
Kern van de Zaak is een uniek project voor scholen ter voorbereiding op de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen. Met als doel jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen. Speciaal aan 
Kern van de Zaak is dat de vorm waarop over politiek wordt gesproken écht aansluit bij jongeren.


Hoe ziet het project er uit? 
Op vijf scholen vinden ontmoetingen plaats met Tweede Kamerleden. Elke ontmoeting is een 
wervelende show met leerlingen uit de bovenbouw leerlingen waarbij telkens een onderwerp 
centraal staat. Tweede Kamerleden gaan het gesprek met jongeren aan over hun idealen en hun 
plannen die daar uit voort komen. Kamerleden gaan niet de strijd met elkaar aan, maar 
verduidelijken waar zij staan ten opzichte van elkaar. Wij brengen deze informatie op een 
jongerenvriendelijke manier. Een goed gesprek dus, tussen jongeren en politici, ondersteund met 
animaties, video’s en uitleg van politici. Vooraf geven wij een workshop, zodat de leerlingen goed 
beslagen ten ijs komen.  

De show 

Delen 
De opbrengsten en opnames van deze ontmoetingen worden via Facebook gedeeld, zodat een 
leerling zich ook kan verdiepen in de onderwerpen van de andere scholen. Kern van de Zaak maakt 
opnames, omdat wij zoveel mogelijk jongeren willen informeren en enthousiasmeren voor de 
aankomende verkiezingen. Waarom gebruiken wij facebook? Omdat participatieve online media 
zoals sociale media veel effectiever zijn in het politiek bewust maken van jongeren dan klassieke 
nieuwsmedia. 

 

 

 

 

Kern van de Zaak



Voorbereiding 
Kern van de Zaak komt naar uw school om uw leerlingen voor te bereiden voor de show. Deze 
voorbereiding duurt drie uur en vindt een week van te voren plaats. Aan de voorbereiding doen 30 
tot 40 geselecteerde leerlingen mee. De show zelf is toegankelijk voor de hele bovenbouw. 

Meedoen? 
De eerste ontmoeting, 30 september* de pilot, staat in het teken van onderwijs en wij willen uw 
school hiervoor uitnodigen. Wilt uw school meedoen aan dit unieke (kosteloze) project?  
Geef uw school op via: kernvdzaak@gmail.com


Wat wij van u vragen 
Het programma is kosteloos, maar wij vragen van u een grote ruimte (aula) voor de show, leslokalen 
voor de voorbereidende workshops en technische ondersteuning voor de show. 


Heeft u vragen over Kern van de Zaak of wilt u meer informatie? Mail naar: kernvdzaak@gmail.com 
of bel 06-24358837. 


Wij hopen op enthousiasme voor dit format en dat u wilt meedoen! 


 
Lien Riesthuis, Iftin Abokor en Rogier Elshout


Wie zijn de mensen achter Kern van de Zaak? 

Wij zijn drie professionals die ervan overtuigd zijn dat een dialoog tussen politici en jongeren de 
manier is om jongeren meer te betrekken bij de politiek.


 
Lien Riesthuis is sociologe, docent en ondernemend. Lien heeft een voorliefde voor 
goed uitgewerkte lesprogramma’s waarin leerlingen in beweging komen. Zij zorgt 
ervoor dat Kern van de Zaak van het begin tot het einde inhoudelijk en 
organisatorisch goed in elkaar zit. 


Iftin Abokor is redacteur bij de maandelijkse show Politieke Junkies. Zij weet als 
geen ander inhoud goed te brengen en een evenement strak te produceren. 
Daarnaast werkt ze als begeleider voor de scholierenprogramma’s bij ProDemos.  

Rog ie r E lshout i s p ro fess ionee l 
presentator en debatleider. Hij ontwikkelt en 
leidt talloze interactieve bijeenkomsten, vaak 
ook in het onderwijs. Hij is snel, gevat, 
humoristisch en zoekt altijd de diepgang op. 
Rogier werkte op het Binnenhof en heeft veel 
voor de klas gestaan. Hij presenteert de 
show vakkundig. 
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