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Gegevens projectaanvrager 

 

Aanvrager:    Stichting Vredeseducatie 

Adres:     Koningsweg 290, 3585 LD Utrecht 

Tel:     06 – 83 38 33 58 

Contactpersoon:   drs. Jan Durk Tuinier 

E-mail:     vrede@xs4all.nl 

Website:    www.vredeseducatie.nl  

Banknummer:    IBAN: NL02 INGB 0002352816 

Kamer van Koophandel nr.:  41185799 

Looptijd van het project:  1 jaar: 1 januari 2019 – 31 december 2019 

1. Inleiding 

 

De Stichting Vredeseducatie in Utrecht ontwikkelt educatieve projecten op het terrein van vrede, 

democratie en vrijheid voor kinderen en jongeren in binnen- en buitenland. Met name de reizende 

tentoonstellingen, zoals De Democratiefabriek, zijn inhoudelijk en methodisch een succes en sluiten 

didactisch goed aan bij de doelgroepen en methodisch bij het onderwijs en het jeugd- en 

jongerenwerk. Daarnaast heeft de Stichting in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd bij 

oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en educatieve instellingen door deelname aan diverse 

educatieve projecten.  

 

Internationaal 

Momenteel lopen er projecten in Belgie, Frankrijk, Portugal, Italië, Israël en Taiwan. De projecten 

variëren van reizende tentoonstellingen, educatieve activiteiten tot vormen van collegiale 

consultatie. De Stichting Vredeseducatie is nauw betrokken bij RAN, het Europees Netwerk tegen 

radicalisering en leverde bijdragen aan het netwerk van IMPACT, waarin expertise wordt gedeeld op 

het terrein van radicalisering. De tentoonstellingen zijn als good practice vermeld in de uitgave: 

‘Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A 

Compendium of Good Practice’. Een uitgave van de OSCE en ODIHR in samenwerking met UNESCO. 

De interactieve methodiek werd in de Nederlandse bundel ‘Good practices voor preventie van 

radicalisering’ opgenomen. Een uitgave van het Kennisinstituut Integratie en Samenleving van het 

Verwey Jonkerinstituut en Movisie.  

 

Cover van de publicatie van OSCE – ODIHR (links) en de deelnemers aan één van de workshops tijdens de 8th International 
Biennial Conference of Museum Studies ‘Representation, Inheritance and Forgetting’, in oktober 2018 in Taipei, Taiwan 
(rechts). 

mailto:vrede@xs4all.nl
http://www.vredeseducatie.nl/
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Ontwikkelingen in de organisatie 

In 2017 betrok de Stichting Vredeseducatie een kantoor in het Fort van de Democratie omdat de 

activiteiten op Fort Bilt werden overgedragen aan ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat in 

Den Haag.  

In juni van 2018 werd het Fort getroffen door een korte, felle brand. Er waren gelukkig geen 

persoonlijke ongevallen, maar de schade door roet en rook was enorm. Na de zomervakantie kon de 

tentoonstelling in het Fort van de Democratie weer worden benut voor groepsontvangsten. Het 

kantoor, de filmzaaltjes, entree en keuken werden total loss verklaard. 

Na grondige analyse van de toekomstperspectieven van het Fort van de Democratie, en 

besprekingen met onder andere de Gemeente Utrecht, ROC Midden Nederland, ProDemos, Artikel 1 

Midden Nederland en andere betrokkenen zoals het vfonds, is gebleken dat er onvoldoende 

belangstelling was om de activiteiten financieel te ondersteunen, dan wel inhoudelijk uitvoerende 

taken over te nemen. Het bestuur heeft daarom in september 2018 besloten per 1 januari de 

activiteiten van het Fort van de Democratie te beëindigen.  

 

 
 

V-LAB Express 

Met de verzekering is overeengekomen dat het bedrag van de schade-uitkering geïnvesteerd mag 

worden in gelijksoortige activiteiten in de V-LAB Express, een interactieve tentoonstelling over Vrede, 

Vrijheid en Verzet in een vrachtauto die in Utrecht en omgeving zal worden geplaatst en ook 

uitstapjes zal maken naar de grensstreek. In de V-LAB Express kan een groep van 25 - 30 scholieren 

tegelijk werken en de thema’s onderzoeken. Ze volgen een route in de truck aan de hand van een 

routekaart met opdrachten en de mogelijkheid om aantekeningen te maken. Na het bezoek kunnen 

ze met een applicatie op internet een twintigtal opvattingen en observaties invoeren, waarna een 

certificaat met persoonlijke feedback geprint en verzonden kan worden. We hebben vele jaren 

ervaring met deze werkwijze en weten dat er lokaal behoefte is aan een dergelijk middel om voor 

lokale jeugd (en op de achtergrond hun opvoeders) de thematiek van vrijheid en vrede te agenderen 

en zo bij te dragen aan een sociale preventie.  
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2. Maatschappelijke urgentie en uitdaging 
 
De meeste mensen beleven vrijheid, vrede en democratie zoals een vis water ervaart: 

vanzelfsprekend. Maar dat is het niet, het zijn verschijnselen die voortkomen uit het handelen van 

mensen. Zonder mensen die zich inzetten voor de aarde en elkaar, lijdt de democratie een 

kwijnend bestaan en zal op termijn verdwijnen. Zonder mensen die opkomen voor recht en in actie 

komen tegen onrecht, komen we terecht in een jungle maatschappij, waar iedereen zichzelf in het 

middelpunt plaatst en niemand zich meer bekommert om de ander.  

