Bezoek met je schoolklas

DEN HAAG

stad van vrede en recht

Den Haag is het politiek centrum van Nederland en wordt gezien als de
wereldhoofdstad van vrede en recht. Naast de Nederlandse regering en
ambassades zijn er ook vele internationale instanties gevestigd.
Het Vredespaleis, ProDemos, Humanity House, de Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie in Nederland en het Informatiebureau van het Europees
Parlement hebben de handen ineen geslagen en bieden middels deze brochure
meer informatie over hun programma´s voor basisschoolleerlingen, middelbare
scholieren en mbo-studenten. Zo kun jij als leraar een mooi bezoek aan Den Haag
samenstellen en goed geïnformeerd op stap gaan met je leerlingen!
Tot snel!

Het Vredespaleis is al zo´n
100 jaar het boegbeeld van
vrede en gerechtigheid. In
het monumentale gebouw
zijn verschillende instanties
gevestigd, zoals het Internationaal
Gerechtshof en het Permanent
Hof van Arbitrage, die dagelijks
bezig zijn met het oplossen
van internationale geschillen
en daarmee bijdragen aan
wereldvrede.
Het Vredespaleis biedt
verschillende interactieve
programma´s aan voor leerlingen
rondom het thema ´Vrede door
recht(spraak)´. Het programma
wordt in overleg met de
begeleider afgestemd op het
niveau van de groep. De groep
wordt ontvangen in het bezoekerscentrum en krijgt, indien er geen rechtszittingen
plaatsvinden, een kijkje in de entreehal en een van de rechtszalen. Aanmelden voor
een educatief programma kan via de website.
Groepsbezoeken met rondleiding zijn mogelijk op maandag tussen 10 en 14 uur en
op dinsdag om 9 uur. Van november t/m half maart ook op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 9 en 11 uur.
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

50-60 minuten
€85 groepsbezoek met rondleiding
Max. 25 leerlingen per groep
1 vanuit school

Het bezoekerscentrum (zonder rondleiding) is gratis toegankelijk van dinsdag t/m
zondag. Reserveren is niet nodig.
Contactgegevens		
070 30 242 42
Carnegie-Stichting
Carnegieplein 2
reception@carnegie-stichting.nl
2517 KJ Den Haag
https://www.vredespaleis.nl
Vredespaleis
@SeePeacePalace

De naam verklapt het al een
beetje. ProDemos legt uit hoe
politiek, rechtsstaat en democratie
in hun werk gaan, en vertelt hoe
je zelf invloed kunt uitoefenen in
Nederland en Europa. ProDemos
maakt het politieke systeem
behapbaar voor de tienduizenden
scholieren die jaarlijks gratis een
dag meelopen. Door o.a. bezoekjes
aan de Tweede Kamer en het
Binnenhof en eventueel aan de
Eerste Kamer, een rollenspel, quiz,
of zoektocht zorgt ProDemos
voor een educatieve en leerzame
dag. ProDemos biedt onderstaande programma´s gratis aan. Ze kunnen online
gereserveerd worden via www.prodemos.nl:
Politiek
Duur
Aantal leerlingen
Begeleiders

(havo/vwo, vmbo, mbo)
5 à 6 uur, dagprogramma
Max. 30 leerlingen per groep
1 à 2 vanuit school

Politiek in Vogelvlucht
Duur
Aantal leerlingen
Begeleiders

(havo/vwo, vmbo, mbo)
3 uur, ochtend- of middagprogramma
Max. 30 leerlingen per groep
1 à 2 vanuit school

Politiek in Praktijk
Duur
Aantal leerlingen
Begeleiders

(praktijkonderwijs, vmbo bb/kb, mbo niveau 1)
3 uur, ochtend- of middagprogramma
Max. 30 leerlingen per groep
1 à 2 vanuit school

Dagje Binnenhof en
Madurodam
Duur
Aantal leerlingen
Begeleiders

(Groep 7 en 8 van de basisschool)
4 uur, ochtend- of middagprogramma
Max. 30 leerlingen per groep
1 à 2 vanuit school

Contactgegevens		
070 75 702 00
ProDemos – Huis voor
democratie en rechtsstaat
info@prodemos.nl
Hofweg 1H
www.prodemos.nl
2511 AA Den Haag
ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
@ProDemos

De educatieprogramma´s van
Humanity House maken thema´s
als rampen, oorlog en vluchtelingen
bespreekbaar en maken leerlingen
bewust van de keuzes die er
zijn als het gaat om vrede en
veiligheid in de wereld. Zo willen we
wereldburgerschap een stevige plek
in het Nederlandse onderwijs geven
en zorgen dat leerlingen zich beter
verplaatsen in en een eigen mening
vormen over vluchtelingen wereldwijd.
Ervaringsreis: Maak van je leerling
een wereldburger!
Een reis door het Humanity House laat je ervaren hoe het is om te moeten
overleven in een gebied waar een conflict heerst of een ramp heeft
plaatsgevonden.
Geschikt voor
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

Basisschool (groep 7 en 8), vmbo, havo, vwo en mbo
90 minuten
€110 per groep
Max. 30 leerlingen per groep
2 vanuit school

Humanity Game: Wie speelt het spel slim?
In een fictief vluchtelingenkamp nemen je leerlingen zelf de moeilijke beslissingen
waar hulpverleners dagelijks voor staan. Hoe zouden zij de hulp inschatten in het
gewapende conflict in Syrië, de uitbraak van Ebola, de tyfoon in de Filipijnen en de
aardbeving in Haïti? Tijdens de Humanity Game ervaren leerlingen de dilemma´s bij
het bieden van noodhulp in rampgebieden.
Geschikt voor
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

