een lekenexamen en een meesterexamen. Beide
examens bestaan uit 16 meerkeuzevragen. Als je slaagt, kun je een certiﬁcaat downloaden als bewijs dat je het
Rechtexamen hebt gehaald.

Welke politieke partij past het best bij
jouw maatschappijvisie? De PartijenWijzer gaat niet over actuele politieke
discussies, maar is gebaseerd op de beginselen van de politieke partijen die in de
Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.
Voorbijgaand aan bijvoorbeeld verkiezingsdebatten over actuele thema’s,
ontdekt de gebruiker met welke partij hij
of zij het meest verwant is. Bij 12 thema’s
kunnen de standpunten in de volgorde
van voorkeur worden gezet.
Met de Stemmentracker wil ProDemos de
gebruiker inzicht bieden in het stemgedrag van politieke partijen in de
Tweede Kamer. Gebruikers kunnen zien
met welke partij zij het meeste overeenstemming hebben op basis van daadwerkelijke stemmingen over aansprekende onderwerpen. De website is
technisch vernieuwd en voorzien van een
nieuwe vormgeving.
Onderwijsinstelling LOI biedt in samenwerking met ProDemos de online cursus

Inleiding politiek in Nederland aan. Deze
bestaat uit de drie modules ‘Hoe wordt
Nederland bestuurd?’, ‘Indelingen,
partijen en verkiezingen’ en ‘Het werk
van een politicus in Nederland’.

GEBRUIKERS WEBSITES
website
bezoekers
Rechtexamen
3.597
Partijenwijzer
26.054
StemmenTracker
7.433
Online cursus Inleiding politiek in Nederland
33
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#evenstemwijzeren
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StemWijzers
Gewoontegetrouw maakte ProDemos in
opdracht StemWijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen hiermee
inwoners informeren over de belangrijkste onderwerpen die in de eigen
gemeenten een rol spelen in de verkiezingsstrijd. Gebruikers krijgen inzicht in
de opvattingen van de politieke partijen
en met welke partij zij inhoudelijk de
meeste overeenkomst hebben. Ook
kunnen de standpunten van de partijen
met elkaar en met die van de gebruiker
worden vergeleken. Zij kunnen extra
gewicht toekennen aan de onderwerpen
die zij het belangrijkst vinden. Onderwerpen die in de StemWijzers hoog
scoorden zijn woningbouw, bijstandsregels en parkeren. Ook de openingstijden van winkels vonden veel gebruikers belangrijk. In gemeenten als
Staphorst, Huizen en Katwijk bijvoorbeeld werd zondagsrust door veel gebruikers aangevinkt voor een groter gewicht.
ProDemos maakte voor 44 gemeenten een
StemWijzer, deze werden in totaal bijna
950.000 keer ingevuld.

Bijna ieder jaar worden er in een aantal
gemeenten herindelingsverkiezingen
georganiseerd. In 2018 konden inwoners
van maar liefst 37 gemeenten naar de
stembus. Per 1 januari 2019 zijn deze
opgegaan in 12 gemeenten. ProDemos
mocht voor vier van deze nieuwe
gemeenten een StemWijzer maken. Ook
deze StemWijzers kenden veel gebruikers.
De aantallen vertegenwoordigden
gemiddeld 20% van het aantal kies-

gerechtigde inwoners van de betreffende
gemeenten.
Verder werd op initiatief van een Colombiaanse jongerenorganisatie een StemWijzer ontwikkeld voor de presidentsverkiezingen in Colombia, de Candidater, die
ruim 400.000 keer werd geraadpleegd.
In 2018 is ProDemos tevens gestart met
de ontwikkeling van een StemWijzer voor
de Europese Parlementsverkiezingen en
maakt het voor 7 van de 12 provincies een
StemWijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Politiek wijkcafé

6
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Programma’s publieksbijeenkomsten
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Ontvangen subsidie

593.597
167.726
–52.098
–737.788

Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

–789.886
28.563

ACTIVITEITEN IN OPDRACHT
Programma’s publieksbijeenkomsten
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
Ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. algemene reserve

60.162
25.193
–65.585
–19.770

Publieksbijeenkomsten

Met debatten, colleges en andere bijeenkomsten draagt
ProDemos samen met partners bij aan het publieke debat over
thema’s op het gebied van democratie en rechtsstaat. Er waren
druk bezochte bijeenkomsten aan de Hofweg en op andere
locaties rond het Binnenhof, evenals tal van laagdrempelige
bijeenkomsten in bibliotheken en wijkcentra elders in het land.
Deze bijeenkomsten trokken weer meer deelnemers dan
voorgaande jaren, waaronder ook statushouders en inburgeraars.

Uitreiking PrinsjesBoekenprijs
en PrinsjesFotoprijs

Prinsjesforum
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Wijkcafés
Op 7 november organiseerde ProDemos
samen met bibliotheek Schilderswijk een
Politiek Wijkcafé waar bewoners in
gesprek konden gaan met premier Rutte.
Onder leiding van cabaretière en presentatrice Funda Müjde en onder grote
mediabelangstelling, werd door de ruim
230 aanwezige bewoners geen onderwerp
gemeden. Er werd gesproken over kansen
voor jongeren, saamhorigheid in de wijk
en inspirerend leiderschap. Iemand uit

het publiek gaf aan dat wanneer
premiers, presidenten en ministers in een
land allemaal zo met hun burgers zouden
praten, hij er zeker van was dat heel veel
rampen in de wereld niet waren gebeurd.
Een compilatie van ongeveer een uur van
de bijeenkomst was gedurende enkele
weken te zien op tv-kanaal NPO Politiek.
In bibliotheek Kanaleneiland in Utrecht
organiseerde ProDemos een Wijkcafé over

gedeelde waarden. Doel was mensen die
normaal niet makkelijk met elkaar in
gesprek komen, te laten praten over de
democratische waarden en rechten (als
vrijheid, gelijkheid en solidariteit), die ze
delen. Er kwamen vragen aan bod als
‘Hoe reageer je als anderen bepaalde
waarden niet respecteren?’ en ‘Hoe ga je
op een respectvolle manier met elkaar om
als er verschillende opvattingen zijn over
deze waarden?’

Wat een mooi stukje
#onderwijs voor en
door leerlingen uit de
Haagse Schilderswijk
en Rutte!
Marc van Maastricht @vanmaastricht