 

Vrede en vrijheid leren 

Vrede en vrijheid komen niet uit de lucht vallen, maar mensen moeten het leren, ontdekken en 

oefenen. Niet alleen in de kindertijd, maar levenslang leren om vrede en vrijheid te maken op school, 

op straat, het sportveld, op het werk en overal waar mensen samenleven. Het onderwijs levert een 

belangrijke bijdrage aan dit ‘maatschappelijk leren’ en we vinden het terug in burgerschapsonderwijs 

en maatschappijleer, filosofie en in tal van andere vakken en projecten. In een reactie van de 

Onderwijsraad op de voorstellen van de huidige minister van Onderwijs Slob, wordt gesteld dat 

burgerschap een containerbegrip is, en dat het van groot belang is dat de wetgever zo precies 

mogelijk aangeeft wat wordt bedoeld. Voor de raad bestaat die kern uit ‘leren functioneren in en 

bijdragen aan een pluriforme, democratische samenleving.’ Centraal daarbij staan de principes en 

uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. ‘Zij zijn voorwaarden; het kader waarbinnen 

verscheidenheid kan bestaan en waarbinnen iedereen in gelijke mate vrijheid kan genieten.’1 

 

Kinderen en jongeren uitdagen 

Scholen staan voor enorme uitdagingen omdat de samenleving alle denkbare maatschappelijke 

problemen op het bordje van het onderwijs legt. Gelukkig laten docenten en directies van scholen 

dat niet gebeuren. In commentaren en interviews met de minister ligt de nadruk nogal op kennis. In 

vergelijking met jongeren in andere Europese landen, weten de Nederlandse jongeren weinig van 

democratie. Jongeren van het vmbo weten minder van democratie dan jongeren die op het vwo 

zitten. Deze stellingen zeggen op zicht niets over het vermogen van jongeren om zich in de 

maatschappij als burgers op een respectvolle manier met rechten en verantwoordelijkheden te 

gedragen. Daar komt bij dat het dominante academische model (begrippen leren, logische 

verbanden zien en dan toepassen) niet aansluit bij de grootste groep jongeren die een praktische 

opleiding doet. Met hangen en wurgen en demotivatie tot gevolg, proberen we hen dat model op te 

dringen. Zij leren vaak makkelijker door concrete uitdagingen aan te gaan, te proberen, te oefenen 

en de vaardigheden en kennis die ze daarbij nodig hebben, verkrijgen zij al doende. 

 

Tweede Wereldoorlog bron van burgerschap 

Burgerschap ontdek je volgens ons inzicht niet in de eerste plaats uit de boeken waarin de wereld 

wordt verklaard en uitgelegd, maar in de maatschappij zelf. Boeken en bronnen zijn niet 

onbelangrijk, maar kernbegrippen van de democratie zoals vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit 

kunnen door jongeren worden toegeëigend wanneer we het leven problematiseren: Leerlingen van 

een vmbo die op school perkplantjes zaaien en in het voorjaar uitplanten bij eenzame ouderen, 

jongeren die kennis maken met een vluchteling of homoseksueel, leerlingen die een gesprek hebben 

met een overlevende van de Tweede Wereldoorlog of met een veteraan die bij een vredesmissie 

onder vuur kwam te liggen, leerlingen die tijdens een buitenlandse reis naar Marokko jongeren 

                                                           
1 Persbericht Stel democratie centraal in het burgerschapsonderwijs. Onderwijsraad september 2018 
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ontmoeten en zich verdiepen in het conflict tussen de Berberbevolking en de regering. Dat zijn rijke 

bronnen van burgerschap. Jongeren maken geen toets, kunnen geen zesje of onvoldoende halen, 

vergeten niet meer alle kennis na het examen, maar geven in evaluaties aan dat er ‘iets met hen 

gebeurd is’. Bij doorvragen blijkt dat ze anders zijn gaan kijken naar de ander, maar ook naar zichzelf. 

Ze zijn geen voorwerp meer van burgerschap of van wensdenken van de toekomst, maar ze zijn zelf 

onderwerp geworden2.  

  

Alle projecten die werken verbinden 

Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om de ingewikkelde maatschappelijke verhoudingen in 

een democratie te ontdekken en competenties te verwerven om daar op een eigen wijze een 

kritische bijdrage aan te leveren. Daar zijn inmiddels tientallen succesvolle didactische middelen voor 

ontwikkeld, inclusief goedlopende educatieve excursies van oorlogs- en verzetsmusea en 

herinneringscentra, waarin scholieren en studenten oefenen in democratisch burgerschap vanuit het 

perspectief van de geschiedenis. Mensen ontlenen een belangrijk deel van hun identiteit aan hun 

geschiedenis. Vandaar dat er in de interactieve tentoonstellingen ook aandacht is voor de periode 

waarin de democratie in grote delen van Europa werd afgeschaft, de gevolgen daarvan en het herstel 

van de rechtsstaat. 

