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De ontwikkeling en productie van het project De Democratiefabriek is gerealiseerd met financiële
steun van vfonds, de Adessium Foundation en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Check Democratiefabriek op:

Jongeren kijken naar de introductiefilm van de Democratiefabriek

Er zijn diverse filmpjes over de Democratiefabriek:
1. Introductiefilm (6:42): http://www.youtube.com/watch?v=01L6MlLEjzE
2. Impressie Democratiefabriek (2:03): http://youtu.be/4buCVHWWVII
3. 'De Democratiefabriek' in het Vrijheidsmuseum - YouTube
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Grootvader wandelt met zijn kleinzoon langs de rivier.
Het kind vraagt aan hem: ‘Opa, u kijkt zo bezorgd. Wat is er?’
De oude man zucht en antwoordt: ‘Ik heb twee honden in mijn hart die met elkaar strijden’.
‘Hoe heten die honden opa?’
‘Haat en liefde’, antwoordt de grootvader.
Het kind kijkt verwachtingsvol naar hem op: ‘Wie gaat er winnen?’
‘De hond die ik voed’, zegt grootvader.
Parabel uit de Soefi islam: www.charterforcompassion.org

© 2014 - 2022 Stichting Vredeseducatie Utrecht
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is voor scholen en instellingen toegestaan om voor intern
gebruik uit deze handleiding te kopiëren.
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Welkom in De Democratiefabriek
Bijna alle mensen verlangen ernaar om in een vreedzame samenleving te leven. Een samenleving
waar rechten worden gerespecteerd en kinderen en jongeren niet worden gepest. Een veilige plek
waar iedereen zich verantwoordelijk wil voelen voor de vrijheid van zichzelf en van de ander. Zo’n
samenleving vraag inzet van alle mensen, elke dag weer.
Beter praten dan vechten
In een democratie hebben mensen verschillende meningen, belangen, idealen en levensovertuigingen.
Dat levert een bruisende maatschappij op maar het geeft ook veel spanningen en conflicten. In een
democratie gelden argumenten in plaats van dreigementen. Praten in plaats van vechten. Er worden
afspraken, regels en wetten gemaakt om vreedzaam samen te leven. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend
maar dat is het niet. Democratie is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden door kinderen
en jongeren. Dat kan in de tentoonstelling De Democratiefabriek.
Democratie onderzoeken
De tentoonstelling gaat over thema’s als conflicten, macht en democratie maar ook over pesten, vrede
maken en herdenken. Gaandeweg ontdekken de bezoekers dat de tentoonstelling over henzelf gaat.
Over hun eigen idealen, hoop, normen, houding en keuzen. De tentoonstelling is bedoeld voor
kinderen van 10 – 14 jaar en jongeren vanaf 15 jaar in het onderwijs en jeugd- en jongerenwerk.
In de Democratiefabriek werken de bezoekers in tweetallen aan de hand van een routekaart waarop
meningen en antwoorden worden genoteerd. Na het bezoek ontvangen de leerlingen een certificaat
waarin de keuzen op een van de werkvormen zijn verwerkt.
Tournee door het land
De Democratiefabriek is ontwikkeld door Stichting Vredeseducatie in samenwerking met vormgever en
producent Hayo van Gemerden. In deze handleiding zetten we enkele voorbereidings- en
verwerkingssuggesties op een rij. Omdat kinderen en jongeren de tentoonstelling bezoeken vanuit de
school, de club, kerk of jongerencentrum, gebruiken we in deze handleiding de woorden leerlingen,
kinderen, deelnemers, jongeren, onderwijsgevenden, leraren en begeleiders door elkaar.
We wensen alle gebruikers heel veel plezier toe.
Reacties van kinderen, jongeren en begeleiders worden op prijs gesteld.
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1. Democratie onderzoeken en maken in een fabriek

Hier moet je
even voor
gaan zitten.