Publieksbijeenkomsten

Ik heb het net teruggezien, maar
die mevrouw die het gesprek
leidde was geweldig @ProDemos
MOATie @Moatie01
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Superinteressante
#NachtvandeDictatuur
met vlammende betogen
van onder andere
@RajaFelgata
@ewaldeng &
@JamieJBartlett in
Den Haag. Als studente
journalistiek zet het
je (in goede zin) tot
denken. Aanrader!
Valérie Hilgersom @_agentv_
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Debatten en evenementen
ProDemos is partner van het jaarlijks
terugkerende Prinsjesfestival en gedurende het festival verantwoordelijk voor
een aantal activiteiten. In het gebouw van
de Hoge Raad werd voor de derde maal het
Prinsjesforum georganiseerd. Piet Hein
Donner, vicepresident van de Raad van
State, Maarten Feteris, president van de
Hoge Raad en Paul Depla, burgemeester
van Breda, spraken voor zo’n 175 bezoekers onder andere over het draagvlak voor
de rechtsstaat en de bestuursrechtelijke
mogelijkheden van bestuurders. De onderwerpen werden op prikkelende wijze ingeleid door pitches van studenten van de
Haagse Hogeschool.
In aanloop naar de uitreiking van de Prinsjesboekenprijs en de Prinsjesfotoprijs organiseerde ProDemos de Avond van het Politieke Boek. De genomineerde schrijvers
Remieg Aerts (Thorbecke wil het), Gijs van
Oenen (Overspannen democratie) en Femke
Kaulingfreks (Straatpolitiek) spraken over
de gemeenschappelijke delers in hun
boeken en de verschillen tussen de behan-

delde thema’s. De bijeenkomst waarop de
prijzen werden uitgereikt, werd eveneens
door ProDemos georganiseerd.
In de Koninklijke Schouwburg namen met
name Haagse basisschoolleerlingen deel
aan het evenement Prinsjeskind. Ze
woonde de voorstelling 200 jaar Koninkrijk bij van Angelique Schippers, konden
spelletjes spelen als Politicoloco en Prinsjesdagbingo, knutselden kroontjes en

hoeden en gingen op de foto in een bordkartonnen Gouden Koets. Daarnaast organiseerde ProDemos PrinsjesWandelingen
gedurende het hele festival.
Verder bood ProDemos vier collegereeksen aan. In het voorjaar werden door
het hele land Vrijheidscolleges gegeven,
waarbij ProDemos de Haagse colleges
voor haar rekening nam met sprekers als
rapper/schrijver Massih Hutak en Jan
AANTAL COLLEGES EN TOTAAL
AANTAL BEZOEKERS

9

865

2014

8

940

2015

9

675

2016

5

420

2017

12

867

2018
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Terlouw. Daarnaast waren er de collegereeksen Ondermijning van het lokale
bestuur, Mijn woede is wet (over boze
burgers) en Burgerschapseducatie. Met
gemiddeld 75 aanwezigen per bijeenkomst
trekt elke reeks een eigen geïnteresseerd
publiek. De reeks over ondermijning,
georganiseerd in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, trok met
sprekers als bestuurskundige Pieter Tops,
korpschef Erik Akerboom, burgemeester
Paul Depla en baas van het Openbaar
Ministerie Gerrit van der Burg, publiek uit
kringen van lokaal bestuur, politie en
justitie. Bij de reeks over burgerschapseducatie zaten veel docenten in het
publiek. Het andere deel van het publiek
bestaat grotendeels uit studenten en geïnteresseerden uit de regio. Geluidsopnamen
van de collegereeksen worden online gezet
en bereiken zo een nog groter publiek.
In september vond de achtste editie van de
Nacht van de Dictatuur plaats. De
openingslezing werd gehouden door journalist en schrijver Jamie Bartlett, die

sprak over de gevaren van digitalisering
voor de democratie. ProDemos werkt voor
de Nacht samen met andere debatcentra,
zodat Jamie Bartlett naast Den Haag, ook
sprak in Rotterdam, Amsterdam,
Groningen en Utrecht. De Nacht is uitgegroeid tot een drukbezocht evenement
waar veel jongeren en (ook buitenlandse)
studenten op af komen. Bijna 400
mensen namen deel aan een of meer
onderdelen in Den Haag. De best bezochte
onderdelen waren de 3D-ﬁlms Setting the
Stage over Noord-Korea van fotograaf
Eddo Hartmann, het gesprek over
Cambodja en het Rode Khmer-tribunaal
met aanklager Andrew Cayley en onderzoeker Nevenka Tromp en de lezing over
NSB-propagandamateriaal. De Nacht van
de Dictatuur werd afgesloten door een
nieuwsshow van De Speld-LIVE.
Samen met het Montesquieu Instituut,
Perscentrum Nieuwspoort en Filmhuis
Den Haag organiseerde ProDemos ook in
2018 de reeks Democratie in debat. Maandelijks vinden een actualiteitendebat, een

Politiek Café en een Film & Debat plaats.
ProDemos neemt hierbij de programmering van het Politiek Café en de sprekers
voor Film & Debat op zich. Thema’s waren
o.a. #MeToo, pensioenen, zelfredzaamheid van burgers, integratie en politieke
campagnes. Het actualiteitendebat had
onderwerpen als de bankencrisis en de
EU/Brexit. Bij Film & Debat werden ﬁlms
getoond over de VS onder Trump, social
media en beveiligers van politici gevolgd
door gesprekken met deskundigen.

WAARDERING BEZOEKERS
COLLEGEREEKSEN 2017/2018
Voldeed aan verwachting
slecht*
onvoldoende*
voldoende*
goed*
uitmuntend*
gemiddeld cijfer

0,0%
8,2%
44,3%
9,8%
37,7%
7

*) percentage bezoekers dat deze waardering geeft

Publieksbijeenkomsten

Gisteravond bijzondere gesprekken
#MeToo politiek café @ProDemos,
Dank voor de mooie avond.
Nevin Ozutok @NevinOzutok (Tweede Kamerlid)
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Het was een genoegen mijn medewerking als raadslid
te verlenen aan de inburgering van onze nieuwkomers!
Ik merkte dat democratie een onderwerp is dat hen
aanspreekt. Mooi mee doorgaan Tessa! @WiN_TessaSteghs
Tineke Nieboer @Tineke_Nieboer (raadslid)
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Programma’s voor mensen die moeilijker toegang vinden tot informatie over democratie en rechtsstaat
Mensen die niet zo snel naar een publiek
debat of andere bijeenkomst gaan,
probeert ProDemos te bereiken in de
eigen omgeving en via wijk- of inburgeringsorganisaties. Doel van deze programma’s is de deelnemers inzicht te bieden in
de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat en te laten zien hoe ze
zelf kunnen participeren in de maatschappij en de politiek.
Meer dan 3.790 mensen namen in 2018
deel aan het programma Politiek voor
Nieuwe Nederlanders Binnenhof. De
meesten van hen zijn statushouders en
inburgeraars uit hele land, die een
bezoek brengen aan ProDemos en het
Binnenhof. Het programma is meestal
onderdeel van hun inburgeringstraject en
maakt de werking van de Nederlandse
politiek inzichtelijk. Het bestaat uit een
bezoek aan de Tweede Kamer en waar
mogelijk de Ridderzaal en uit interactieve
werkvormen zoals een quiz en groepsopdrachten. De deelnemers zijn afkomstig
uit landen als Syrië, Iran, Afghanistan,

