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Diversiteit en Gelijkheid
Een democratische samenleving heeft twee wezenlijke kenmerken (Savater, 2009). Het eerste
kenmerk is Diversiteit. Dat is een feitelijk gegeven. Mensen zijn allemaal verschillend met een eigen
historie en toekomstverwachtingen maar ook met eigen opvattingen, levensbeschouwingen,
culturen, belangen en ambities. Het tweede kenmerk is Gelijkheid voor de wet. Dat is geen gegeven
maar een keuze. In de ontwikkeling van de geschiedenis van democratie in Europa is dat één van de
belangrijkste stappen geweest. De overheid, als vertegenwoordiger van de burgers, maakt geen
onderscheid tussen mensen op grond van ras, afkomst, huidkleur, sekse, godsdienst of op welke
grond dan ook. Dit gelijkheidsbeginsel omvat tegelijk het verbod op discriminatie.
Tolerantie
Tolerantie wordt in een democratische samenleving als een belangrijke burgerschapswaarde gezien.
De verschillen tussen mensen leveren een pluriforme en bruisende maatschappij op maar ook veel
conflicten. Botsingen tussen culturen, tegengestelde meningen, belangen en gedrag vragen van
burgers een tolerante houding.
Tolerantie ontstaat niet vanzelf, het moet ontdekt en geoefend worden. Tolerantie omvat de
bereidheid om als burgers in harmonie samen te leven met mensen die een andere religie,
opvattingen of gewoonten en een ander wereldbeeld hebben. Zelfs ten aanzien van mensen die
tegengestelde waarden hebben of afkeurenswaardig gedrag vertonen, kunnen we nog tolerant zijn,
maar onbegrensd is dat niet (Tuinier, Visser 2010). Tolerantie is een relationeel begrip en is altijd
gericht op een bepaalde opvatting of het gedrag van iemand in een bepaalde situatie. Tolerantie wil
niet zeggen dat burgers geen kritiek op elkaar mogen hebben. Ook een overdreven zorg om de
denkbeelden van de ander niet te kwetsen, past niet bij tolerantie. Het hoort bij democratie dat
mensen, persoonlijk of als lid van een groep, gekwetst kunnen worden door de woorden of het
gedrag van de ander. Tolerantie is wederkerig: ik geef de ander de ruimte het leven naar eigen
inzicht in te richten en tegelijkertijd wil ik de ruimte krijgen om hetzelfde te kunnen doen. De kern van
tolerantie is dat elk mens moet worden gerespecteerd, maar zeker niet elke mening of elk gedrag
(Savater, 2009)
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De interactieve tentoonstelling “De Democratiefabriek” (Belvue Museum Brussel) en het
DemocratieLAB (ProDemos Den Haag) zijn geen traditionele tentoonstellingen volgens het
encyclopediemodel. In dat model staan panelen met teksten, foto’s en grafieken centraal en
worden hier en daar tentoongestelde voorwerpen geëxposeerd, waartussen bezoekers
informatie kunnen verwerken. In “De Democratiefabriek” wordt met hoofd, hart en handen
gewerkt, jongeren discussiëren met elkaar en het is een levendige boel. Beide modellen, het
encyclopediemodel en het interactieve model hebben specifieke doelen en middelen en
tegelijkertijd verschillende beperkingen en kansen. In dit artikel worden doelstellingen,
methodische aspecten en ambities op een rij gezet, waarbij de ervaringen uit het Fort van de
Democratie (Utrecht 2007) een belangrijke rol spelen
.
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Het gaat over jezelf
Zo op het eerste gezicht behandelt de interactieve tentoonstelling allerlei maatschappelijke
problemen, maar de bezoekers merken al snel dat het om henzelf gaat. Om hun eigen wereldbeeld,
twijfels, meningen en ambities die ter discussie worden gesteld. We streven geen “vitrinebenadering”
na. Een houding waarbij de bezoeker om het tentoongestelde heenloopt en mogelijk verwonderd
raakt om de curiositeit of de zeldzaamheid van het voorwerp. In “De Democratiefabriek” gaat het
niet om de objecten en de objectieve werkelijkheid maar om de bezoekers zelf, die subject zijn van
het onderzoek in relatie tot burgerschapswaarden.