   

Verdichting van geschiedenis  

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. 

                                                           
2 Dit is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport Wereldschool, dat de Stichting Vredeseducatie uitvoerde op 

scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen in 2016-2017.  
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Problematiseren 

Bovenstaande is voor veel musea, instellingen en herinneringscentra geen eenvoudige exercitie. De 

nadruk in de tentoonstellingen en educatieve activiteiten ligt op het overdragen van kennis en 

waarden. Bij de kennisoverdracht is het academische model gangbaar: begrippen leren kennen, 

logische verbanden benoemen en toepassingen maken. Daarachter ligt weer de gedachte of wens 

dat het vergroten van kennis over het verleden, het denken en handelen in het heden zal 

beïnvloeden. Het geheel is sterk geladen met waarden, die in de doelstellingen en missies van de 

instellingen zijn verwoord. Nooit meer oorlog, strijd voeren tegen fascisme, racisme, discriminatie en 

opkomen voor rechtsstaat, verdraagzaamheid en solidariteit zijn woorden en begrippen die vaak 

voorkomen. 

   

Samenvattend 

Veel educatieve instellingen zenden hun boodschappen en goede bedoelingen richting kinderen en 

jongeren. Ze hebben hun collectie en hun verhalen goed op orde, maar het is vooral aanbodgericht 

en sluit niet aan bij de (levens)vragen van de kinderen en jongeren. Zij willen hun levensgevoel, 

ambitie en toekomstverwachtingen inbrengen in het educatieve proces. Het aansluiten bij de 

doelgroepen en het communiceren van relevantie historische thema’s en dit verbinden met het 

actuele vraagstukken, is de opgave waar we voor staan. Dit gegeven bepaalt de maatschappelijke 

urgentie die achter dit projectplan ligt. Het onderzoeken en analyseren van de verbinding WOII - 

Heden en dit vertalen naar hedendaagse didactische en methodische uitgangspunten en concrete 

werkvormen en installaties, is de kern van het project V-LAB Express. 
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3. Doelstellingen, methodiek, producten en strategie 

 

3.1. Maatschappelijk effect 

Het project draagt bij aan het verduurzamen van vrede, democratie en rechtsstaat 

waarin jongeren hun eigen rol als burger onderzoeken, oefenen en activeren vanuit het perspectief 

van fundamentele mensenrechten, universele waarden en de geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog en waarin docenten in scholen en educatieve instellingen/musea hun didactische en 

methodische vaardigheden kunnen optimaliseren in de context van het vieren van 75 jaar vrijheid en 

de transitie van herdenken voor de toekomst. 

 

3.2. Doelgroepen 

Primaire doelgroepen: 

- Kinderen 10 – 14 jaar (scholieren PO en VO) en jongeren vanaf 16 jaar (mbo-ROC niveau 1 en 2), 

jeugd- en jongerenwerk, studenten lerarenopleiding, internationale programma’s, inburgeraars en 

deelnemers NT2. 

 

Secundaire doelgroepen 

- Docenten en medewerkers van Educatieve instellingen, oorlogs- en verzetsmusea, en 

herinneringscentra; 

- Deelnemers aan educatieve excursies, teambijeenkomsten, productpresentaties en symposia; 

- Ouders en andere opvoeders 

 

3.3. Hoofddoel 

Het ontwikkelen van een good practice van de interactieve methodiek van de Stichting 

Vredeseducatie over Vrede, Vrijheid en Verzet en het verspreiden van methodieken en werkvormen 

om didactische en methodische kwaliteiten van educatieve instellingen, musea, herinneringscentra 

in de WOII-sector te optimaliseren. 
 

3.4. Educatieve doelen en burgerschapcompetenties 

De volgende, achterliggende educatieve doelstellingen voor de primaire doelgroep zijn optioneel. Ze 

geven richtingen en mogelijkheden aan en zullen naar inzicht en mogelijkheden van de instellingen 

nader worden toegespitst. 

 

Vanuit hun eigen leefwereld en op hun eigen ontwikkelingsniveau, kunnen de bezoekers na de 

deelname aan het programma: 

- De geschiedenis van de afschaffing van de democratie in 1940 en het herstel in 1945 onder 

woorden brengen en actualiseren en relateren aan hun eigen leef- en belevingswereld. 

- Verklaren dat en oefenen hoe vrede, vrijheid en verzet voortkomen uit het handelen van 

mensen en onderhoud nodig hebben. 

- Vrijheid in termen van gedrag, actief burgerschap en regels duiden in relatie tot de actuele 

spanningen en uitdagingen in de multiculturele samenleving. 

- Uitleggen wat een vooroordeel is, dat zij er niet mee geboren zijn maar het hebben 

aangeleerd en dat zij vooroordelen kunnen afleren door ontmoeting. 

- Inclusie formuleren als een voorwaarde voor vreedzaam samenleven: iedereen kan mee 

doen. 
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- Het begrip respect illustreren aan de hand van voorbeelden en ook hun eigen grenzen 

benoemen aan de hand van eigen ervaringen. 