Eritrea en Somalië. Ondanks dat de
meesten de Nederlandse taal beperkt
machtig zijn, nemen zij volop deel.
Het programma Recht van spreken? is
een workshop over de rechtsstaat in
Nederland. De deelnemers ontdekken,
mede aan de hand van hun eigen ervaringen, hoe de rechtsstaat werkt. Dat de
rechtsstaat hen beschermt tegen anderen
en tegen de overheid, maar tegelijkertijd
ook grenzen stelt. Deelnemers worden
geconfronteerd met concrete problemen
en uitgedaagd er oplossingen voor te
bedenken. Maatschappelijke organisaties
kunnen de workshop boeken voor hun
doelgroepen. ProDemos verzorgde workshops voor onder andere vrouwenorganisaties, migranten- en vrijwilligersorganisaties en taalaanbieders, onder
meer in bibliotheken.
In het programma Actief Burgerschap
staat de vraag centraal hoe mensen zelf
actief kunnen zijn in politiek en maatschappij. Op verschillende plaatsen,

bijvoorbeeld waar eerder andere
cursussen werden verzorgd, blijkt hiervoor belangstelling te bestaan. Mensen
krijgen informatie en instrumenten
aangereikt om als actief burger te
handelen. De workshop gaat over burgerparticipatie, de rol van de gemeenteraad
en politiek in het algemeen en gebruikt
vormen als een quiz, een brainstormsessie, groepsopdrachten en presentatietrainingen.
Aan de twee laatstgenoemde
programma’s namen bijna 700 mensen
deel.
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Europa
Voor 2018 kende de Europese Commissie
wederom de aanvraag van ProDemos toe
om het Europe Direct Informatie Centrum
te exploiteren. Het EDIC Den Haag is de
entree tot de Europese Unie voor burgers
en bedrijven in Den Haag en omstreken.
Ook organiseerde ProDemos in september
samen met Europese partners de jaarlijkse NECE-conferentie onder de titel
Brave new Worlds?! The Future of

Democracy and Citizenship Education. De
bijzondere locatie van een cultureel
buurtcentrum in een probleemwijk van
Marseille, zorgde voor een conferentie
met festivalkarakter. Meer dan 400 deelnemers uit 40 landen discussieerden
over drie grote uitdagingen van de democratie en burgerschapseducatie: de crisis
in de westelijke liberale democratie,
emoties in de politiek en de technologische en digitale ontwikkelingen die
maatschappij en politiek steeds meer
beïnvloeden.
De openingslezing werd gehouden door
Latifa Ibn Ziaten, een moeder die enkele
jaren geleden haar zoon aan een terroristische aanslag verloor en zich sindsdien
sterk maakt voor de jeugd in achterstandswijken. Naast plenaire panels en
speeches van o.a. de Europese
Ombudsman Ms. Emily O’Reilly vonden
meer dan 40 lezingen, workshops en
trainingen plaats. Op de projectmarkt
konden organisaties op het gebied van
burgerschapseducatie zichzelf en hun

projecten presenteren en op zoek gaan
naar samenwerkingspartners. Ook
konden er ‘ontdekkingstochten’ naar
verschillende wijken in Marseille worden
gemaakt.
ProDemos is in 2018, eveneens in
NECE-verband, een themagroep gestart
met zusterorganisaties die educatieve
programma’s in parlementen aanbieden.
Deze zogenaamde Focus Group
organiseert begin 2019 een conferentie
bij ProDemos.

EDIC 2018
Bezoekers EDIC-folderkast Bezoekerscentrum*1.492
Gastlessen/Chocoladeworkshops
310
Schuman voor Kids
100
Beantwoorde vragen
31
College 1
72
College 2
18
Resto vanHarte
90
World Café Leiden
15
Bevrijdingsfestival
150
Open Monumentendag
300
Expatfair
200
TOTAAL

2.778

*) geschat aan de hand van meegenomen folders
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We are very happy to support this year’s NECE
(Networking European Citizenship Education)
Conference in Marseille together with amazing
partners @bpb_de @ProDemos @BoschStiftung
@ofaj_dfjw @voteetvous @GI_worldwide & many
more… Meet our project manager @albanksy there!
Das Progressive Zentrum @DPZ_Berlin

Burgerparticipatie

7
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
PROGRAMMA’S KENNISONTWIKKELING
interne uitvoeringskosten
externe uitvoeringskosten
opbrengsten activiteiten
Ontvangen subsidie
Totaal ontvangen inkomsten
Saldo t.b.v. egalisatiereserve

625.403
227.629
0
–887.387
–887.387

Kennisontwikkeling

ProDemos doet, al dan niet in samenwerking met
kennisinstituten, onderzoek naar de effectiviteit van haar
programma’s om de kwaliteit ervan te waarborgen en zo
mogelijk te verbeteren.

34.355

Naast standaard evaluaties van de programma’s wil ProDemos
zelf jaarlijks verdiepend onderzoek doen naar een of meerdere
activiteiten. Met allerhande bijeenkomsten wordt ook de
kennisontwikkeling van de medewerkers zelf gestimuleerd.
En er is sprake van intensieve kennisuitwisseling met
buitenlandse zusterinstellingen en andere relevante
internationale organisaties.

Grondwetdag

Cursus Actief voor het waterschap
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Onderzoeken Politiek Actief en burgerparticipatie
In 2018 heeft ProDemos onderzoek
gedaan naar de effecten van de cursus
Politiek Actief. Sinds 2015 heeft
ProDemos in bijna 200 gemeenten deze
cursus verzorgd. Voor het onderzoek
hebben in totaal 350 cursisten een
vragenlijst ingevuld. Uit de analyse
daarvan blijkt dat veel mensen na het
volgen van de cursus politieke activiteiten zijn gaan ondernemen. Zo heeft
meer dan een derde van de respondenten

tijdens of na de cursus voor het eerst
minstens één bijeenkomst van de
gemeente bijgewoond, 15 procent heeft
zitting genomen in een adviesraad, wijkof dorpsraad of ander initiatief van de
gemeente. Bijna een op tien respondenten is na het volgen van de cursus
gemeenteraadslid geworden. Er is een
verband tussen het volgen van de cursus
en dergelijke activiteiten: het merendeel
van de respondenten geeft aan dat ze
zonder het volgen van de cursus deze activiteiten niet zouden hebben ondernomen.
Wel blijkt uit de persoonlijke kenmerken
van de respondenten dat veel van hen al
bovengemiddeld politiek actief waren.
Een ander effect van de cursus is dat het
beeld van veel respondenten van politici
en het bestuur positiever is geworden.
In 2018 heeft ProDemos wederom de
tweejaarlijkse Monitor Burgerparticipatie
samengesteld. De Monitor geeft op basis
van een enquête onder griﬃers een beeld
van de stand van zaken op het gebied van
participatie van inwoners in de lokale

democratie. Het rapport laat zien dat er
op het niveau van participatie voor inwoners over het algemeen vrij weinig veranderingen zijn ten opzichte van de jaren
daarvoor. In de meeste gemeenten blijft
‘adviseren’ het hoogste participatieniveau
voor inwoners.
In de enquête worden wel nieuwe
methoden genoemd, zoals het ‘Right to
Challenge’ waarbij (groepen) inwoners
taken van de gemeente overnemen als zij
denken het beter, slimmer, goedkoper of
anders te kunnen doen. Zij kunnen
bijvoorbeeld zelf de taak gaan uitvoeren
of de budgetten overnemen, altijd in
intensieve samenwerking met de
gemeente. In 12,4% van de gemeenten
bleek er een regeling gericht op het Right
to Challenge van kracht te zijn.
De Monitor concludeert tot slot dat
burgerparticipatie een onderwerp in
beweging is waarnaar onderzoek van
belang blijft.
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De cursus heeft me over een drempel
geholpen om me in te gaan zetten in
een wijkcommissie en om actief lid
te worden van een politieke partij.
Respondent onderzoek cursus Politiek Actief
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Samenwerking met kennisinstituten
In 2017 zijn ProDemos en de Universiteit
van Amsterdam een vierjarig onderzoeksproject gestart om meer kennis te
verkrijgen over de mate waarin jongeren
democratische kernwaarden onderschrijven. De hoofdvraag van dit onderzoek is: in welke mate dragen burgerschapsonderwijs en schoolbezoek aan
ProDemos bij aan het bevorderen van
democratische kernwaarden onder
jongeren? Om die vraag te beantwoorden
wordt onder meer een vergelijking
gemaakt tussen leerlingen die wel en
(nog) niet naar ProDemos zijn gegaan. De
dataverzameling voor dit promotieonderzoek is inmiddels afgerond en de data
worden geanalyseerd. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2019
verwacht.
Daarnaast is in 2018 het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en
Schoolloopbanen (ADKS) gestart. Dit
zesjarige onderzoeksproject is een samenwerking van het ministerie van BZK,
ProDemos en de Universiteit van