Leren is een kloof overbruggen
Zonder de waarde van het verwerven van kennis te bagatelliseren, kiezen we in “De
Democratiefabriek” voor en andere benadering. Leren is het overbruggen van een kloof tussen de
eigen biografie en een nieuwe ervaring (Jarvis 1987, 2007). Het is de taak van docenten en
begeleiders in het algemeen, om de kloof tussen de bestaande toestand en de nieuwe situatie “op
een didactisch verantwoorde manier te organiseren”.
Kunst van het onderwijzen
We weten uit ervaring en onderzoek, dat wanneer de kloof tussen de biografie en de nieuwe
ervaring van de leerlingen, te groot wordt, zij ‘niet durven te springen’. We maken hen moedeloos en
faalangstig en dat is geen goede manier van onderwijzen. Het wordt non-leren genoemd (Jarvis
2007). Er is aan het andere uiterste ook een vorm van non-leren. Wanneer de kloof te klein is, dan is
er geen uitdaging om te springen. Dan slaat verveling toe en ook dat is geen gewenste situatie in het
onderwijs of in het museum. Het is dus de kunst om een balans te vinden en daarom moeten we de
studenten en leerlingen goed kennen door met ze te praten en voortdurend te observeren tijdens de
leerprocessen.
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Leren en kennis verwerven
Daar zijn tal van impliciete leertheoretische noties aan verbonden. Veruit de meeste vormen van
leren in het reguliere onderwijs zijn gericht op: uit het hoofd leren, kennis verwerven en
reproduceren. Deze vorm van leren sluit het beste aan bij jongeren die voldoende cognitieve
vaardigheden, zoals taalvaardigheden maar vooral een goed geheugen hebben. Voor jongeren die
deze vaardigheden niet of in mindere mate hebben, is deze vorm van kennis verwerven,
memoriseren en reproduceren tijdens een examen, niet gemakkelijk en soms zelfs een kwelling. We
zien dan ook deze groep jongeren het snelst is uitgekeken in een tentoonstelling volgens het
encyclopediemodel. Dat wil niet zeggen dat de interactieve en onderzoekende vormen van leren,
zoals in de interactieve tentoonstelling, niet zinvol zouden zijn voor de cognitief begaafde jongeren.
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Leren is veronzekeren
In “De democratiefabriek” kunnen we leren ook opvatten als “veronzekeren” (Imelman, 1982). Door
de vele confrontaties in korte tijd, maken we jongeren onzeker. We stellen hen vragen en dagen ze
uit om dilemma’s te onderzoeken. We confronteren hen met controversiële zaken waar ze wellicht
nog nooit aan hebben gedacht en dagen hen uit daar een mening over te vormen. Door deze
confrontaties, door Paolo Freire codificaties genoemd, dringen we er bij jongeren op aan om de
“comfort zone” te verlaten en stap voor stap nieuwe meningen te vormen en vaardigheden te
oefenen.
Snelkookpan van leren
Het interessante is dat het proces van kennis verwerven, de vaardigheid om dit op de eigen
leefwereld en belevingswereld te betrekken en tenslotte het modificeren van houdingen gelijktijdig en
in diverse wisselende grootheden kan plaatsvinden, zodat er een bijzondere leerervaring ontstaat.
We spreken zelf oneerbiedig van een “snelkookpan van leren”. Jongeren zappen en surfen op een
interactieve wijze door de tentoonstelling heen en leggen tientallen verbanden tussen nieuwe en
reeds aanwezige kennis, sluimerende meningen en nieuwe handelingsalternatieven. Zo ontstaat een
cyclisch proces van reflectie waarin ruimte is voor weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en willen
(houdingen).