- De motieven van zichzelf en anderen om iets of iemand al dan niet te respecteren onder 

woorden brengen. 

- Reflecteren op vrijheid van meningsuiting in verband met de eigen en andere religieuze of 

levensbeschouwelijke identiteit. 

- Benoemen welke functies het Nederlandse leger heeft in internationale vredesmissies en wat 

de democratische legitimatie daarvan is en de effecten zijn op de uitgezonden militairen. 

- Aangeven dat diversiteit kenmerk is van democratie waarin (belangen)conflicten op een 

vreedzame wijze worden opgelost. 

- Processen van maatschappelijke uitsluiting zoals het zondebokverschijnsel verklaren in de 

geschiedenis en in het heden. 

- Conflicten onderzoeken en geweldloze/geweldarme oplossingen aandragen. 

- Voorbeelden van handelingsperspectieven geven voor een vreedzame samenleving. 

 

3.5. Inhoudelijke projectresultaten  

Op basis van onderzoek en evaluatie kunnen de volgende resultaten inzichtelijk gemaakt worden 

voor de secundaire doelgroepen: 

- Docenten en collega’s kunne hun aanbod te analyseren vanuit een actueel inzicht in de 

thema’s vrede, vrijheid en verzet. 

- Docenten en collega’s kunnen kenmerken van de democratische samenleving en actief 

burgerschap in de samenleving die gekenmerkt wordt door superdiversiteit, te koppelen aan 

thema’s in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

- Docenten en collega’s kunnen didactisch en methodisch met bezoekersgroepen werken 

vanuit subjectivering, zodat de bezoekers en deelnemers zelf onderwerp van de activiteiten 

en programma’s worden. 

 

   

 

3.6. Interactieve methodiek  

 

De methodiek bestaat uit de volgende aspecten: 

• De deelnemers werken in tweetallen en zullen door de begeleiders worden gestimuleerd om 

zelf in de leeromgeving aan de slag te gaan, waarbij veel ruimte is voor dialoog, onderzoek en 

discussie.  

• De deelnemers werken op hun eigen niveau, dat bij intekening wordt vastgesteld. Om de 

concentratie te versterken krijgen de deelnemers per tweetal een ander startnummer, 
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verspreid over de educatieve route.  

• De deelnemers werken gestructureerd aan de hand van opdrachten in de routekaart, waarop 

ook antwoorden en opvattingen kunnen worden genoteerd. 

• Alle deelnemers krijgen aan het eind van de educatieve route persoonlijk feedback op hun 

keuzen, meningen en houdingen in de vorm van een certificaat dat zij verwerven door een 

twintigtal antwoorden vanuit de routekaart over te brengen in een applicatie op internet. 

• De aandacht is volledig gericht op het leerproces van de deelnemers: de analyse, het eigen 

maken of internaliseren, het formuleren van een opinie en een houding en confrontatie met 

de gevolgen op basis van feedback. Moralistische boodschappen en kant en klare meningen 

worden vermeden. 

• De tentoonstelling sluit nauw aan bij de richtlijnen voor burgerschapsvorming in het onderwijs 

waarbij uitgangspunt is dat ‘kinderen en jongeren opgroeien in een pluriforme samenleving, 

kennis maken met verschillende culturen, uitgedaagd worden deel te nemen aan de democratie 

en maatschappelijke discussies en de mogelijkheden van politieke participatie onderzoeken 

(stemmen, actief worden in politieke partijen en belangengroepen).’ 

 

Didactische verscheidenheid 

De grote verscheidenheid van bezoekers, sociaal cultureel, in leercapaciteiten, ambitie en motivatie, 

zijn de directe aanleiding om ten aanzien van het verwerven van competenties te differentiëren in 

didactische activiteiten. 

• Oefenen in scherp waarnemen 

• Situaties analyseren 

• De grenzen van standpunten onderzoeken 

• Samenwerken met leeftijdgenoten 

• Ontmaskeren van vooroordelen 

• Vragen stellen aan zichzelf, aan elkaar, aan de geschiedenis en aan de maatschappij 

• Inleven in andere mensen 

• Geven en ontvangen van feedback 

• Oplossingsgericht onderzoeken 

• Empathie ontwikkelen en compassie ervaren 

• Meningen uiten en onderzoeken 

• Keuzen maken op basis van waarden 

• Scheppen van handelingsperspectieven 

• Meer perspectieven onderzoeken 

• Alert zijn op veranderingen in mensen, groepen en processen 

 

3.7. Producten 

In het project zullen de volgende producten worden ontwikkeld en geproduceerd. 

 

1. Interactieve tentoonstelling in een truck/vrachtwagen 

De tentoonstelling wordt ontwikkeld vanuit de Stichting Vredeseducatie en de productie is in 

handen van Hayo van Gemerden. Voor grafische en ruimtelijke vormgeving zullen 

specialisten worden geconsulteerd. De truck wordt verplaatst door Transportbedrijf 

Cornelissen in Nijmegen. 
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2. Routekaart voor deelnemers 

Deze kaart geeft de bezoekers aan de tentoonstelling structuur en biedt de mogelijkheden 

om bevindingen vast te leggen. Op deze manier kan gewerkt worden met het model voor 

zelfsturend leren. De meeste werkvormen zijn zelfcorrigerend. Dat betekent dat deelnemers 

zelf de regie in handen hebben. Gastheren, gastvrouwen en docenten/begeleiders zijn geen 

gidsen, maar hebben een stimulerende en animerende rol. 