Amsterdam. Het doel is om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van kernwaarden van de democratische rechtsstaat onder jongeren, zoals steun voor de
democratie en rechtsstaat, gelijke rechten
en het accepteren van verschillende
zienswijzen. Daarbij wordt onder andere
aandacht besteed aan de rol die de omgeving heeft op de ontwikkeling van deze
waarden en hoe verschillen in de ontwikkeling van deze waarden verklaard
kunnen worden. Daarvoor worden eerstejaarsleerlingen van ruim vijftig scholen
vanaf nu gedurende de komende zes jaar
onderzocht met behulp van een jaarlijkse
vragenlijst. Een dergelijk meerjarig onderzoek op dit terrein is (ook in internationaal opzicht) tamelijk uniek.
In 2018 is de vragenlijst ontwikkeld en
geprogrammeerd, is er een samenwerking
aangegaan met 43 scholen en is de dataverzameling van het eerste jaar bijna
afgerond. Er is literatuurstudie verricht
naar de ontwikkeling van democratische
kernwaarden. In het voorjaar van 2019

verschijnen de eerste onderzoeksresultaten en in het najaar gaat de tweede
ronde van de dataverzameling van start.
In 2018 is voorts met medewerking van
ProDemos onderzoek gedaan onder
jongeren naar sociale media en politieke
participatie. In dit onderzoek, eveneens
van de Universiteit van Amsterdam,
worden jongeren gevraagd naar de informatiebronnen die zij gebruiken om zich
te informeren over politieke en maatschappelijke zaken. Er wordt onder meer
onderzocht welke vormen van politieke
participatie gangbaar zijn onder jongeren,
online zowel als oﬄine.

Jaarverslag 2018

132

Kennisontwikkeling en internationale kennisuitwisseling
ProDemos biedt zijn medewerkers
verschillende mogelijkheden tot kennisontwikkeling. In 2018 zijn de uitgangspunten voor het kennisbeleid en –
programma opnieuw vastgesteld. Jaarlijks
wordt er een Inspiratiedag voor medewerkers georganiseerd. Daarnaast zijn er
regelmatig masterclasses en kennislunches door (wetenschappelijke)
deskundigen. Ook zijn er geregeld werkbezoeken aan relevante instellingen en
vinden op zogeheten kenniscarrousels en
ﬂitssessies plaats die goed worden
bezocht. De planning en programmering
van deze bijeenkomsten wordt bewaakt
in een kennisoverleg waaraan ook de
wetenschappelijk adviseur deelneemt.
In 2018 waren er onder andere lezingen
over digitale veiligheid en privacy,
over de werking van verkiezingen en
over de vormgeving en impact van
stemhulpen.
ProDemos heeft op regelmatige basis
contact met vergelijkbare instellingen in
het buitenland. Zo werden er in 2018

werkbezoeken gebracht aan onder meer
de parlementen van Vlaanderen en
Oostenrijk. Het Vlaamse parlement heeft
een nieuwe educatieve opstelling in
gebruik genomen en het Oostenrijkse
parlement wordt gerenoveerd, waarbij
zowel de volksvertegenwoordigers als
het ambtelijk apparaat in tijdelijke
huisvesting zijn ondergebracht.
Dergelijke bezoeken zijn leerzaam en
inspirerend.
Daarnaast weten buitenlandse instellingen ProDemos ook te vinden.
ProDemos ontving diverse gasten van
ambassades en educatieve instellingen
uit onder andere Frankrijk, Argentinië en
Noord-Afrika. Er is in 2018 is een zogeheten twinning-project aangegaan met
het Surinaamse Projekta. Hierbij ondersteunt ProDemos Projekta in het
uitbouwen van zijn activiteiten gericht op
democratie, actief burgerschap en goed
bestuur, onder andere door het verzorgen
van enkele train-de-trainerstrainingen.
En delegaties van de Europese Commissie

en het Europees Parlement brachten een
bezoek aan de Hofweg in verband met de
mogelijke vestiging van een dependance
van het Europese Parlamentarium op de
tweede verdieping. Verder dragen de
directeur en andere medewerkers
geregeld bij aan conferenties en andere
bijeenkomsten over onderwerpen als
Europese burgerschapseducatie van
organisaties als UNESCO en de Robert
Bosch Stiftung.

Kennisontwikkeling

Europees Parlement
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Bereik
ProDemos bereikt grote aantallen burgers, in direct contact met deelnemers aan onze
activiteiten of via publicaties en websites. In de tabellen van dit hoofdstuk staan de
bereikte aantallen, gegroepeerd naar doelgroep en communicatiemiddelen en onderscheiden
naar type contact. De kaartjes op pagina 14 en 15 geven een beeld van het directe bereik dat
onze grootste projecten hebben in Nederland.
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Bereik naar aantallen
Het bereik van de activiteiten van
ProDemos wordt in dit onderdeel weergegeven in aantallen deelnemers of gebruikers. De activiteiten worden hierbij op
twee manieren onderscheiden. Ten eerste
naar het type contact dat met de deelnemer/gebruiker wordt gelegd: direct, in
samenwerking*, indirect of online. En ten
tweede naar doelgroep: jongeren/scholen,
volwassenen, professionals en moeilijker
bereikbare groepen. Om een volledig
beeld van de reikwijdte van het bereik te
krijgen, zijn de communicatiemiddelen
als aparte categorie toegevoegd.

DIRECTE CONTACTEN

jongeren en scholen
breed publiek
professionals
moeilijk bereikbare groepen
TOTAAL

2017

2018

128.164
90.367
8.920
11.190

144.838
90.790
7.780
8.253

238.641

251.661

DIRECTE CONTACTEN IN SAMENWERKING
2017*
jongeren en scholen
breed publiek
professionals
moeilijk bereikbare groepen
TOTAAL
* Pas met ingang van 2018 is het aantal directe contacten in samenwerking
apart geadministreerd.

* Pas met ingang van 2018 is het aantal directe
contacten in samenwerking apart geadministreerd.