Basisschool (groep 7 en 8), vmbo havo, vwo en mbo
60 minuten
€95 per groep
Max. 30 leerlingen per groep
2 vanuit school

Contactgegevens		
070 31 00 050
Humanity House
Prinsegracht 8
educatie@humanityhouse.org
2512 GA Den Haag
www.humanityhouse.org
humanityhouse
@humanityhouse

De Europese Commissie is het dagelijkse bestuur van
de Europese Unie. In elke lidstaat heeft de Europese
Commissie een Vertegenwoordiging, dus ook in
Nederland.
De Europese Verhalenkoffer
Voor de basisschool is er de Europese
Verhalenkoffer, een koffer vol gesproken
verhalen en vragen. Er zijn 8 verhalen voor
groep 5/6 (zo vertelt de boer´n Klomp over
landbouw) en 10 verhalen voor groep
7/8 (luister naar de Kaart die vertelt over
de EU-lidstaten). Ze zijn aangepast
aan de huidige lesmethodes en zijn
in te zetten bij lessen aardrijkskunde
en geschiedenis. De daadwerkelijke
Verhalenkoffer is in het hele land te leen,
maar kan ook digitaal gebruikt worden.
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

15-20 minuten per verhaal (incl. vragen)
Gratis
Hele klas
1 vanuit school

Rollenspel EU besluitvorming
Laat jouw leerlingen kennis maken met de praktische besluitvormingsprocedures in
de EU en van dichtbij ervaren hoe lastig het onderhandelen is. De standaardversie
van het rollenspel focust vooral op de rol van de lidstaten in de Raad. Geschikt voor
leerlingen van de laatste klassen middelbare school en studenten. Meedoen aan
het rollenspel kan in Den Haag of gewoon in de klas.
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

75 minuten
Gratis
Min. 16 - max. 28 leerlingen per groep
1 à 2 vanuit school

Contactgegevens		
070 31 353 00
Europese Commissie
Vertegenwoordiging
comm-nl-den-haag@ec.europa.eu
in Nederland
www.eu.nl → onderwijs
Korte Vijverberg 5-6
EUinNL
2513 AB Den Haag
@EUinNL

Het Europees Parlement (EP)
heeft een Informatiebureau
in elk land van de Europese
Unie, zo ook in Nederland.
Neem je leerlingen hiermee
naartoe om meer te leren over
de bezigheden van het EP, de
Nederlandse Europarlementariërs
en over het belang van Europese
democratie in het dagelijks leven
van de jongeren.
Quiz en film
Hoe wordt de Nederlandse
burger in de Europese Unie
vertegenwoordigd en vice versa? Hoe werkt het Europese besluitvormingsproces
eigenlijk? En wie zijn de Nederlandse Europarlementariërs en wat doen ze? Deze en
andere onderwerpen komen op een leerzame, interactieve en leuke wijze aan bod
in een presentatie en een daaropvolgende quiz.
De leerlingen krijgen tevens een film te zien: ´Wie bepaalt de regels in de EU?´,
ingesproken door presentator Jan Versteegh. In de film worden allerlei aspecten van
de Europese democratie behandeld, zoals bestuur, mensenrechten en de euro.
Dit programma houdt rekening met het kennisniveau van de leerlingen en wordt
op maat gemaakt voor vmbo, havo/vwo en mbo.
Duur
Prijs
Aantal leerlingen
Begeleiders

Ca. 75 minuten
Gratis
Hele klas
1 vanuit school

Contactgegevens		
070 313 54 00
Informatiebureau van
het Europees Parlement
epdenhaag@ep.europa.eu
in Nederland
www.europeesparlement.nl
Korte Vijverberg 5-6
Europees.Parlement.Nederland
2513 AB Den Haag
@EPinNL

NIVEAUS
PROGRAMMA´S

VREDESPALEIS

PRODEMOS

HUMANITY
HOUSE
EUROPESE
COMMISSIE
VERTEGENWOORDIGING
EUROPEES
PARLEMENT
INFORMATIEBUREAU

BASIS
SCHOOL

KOSTEN

GROEPS
GROOTTE

BEGELEIDERS
(VANUIT
SCHOOL)

√

€85

Max. 25

1

√

Gratis

Max. 25

1

Gratis

Max. 30

1à2

√

Gratis

Max. 30

1à2

3 uur

√

Gratis

Max. 30

1à2

4 uur

√

Gratis

Max. 30

1à2

DUUR

VMBO

HAVO/
VWO

MBO

Op maat gemaakt, met
rondleiding (ma t/m do) op
beperkte tijden

√

√

√

50-60 min.

Bezoekerscentrum, geen
rondleiding (di t/m zo)

√

√

√

30-45 min.

Politiek

√

√

√

5 à 6 uur

Politiek in
Vogelvlucht

√

√

√

3 uur

Politiek in Praktijk

PRAKTIJK
ONDERWIJS

DAGDEEL

√

DAG

HALVE
DAG

√

Dagje Binnenhof
en Madurodam

√

Ervaringsreis

√

√

√

√

90 min.

√

€110

Max. 30

2

Humanity Game

√

√

√

√

60 min.

√

€110

Max. 30

2

Verhalenkoffer

√

15-20 min.
per verhaal

√

Gratis

Hele klas

1

Rollenspel EU besluitvorming

√

√

√

75 min.

√

Gratis

Min. 16 max. 28

1à2

Presentatie
met film en quiz

√

√

√

ca. 75 min.

√

Gratis

Max. 60

1