 

3. Certificaat applicatie  

Thuis of op school kunnen deelnemers een twintigtal antwoorden en opvattingen in App op 

internet verwerken en ontvangen feedback op de keuzen die zij in de tentoonstelling hebben 

gemaakt. De feedback kan geprint worden in de vorm van een certificaat en/of per email 

verzonden naar de webpagina van de leerlingen of portfolio. 

 

4. Handleiding gastheren/gastvrouwen 

Deze groep bestaat voornamelijk uit lokale vrijwilligers. Bij de installatie van de 

tentoonstelling krijgen zijn van de organiserende instellen een instructie over het reilen en 

zeilen in de Express. Dan gaat het over praktische zaken als verlichting, verwarming en veilig 

oversteken. De taken worden beschreven met enkele suggesties om de groepen te 

begeleiden. Ook zal een 2 minutenfilmpje gemaakt worden met instructie. 

 
5. Handleiding voor docenten en begeleiders 

Om het bezoek voor te bereiden met de groepen in school of jeugd en jongerenwerk, wordt 

een handleiding met enkele werkvormen beschreven. Daarnaast worden doelstellingen, 

didactische uitgangspunten en de relatie met burgerschaps- en geschiedenisonderwijs 

beschreven. Tot slot worden enkele werkvormen opgenomen om de ervaringen tijden het 

bezoek te verwerken. Enkele aanvullende werkvormen worden op internet gepubliceerd. 

 

6. Inspiratieboek met werkvormen over Vrede, Vrijheid, Verzet, Verzoening, Veiligheid. 

In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar wordt een inspiratieboek ontwikkeld voor 

alle mensen die professioneel of vrijwilligers met kinderen en jongeren werken. Een boek vol 

suggesties, ideeën en gedachten out of the box om de ingewikkelde thema’s zelf te 

begrijpen, op een creatieve manier te verwerken en te communiceren in groepen, religieuze 

gemeenschappen en verenigingen. Het boek bestaat uit een serie spreads per thema waarbij 

we putten uit een lange ervaringen die binnen de Stichting Vredeseducatie is opgedaan in 

interactieve tentoonstellingen en andere educatieve activiteiten.  

De themaspreads kunnen de volgende elementen bevatten: teksten, foto, tekeningen, 

werkvormen, groepsspel, metafoor, raadsel, poëzie, dilemma, grap, game changers en 

ontboezemingen die met elkaar inspiratie. 

Het boek bevat via QR en links allerlei verwijzingen naar internet en andere instellingen, die 

ook de kans krijgen om werkvormen en ideeën aan te leveren.  

 

7. Draaiboek lokale organisatie 

De lokale instelling of gemeente ontvangt een draaiboek om de organisatie zo goed mogelijk 

te laten verlopen. Het draaiboek omvat een voorbeeld persbericht, uitnodiging, evaluatie, 

planning en promotiemateriaal zoals, folders, flyers en banners. Daarnaast praktische 

informatie over stroomvoorziening en vergunning voor parkeren en evenementen. 
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8. Huurvoorwaarden 

Voor eventuele huurders worden huurvoorwaarden beschreven met informatie over locatie, 

planning, prijzen, verzekeringen en factuurgegevens. 

 

9. Promotiemateriaal 

Voor promotie zullen folders, flyers, banners en een promotiefilmpje worden gemaakt. 

Daarnaast worden mogelijkheden van sociale media benut (FaceBook, Instagram) 

 

  
 

 

 

3.8. Werkwijze en strategie 

 

De V-LAB Express wordt verhuurd aan lokale instellingen, die aan de hand van het organisatorisch 

draaiboek plaatselijk verantwoordelijk zijn. Dat kunnen gemeenten zijn, samenwerkende scholen, 

educatieve instellingen, musea, theater, religieuze groeperingen, lokale 4 en 5 mei comités en 

maatschappelijke groepen zoals Amnesty international, vredesgroepen en historische verenigingen. 

Deze instellingen zijn ook verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van het budget, meestal via 

gemeenten, maar ook lokale sponsors of lokaal georiënteerde fondsen spelen hierin een rol. 

 

Deze werkwijze, waarbij de lokale organisatie dragend is voor het welslagen van het project, heeft 

enkele belangrijke voordelen: 

- De Express is een pop up tentoonstelling voor de deur van de instelling of school of middel 

op de markt de Brink of het kerkplein. Een lokale vervoerder kan de Express eventueel in de 

avonduren verplaatsen. 

- De lokale instelling kan zich met de Express profileren, bijvoorbeeld naar de lokale politiek, 

met een inhoudelijk en didactisch vernieuwend middel om te communiceren. Dat betekent 

grote betrokkenheid van een netwerk en van vrijwilligers, waar een sterke preventieve 

werking vanuit gaat. 