2018
35.725
25
0
0
35.750
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INDIRECTE CONTACTEN

jongeren en scholen
breed publiek
professionals
moeilijk bereikbare groepen
communicatiemiddelen
TOTAAL

ONLINE CONTACTEN
2017

2018

170.727
802.451
2.278
14.860
22.098

42.275*
624.915*
696*
1.000*
24.743

1.012.414

693.629*

jongeren en scholen
breed publiek
professionals
moeilijk bereikbare groepen
communicatiemiddelen
TOTAAL

2017

2018

0
7.434.808
15.509
920
15.015

145.946
2.006.288*
17.567
11.720
17.270

7.466.252

2.198.791*

* verschillen veroorzaakt omdat in 2018 geen landelijke verkiezingen waren

Totaal aantal directe contacten

251.661
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Directe contacten gespeciﬁceerd
In de activiteiten waarin direct contact
plaatsvindt met deelnemers of gebruikers
wordt de missie van ProDemos het sterkst
overgebracht. Ook zijn dit soort contacten
het best te kwantiﬁceren. Daarom zijn de
directe contacten gespeciﬁceerd naar zes
hoofdcategorieën om inzicht te geven in
welke soorten activiteiten het grootste
bereik hebben.

DIRECTE CONTACTEN MET HET GROOTSTE BEREIK
Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer1
rondleidingen Binnenhof
expositie Ridderzaal
overige activiteiten Den Haag2
scholierenprogramma’s op locatie3
overige activiteiten op locatie4
TOTAAL
1, 2, 3 en 4

2017

2018

95.756
48.664
27.624
17.483
36.141
12.973

104.078
42.449
27.644
24.877
43.939
8.674

238.641

251.661

voor de speciﬁcatie zie tabellen pagina 139–141
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2. OVERIGE ACTIVITEITEN DEN HAAG

1. PROGRAMMA’S ROND EERSTE EN TWEEDE KAMER

basisonderwijs
praktijkonderwijs
speciaal onderwijs
vmbo
havo
vwo
mbo
overig
totaal leerlingen
docenten
TOTAAL (incl docenten)

2017

2018

14.070
1.039
426
25.398
17.795
15.453
16.726
649

10.887
1.036
544
27.213
19.780
18.509
20.408
1.194
91.556

99.571

4.200

4.507

95.756

104.078

2017

2018

Jongeren
Kinderrijk
Overige activiteiten jongeren
totaal

1.250
403

1.160
168

Breed publiek
Debatten, lezingen, colleges
Haagse evenementen
overige volwassenen
totaal

3.141
3.292
4.632

professionals
docenten
overige professionals
totaal

1.669
35

moeilijk bereikbare groepen
totaal
TOTAAL

Totaal aantal scholieren naar Den Haag

99.571

1.653

1.328
3.525
8.685
4.043

11.065

16.253
1.478
460

1.704
3.061

1.938
4.483

3.061

4.483

17.483

24.002
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3a. SCHOLIERENPROGRAMMA’S OP LOCATIE

3b. SCHOLIERENPROGRAMMA’S OP LOCATIE IN SAMENWERKING MET DERDEN
2017

scholen
gastlessen mbo
Verkiezingsfestival FTV
overige activiteiten op scholen
totaal
Gemeente- en provinciehuizen
Democracity
Klassenbezoek@gemeentehuis en provinciehuis
Jong Overijssel doet mee
Jong Gelderland kiest
Overige activiteiten
totaal
rechtbanken
gastlessen
overige activiteiten op rechtbanken
totaal
Overige
Fort de Bilt
overige
totaal
TOTAAL

2018

5.884
2.539
0

2017*

2018

0
0
0

1.270
2.250
0

7.908

scholen
gastlessen mbo
Verkiezingsfestival FTV
overige activiteiten op scholen
totaal

0
0
0
0
0

21.590

Gemeente- en provinciehuizen
Democracity
Klassenbezoek@gemeentehuis
Jong Overijssel doet mee
Jong Gelderland kiest
Overige activiteiten
totaal

12.229

rechtbanken
gastlessen
overige activiteiten op rechtbanken
totaal

5.126
2.622
160
8.423

9.004
6.023
6.224
0
823

8.792
7.557
2.693
2.051
497
22.074

5.728
25

12.195
34
5.753

2.420
10

2.212
0
2.430

2.212

38.680

43.939

Overige
Fort de Bilt
overige
totaal
TOTAAL

0

3.520
596
75
2.375
0
0

0
13.448
0

3.046
28.981
178

13.448
0
0

29.159
0
0

0

0

13.448

35.725

* Pas met ingang van 2018 is het aantal directe contacten in samenwerking
apart geadministreerd.
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4. OVERIGE ACTIVITEITEN OP LOCATIE

5. COMMUNICATIEMIDDELEN
2017

Breed publiek
ProDemos op staat en bij evenementen
Politiek bewust en politiek actief
Overige activiteiten voor volwassenen
totaal

3.634
2.165
849

Professionals
Workshops voor leraren
overige activiteiten voor professionals
totaal

0
1.830

Moeilijk bereikbare groepen
ProDemos schuift aan
Overige activiteiten voor moeilijk….
totaal
TOTAAL

2018

INDIRECT

1.335

digitale nieuwsbrieven
Algemeen
Educatie
Op locatie
Gerechtelijke instellingen
Politiek in praktijk
Aan de slag met
Onderwijskrant Actueel
activiteitenladder
Totaal

4.495

3.770

Overige
Papieren nieuwsbrief
papieren jaarverslag
Totaal

12.973

8.674

2.010
1.559
0
6.648

3.569
306
1.029

1.830
2.973
1.522

3.021
749

52.613

2018

4.743
6.661
1.185
530

4.673
7.892
0
0
1672
1522
3902
5.082

5.072
18.191
4.000
400

TOTAAL
ONLINE

Totaal aantal deelnemers op locatie

2017

Websites en downloads
corporate website
overige websites
verkiezingswebsites
jaarverslag, downloads
totaal
Social media
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Youtube
totaal
TOTAAL

24.743
4.000
327

4.400

4.327

22.591

29.070

2017

2018

300.000
6.990.408
255.829
37

502.414
1.575.375
103.574
158
7.546.274

6.292
5.523
2.648
0
552

2.181.521
6.728
5.867
3.437
525
713

15.015

17.270

7.561.289

2.198.791

Informatiestand tijdens de
Docentendag Maatschappijleer

Organisatie
De raad van toezicht van ProDemos kreeg in 2018 een nieuwe voorzitter en er traden twee nieuwe
leden toe. De raad van advies nam afscheid van vier leden en verwelkomde drie nieuwe leden.
Vooruitlopend op de groei van het aantal bezoekers is het aantal medewerkers in dienst bij
ProDemos in 2018 licht gegroeid, tot 88 mensen in vaste dienst en 111 oproepkrachten.
In 2018 is een nieuw functiehuis ingevoerd en er was veel aandacht voor de invoering van
de nieuwe privacywetgeving.
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Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de
algemene gang van zaken binnen de
stichting ProDemos. In februari 2018 is
Wim Deetman opgevolgd door Ed Nijpels
als voorzitter en zijn Maria van de
Schepop en Daniëlle Woestenberg als
nieuwe leden toegetreden, waarmee de
Raad uit zeven personen bestaat. Deze
benoemingen zijn, zoals statutair is voor
geschreven, goedgekeurd door de
minister van BZK. De raad dient als
geheel een politiek en maatschappelijk
evenwichtige samenstelling te hebben,
divers naar geslacht, leeftijd en maatschappelijke en culturele achtergrond
van de leden, zodanig dat de stichting als
geheel een politiek-maatschappelijk
neutrale positie inneemt. Eén lid van de
raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.
In de raad als geheel moet ervaring
aanwezig zijn met ﬁnancieel toezicht.
Twee leden van de raad van toezicht
vormen de auditcommissie die het
contact met de accountant onderhoudt,