Achtergrond, doelen en uitgangspunten van de Interactieve Methodiek
In de reizende tentoonstelling De Democratiefabriek wordt met hoofd, hart en handen gewerkt,
jongeren discussiëren met elkaar en het is een levendige boel. De Democratiefabriek heeft een
interactieve methodiek. Ontdekken, beleven en handelen zijn kernwoorden. De werkvormen zijn
zelfsturend, wanneer nodig zelfcorrigerend en gericht op discussie en dialoog. De bezoekers werken
in tweetallen aan de hand van een routekaart waarop meningen en antwoorden worden genoteerd.
In dit onderdeel wordt de interactieve methodiek van De Democratiefabriek toegelicht.
Diversiteit
Een democratie heeft twee belangrijke kenmerken. Het eerste kenmerk is Diversiteit. Dat is een
feitelijk gegeven. Mensen zijn allemaal verschillend met een eigen historie en toekomstverwachting
maar ook met eigen opvattingen, levensbeschouwingen, culturen, belangen en ambities.
Gelijkheid
Het tweede kenmerk van democratie is Gelijkheid voor de wet. Dat is geen gegeven maar een keuze. In
de ontwikkeling van de geschiedenis van democratie in Nederland is dat één van de belangrijkste
stappen geweest. De overheid, als vertegenwoordiger van de burgers, maakt geen onderscheid tussen
mensen. Het mag niet uitmaken wat je huidkleur of afkomst is, of je gelooft en wat je gelooft, de
overheid moet iedereen in gelijke gevallen gelijk behandelen.
Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid is in een democratische samenleving een belangrijke deugd. Want de verschillen
tussen mensen leveren een pluriforme en bruisende maatschappij op maar ook veel conflicten.
Verdraagzaamheid is 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 als mensen
tegengestelde waarden hebben of afkeurenswaardig gedrag vertonen, kunnen we nog verdraagzaam
zijn. Onbegrensd is dat niet, want voor een ieder gelden de grenzen van de wet.
Kritiek verdragen
Verdraagzaamheid wil niet zeggen dat burgers geen kritiek op elkaar mogen hebben. Het hoort nu
eenmaal bij democratie dat mensen, persoonlijk of als lid van een groep, gekwetst kunnen worden
door de woorden of het gedrag van de ander. Verdraagzaamheid en respect zijn wederkerig: ik geef de

Reacties van Leerlingen
“Ik heb thuis over de fabriek verteld. Nu willen ze allemaal”
“Jij wilt het liefst zelf bepalen wat goed voor je is, stond in mijn certificaat.
Dat klopt helemaal”
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ander de ruimte het leven naar eigen inzicht in te richten en tegelijkertijd wil ik de ruimte krijgen om
hetzelfde te kunnen doen.
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. 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 te komen.
Een enkele keer vindt een deelnemer een werkvorm zelfs niet kunnen en ongepast, maar ook deze
reactie is uiteraard welkom.
Democratie “maken”
Werken in de Democratiefabriek betekent grenzen van meningen opzoeken en de jongeren uitdagen
hier een eigen mening te vormen. Niet de feitelijke of objectieve gegevens van de democratie staan
hier centraal, maar de grenzen waardoor de democratie permanent in beweging is. Op deze wijze
“maken” jongeren democratie. Ze maken zich de democratie eigen door het te doen.
Leren is veronzekeren
In “De democratiefabriek” betekent leren ook “veronzekeren”. Door de vele confrontaties in korte tijd,
maken we jongeren onzeker. We dringen erop aan om de “comfort zone” te verlaten en stap voor stap
nieuwe meningen te vormen en vaardigheden te oefenen. Jongeren zappen en surfen op een
interactieve wijze door de tentoonstelling heen en leggen verbanden tussen nieuwe en reeds
aanwezige kennis, sluimerende meningen en nieuwe handelingsalternatieven. Op die manier is er
ruimte is voor weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en willen (houdingen).

Reflectie op reflectie
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 vervolgens om schriftelijk te reageren op de inhoud van de feedback en zo kan de reflectie
verlengd worden. Om jongeren met verschillende leerstijlen en talenten uit te dagen, gebruiken we
zoveel mogelijk verschillende didactische werkvormen.
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Reacties van Leerlingen
“Democratie leren is leuk in de fabriek”
“Je kunt heel veel verschillende dingen doen in een soort speurtocht”
“Het gaat vooral over jezelf, dat had ik niet verwacht”

