Overijssel doet mee!
Beleef de democratie!

Overijssel doet mee!
Een democratie functioneert pas
goed als inwoners, jong en oud, zich
erbij betrokken voelen. Daar kun je
niet vroeg genoeg mee beginnen.
Daarom is het van belang dat we
jongeren méér betrekken bij de
democratie.
Vanuit de provincie Overijssel laat
Overijssel doet mee! hen zien hoe de
politiek werkt en hoe het
gemeentelijke, provinciale en
landelijke beleid tot stand komt.
Actief ervaren staat hierbij voorop.
Dat gebeurt in Democratiespelen,
Provinciespelen, gastlessen,
debatwedstrijden en in een Escape
Room. Tijdens deze activiteiten is er
volop ruimte om met politici in
gesprek te gaan. Jongeren en politici
bespreken hoe ze, naast stemmen,
nog meer betrokken kunnen zijn bij
of invloed kunnen uitoefenen op de
besluitvorming in provincie en
gemeente.

U kunt met uw klas gratis
deelnemen aan één of meerdere
activiteiten. De activiteiten zijn
geschikt voor jongeren vanaf
ongeveer 15 tot 22 jaar. We streven
ernaar dat de activiteiten zo weinig
mogelijk tijd en voorbereiding
vragen van de docenten.
Bij de uitvoering van de meeste
activiteiten werkt de provincie
Overijssel nauw samen met
ProDemos, Huis voor democratie en
rechtsstaat, en het gros van de
Overijsselse gemeenten.
www.overijsseldoetmee.nl
www.prodemos.nl

“Het actief ervaren staat voorop!”
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Democratiespel
Tijdens het Democratiespel kruipen
de deelnemers in de huid van een
politicus. Het spel begint met een korte
inleiding over de democratie en de
taken van zowel gemeente als
provincie en Rijk. Daarna wordt de
groep verdeeld in vijf politieke partijen.
De partijen gaan hun standpunt
bepalen over een voorstel van Gedeputeerde Staten of de gemeenteraad. Dat
kan over van alles gaan: van openbaar
vervoer tot festivals. De leerlingen gaan
vervolgens in de Statenzaal van het
provinciehuis of de raadzaal van een
gemeentehuis met elkaar en met een
politicus in debat.
Bij een spel in het provinciehuis neemt
een Statenlid tijdens het spel de rol
aan van een gedeputeerde. Bij een
spel in het gemeentehuis neemt een
raadslid de rol aan van wethouder. Een
van onze moderatoren begeleidt de
activiteit.
Doel van het Democratiespel is
de deelnemers te laten ervaren
hoe politieke besluitvorming in de
praktijk werkt. Daarnaast is er volop
gelegenheid om met het Statenlid of
raadslid in gesprek te gaan.
Samen met een aantal gemeenten en
ProDemos organiseert Overijssel doet
mee! een aantal Democratiespelen in
het provinciehuis of gemeentehuis.
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Het spel kan gespeeld worden met
minimaal 12 en maximaal 30 (jonge
of volwassen) deelnemers. Voor
scholen buiten Zwolle die naar het
provinciehuis komen bieden we gratis
busvervoer aan.
Tijdsinvestering:
2 uur (exclusief reistijd).
Locatie:
Statenzaal in het provinciehuis te Zwolle
of de raadszaal in een gemeentehuis.
Doelgroep:
Bovenbouw vmbo tl; bovenbouw
havo/vwo; mbo niveau 3/4; hbo; wo.
Planning:
Een Democratiespel kan gedurende
het gehele jaar plaatsvinden.
Ook voor volwassenen is dit spel
heel geschikt.
Voor scholen buiten Zwolle die naar het
provinciehuis komen bieden we gratis
busvervoer aan.
Tijdsinvestering:
3 uur (exclusief reistijd).
Locatie:
Statenzaal in het provinciehuis te Zwolle.
Doelgroep:
Bovenbouw vmbo tl; bovenbouw havo/
vwo; mbo niveau 3/4; hbo; wo.
Planning:
Een Democratiespel kan gedurende het
gehele schooljaar plaatsvinden. Ook voor
volwassenen is dit spel heel geschikt.
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Provinciespel
Bij het Provinciespel kruipen de
deelnemers in de huid van leden van
Provinciale Staten. Ze richten zelf
politieke partijen op en maken
korte partijprogramma’s.
De provincie ligt als plattegrond
midden in de Statenzaal.
De leerlingen gaan met elkaar
in debat en beslissen democratisch
over wat er in de provincie moet
komen. Zijn dat bedrijven? Of juist
veel groen? Niet alles kan, dus er
moeten keuzes gemaakt worden.
Na het debat stemmen ze over het
plaatsen van items in de provincie en
zo wordt de plattegrond langzaam
gevuld met items in de vorm van
bedrijven, woonwijken, wegen en
bossen.

Het spel kan gespeeld worden met
minimaal 12 en maximaal 30 (jonge)
deelnemers. Voor scholen buiten
Zwolle bieden we gratis busvervoer
aan.
Tijdsinvestering:
2 uur (exclusief reistijd).
Locatie:
Statenzaal in het provinciehuis
te Zwolle.
Doelgroep:
Praktijkonderwijs; vmbo bbl/kbl;
mbo niveau 1 t/m 4.
Planning:
Het Provinciespel kan gedurende
het gehele jaar plaatsvinden.

