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Collegereeks 
Europa 
Bezoek onze collegereeks vanaf 27 mei!  

   

  
   

 

   

       
    

Collegereeks Europa: Het land waarin we wonen 

Graag nodigen we je uit voor onze nieuwe collegereeks: 'Europa: het land waarin we 
wonen', die bestaat uit 4 colleges in mei en juni. 
 

Europa is al lang het land waarin we wonen. De vraag is hoe we omgaan met het 
onderdeel zijn van Europa. Hoeveel of hoe weinig Europa willen we? Over de invulling 
van die vraag gaat onze collegereeks. 
 
Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Welke richting gaat de democratische 
besluitvorming in Europa op en hoe kan Europa effectief werken aan grote kwesties als 
migratie en klimaat? Onze sprekers nemen je mee langs deze vragen en meer!  

       
    

https://mailchi.mp/c496d11b4fd5/collegereeks-europa-het-land-waarin-we-wonen?e=7c21892e09


Direct aanmelden 
   
 

  

  

 

           

Maandag 27 mei 2019, 20:00 - 21:30 uur 
College 1 door Tomas Vanheste: 
Democratie in Europa 

Tomas Vanheste (De Correspondent) trapt de 
collegereeks af. Zijn college gaat over 
democratie in Europa. De grote thema’s als 
migratie, veiligheid en klimaat vragen een 
gezamenlijke Europese aanpak. Maar 
besluitvorming in Europa gaat traag en is vaak 
ondoorzichtig voor de burger. Hoe effectief 
kunnen grote vraagstukken als het klimaat 
binnen Europa worden aangepakt? Wat 
kunnen we wel of niet van een Europese 

aanpak verwachten? 
 
Tomas Vanheste is correspondent Europa 
tussen macht en verbeelding bij De 
Correspondent. Hij draagt de Europese 
gedachte een warm hart toe, maar dat 
betekent allerminst dat hij supporter is van de 
huidige Europese Unie. Wil jij meer weten over 
Vanheste's kijk op Europese democratie? Meld 
je dan aan voor dit college!  

Meer informatie en aanmelden 

           

  
  

  

 

           

Maandag 3 juni 2019, 20:00 - 21:30 uur 
College 2 door Mendeltje van Keulen: 
Europa in Nederland 

Europa is in Nederland alom aanwezig. Wat 
merken we daarvan? En hoe zou het zonder 
Europa zijn? Hoe verweven is Europa op 
allerlei gebieden met Nederlandse belangen? 

Wat is de invloed van Europa op Nederland en 
van Nederland in Europa? En wie zijn de 
professionals die vormgeven aan gezamenlijke 
afspraken?  
 
Dit college wordt gegeven door Mendeltje van 
Keulen, lector The Changing Role of Europe 
bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 
was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede 
Kamer. Wil je meer weten over rol van de EU 

in Nederland? Kom dan naar het tweede 
college van deze reeks! 

Meer informatie en aanmelden 

           

  
  

  

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=2672e2ac30&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=37956dc4f0&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=d0023a3ad5&e=7c21892e09


 

           

Maandag 17 juni 2019, 20:00 - 21:30 uur 
College 3 door Frank Vandenbroucke: Wat 
beweegt de Europese burger? 

Europa is ontstaan om de vrede na de Tweede 
Wereldoorlog te bewaren. Voelt dat nog altijd 
als verbindende kracht onder de bevolking? 

Wie het nieuws volgt, heeft de indruk dat 
vandaag vooral politieke tegenbewegingen 
aan zet zijn, die Europa geen warm hart 
toedragen. Maar is dat wel juist?  
 
Frank Vandenbroucke is de spreker tijdens 
het derde college. Vandenbroucke is Minister 
van Staat in België en hoogleraar. Tussen 
1994 en 2009 was hij minister in verschillende 
regeringen en met diverse portefeuilles. Sinds 

2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven, de 
Universiteit Antwerpen en de Universiteit van 
Amsterdam. 
 
Kom op 17 juni naar dit college en leer meer 
over de Europese burger!  

Meer informatie en aanmelden 

           

  
  

  

 

           

Maandag 24 juni 2019, 20:00 - 21:30 uur 

College 4 door Adriaan Schout: Het nieuwe 
Europa 

In de afsluitende avond van deze collegereeks 
bespreken we de huidige stand van de 
Europese integratie. Wat zijn de successen 
van de Commissie-Juncker, wat kunnen we 
verwachten van de komende Commissie, en 
voor welke Europese uitdagingen staat het 
kabinet-Rutte III? 
 

Adriaan Schout is senior onderzoeker en 
coördinator Europa bij het Instituut Clingendael 
en geeft het laatste college in de reeks. Schout 
combineert onderzoek en advies over 
Europese bestuursvragen voor nationale en 
Europese instellingen. Wil je weten wat we na 
de Europese verkiezingen van de EU en de 
Europese Commissie kunnen verwachten? 
Meld je aan voor het laatste college van deze 
reeks! 

Meer informatie en aanmelden 

           

  
  

  

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=2dfb27be17&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=e7423271bc&e=7c21892e09


 

           

Praktische informatie 

De colleges vinden plaats op maandagavond 
27 mei en 3, 17 en 24 juni, steeds tussen 
20.00 en 21.30 uur bij ProDemos, Hofweg 1 in 
Den Haag. 
 

Je kunt je voor de afzonderlijke colleges 
aanmelden via de aanmeldlinks hierboven. Je 
kunt je ook voor de hele reeks in een keer 
aanmelden. 

Meld je in een keer aan voor de hele reeks. 

           

  
  
   
   

           
Je ontvangt deze uitnodiging, omdat je geabonneerd bent op de Activiteitenladder. Deze versturen 
we ongeveer 1x per maand. Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, 
dan kun je je afmelden via de link onder deze mail. 
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