“Leren is het overbruggen van een kloof tussen de eigen biografie en de nieuwe 

ervaring. Is de kloof te groot, dat durven we niet te springen en worden we 

faalangstig. Is de kloof te klein, dan is er geen uitdaging en gaan we ons vervelen. 

De uitdaging en de kunst is om de kloof in de V-LAB Express zo te organiseren dat 

iedereen uitgedaagd wordt om met plezier te leren.”  
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- Vanuit de Stichting Vredeseducatie is het een arbeidsextensief project. Alleen de werving en 

de logistiek vragen forse inspanning. Maar het eigenlijke werk is in handen van de lokale 

instelling en vrijwilligers. Voor eventuele storingen is een storingsdienst bereikbaar. 

- Lokale instellingen en vrijwilligers maken al doende kennis met de interactieve methodiek en 

conceptuele benadering van de thema’s die met vrede, vrijheid en verzet te maken hebben. 

 

De werving zal aangezet worden in het bijzondere herdenkingsjaar 2019 – 2020. Het is bijzonder 

interessant om in het totale aanbod van lokale activiteiten een bijzondere activiteit als de V-LAB 

Expresse aan te bieden. Express zal ook na het herdenkingsjaar, tot 2024 door Nederland en de 

grensstreek blijven reizen. 

 

3.9. Activiteitenplanning 

 

 2019 

 J F M A M J J A S O N D J F M 

Resultaat 1 

Ontwikkeling interactieve tentoonstelling V-LAB Express. 
 

               

Start tournee V-LAB Express t/m 2024 
 

               

Resultaat 2 
 

Ideeënboek Vrede, Vrijheid, Verzet 
 

               

Resultaat 3. 
 

Feedback bezoekers certificaat 
 

               

Resultaat 4. 
 

Verspreiden interactieve methodiek Stichting 
Vredeseducatie, bijeenkomsten en workshops 
Onderzoek i.s.m. Universiteit van Amsterdam 
 

               

Algemeen 
 

Voorbereiding, werven, netwerken, locaties, 
communicatie, projectmanagement 
 

               

Rapportage, presentatie, publiciteit, delen met 
andere instellingen 
 

               

Projectrapportage/ Fin. Rapportage 
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4. Projectresultaten in 20193 

4.1. Resultaat 1. Interactieve tentoonstelling V-LAB Express is ontwikkeld en op tournee 

 

De V-LAB Express wordt in het voorjaar van 2019 ontwikkeld en start de tournee in september en zal 

tenminste 5.000 bezoekers (scholieren 10-15 jaar) verwelkomen. De tentoonstelling wordt tweetalig 

uitgevoerd (NL/D) en fungeert als ‘good practice’ voor de interactieve methodiek van de Stichting 

Vredeseducatie. Bij de tentoonstelling behoort een routekaart voor bezoekers, een handleiding voor 

docenten en begeleiders, promotiemateriaal en een organisatorische handleiding. 

Indicatoren 

- aantal boekingen van gemeenten en instellingen en bezoekersaantal 

- routekaart voor bezoekers (eerste correctieoplage 2.000 ex.) 

- handleiding voor docenten en begeleiders en organisatorische handleiding 

 

4.2. Resultaat 2. Ideeënboek Vrede, Vrijheid, Verzet 

Het ideeënboek Vrede, Vrijheid, Verzet, bedoeld voor docenten, jongerenwerkers en educatieve 

instellingen met werkvormen voor uiteenlopende doelgroepen en activiteiten in een eerste oplage 

van 2.000 exemplaren met ondersteunende werkvormen op internet. 

 Indicatoren 

- Werkboek en aanvullende werkvormen op internet. 

- Verkoopcijfers en oplagen promotiemateriaal 

 

4.3. Resultaat 3. Feedback bezoekers certificaat  

 

Bij de start van de tournee is het certificaat gereed en online zodat bezoekers van de tentoonstelling 

feedback kunnen verkrijgen.  

 

 Indicatoren 

- Certificaat is werkzaam op internet. 

 

4.4. Resultaat 4. Verspreiden interactieve methodiek Stichting Vredeseducatie 

 

Door middel van uitwisselingen, expertmeetings en workshops is ondersteuning gerealiseerd en zijn 

(elementen van de) werkvormen vanuit de interactieve methodiek gedeeld met instellingen. 

Methodische elementen geschiedenis Tweede Wereldoorlog – Heden zijn gedeeld met stakeholders 

in en buiten de samenwerkende instellingen van oorlogs- en verzetsmusea. In samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam zal effectonderzoek worden gedaan.4 

 

Indicatoren 

- Tenminste 6 uitwisselingen, expertmeetings en workshops hebben plaatsgevonden gericht op het 

delen van de interactieve methodiek. 

- Rapportage, publicatie van de onderzoeksresultaten. 

                                                           
3 Zie bijlage 1 Logische Kader 
4 In januari 2019 verschijnt een artikel over twee effectonderzoeken van de activiteiten in het Fort van de Democratie van dr. 