bijvoorbeeld over de jaarrekening van de
stichting.
De leden van de raad van toezicht worden
benoemd voor een periode van vier jaar.
De raad van toezicht stelt een rooster vast,
dat voorziet in periodiek aftreden van de
leden. Herbenoeming kan eenmaal voor
eenzelfde periode plaatsvinden. In
december 2018 is Robert Zaal herbenoemd. De leden kunnen voor bijgewoonde vergaderingen aanspraak maken
op een vacatiegeldregeling, conform het
Rijksbesluit vergoedingen adviescolleges
en commissies van 21 januari 2009, en
een vergoeding van gemaakte reiskosten.
De raad van toezicht van ProDemos
bestond op 31 december 2018 uit de
volgende personen:
• Drs. Ed Nijpels, voorzitter (oud-politicus
en voorzitter van het Klimaatberaad)
• Prof. dr. Henk Dekker, lid op voordracht
van de ondernemingsraad en tevens lid
auditcommissie (emeritus hoogleraar
politieke socialisatie Universiteit Leiden)

• Guikje Roethof, lid (algemeen secretaris
van de Amsterdamse Kunstraad en voormalig lid van de Tweede Kamer)
• Drs. Elvira Sweet, lid (zelfstandig consultant en voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuidoost)
• Drs. Robert Zaal, lid en tevens lid auditcommissie (directeur PeaceTech Lab NL
en voormalig directeur van RNW Media)
• Mr. drs. Maria van de Schepop, lid
(president van de rechtbank Noord
Nederland)
• Drs. Daniëlle Woestenberg MA, lid
(secretaris van het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken, ICO).
Op 7 februari 2019 is Henk Dekker afgetreden wegens het verstrijken van zijn
benoemingstermijn. Per diezelfde datum
is Hans Teunissen als nieuw lid toegetreden, op voordracht van de ondernemingsraad. Deze benoeming is, zoals
statutair voorgeschreven, goedgekeurd
door de minister van BZK. Op
www.prodemos.nl/rvt is meer informatie
over de leden te vinden, waaronder het
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rooster van aftreden en een volledig
overzicht van hun nevenfuncties.
De leden van de raad van toezicht hebben
in het verslagjaar meegelopen met een
scholierenprogramma en ook deelgenomen aan verschillende andere
activiteiten van ProDemos, zoals de Nacht
van de Dictatuur. Het inzicht van de
leden in de werkwijze van de organisatie
is hiermee verdiept; men was onder de
indruk van de kundige en inspirerende
aanpak waarmee een groot en divers
publiek wordt bereikt.

De raad van toezicht van ProDemos,
Guikje Roethof ontbreekt op de foto.

De raad kwam in het verslagjaar zesmaal
in reguliere vergadering bijeen. Vanzelfsprekend kwamen de gebruikelijke onderwerpen met betrekking tot inhoudelijk en
ﬁnancieel toezicht aan de orde, zoals het
Activiteitenprogramma, het meerjarenbeleid, het risicobeheer en de begroting
en jaarrekening. Op de agenda van de
raad staan altijd de kwartaalcijfers, voorzien van een toelichting. De auditcommissie uit de raad heeft zich in een aparte
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vergadering, in aanwezigheid van de
externe accountant, gebogen over de
jaarrekening 2018.
De raad stond in 2018 indringend stil bij
de grote uitdagingen waarvoor ProDemos
zich gesteld ziet in de vorm van de
komende renovatie van het Binnenhof en
de sterke groei van de scholierenprogramma’s. Elke vergadering geeft de directie
zowel mondeling als via schriftelijke
rapportages inzicht in de voorbereidingen
die de organisatie daarvoor treft. Het gaat
daarbij onder andere om personele uitbreidingen, de ontwikkeling van nieuwe
programma’s, doelgroepenonderzoek en
het mogelijk maken van gratis vervoer
naar Den Haag. Ook de ﬁnanciële aspecten
komen hierbij aan de orde, zoals de verhoging van het toegestane reserveplafond en
benutting van de reserves, en de besteding
van de groeiende subsidiebijdrage zoals
voortvloeiend uit het regeerakkoord. De
raad van toezicht wordt ook geïnformeerd
over hoe ProDemos zich hierbij als uitvoeringsorganisatie verhoudt tot de verschil-

lende belanghebbenden, zoals de beide
Kamers der Staten Generaal en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Een delegatie van de raad
van toezicht heeft een werkbezoek afgelegd aan de toekomstige tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, waarbij ook
inzicht is verkregen in de voor de scholierenprogramma’s beoogde faciliteiten.

dische beletselen voor een dergelijke
samenwerking lijken te zijn; deze worden
voor de toekomst dan ook niet uitgesloten. Een belangrijk voorbehoud ligt
overigens in de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid, die bij ProDemos dient te
blijven liggen. Het handhaven van de
kwaliteitsstandaard voor de StemWijzers
is belangrijker dan het behalen van een
bepaald marktaandeel.

De raad heeft samen met de directie stil
gestaan bij de strategie van de organisatie
voor de StemWijzer. Er zijn inmiddels
diverse aanbieders van (gratis) stemhulpen op de markt, waarmee het verdienmodel van de StemWijzer enigszins onder
druk is komen te staan. Mede om deze
reden is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ingegaan op een verzoek
tot samenwerking met een grote mediapartij. De raad drong aan op een juridische toets op deze vorm van samenwerking, vanuit onder meer
mededingingsrechtelijk oogpunt.
Uitkomst van deze toets is dat er geen juri-

De raad wordt daarnaast via themapresentaties over belangrijke onderwerpen bijgepraat. Dat gebeurde onder
andere voor de activiteiten die ProDemos
samen met vele partners onderneemt
voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Ook over de wijze waarop ProDemos,
in opdracht van het ministerie van BZK,
uitvoering geeft aan de pilot van het
Kennispunt lokale politieke partijen is
een presentatie aan de raad gegeven.
De raad van toezicht heeft in haar
vernieuwde samenstelling in 2018 geen
zelfevaluatie gehouden; zij is voornemens
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Raad van advies
in 2019 een zelfevaluatie te houden en in
2020 een evaluatie onder leiding van een
externe deskundige te houden. Bovendien
zal de raad betrokken zijn bij de externe
visitatie die in het voorjaar van 2019
plaatsvindt.
Ter gelegenheid van het afscheid van Wim
Deetman als voorzitter van de raad van
toezicht is de door Sandra Rottenberg
geschreven publicatie Als een huis; vijftien
jaar bouwen aan ProDemos – Huis voor
democratie en rechtsstaat verschenen. Het
verhaalt hoe ProDemos tot stand is
gekomen en welke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen daarbij van belang
waren.