Reflectie op reflectie
Centraal staat de dialoog waarbij luisteren en onderzoeken van meer belang is dan gelijk krijgen in
een discussie (Freire, Araujo Freire, 1997). Daarom werken de leerlingen in tweetallen aan de hand
van een routekaart waarin opdrachten staan vermeld en reacties, meningen en antwoorden worden
genoteerd. Aan het eind van het bezoek verwerken de deelnemers een twintigtal scores van de
routekaart in een internetapplicatie waarmee ze een persoonlijk document met feedback op hun
meningen kunnen printen en e-mailen. De leerkracht vraagt hen om schriftelijk te reageren op de
inhoud van de feedback en zo kan de cyclus van reflectie verlengd worden.
Leerstijlen en talenten
Om jongeren met verschillende leerstijlen en talenten uit te dagen, gebruiken we zoveel mogelijk
verschillende didactische werkvormen (Pohl, 2000). Het basisidee dat al in 1956 door Benjamin
Bloom werd ontwikkeld, draait om cognitieve, affectieve en psychomotorische werkvormen. Door te
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Ervaringsleren
Wanneer educatie “ervarend leren” genoemd wordt, geeft het de leerling de mogelijkheden om het
studieobject zelf te onderzoeken en er een directe relatie mee aan te gaan in plaats van er over te
lezen of er een referaat over aan te horen. Leerlingen spelen zelf een actieve rol in het leerproces.
Ze dragen medeverantwoordelijkheid hetgeen zeer motiverend is. We kunnen ook zeggen dat de
leerinhoud wordt gesubjectiveerd (Freire, 1993) en dat het een continue cyclus is van reflectie (Kolb
2001).
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werken aan een waaier van verschillende didactische middelen zoals beelden, apparaten en
machines, maskers, raadsels, spiegels, dilemma’s, analyses, onderzoeksvragen en keuzen maken,
komen alle deelnemers tot leren. We werken met positief geformuleerde doelstellingen, zelfsturende
en zelfcorrigerende werkvormen.

Leertheorie eclectisch
De leertheoretische noties die de basis vormen van de interactieve methodiek, zijn eclectisch van
aard. Door de interactieve tentoonstellingen in België, Nederland en diverse andere landen te
evalueren en te koppelen aan relevante sociaal pedagogische theorieën, heeft de interactieve
methodiek vorm en inhoud gekregen. We zijn daarbij zeer schatplichtig aan sociaal pedagogen en
andere wetenschappers maar het meest hebben we geleerd van kinderen en jongeren zelf. Zij
hebben ons laten zien dat het bespreekbaar maken van moeilijke maatschappelijke onderwerpen en
dilemma’s mogelijk is en dat leren spannend en leuk kan zijn.

De begeleider leert
Het leerproces in de interactieve tentoonstelling heeft grote consequenties voor de relatie tussen de
onderwijsgevende of de begeleider en de leerling. De begeleider moet leren dat het leerproces niet
meer van voor tot achter controleerbaar en beheersbaar is. Dat hoeft ook niet omdat de leerkracht
geen alleswetend orakel is, maar partner in het leerproces. Zij luistert naar de leerlingen, stelt
onderzoekende vragen en vat antwoorden en observaties samen zodat er een nieuwe conclusie
getrokken kan worden. Het is duidelijk dat de interactieve werkwijze voor de leerlingen zeer
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Werkvormen die schuren
De werkvormen en de thema’s zijn vaak verrassend. Soms zijn ze oncomfortabel en een enkele keer
zelfs irritant. Dat doen we bewust om jongeren, die overigens ook zelden hun opvattingen
verbloemen, uit te dagen om tot leren komen, waarin zij zelf subject zijn. Een enkele keer vindt een
deelnemer een werkvorm zelf onbetamelijk, maar ook deze reactie is welkom in het discour van de
tentoonstelling.
Werken in de “Democratie Fabriek of het DemocratieLAB” betekent grenzen van meningen en
standpunten opzoeken en de jongeren bevragen en uitdagen hier een eigen mening te vormen. Niet
de feitelijke of objectieve gegevens van de democratie staan hier centraal, maar de bewegende
grenzen waardoor de democratie permanent in beweging is. Op deze wijze “maken” jongeren
democratie. Ze internaliseren de wezenskenmerken door het doen. De aard en interactieve
methodiek van de “Democratie Fabriek” sluit het pure kennisnemen, leren, reproduceren en toetsen
van objectieve kenmerken van democratie nagenoeg uit.
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motiverend is. Op de juiste wijze uitgedaagd, vinden jongeren het boeiend om hun opvattingen en
waarden te onderzoeken. Tot slot weten we dat er voor leerkrachten geen grotere professionele
satisfactie is dan leerlingen die met plezier leren.