De rol van de begeleider
Het leerproces in de interactieve tentoonstelling heeft gevolgen voor de relatie tussen de
onderwijsgevende of de begeleider en de jongeren. De begeleider heeft het leerproces niet meer van
voor tot achter onder controle. Dat hoeft ook niet omdat de leerkracht geen alleswetend orakel is,
maar partner in het leerproces. Hij luistert naar de leerlingen, stelt onderzoekende vragen en vat
antwoorden samen zodat er een nieuwe conclusie getrokken kan worden. De interactieve werkwijze is
voor de leerlingen zeer motiverend. Op de juiste wijze uitgedaagd, vinden jongeren het boeiend om
hun opvattingen en waarden te onderzoeken. We weten uit ervaring dat de meeste begeleiders en
leraren er ook van genieten: er is geen groter genoegen dan kinderen en jongeren die met plezier
leren.
Waarden verhelderen
Het gaat in “De Democratiefabriek” niet alleen om het overdragen van bepaalde democratische
waarden, maar vooral om het verhelderen van die waarden. Burgers hebben in een proces van
tientallen jaren 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 maken mensen voor elkaar verantwoordelijk. In de
tentoonstelling is ruimte om deze waarden ter discussie te stellen, met de bedoeling om ze te toetsen
of te verbeteren. Het komt ook voor dat jongeren democratische waarden verwerpen. Ook dat mag in
een democratie. Er is echter geen ruimte voor geweld, zo werkt democratie.

Reacties van docenten / begeleiders
“De thema’s sluiten naadloos aan bij burgerschap”
“Ik wilde collega’s vertellen wat je in de fabriek kunt doen, maar je moet het
echt zelf een keer ervaren”
“Het certificaat met feedback is een vondst! Leerlingen vinden het geweldig”.
“Dat je kunt werken op verschillende niveaus is geweldig”.
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Democratie afgeschaft
In De Democratiefabriek is ook aandacht voor de periode waarin de democratie in grote delen van
Europa werd afgeschaft tijdens de Tweede Wereldoorlog, 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 met kinderen en jongeren deze geschiedenis
onderzoeken en koppelen aan het zondebokverschijnsel.

In januari 2014 werd de Democratiefabriek geopend in het Gemeentehuis van Arnhem. Lava directeur Jan Jager was gastheer namens Huis van de
Jeugd en leerlingen van basisschool de Sterrenkring sneden met onderwijswethouder Luuk van Geffen de taart aan en de opening was een feit.

Onderzoek interactieve methodiek
De interactieve methodiek is uitvoerig getest in het Fort van de Democratie in Utrecht, dat een project
is van de Stichting Vredeseducatie. In de jaren 2011 - 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd vanuit de
Programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat
jongeren, die de tentoonstelling in het Fort van de Democratie hebben bezocht, na afloop meer kennis
over democratie en democratischer opvattingen hebben.
De jongens leren het meest. Dat komt doordat de meisjes op deze leeftijd gemiddeld verder zijn in hun
ontwikkeling en bij binnenkomst al een “pakket democratische opvattingen bij zich hebben”.
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Interessant is wel dat jongens en meisjes op een gelijk niveau het Fort weer verlaten. Het is de jongens
blijkbaar gelukt om hun achterstand in te lopen. Hoewel het in het Fort van de Democratie om een
andere tentoonstelling gaat, maar wel met dezelfde interactieve methodiek, is het alleszins
gerechtvaardigd om dezelfde ambities en soortgelijke verwachtingen te hebben voor de
Democratiefabriek.

Op Fort Lunet I in Utrecht was in een oude flankkazemat en voormalige atoomschuilbunker een interactieve tentoonstelling ingericht
voor jongeren voornamelijk uit het MBO.

DemocratieLAB
Met het educatieve team van ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag, ontwikkelde
de Stichting Vredeseducatie en het ontwerp- en productiebedrijf van Hayo van Gemerden het
“DemocratieLAB”. Deze interactieve tentoonstelling over democratisch burgerschap is ook geïnspireerd
op het Fort van de Democratie en gemaakt voor jongeren van 14 – 18 jaar in het onderwijs, maar ook
aantrekkelijk voor volwassenen en gezinnen met kinderen. Maatschappelijke verschijnselen en de
rechtsstaat worden letterlijk onder de loep gelegd.
Jongeren kunnen in de tentoonstelling hun kennis over de democratie vergroten en direct toepassen om
zo hun meningen verder te ontwikkelen. De bezoekers werken in tweetallen en worden gestuurd door
een tablet waarop de opdrachten te lezen zijn en de antwoorden verwerkt kunnen worden. Aan het
eind van het bezoek wordt automatisch een certificaat geprint waarin de bezoekers feedback krijgen.

De toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, Mevrouw Anouchka van Miltenburg (foto links) legt de democratie onder de microscoop
in het DemocratieLAB. Op foto rechts worden de machten van de rechtsstaat op de juiste plek gelegd.
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Thinking. Brownlow Education, Chelenham.
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- Tuinier, J.D. Doosje, B. Visser, G. et al (2011). Het Fort van de Democratie WERKT. Vredeseducatie, Utrecht

Ook jongeren van 15 – 18 jaar en volwassenen zijn welkom in de Democratiefabriek. Zij volgen een andere route dan de kinderen van 10 – 14 jaar.
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2.

Thema’s in De Democratiefabriek

Wie ben ik? Wie ben jij?
Identiteit is alles wat een persoonlijkheid maakt: uiterlijke kenmerken, angsten, hoop en vertrouwen,
ambitie, cultuur, levensstijl en levensbeschouwing. Imago is het beeld wat andere mensen van ons
hebben. Jezelf leren kennen, dat is nodig om te kunnen bouwen aan de democratie. Wat zijn je
meningen en hoe ben je er aan gekomen? Wat is belangrijk in je leven? Wat wil jij zelf doen voor de
democratie en met wie wil je samenleven? Bezoekers onderzoeken zichzelf in relatie tot de ander door
samen een nieuw gezicht te ontwerpen en tientallen opdrachten te verwerken.
Wat is democratie?
Wat zijn de kenmerken van de democratie? Wat is dictatuur? Waar moet de regering voor zorgen?
Heeft democratie ook nadelen? Hoe wil jij jezelf inzetten? Met machines en apparaten onderzoeken
deelnemers hun eigen meningen. Ze kiezen standpunten om een eigen politieke partij op te richten.
Vrijheid
Democratie betekent vrijheid. Je mag je mening zeggen, meepraten mag, iedereen kan meedoen, je
mag geloven wat je wil. Ontdek zelf welke afspraken en regels nodig zijn om vrij te kunnen zijn. Wat
zou volgens jou verboden moeten worden in een democratie? Onderzoek actievormen zoals staken en
demonstreren en bepaal jouw grenzen als het gaat om belediging.
Gelijkheid
Is iedereen gelijk? Is iedereen anders? Jongeren onderzoeken de betekenis van artikel 1 van de
Grondwet. Dat wordt het Gelijkheidsbeginsel of Discriminatieverbod genoemd. “Mensen moeten gelijk
behandeld worden in gelijke gevallen. Het mag niet uitmaken wat voor kleur je huid is, wat je afkomst
is en of je gelovig bent of niet.”
Als democratie wordt afgeschaft…
Bezoekers onderzoeken de gevolgen van het afschaffen van de democratie in de Tweede
Wereldoorlog. Geen vrijheid, minderheidsgroepen worden bedreigd, joden worden vervolgd en je kunt
zomaar worden opgepakt. Welke maatregel beperkt jou het meest in je vrijheid? Wat zou jij het ergst
vinden? Je fiets inleveren, bioscoopverbod, niet sporten, niet telefoneren, niet meer zelf uitmaken wie
je vriendin is, niet naar de kapper of een zwemverbod?
Vrijheid vieren
Dat democratie niet vanzelfsprekend is, leren we uit de sporen van de Tweede Wereldoorlog. Deelnemers
onderzoeken de betekenis van monumenten en de beweegredenen voor herdenken. Wat zijn de rituelen
bij herdenken? Bezoekers ontdekken dat vrijheid vieren ook inzet voor democratie betekent.
Pesten, plagen en de zondebok
Plagen is je vriend voor de gek houden, het overkomt iedereen wel eens en iedereen kan er om lachen.
Pesten is met opzet kwetsen en pijn doen, het overkomt steeds dezelfde persoon en niet iedereen vindt
het leuk. Mensen worden soms tot zondebok gemaakt. Ze krijgen de schuld van problemen. Bezoekers
maken een definitie van pesten en plagen, analyseren vier groepen in het zondebokverschijnsel (pester,
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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meeloper, zondebok en helper) en gaan na hoe zij zelf in actie kunnen komen.
Conflicten en macht
Conflicten worden van alle kanten bekeken. Wat weegt het zwaarst? Je vriendschap of het resultaat?
Wat is je plan? Deelnemers kunnen kiezen voor een compromis, je zin doordrijven, onderhandelen of
een win-win situatie. Bezoekers verdiepen zich in conflicten over zakgeld en wie er de baas is over de
banken in het park.