Allard Feddes en Prof dr. Bertjan Doosje van de UVA in het magazine van Psychology and Peace. 
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5. Samenvatting en subsidieverzoek 

5.1. Projectassumpties 

Uit een continue informatiestroom vanuit eigen waarneming in contacten met directies en 

medewerkers van musea, vanuit wetenschappelijke artikelen, nieuwsbrieven en de informatie die via 

SMH (Bench Mark onderzoek) beschikbaar is, blijkt dat er behoefte is aan innovatieve werkvormen 

die jongeren gereedschap bieden om vanuit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog actief 

democratisch burgerschap vorm en inhoud te geven in werkvormen, tentoonstellingen en 

installaties. 

 

De V-LAB Express is (kan) voor instellingen van belang (zijn) omdat: 

- Innovatieve werkvormen worden ontwikkeld, getest, gepresenteerd en mogelijk in 

aangepaste vorm worden overgenomen. 

- De Stichting Vredeseducatie een lange en breed erkende staat van dienst heeft als het gaat 

om het actualiseren van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog5 en dit in een tiental 

instellingen in binnen- en buitenland heeft toegepast. 

- Er in de interactieve tentoonstellingen een cyclisch onderzoeks- en evaluatieproces 

plaatsvindt en nieuwe bevindingen verwerkt worden in nieuwe werkvormen en methodiek. 

- Thema’s uit geschiedenis van de bedreigingen van de democratie en rechtsstaat het inzicht in 

actuele spanningen en uitdagingen in de samenleving kan versterken; 

- Het van groot belang is de jongeren niet verteld wordt wat het belang van vrede, vrijheid en 

verzet is, maar dat ze kunnen oefenen en zelf actief leren bijdragen aan een vreedzame 

samenleving. 

- Vrede, vrijheid en verzet sterke concepten zijn om de waarden van de democratische 

samenleving te ontdekken, te duiden en te koppelen aan een persoonlijk engagement.  

 

 

    
Print screens van oorlog en vrede uit de workshop Interactieve Methodiek om de attractiviteit van oorlog ( in beleving vaak 

spannend en stoer) en vrede (in beleving vaak saai en rustig) te illustreren en te onderzoeken. 

 

 

                                                           
5 Tuinier, J.D. (1993) Herinneren voor de Toekomst: de relatie Tweede Wereldoorlog – Heden. APS Utrecht. 

Tuinier, J.D. en Visser G.W. (1995) Leren van de oorlog. Stichting Vredeseducatie Utrecht. 
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Maatschappelijke omgeving 
Afnemers/gebruikers 1e lijn: 

Scholen (PO, VO, MBO, HBO), Jeugd en jongerenwerk, 
jeugdzorg, andere instellingen (interactieve methodiek) 

 
Afnemers/gebruikers 2e lijn: 

educatieve instellingen, oorlogs- en verzetsmusea, - 
herinneringscentra 

 
Partner instellingen 

o.a. ProDemos, Huis van de Jeugd, Critical Mass, Liberation 
Route Europe, vertegenwoordigers van geüniformeerde 

beroepen, Al Amal, Jeugd- en Jongerenwerk, FC Utrecht, Anne 
Frank Stichting, JOU, NT2 instellingen, Humanity House, MBO 

Raad netwerk Burgerschap, Artikel 1 Midden Nederland, 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, Samenwerkende Oorlogs- en 

Verzetsmusea (SMH), Sint Maartensberaad Utrecht. 

Uitvoeringsteam 
- management Vredeseducatie 

- vrijwilligers/begeleiders 
- freelancemedewerkers 

(o.a. begeleiding Fort van de 
Democratie, onderhoud, 

tentoonstellingsontwerp en 
productie, softwareapplicaties, 

boekhouding). 
- onderzoek (Un. v. Amsterdam) en 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

P R OJ E C T D O E L 
 

Het ontwikkelen van een good 
practice van de interactieve 
methodiek van de Stichting 
Vredeseducatie over Vrede, 

Vrijheid en Verzet en het 
verspreiden van methodieken en 
werkvormen om didactische en 

methodische kwaliteiten van 
educatieve instellingen, musea, 
herinneringscentra in de WOII-

sector te optimaliseren. 
 
 

 

Politieke omgeving  
Politieke realiteit/actualiteit 
Rijksoverheid, Gemeenten, 
diverse provinciebesturen 
Indirecte politieke impact 

Bijdragen aan de 
maatschappelijke taakstelling van 

overheden en de prestatie en 
missie van fondsen en 

instellingen.  

Primaire doelgroepen 
Jongeren van 10 – 15 jaar, scholieren PO, 
VO en mbo (ROC), (levensbeschouwelijk-

)jeugd- en jongerenwerk, studenten 
lerarenopleiding, internationale 

programma’s, inburgeraars en deelnemers 
NT2 

 
Secundaire Doelgroepen 

Docenten en medewerkers van Educatieve 
instellingen, oorlogs- en verzetsmusea, en 

herinneringscentra, deelnemers aan 
educatieve excursies, teambijeenkomsten, 

productpresentaties en symposia 

 

5.2. Actorenschema 
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5.3. Monitoring en evaluatie 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd om de projectresultaten te behalen en te versterken: 

- Organisaties, musea, herinneringscentra, kerken worden bij de opzet en uitvoering 

betrokken. 