Het doel van het spel is om
leerlingen te laten ervaren dat
overleg, argumentatie, een
meerderheid vormen en
overeenstemming bereiken nodig
zijn in een democratie. Ook ervaren
ze dat mensen verschillende
belangen kunnen hebben. Net als
het Democratiespel geeft het
Provinciespel inzicht in politieke
besluitvorming.
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Gastles
Wat is het verschil tussen gemeente
en provincie? Hoe word je wethouder
of hoe word je Statenlid? Wat merken
leerlingen in hun dagelijks leven van
de overheid? En hoe kunnen ze daar
invloed op uitoefenen?
Tijdens een gastles vertelt een
raadslid (of Statenlid) wat de
democratie en het politieke werk
inhouden. De leerlingen leren wat het
verschil en de samenhang is tussen de
bestuurslagen in Nederland. Naast
kennisoverdracht is de interactie
tussen leerlingen en politici een
belangrijk onderdeel van de gastles.
Jongeren ervaren hoe ze, naast
stemmen, nog meer betrokken
kunnen zijn bij besluitvorming in
provincie en gemeente. Een
moderator begeleidt de gastles en
zorgt ervoor dat het gesprek tussen
de leerlingen en de politici goed
verloopt. De lessen worden aan het
niveau van de klas aangepast.
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Tijdsinvestering:
1 lesuur.
Locatie:
In de klas op uw eigen school.
Doelgroep:
Bovenbouw vmbo tl; bovenbouw
havo/vwo; mbo niveau 1 t/m 4;
hbo leerjaar 1 en 2.
Planning:
Een gastles kan gedurende
het gehele jaar plaatsvinden.
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Escape Room
Tijdens de Escape Room worden de
deelnemers opgesloten in de oude
Statenzaal aan de Zwolse Diezerstraat.
Binnen een uur moeten zij
verschillende puzzels oplossen waarbij
een reis door de democratische
geschiedenis van Overijssel wordt
gemaakt. De groepen moeten er alles
aan doen om de inwoners van
Overijssel tevreden te krijgen. De
groep die dit als eerst voor elkaar
krijgt, wint de titel ‘de baas van
Overijssel’.
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Tijdsinvestering:
1,5 uur (exclusief reistijd)
Locatie:
Oude Statenzaal,
Diezerstraat 80 in Zwolle
Doelgroep:
mbo 2/3/4
Bovenbouw havo/vwo
Planning:
De Escape Room kan het
hele jaar geboekt worden
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Debatwedstrijden
Overijssel doet mee! organiseert
jaarlijks debatwedstrijden. Dit doet
Overijssel doet mee! veelal in
samenwerking met ProDemos en
gemeenten.
Een grote debatwedstrijd is de
Overijssel Debat Award. Aan het eind
van het jaar starten de voorrondes, tot
nu door het spelen van Democratiespelen in gemeentehuis of
provinciehuis. Na een debatworkshop
doen de leerlingen mee aan de grote
eindfinale in het provinciehuis.
Lees actuele informatie over
de awardshow op
www.overijssel.nl/debataward2019
Tijdsinvestering:
Voor het meedoen van de Overijssel
Debat Award 2020 speelt u een
Democratiespel op een locatie in
overleg. Tijdens dit Democratiespel
wordt de beste debater van de klas
gekozen. Voor elke deelnemende
gemeente hanteren we dezelfde
casus voor het debat.
Tijdsduur: 2 uur.
Daarnaast kunt u een gastles over
democratie aanvragen. Het betreft een
‘standaard’ gastles die niet is
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toegespitst op een specifiek thema.
Dit is geen verplicht onderdeel voor
deelname. Aanmelden gastles
Tijdsduur: 1 uur.
De beste debater uit iedere klas
krijgt een gezamenlijke workshop
debatvaardigheden aangeboden.
De workshop vindt medio januari
op twee plekken plaats: in Zwolle
en in Hengelo.
Tijdsduur: 2 uur.
Exacte datum staat op onze site.
Locatie:
Statenzaal in het provinciehuis/
raadszaal in het gemeentehuis.
Doelgroep:
Bovenbouw vmbo tl; bovenbouw
havo/vwo; leerjaar 1 en 2 mbo
niveau 3/4.
Finale op vrijdag 24 januari 2020:
De finale van de Overijssel Debat
Award in het provinciehuis voor alle
‘beste debaters’.
Het ‘DemoCrazyFestival’ in het
provinciehuis voor alle leerlingen
die hebben meegedaan in het
voortraject. De finaledag start om
09.30 uur en eindigt om 14.30 uur.
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Informatie
Meer informatie

Gratis deelname

Voor meer informatie over het
programma Overijssel doet mee!
kunt u kijken op onze website
www.overijsseldoetmee.nl

Deelname aan alle activiteiten
van Overijssel doet mee! is gratis.
Via de website
www.overijsseldoetmee.nl
kunt u een deelnameformulier
per activiteit invullen.
Voor sommige activiteiten, zoals
gastlessen en Democratiespelen op
locatie, wordt u doorgeleid naar
het onlinesysteem van ProDemos.
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Met het programma Overijssel doet mee! laten de provincie Overijssel,
ProDemos en Overijsselse gemeenten jongeren vanaf 15 jaar en
volwassenen zien en ervaren hoe de democratie werkt, waar overheden
zich mee bezighouden en hoe beleid tot stand komt en hoe je daar
invloed op uit kunt oefenen.
2019-289

Uitgave: provincie Overijssel, juli 2019.