Reacties van docenten / begeleiders
“Ik werk met echte doeners en die komen helemaal aan hun trekken”
“Ik ben kritisch omdat onze methode veel biedt, maar deze werkvormen
zijn echt vernieuwend”
“Ik ben verrast dat jongeren een uur geconcentreerd kunnen werken”

Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Achtergrondmateriaal
Handig om te weten!

Democratisch burgerschap
in de school

Wat hebben kinderen en jongeren met democratie te maken?
Soms vragen mensen zich af: wat hebben kinderen en jongeren met democratie te maken? Als we
met democratie alleen de gekozen politici bedoelen die in Den Haag, Brussel, Washington of waar
dan ook de wereld besturen, dan staat dat wel heel ver van hun bed. Wanneer we democratie zien
als een vreedzame manier van samenleven van mensen die allemaal verschillend zijn, dan hebben
kinderen en jongeren er alles mee te maken. Dan gaat het ineens over hun leefwereld en alledaagse
ervaringen.
Leren omgaan met verschillen
Alle mensen zijn verschillend. Ze hebben andere belangen, andere ambities, andere talenten, andere
godsdiensten of levensovertuigingen en culturele gewoonten. Sommige mensen zijn snel, anderen
hebben een handicap of speciale eigenschappen en qua uiterlijk lijkt niemand op een ander, behalve
sommige tweelingen. Hoe is het mogelijk dat deze mensen in vrede met elkaar kunnen samenleven?
Het antwoord is heel eenvoudig: omdat we met elkaar een democratie hebben gemaakt!
Regels maken
Want al die verschillen tussen mensen leveren ook veel conflicten op en een enkele keer loopt het
ook helemaal uit de hand. Daarom zijn er regels nodig en wetten om de vrijheid van de mensen
eerlijk te verdelen. Wanneer je samenleeft met anderen moet je afspraken maken, bijvoorbeeld
over geluidsoverlast, verkeersregels, schoon water, hoe we mensen - die zichzelf niet kunnen redden
in de maatschappij - kunnen helpen en hoe we de aarde kunnen beschermen.
Burgerschap in de school
De school staat in het brandpunt van de samenleving. Dat heeft tot gevolg dat scholen gericht zijn op
maatschappelijk opvoeden, naast het overdragen van de basisvaardigheden en de noodzakelijke
kennis over onze cultuur en geschiedenis. De hoofdlijnen van deze onderwijsdoelen zijn in wetten
vastgesteld. Daarin is onder andere beschreven dat het onderwijs:
-

ervan uitgaat dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving
gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
gericht is op kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