De raad van advies kan de directie
gevraagd en ongevraagd adviseren over
de koers en strategie van de stichting. De
raad bestaat volgens de statuten uit een
voldoende aantal deskundigen op het
gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik.
De voorzitter en de leden van de raad van
advies worden benoemd door de raad van
toezicht, op voordracht van de directeur,
die daarover vooraf de raad van advies
heeft gehoord. De leden worden voor een
periode van vier jaar benoemd en kunnen
eenmaal worden herbenoemd. Ook zij
kunnen voor bijgewoonde bijeenkomsten
aanspraak maken op de eerdergenoemde
vacatiegeld-regeling naar rijksmodel en
op een vergoeding van gemaakte reiskosten.
De raad van advies kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Tijdens een dinerpensant is met de raad van toezicht en
het managementteam van ProDemos van
gedachten gewisseld over afspiegeling en

representatie in de democratische rechtsstaat en hoe ProDemos daaraan (meer)
zou kunnen bijdragen. Dit naar aanleiding van presentaties van wetenschapper
Armen Hakhverdian en journalist Lamyae
Aharouay. De tweede bijeenkomst stond
in het teken van public affairs (ofwel
lobbyen), een vakgebied dat raakt aan
machtsverhoudingen en processen
binnen het openbaar bestuur en daarom
relevant is voor ProDemos.
Daarnaast werd diverse malen op ad-hoc
basis de expertise van verschillende
leden van de raad ingeroepen, bijvoorbeeld in het modereren van bijeenkomsten en bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek.
Wegens het terugtreden van Paul van
Vlijmen, Therese Carpay, Jeroen van
Dommelen en Jan Hoekema heeft de Raad
van Toezicht in overleg met de directie en
de voorzitter van de Raad van advies drie
nieuwe leden geworven, te weten Emile
Roemer (oud-Tweede Kamerfractievoor-
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zitter en waarnemend burgemeester van
Heerlen), Sarah Heijse (directeur van het
Airborne Museum in Oosterbeek) en
Hanneke Tuithof (vakdidacticus geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en
lector didactiek van de gammavakken
aan Fontys Hogeschool). Zij bezitten
expertise op het vlak van respectievelijk
het lokaal bestuur, publieksbereik en
onderwijsdidactiek en kunnen daarmee
een belangrijke bijdrage leveren aan het

werk van ProDemos. Naast deze drie
nieuwe leden bestond de raad op
31 december 2018 uit de volgende
personen:
• Drs. Frans Weisglas, voorzitter (oudTweede Kamervoorzitter en actief als
adviseur, trainer en spreker)
• Prof. dr. Remieg Aerts, lid (hoogleraar
Nederlandse Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam)

• Mr. Domenica Ghidei, lid (plv. lid College voor de Rechten van de Mens)
• Prof. mr. Jenny Goldschmidt, lid (ouddirecteur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de
Universiteit Utrecht en emeritus hoogleraar)
• Prof. dr. Tom van der Meer, lid (hoogleraar Politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam)
• Mr. Martijn Polak, lid (raadsheer civiel
bij de Hoge Raad)
• Mr. Heleen Rutgers, lid (plaatsvervangend hoofdoﬃcier van justitie
arrondissementsparket Midden-Nederland)
• Prof. dr. Arco Timmermans, lid (hoogleraar Public Affairs aan de Campus
Den Haag -Universiteit Leiden)
• Prof. dr. Sarah de Lange (hoogleraar
Politicologie en bijzonder hoogleraar op
de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam).
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Interne organisatie en bedrijfsvoering
Directie
De directeur-bestuurder van ProDemos is
Eddy Habben Jansen en Roelof Martens is
de adjunct-directeur.
ProDemos volgt de Governance Code
Cultuur, een instrument voor goed
bestuur en toezicht in de cultuursector.
In 2018 is ProDemos gestart met een
zelfevaluatie, ter voorbereiding op de
externe visitatie die in 2019 in opdracht
van de minister van BZK wordt uitgevoerd.

Medewerkers
ProDemos volgt de cao Sociaal Werk,
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De cao-schalen gelden ook
voor de directeur-bestuurder.
ProDemos had op 31 december 2018 88
medewerkers in dienst, in totaal 62,46
fte’s, en daarnaast 111 oproepkrachten
voor in totaal 32.154 uur, een lichte
toename ten opzichte van het voorgaande

jaar. Met deze toename wordt geanticipeerd op de groei van het aantal leerlingen dat ProDemos bezoekt. Het relatief
grote aantal oproepkrachten wordt
ingezet om met name de scholierengroepen in Den Haag en op locatie te
begeleiden. Er zijn twee teamhoofden die
het groeiende korps begeleiders
aansturen. De formatie van kantoormedewerkers is licht gegroeid, het gaat hierbij
onder andere om een kleine uitbreiding
van de formatie voor onderzoekers en
medewerkers die de activiteiten van
ProDemos op locatie, dus buiten Den
Haag, aansturen. Het managementteam
is juist met één persoon verminderd.
Daarnaast is er een evenemententeam
opgericht.

Diversiteit

16 collega’s met een urencontract traden
in 2018 uit dienst, evenals 20 medewerkers met een nulurencontract. Aangenomen werden 5 nieuwe collega’s met
een urencontract en 11 oproepkrachten
kregen een urencontract. Daarnaast zijn
45 nieuwe oproepkrachten aangenomen.

Het diversiteitsbeleid bij ProDemos is
sterk in ontwikkeling. ProDemos is het
‘huis voor de democratie en rechtsstaat’
voor alle inwoners van Nederland. Het is
daarom belangrijk dat burgers zich in de
organisatie (kunnen) herkennen en
ProDemos streeft dan ook naar diversiteit
in haar personeelsbestand. Zowel binnen

Het ziekteverzuim was in 2018 5,5% en er
waren 8 langdurig zieken.
In 2018 is een nieuw functiehuis ingevoerd voor de medewerkers van
ProDemos, waarmee beter kan worden
ingespeeld op mogelijke ontwikkelingen
in functies in de nabije toekomst. Het
betreft een meer generiek functiehuis,
waarmee bijvoorbeeld nieuwe functies
makkelijker in te passen zijn in de
bestaande functieomschrijvingen.
De diagrammen op de volgende pagina
geven een beeld van het personeelsbestand van ProDemos.
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WERKNEMERS MET URENCONTRACT

OPROEPKRACHTEN MET
NULURENCONTRACT
> 61
6,8% (6)

51–60
18,2% (16)

vrouwen

vrouwen

44,3% (39)

48,6% (54)

41–50
22,7% (20)

parttime
85,2% (75)

31–40
22,7% (20)

mannen

mannen

55,6% (49)

51,4% (57)

<30
29,5% (26)

mannen
fulltime
14,7% (13)

53,8% (7)

vrouwen
46,2% (6)

verdeling man/vrouw

verdeling fulltime/parttime

verdeling leeftijd

verdeling man/vrouw

2018

2018

2018

2018

Organisatie

de organisatie als in de uitvoering van
programma’s zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke aandachtspunten.
ProDemos heeft al een aanbod voor een
grote diversiteit aan doelgroepen. In 2019
worden de aanpak en prioriteiten op het
gebied van diversiteit opnieuw vastgesteld. De Code Culturele Diversiteit
vormt hierbij de leidraad.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad van ProDemos
bestond op 31 december 2018 uit Bas
Banning (voorzitter), Huub Kappert
(secretaris), Iftin Abokor, Brahim Fattah,
Jannes Herman Mostert, Merel van Rees
en Esma Kaddouri . De ondernemingsraad komt ongeveer zesmaal per jaar
bijeen en voert ongeveer even vaak
overleg met de directie van ProDemos.
Jaarlijks vindt er een achterbanraadpleging plaats.
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Vertrouwenspersonen en
integriteit
ProDemos biedt medewerkers de mogelijkheid om zowel intern als extern melding
te doen op het gebied van integriteit en
ongewenste omgangsvormen. De
vertrouwenspersonen ongewenste
omgangsvormen binnen ProDemos zijn

Tatjana Meijvogel-Volk en David Muntslag. Tevens is er een externe klachtencommissie voor het geval een klacht niet
door ProDemos zelf behandeld kan
worden of wanneer een medewerker
liever een externe wil raadplegen over de
klacht. En er is een interne meldregeling
conform de wet Huis voor Klokkenluiders.