Bij de ontwikkeling van de Duitstalige versie van de tentoonstelling zijn o.a. het Nationaal 

Onderduikmuseum Aalten, Burgerinitiative Dinxperwieck6, het Europahuis Kerkrade en de 

Jongeren Ontmoetingscentrum (JOC) van de Duitse Oorlogsbegraafplaats van Ysselsteyn van 

de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 

- Lokale instellingen krijgen een innovatief middel in handen en lokale vrijwilligers helpen mee 

bij de uitvoering van de activiteiten. 

- Met korte feedback momenten, observaties, beeldregistraties en kleinschalige gerichte 

onderzoeken, zullen reacties van bezoekers en deelnemers verzameld worden. 

- Docenten die met leerlingen en studenten willen deelnemen aan de activiteiten evalueren de 

activiteit vanuit hun doelstellingen/curricula. 

- Evaluaties zijn gericht op het communiceren van de leerresultaten door doelgroepen. 

- Over de resultaten wordt gepubliceerd in nieuwsbrieven, FaceBook en andere relevante 

magazines/e-zine.  

- In overleg met de Universiteit van Amsterdam, taakgroep sociale psychologie en de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, zullen kleinschalige effectonderzoeken worden 

uitgevoerd, die tezamen een kwalitatief en kwantitatief beeld geven van de resultaten.  

 

5.4. Subsidieverzoek  

 

Bestuur en medewerkers van de Stichting Vredeseducatie stellen vast dat 2018 een moeilijk jaar is 

geweest vanwege de brand in het Fort van de Democratie. Het V-LAB kreeg vorm is diverse projecten 

en activiteiten voor andere instellingen. Na een uitvoerig analyse en raadpleging van betrokkenen 

onder fondsen en instellingen, zijn uitdagende keuzen gemaakt om het V-LAB te continueren in de 

nieuwe reizende tentoonstelling V-LAB Express. Een project dat in de exploitatie naar verwachting 

geld zal opleveren om te voorzien in de reguliere kosten van de Stichting Vredeseducatie. 

                                                           
6 https://bidinxperwick.wordpress.com/about/ 
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Logisch Kader Project V-LAB Express 2019 

 

Maatschappelijk 

Effect 

 

Het project draagt bij aan het verduurzamen van vrede, democratie en rechtsstaat 

waarin jongeren hun eigen rol als burger onderzoeken, oefenen en activeren vanuit het perspectief 

van fundamentele mensenrechten, universele waarden en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

en waarin docenten hun didactische en methodische vaardigheden kunnen optimaliseren 

in de context van het vieren van 75 jaar vrijheid en de transitie van herdenken voor de toekomst. 

 

Hoofddoel 

 

Het ontwikkelen van een good practice van de interactieve methodiek van de Stichting Vredeseducatie 

over Vrede, Vrijheid en Verzet en het verspreiden van methodieken en werkvormen om 

didactische en methodische kwaliteiten van educatieve instellingen, musea, herinneringscentra 

in de WOII-sector te optimaliseren. 

Resultaten 1. 

Interactieve 

tentoonstelling V-LAB 

Express is ontwikkeld 

en op tournee 
 

2.   

Ideeënboek Vrede, 

Vrijheid, Verzet is 

verschenen, inclusief 

promotiemateriaal en 

aanvullende werkvormen 

op internet. 

3. 

Feedback bezoekers 

certificaat is werkzaam.  

 

4. 

Verspreiden interactieve 

methodiek Stichting 

Vredeseducatie  

Effectonderzoek is 

uitgevoerd door de 

Universiteit van 

Amsterdam. 

Indicatoren 

 

Aantal boekingen van 

gemeenten en 

instellingen en 

bezoekersaantal van 

tenminste 7.000. 

Routekaart voor 

bezoekers. 

Handleiding voor 

docenten en 

begeleiders. 

Organisatorische 

handleiding. 

 Werkboek en 

aanvullende werkvormen 

op internet. 

Verkoopcijfers 

verspreiding tenminste 

1.000 exemplaren. 

Promotiemateriaal 

 

 

 

Certificaat is d.m.v. 

applicatie op internet 

werkzaam. 

 

Tenminste 6 uitwisselingen, 

expertmeetings en 

workshops hebben 

plaatsgevonden gericht op 

het delen of de overname 

van elementen uit de 

interactieve methodiek en 

andere educatieve 

middelen 

(tentoonstellingen, 

websites, uitgaven en 

werkvormen). 

Rapportage en publicatie 

van onderzoeksresultaten. 

Activiteiten (Doen)Ontwikkelen: 

Tentoonstelling. 

Werkvormen. 

Handleiding docenten. 

Organisatorisch 

draaiboek. 

Routekaart.  

Promomateriaal. 

(Doen)Ontwikkelen: 

Werkvormen 

Didactisch kader 

Vormgeven, printen, 

promoten en 

verspreiden. 

(Doen)Ontwikkelen van 

teksten, feedback, 

samenstellen en 

publiceren App. 

Netwerken, organiseren 

van expertmeetings met 

(vertegenwoordigers) van 

relevante instellingen. 

Rapportage en 

verslaglegging. 

Data verzamelen, 

onderzoeksrapport (doen) 

samenstellen. 

 

Bijlage 1. 


