DOELGROEPEN
scholieren van 10 - 14 en
jongeren vanaf 15 - 25 jaar.
Zeer geschikt voor ISK, ROC
Entreegroepen en NT2, inburgering
en nieuwe Nederlanders.

MANIER VAN WERKEN
- interactief ‘hands on’
- zelfsturend leren
- onderzoekend
- variatie in leerstijlen
-verschillende niveaus
- waarden verhelderen
- discussie en dialoog
ROUTEKAART
Bezoekers werken in tweetallen
met een routekaart.
CERTIFICAAT
Bezoekers ontvangen na het
bezoek een certificaat met
feedback

DEMOCRATIEFABRIEK
De verschillen tussen mensen leiden tot veel conflicten over belangen,
schaarse goederen en waarden. Dat is heel normaal. In een democratie
kunnen heel verschillende mensen in vrede samenleven omdat ze afspreken
dat ze conflicten zonder geweld zullen oplossen.
Democratie is een uitvinding van mensen en niet perfect. Iedereen is nodig
om te bouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. In de
interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek ontdekken kinderen en
jongeren wat democratie is en hoe zij zich daarvoor kunnen inzetten.

Democratiefabriek HUREN?
De tentoonstelling is te huur voor
gemeenten, instellingen, scholen
en lokale groepen en wordt in ca.
2 uur opgebouwd in vrijwel elke
ruimte(n) van ca.150m2, zoals een
sporthal, school, kerk, theater,
gemeentehuis, buurtcentrum.
U ontvangt ondersteuning bij de
organisatie en begeleiders krijgen
instructie direct na de opbouw.

De Democratiefabriek is deelnemer van de:

THEMA’S

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

DOCENT
“De gestructureerde manier van werken
past helemaal bij speciaal onderwijs.”

LEERLING
DOCENT
“Jij wilt zelf bepalen wat goed voor
“Ik ben kritisch, maar deze
je is, stond in mijn certificaat. Klopt!” werkvormen zijn echt vernieuwend.”
L

Wie ben ik? Wie ben jij?
Kenmerken democratie
Waar moet de overheid voor zorgen
Artikel 1 van de Grondwet
Vrijheid, Gelijkheid Solidariteit
Nadelen van democratie
Waar komt jouw mening vandaan?
Als democratie wordt afgeschaft
Vrijheid vieren
Pesten, plagen en de zondebok
Conflicten en macht

HANDLEIDING
Docenten en begeleiders
ontvangen een handleiding en
(optioneel) het inspiratieboek
‘Tekenen voor Vrede: 100
manieren om de wereld mooier
te maken.’

Stichting Vredeseducatie
De Democratiefabriek is ontwikkeld door Jan Durk Tuinier en Geu Visser (Stichting
Vredeseducatie) en Hayo van Gemerden (productie en vormgeving) met financiële steun van
vfonds, Solidariteitsfonds, Vredesfonds en Sophie Booy-barones van Randwijck fonds.

Met dank aan:

De Democratiefabriek in de Bibliotheek! - YouTube
De Democratiefabriek' in het Vrijheidsmuseum - YouTube
Impressie van de Democratiefabriek - YouTube
(folder november 2021)

Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht
www.vredeseducatie.nl
www.tekenenvoorvrede.nl
Info en reserveringen:
Jan Durk Tuinier
info@vredeseducatie.nl
Tel: 06 – 83 83 33 58
LEERLING:
“Ik heb thuis over de Express verteld.
Nu willen ze allemaal in het weekend.”