Jaarverslag 2018

152

ORGANOGRAM
Medewerkers met vast contract per 31 december 2018

Raad van Toezicht
7 personen

Raad van Advies
12 personen

Directie

Directiesecretaris

2 werknemers – 1,50 fte

1 werknemer – 0,78 fte

Communicatie
5 werknemers – 4,33 fte

Bedrijfsvoering
13 werknemers – 10,22 fte

Financiën
2 werknemers – 1,77 fte

Bezoekersdienst

Educatieve dienst

ProDemos op locatie

Academie

36 werknemers – 20,64 fte
40 oproepkrachten

8 werknemers – 6,69 fte

11 werknemers – 8,32 fte
69 oproepkrachten

8 werknemers – 6,31 fte
1 oproepkracht

Organisatie
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Veiligheid en
risicobeheersing
ProDemos hanteert een risicomatrix
waarin risico’s zo volledig mogelijk in
kaart worden gebracht en gewogen. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om risico’s die
betrekking hebben op de kwaliteit van
onze taakuitvoering, maar ook om risico’s
van ﬁnanciële of technische aard. De
matrix wordt periodiek geactualiseerd en
besproken in het managementteam en de
raad van toezicht. In 2018 heeft de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), die in mei in werking is getreden,
veel aandacht gekregen. Bij de invoering
heeft ProDemos zich laten bijstaan door
een extern adviseur. Medewerkers zijn
voorgelicht over de diverse aspecten van
de AVG en over het belang van de borging
van privacy in de dagelijkse gang van
werkzaamheden. Er is een verwerkingsregister aangelegd, er zijn instructies en
privacyverklaringen opgesteld en met
leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Er is een strategie digitale veiligheid die
de staat van beveiliging van de ICT-infrastructuur beschrijft en periodiek wordt
bijgewerkt. Vanwege het van kracht
worden van de AVG maar ook vanwege de
toegenomen dreiging van cyberaanvallen
zijn de beveiligingsmaatregelen voor de
ICT-infrastructuur en de websites in 2018
naar een hoger niveau gebracht.
In het kader van de bedrijfshulpverlening
beschikte ProDemos, op 31 december
2018 over 16 gediplomeerde bhv’ers
(bedrijfshulpverleners). Daarnaast wordt
ook het overige personeel getraind in de
omgang met calamiteiten en wordt er een
calamiteitenregister bijgehouden.

Financiële
kerncijfers
Uit de financiële kerncijfers blijkt dat ProDemos in 2018 een bescheiden positief resultaat heeft
behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves. In 2018 ontving ProDemos naast de
reguliere subsidie verschillende aanvullende subsidies, waaronder een extra subsidie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken om voorbereidingen te kunnen treffen voor de groei van de
scholierenaantallen in Den Haag. In dit onderdeel is ook een overzicht opgenomen van de kosten
en financiering van de gesubsidieerde activiteiten (per activiteitengroep weergegeven in het
onderdeel Activiteiten).
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Financiële kerncijfers 2018
BALANS PER 31 DECEMBER

2017

2018

24.983
1.608.367
683.187
2.473.338

5.219
1.382.121
662.547
3.192.658

4.789.875

5.242.545

2.709.650
66.000
776.875
1.237.350

2.997.961
75.000
606.139
1.563.445

4.789.875

5.242.545

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Vaste activa
Voorraden, kosten lopende projecten en kortlopende vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Algemene reserve en egalisatiereserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en voorschotten projecten

Financiën

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2017
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2017

2018

4.312.000
1.941.700
953.301
1.081.754
32.503

4.403.000
1.982.300
959.683
1.500.027
64.675

8.321.258

8.909.685

4.369.194
240.194
358.147
238.071
2.354.420
35.007

4.935.454
263.402
388.677
207.046
2.795.201
25.594

7.595.033

8.615.374

Saldo voor belastingen

726.225

294.311

Vennootschapsbelasing

15.000

6.000

SALDO

711.225

288.311

BATEN
Subsidie BZK
Subsidie Tweede Kamer
Baten gesubsidieerde activiteiten
Baten overige opdrachten en subsidies
Overige baten

LASTEN
Salariskosten en overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afschrijvingen
Kosten activiteiten
Financiële baten en lasten
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Financiering activiteiten 2018
GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
– Scholieren naar Eerste en Tweede Kamer
– Bezoekers van het Binnenhof
ProDemos op school
Gemeenten, provincies en waterschappen
ProDemos en gerechtelijke instellingen
ProDemos online
Publieksbijeenkomsten
Kennisontwikkeling
TOTAAL

interne
uitvoeringskosten

externe
uitvoerings
kosten

opbrengsten
activiteiten

ontvangen
subsidie

totaal
ontvangen
inkomsten

egalisatiereserve

1.798.369
709.032
256.095
725.400
255.237
32.267
593.597
625.403

826.164
412.866
276.687
145.629
8.956
36.726
167.726
227.629

–132.212
–520.793
–75.734
–176.046
–2800
0
–52.098
0

–2.592.694
–625.313
–475.455
–722.972
–271.920
–71.772
–737.788
–887.386

–2.724.906
–1.146.106
–551.189
–899.018
–274.720
–71.772
–789.886
–887.386

–100.373
–24.208
–18.407
–27.989
–10.527
–2.779
–28.563
–34.354

4.995.400

2.102.383

–959.683

–6.385.300

–7.344.983

–247.200

Financiën
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ACTIVITEITEN IN OPDRACHT OF OVERIGE SUBSIDIES

Programma’s rond Eerste en Tweede Kamer
– Scholieren naar Eerste en Tweede Kamer
– Bezoekers van het Binnenhof
ProDemos op school
Gemeenten, provincies en waterschappen
ProDemos en gerechtelijke instellingen
ProDemos online
Publieksbijeenkomsten
Kennisontwikkeling
TOTAAL

interne
uitvoeringskosten

externe
uitvoerings
kosten

ontvangen
inkomsten

saldo t.b.v.
algemene
reserve

92.865
24.915
22.118
364.375
0
201.663
60.162
0

142.620
4.693
976
291.745
0
227.591
25.193
0

–250.000
–19.515
–29.009
–703.656
0
–432262
–65.585
0

–14.515
10.093
–5.915
–47.536
0
–3.008
19.770
0

766.098

692.818

–1.500.027

–41.111

Colofon
Graﬁsche vormgeving
Puntspatie [bno], Amsterdam
Foto’s
Foto’s Bart van Vliet, behalve onderstaande en foto’s van ProDemos
Jorn Baars (p. 18)
Wilmar Dik (p. 28–29)
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
T 070 75 70 200
E info@prodemos.nl
I www.prodemos.nl

