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Het project Jongeren en
Politiek wordt elk jaar in
samenwerking met de
gemeente voor alle derde-
jaars mavoleerlingen van
Elzendaalcollege Gennep
georganiseerd. Het doel van
dit project is om jongeren
kennis te laten maken met
het werkveld van de gemeen-
te en de politiek.

Tijdens het project wor-
den diverse lokale politici
uitgenodigd die samen met
de leerlingen een actueel
vraagstuk van de gemeente
behandelen. De behande-
ling van dat vraagstuk wordt
aan het eind van de week
afgesloten met een heuse
raadsvergadering in de raad-
zaal van het stadhuis in Gen-
nep.

"Het bezoek aan de Twee-
de Kamer was een cadeautje
en daarmee een fantastische

afsluiting van dit project",
zegt Michel van den Heuvel,
projectcoördinator Jonge-
ren en Politiek. "De leerlin-
gen waren vooraf en tijdens
het bezoek aan de Tweede
Kamer oprecht geïnteres-
seerd en stelden een aantal
scherpe vraagstukken ter dis-
cussie.Zo vroegen zij Selçuk

Öztürk waarom hbo leerlin-
gen wel ov vergoeding ont-
vangen en mbo leerlingen
niet. Ook vroegen zij zijn
mening over de discussie
omtrent het sinterklaasfeest.
En bij toeval ging het Twee-
de Kamerdebat die dag ook
nog over de onderwijsbegro-
ting."  
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ELZENDAALCOLLEGE GENNEP 
OP BEZOEK IN DE TWEEDE KAMER

'Een dag om te onthouden'

PvdA aan het woord

Jongeren en Politiek

Door Lia Roefs (lid Provin-
ciale Staten Limburg) en
Theo Kersten (fractievoor-
zitter PvdA-Gennep) 

"De PvdA staat voor een
sterker en socialer Neder-
land.Een van onze doelen is,
dat elke jongere naar school
kan om het beste uit zichzelf
te halen.Investeren in onder-
wijs is daarom blijvend
nodig.

Goed onderwijs voor onze
jongeren is hun en onze
boterham van morgen.
Goed onderwijs is een voor-
waarde om later goed werk
te vinden met een fatsoenlijk
salaris. Wij, Lia Roefs en
Theo Kersten, hebben veel
plezier beleefd aan de lessen
die we vooraf aan het bezoek
aan Den Haag aan de leerlin-
gen hebben gegeven. Met

dertig vragen zijn we naar
Den Haag gegaan. Die vra-
gen geven een heel mooi
beeld van wat er bij deze jon-
geren leeft.

Het resultaat is dat de
scholieren van het Elzen-
daalcollege met hun vragen
op de agenda van de Tweede
Kamerfractie van de PvdA
zijn gekomen. Kamerleden
van de PvdA gaan de vragen

gebruiken bij hun werkbe-
zoeken aan scholen in
Nederland. Het bezoek aan
Den Haag was voor alle deel-
nemers zeer inspirerend.
Wij, de fracties van de PvdA-
Gennep, Limburg en Twee-
de Kamer willen de meiden,
jongens en docenten van het
Elzendaalcollege Gennep
dan ook hartelijk bedanken
voor deze mooie dag’’

Door Eva Guelen, leerling 4
mavo Elzendaalcollege
Gennep

"We kwamen aan in Den
Haag en liepen meteen rich-
ting het gebouw van de
Tweede Kamer. We waren
uitgenodigd om te lunchen
waar normaal alle politici
ook lunchen! We kregen lek-
ker eten en mochten onze
vragen stellen aan Tweede
Kamerlid Selçuk Öztürk.
Het was ook heel grappig om

te zien dat Emile Roemer
een paar tafels verderop zat
te lunchen. Vervolgens lie-
pen we naar ProDemos, de
organisatie die ons een rond-
leiding gaf. We moesten ons
opsplitsen in teams en een
politieke quiz doen waar je
heel veel van leerde.Het leu-
ke was dat alle teams best
fanatiek waren! Toen liepen
we naar het Binnenhof en
namen we een kijkje in de
Ridderzaal.Heel gaaf om dit
in het echt te zien in plaats

van met Prinsjesdag op tele-
visie. Tenslotte namen we
een plekje in op de publieks-
tribune tijdens een vergade-
ring van de Tweede Kamer.

Het was een super leuke
dag met onze klas.En ik heb
veel geleerd over de politiek,
omdat je alles met eigen
ogen zag.Ik vond het heel tof
dat we werden uitgenodigd
voor de lunch omdat dit niet
zomaar mogelijk is.Kortom,
een geslaagde dag die ik niet
zomaar zal vergeten!"

Lunchafspraak
GENNEP - In april van dit jaar bracht Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van PvdA een
bezoek aan Elzendaalcollege Gennep voor het project Jongeren en Politiek. Tijdens dit
bezoek daagde hij een leerling uit om zijn naam in één poging goed uit te spreken. Met
succes. Als tegenprestatie nodigde hij de hele klas uit voor een lunch met rondleiding in
de Tweede Kamer. Voor de leerlingen een ultieme kans om kennis te maken met de Haag-
se politiek. In samenwerking met Lia Roefs (lid Provinciale Staten Limburg) en Theo Ker-
sten (fractievoorzitter PvdA-Gennep) werd dit bezoek in een aantal lessen voorbereid.
'Gewapend' met een kritische vragenlijst voor Selçuk Öztürk vertrokken de leerlingen op
donderdag 31 oktober naar politiek Den Haag voor een inspirerende dag in en rondom
de Tweede Kamer.


