ISK: Verslag van een bezoek aan Den Haag, 18 januari 2017
Woensdag 18 januari ging groep C van de ISK (Internationale Schakelklassen) op excursie naar de
prachtige Hofstad. Eenmaal aangekomen in ’s-Gravenhage hebben we met de leerlingen een bondige
stadswandeling gehouden langs wat hoogtepunten van de binnenstad. De bevroren Hofvijver zorgde
voor een pittoresk aanzicht. De beelden van Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt en Johan
de Witt passeerden allemaal de revue evenals de manier waarop deze politici tragisch ten einde zijn
gekomen. Bij een bezoek aan de hoofdstad van de provincie van Zuid-Holland mag een trip naar
paleis Noordeinde natuurlijk niet ontbreken. Helaas was Willem-Alexander op dat moment niet aan
het werk. Na een korte pauze waarin de leerlingen een ander hoogtepunt hebben bezocht
(McDonalds Buitenhof), was het tijd voor het middagprogramma van ProDemos. De leerlingen
werden warm onthaald door een bijzonder leuke rondleider die zelf een niet-westerse achtergrond
had. Na een korte uitleg vertrokken we richting de Ridderzaal die we ook van binnen mochten
aanschouwen. De leerlingen wisten zo veel al over Prinsjesdag vanuit de lessen Levo/M&M,
ontzettend leuk om te zien! Vervolgens vertrokken we richting de Tweede Kamer. Hier kregen we
uitleg over het reilen en zeilen van de Nederlandse politiek. Er was op dat moment een debat bezig
met minister Blok. Nadat de leerlingen dit proces hadden gezien was het tijd voor het laatste
onderdeel van het programma. Bij ProDemos moesten de leerlingen actief in een eigen fractie
overleggen over quizvragen waarna ze het antwoord moesten geven. Na deze lange, maar bijzonder
leervolle dag in die mooie stad achter de duinen was het weer tijd om richting Gouda te vertrekken.
De leerlingen waren erg enthousiast en vonden het programma van ProDemos erg leerzaam. Het
debat in de Tweede Kamer was qua taligheid lastig om te volgen, maar de vorm van het debat was
wel duidelijk te zien. Zo konden de leerlingen goed benoemen dat: er één spreker was, het debat via
de voorzitter werd gehouden, Kamerleden konden interrumperen. Dit belooft veel goeds voor de
excursie naar de gemeenteraad van Gouda waarbij de leerlingen zelf mogen debatteren!

