
Mavo 2    Erasmus College op bezoek bij Tweede Kamer 

Leerlingen van Mavo 2 van het Erasmus College hebben op 30 januari 
een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Ze hebben daar 
meegedaan aan het programma “Politiek in vogelvlucht”, verzorgd door 
Pro Demos. 

In de lessen geschiedenis en wereldoriëntatie op school krijgen de 
leerlingen te horen wat voor een rol de politiek speelt in het dagelijks 
leven. Bij het bezoek aan de Tweede Kamer kunnen de leerlingen zien 
hoe het er in de praktijk aan toegaat in “Politiek Den Haag”.  
Ook namen ze deel aan het zgn. DemocratieLAB.  
Dit is een interactieve tentoonstelling waarin de leerlingen aan de hand 
van opdrachten hun houding ten opzichte van de Democratie 
onderzoeken. Met een tablet gaan ze de diverse onderdelen in het lab 
langs. Op de tablet lezen ze de opdrachten en verwerken ze hun 
antwoorden.  
Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:  
‘Wat vind ik belangrijk in een democratie?’,  
‘Hoever zou ik gaan met politiek actievoeren?’ en  
‘Wat zou de taak van de overheid moeten zijn?’ 

Naar aanleiding hiervan voerden de leerlingen onderling verhitte 
discussies over talloze politieke onderwerpen, die met het dagelijkse 
leven te maken hebben.  
Het werd de leerlingen duidelijk dat zij zelf ook deel uitmaken van de 
samenleving. Ook beseften zij dat de politiek over hen ook belangrijke 
besluiten neemt. 

Aan het einde kregen de deelnemers een certificaat met feedback op 
hun keuzes en antwoorden. Natuurlijk stond ook een bezoek aan de 
Tweede Kamer zelf op het programma.  
Nadat de vele vragen tot tevredenheid waren beantwoord, volgden een 
wandeling over het Binnenhof en in groepjes een historische speurtocht 
door het centrum van Den Haag. 

Na afloop was iedereen het over 1 ding eens: “ Politiek Den Haag was 
vandaag nu eens niet de Ver van mijn bed show ”!