.]

Omgaan met de geschiedenis
Van groot belang is dat mensen zich thuis voelen in de wereld waarin zij wonen. Daarvoor is een
gemeenschap nodig met een collectief geheugen. Omdat mensen een belangrijk deel van hun
identiteit ontlenen aan hun geschiedenis, is het noodzakelijk dat ze leren omgaan met de
uiteenlopende facetten van die geschiedenis. Vandaar dat er in De Democratiefabriek ook aandacht
is voor de periode waarin de democratie in grote delen van Europa werd afgeschaft, de gevolgen
daarvan en het herstel.
Oorlog is verdichting van de geschiedenis van mensen. Alles wat zich in het ‘normale leven’ afspeelt,
zien we in een oorlog in extreme mate terug. Oorlog toont hoe mensen zijn. We zien voorbeelden
van haat, verraad, wantrouwen en vervolging maar ook voorbeelden van liefde, burgermoed, trouw
en verzet. Omdat het leven zich in oorlogstijd extreem voordoet, is het voor de kinderen en jongeren
van vandaag zo leerzaam. Immers de omstandigheden veranderen wel maar mensen blijven in
principe op dezelfde manier reageren in tijden van crisis. We willen kinderen en jongeren op deze
manier uitdagen om de geschiedenis te betrekken op het eigen leven.
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Waarden verhelderen
Het gaat in “De Democratiefabriek” dus niet om het overdragen van democratische waarden maar
om het verhelderen van waarden in een constant proces van communicatie. Dat betekent niet dat
het proces zonder waarden is, maar levensbeschouwingen en godsdiensten hebben alleen
zeggingskracht voor de mensen die deze overtuigingen aanhangen. Echter, in onze samenleving
hebben burgers afspraken gemaakt over gelijke rechten en gelijkheid van kansen en deze
vastgelegd in de grondwet, samen met andere rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van godsdienst en politieke overtuiging. Deze rechten en de waarden die er aan ten
grondslag liggen, zijn een morele toetssteen en maken mensen ook voor elkaar verantwoordelijk. In
onze tentoonstellingen is ruimte voor jongeren die deze waarde ter discussie willen stellen. Vaak met
het oog om ze te toetsen of te verbeteren. Het komt ook voor dat jongeren democratische waarden
geheel verwerpen. Ook dat mag in een democratie. Er is echter geen ruimte voor geweld, zo werkt
democratie.
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Stichting Vredeseducatie
De Stichting Vredeseducatie heeft veel ervaringen met innoverende educatieve projecten. De
Stichting beheert het Herinneringscentrum Fort De Bilt. De afgelopen 10 jaar hebben daar 60.000
kinderen en jongeren van 10-14 jaar deelgenomen aan een educatief project over vooroordelen en
het zondebokmechanisme. Op basis van evaluaties zijn de interactieve werkvormen verfijnd en
versterkt en educatieve effecten duurzamer geworden. Dit heeft geleid tot een erkende interactieve
methodiek ten aanzien van maatschappelijke problemen en uitdagingen.

