
 

Laboratorium voor vrede en vrijheid 

V-LAB EXPRESS 
INTERACTIEVE TENTOONSTELLING OVER VREDE, VRIJHEID, 
VEILIGHEID EN BURGERSCHAP 
 

Zoals een vis in het water, zo beleven de meeste mensen vrede, vrijheid en 
democratie: vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat niet zo is.  
 
Vrede, vrijheid en democratie worden door mensen gemaakt en 
onderhouden. Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te 
komen tegen onrecht en pesten. 
 
In de V-LAB Express onderzoeken scholieren deze thema’s en hun inzet voor 
een vreedzame, democratische wereld. De V-LAB Express/Das Friendenslabor 
reist door Nederland en Duitsland en wordt verhuurd aan gemeenten, 
scholen en instellingen. 

 
 

DOELGROEPEN 
scholieren van 10 - 14 en 

jongeren vanaf 15 - 20 jaar. 
 

MANIER VAN WERKEN 
- interactief ‘hands on’ 

- zelfsturend leren 
- onderzoekend 

- variatie in leerstijlen 
- waarden verhelderen 
- discussie en dialoog 

 
ROUTEKAART 

Bezoekers werken in tweetallen 
met een routekaart met 

opdrachten. 
 

Certificaat 
Scholieren ontvangen na het 
bezoek een certificaat met 

feedback op keuzen die ze in de 
tentoonstelling hebben gemaakt. 

 

 

V – LAB EXPRESS HUREN? 
Een transportbedrijf plaatst 
de Express voor de school, 
sporthal, gemeentehuis, 

museum of buurtcentrum.  
 

Er is een compleet draaiboek 
voor de organisatie gemaakt 
en op aanvraag organiseren 

we een instructiebijeenkomst 
voor begeleiders. 

 
 

 

 

 



   
 
REACTIES VAN DOCENTEN 

“De gestructureerde manier van werken is geweldig voor speciaal onderwijs.” 

“Ik ben kritisch, maar deze werkvormen zijn echt vernieuwend.” 

“Bijzonder geschikt voor ISK, ROC Entreegroepen en NT2. De basiswaarden 
van onze samenleving wordt onderzocht.” 
 
REACTIES VAN LEERLINGEN 

“Het gaat vooral over jezelf, dat had ik niet verwacht.” 

“Ik heb thuis over de Express verteld. Nu willen ze allemaal in het weekend.” 

“Jij wilt zelf bepalen wat goed voor je is, stond in mijn certificaat. Klopt!” 
 
De V-LAB Express is ontwikkeld door Jan Durk Tuinier (Stichting Vredeseducatie), Marieke de 
Beurs (vormgeving) en Hayo van Gemerden (productie en vormgeving) met financiële steun 
van vfonds, Gemeente Utrecht en Solidariteitsfonds, Vredesfonds en Sophie Booy-barones van 
Randwijck fonds i.s.m. Nat. Onderduikmuseum Aalten en Educatief Ontmoetingscentrum 
Ysselsteyn. 
 

   

 
V-LAB promotiefilmpje (3:19): https://youtu.be/eIRkioUBm7s 
V-LAB foto-impressie (1:00) https://youtu.be/LEP8twnT5QM 
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THEMA’S 
vrede maken, diversiteit, 

veiligheid, vrijheid, verzet, 
identiteit, gelijkheid, compassie 

 
HANDLEIDING 

Docenten en begeleiders 
ontvangen het inspiratieboek 

‘Tekenen voor Vrede’ en 
toegang tot een website met 

100 ideeën om de wereld 
mooier te maken. 

 
Kijk op: 

www.tekenenvoorvrede.nl 

 
 

BURGERSCHAP 
Stichting Vredeseducatie 

ondersteunt scholen bij het 
ontwikkelen van een 

programma voor burgerschap 
waarin ‘autonomie, 

verbinding en competentie’ 
centraal staan. 

 
 
 
 

 
 
 

Stichting Vredeseducatie 
Lucasbolwerk 10 
3512 EH Utrecht 

www.vredeseducatie.nl 
 

Info en reserveringen: 
 

Jan Durk Tuinier 
info@vredeseducatie.nl 

Tel: 06 – 83 83 33 58 
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