Onderzoek interactieve methodiek
De interactieve methodiek is uitvoerig getest in het Fort van de Democratie in Utrecht, dat een
onderdeel is van de Stichting Vredeseducatie. In het voorjaar van 2011 en 2012 is een onderzoek
uitgevoerd vanuit de Programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Uit
het onderzoek blijkt dat met name jongens van 16 – 18 jaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs,
die de tentoonstelling in het Fort van de Democratie hebben bezocht, meer kennis over democratie
verwerven en democratischer opvattingen hebben. Meisjes brengen al een pakket democratische
opvattingen mee naar het Fort van de Democratie. Interessant is wel dat jongens en meisjes
ongeveer op een gelijk niveau het Fort verlaten. Het is de jongens blijkbaar gelukt om hun
achterstand in te lopen.
Hoewel het in de nieuwe tentoonstelling “De Democratiefabriek” om een andere doelgroep maar wel
om dezelfde interactieve methodiek gaat, mogen we de resultaten niet zomaar generaliseren. Het is
echter gerechtvaardigd om soortgelijke verwachtingen waar te kunnen maken in de nieuwe reizende
tentoonstelling voor het Huis van de Jeugd in de provincie Gelderland.
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Ervaring en expertise
Vanwege grote belangstelling in het land zijn reizende interactieve tentoonstellingen ontwikkeld. De
Vredesfabriek in 2004 (150.000 deelnemers) en de Wereld Express, over internationale
samenwerking in 2007 (50.000). Er is veel internationale belangstelling voor de interactieve
methodiek. De Stichting Vredeseducatie ontwikkelde in 7 landen interactieve tentoonstellingen vanuit
hetzelfde concept: Rusland, Germany, Spanje, Noord Ierland, Frankrijk, België, Zwitserland, Turkije
en Israël. Deze projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met organisaties op het terrein van
antidiscriminatie, musea en onderwijsinstellingen. De interactieve methodiek wordt in het voorjaar
van 2009 gepubliceerd als ‘good practice’ door de Human Rights Education Association (HREA) en
Unesco.
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De foto’s in dit artikel zijn gemaakt in de interactieve tentoonstellingen die ontwikkeld zijn door de Stichting
Vredeseducatie in samenwerking met:
- BELvue Museum, Brussel
- Ligue de l’Enseignement, Parijs
- Evens Foundation, Antwerpen
- Olympisch Museum, Lausanne
- Bloomfield Science Museum, Jeruzalem
- Centrum voor Integratie Foyer, Brussel
- Archeologisch Museum, Ein Dor
- ProDemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Den Haag
- Huis van de Jeugd: Lava, Scouting Gelderland, InSpee, Arnhem
- Bahçeşehir Universiteit, Istanbul
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Jan Durk Tuinier (1958) is een generalist op het terrein van educatie, welzijnswerk en de ontwikkeling van
innovatieve leermiddelen. Hij studeerde maatschappelijk werk en daarna sociale pedagogiek aan de
universiteit van Nijmegen. Vredeseducatie is een sleutelwoord in zijn loopbaan. Hij was werkzaam in de
vredesbeweging en het internationaal jeugd- en jongerenwerk (YMCA).
Sinds 1992 werkt hij samen met Geu Visser (1953) in de Stichting Vredeseducatie in Utrecht, een stichting die
door hen beiden is opgericht om het motto “Vrede kun je leren” in methodieken te vertalen. Visser werkte
als leraar in het speciaal onderwijs en was een pionier op het terrein van vredeseducatie. In de Stichting
Vredeseducatie ontwikkelen zij diverse nationale en internationale projecten op het terrein van interactief
leren, mensenrechten, herdenking van de Tweede Wereldoorlog en andere vredesthema’s. Voor diverse
projecten ontvingen zij nationale en internationale prijzen zoals de Tolerantieprijs van de stad Utrecht en de
Europese Evensprijs.
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Het kantoor van de Stichting Vredeseducatie is gevestigd op Fort De Bilt.
Biltsestraatweg 160
3573 PS Utrecht

Stichting Vredeseducatie
is ANBI erkend.

Fort van de Democratie Interactieve Tentoonstelling
Bezoekadres:
Koningsweg 290
3585 LD Utrecht
Internet. www.fortvandedemocratie.nl

De Stichting Vredeseducatie krijgt voor Fort De Bilt: Herinneringscentrum voor de Toekomst en het Fort van
de Democratie financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht, Adessium Foundation, vredesfonds + Ars
Donandi, gemeente De Bilt, Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht, Gieskes Strijbisfonds, Vfonds, Sophie Booy
– barones van Randwijckfonds + Ars Donandi, de Stichting DELAfonds en vele particulieren en donateurs.
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Tel. 030 - 2723500
Email. vrede@xs4all.nl
Internet. www.vredeseducatie.nl www.tolerantietest.eu www.vooroordelenkoffer.nl
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