Scholen geven op een planmatige manier invulling aan deze drie elementen en de daarvan afgeleide
onderwijsdoelen. Deze moeten beschreven worden in de schoolgids en in het schoolplan. Verder is
het van belang dat de school een structureel aanbod heeft, gericht op bevordering van integratie en
burgerschap en dat de school inzicht heeft in de opvattingen, houdingen en gedragingen van
leerlingen op dit gebied. Daarbij kan het gaan om uitingen van intolerantie, extremistische ideeën en
vormen van discriminatie.
Een bezoek aan De Democratiefabriek past helemaal bij de doelstellingen van burgerschap in het
onderwijs. Het kan aanleiding zijn om activiteiten rondom burgerschap aan te moedigen en vast te
leggen in programma’s.
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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3. Doelstellingen en didactiek van De Democratiefabriek
Algemene doelstelling
De Democratiefabriek daagt kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 - 18 jaar uit om hun persoonlijke
grenzen en mogelijkheden ten aanzien van democratisch burgerschap te onderzoeken en vorm te
geven om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Educatieve doelen en competenties
De educatieve doelen en competenties worden behaald tijdens het bezoek van de jongeren aan de
interactieve tentoonstelling en verdiept in de verwerkingsactiviteiten.
Deelnemers van 10 - 14 jaar kunnen:
- Kenmerken van de democratie omschrijven met tenminste 4 van de volgende begrippen:
niet vechten maar praten, samen regels maken, ieder zijn eigen mening, geen dreigementen
maar argumenten, vrijheid van godsdienst, minderheid – meerderheid.
- De geschiedenis van de afschaffing van de democratie in 1940 en het herstel in 1945 onder
woorden brengen met ten minste 5 van de volgende begrippen: minderheidsgroepen,
Jodenvervolging, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, veiligheid, discriminatie, verzet,
toeschouwers, daders, slachtoffers.
- Artikel 1 van de Grondwet in verband brengen met democratie: gelijke behandeling in gelijke
gevallen; discriminatie is verboden.
- Conflicten tussen mensen onderzoeken vanuit een definitie van plagen en pesten.
Vervolgens vanuit eigen ervaringen groepsdynamische conflicten als het zondebokverschijnsel
kunnen duiden vanuit het perspectief van de dader/pester, slachtoffer, helper,
meeloper/getuige.
- Het begrip respect illustreren door middel van voorbeelden. De motieven van zichzelf en
anderen om iets of iemand al dan niet te respecteren onder woorden brengen.
Deelnemers vanaf 15 jaar kunnen:
- Kenmerken van de democratie omschrijven met tenminste 4 van de volgende begrippen:
grondwet, rechtsstaat, pluriformiteit, minderheid, meerderheid, afzien van geweld.
- Kenmerken van de rechtsstaat benoemen en dit koppelen aan de geschiedenis van de
afschaffing van de democratie in 1940 en het herstel in 1945 onder woorden brengen en
actualiseren.
- Vrijheid in termen van gedrag, actief burgerschap en regels duiden in relatie tot de actuele
spanningen en uitdagingen van de pluriforme samenleving, in het perspectief van Artikel 1 van
de Grondwet.
- Processen van maatschappelijke uitsluiting zoals het zondebokverschijnsel verklaren in de
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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geschiedenis en in het heden en het koppelen aan eigen ervaringen. Aangeven op welke wijze
zij willen/kunnen bijdragen en deelnemen aan processen van maatschappelijke integratie.
- Reflecteren op vrijheid van meningsuiting in verband met de eigen en andere religieuze of
levensbeschouwelijke identiteit en dit koppelen aan de wederkerigheid van respect.

Werkvorm 40.
Stel dat je samen een politieke partij gaat oprichten, welke standpunten kies je
dan?
Later ontdekken de leerlingen dat ze standpunten hebben gekozen die over
vrijheid, gelijkheid en solidariteit gaan, de drie kernwaarden van de democratie.

Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Formeel en informeel leren
De fabriek daagt bezoekers uit tot formeel en informeel leren. Bij formeel leren gaat het om onderwijs
of educatie, waaraan concrete leerdoelen gericht op kennis, vaardigheden en houdingen, zijn
verbonden. Informeel leren is het individueel of samen met anderen ongepland reflecteren op
ontdekkingen en ervaringen vanuit een zekere nieuwsgierigheid. Dat geldt met name voor bezoekers
van manifestaties.
Didactische diversiteit
De grote verscheidenheid van bezoekers, vanuit sociaal cultureel gezichtspunt of in leercapaciteiten en
motivatie, zijn aanleiding om te differentiëren in didactische activiteiten waarbij het “plezier hebben in
onderzoeken en leren” voorop staat. Het gaat om een mix van de volgende activiteiten:
•
Oefenen in waarnemen
•
Situaties analyseren
•
Standpunten onderzoeken
•
Grenzen van meningen verkennen en consequenties benoemen
•
Samenwerken met leeftijdgenoten
•
Ontmaskeren van vooroordelen
•
Vragen stellen aan zichzelf, aan elkaar, aan de geschiedenis en aan de maatschappij
•
Inleven in (situaties van) andere mensen
•
Geven en ontvangen van feedback
•
Oplossingsgericht onderzoeken
•
Meningen uiten
•
Keuzen maken op basis van waarden
•
Scheppen van handelingsperspectieven en het verhelderen van waarden
•
Waarderen van eigen inbreng en de inbreng van anderen

Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Democratie
en de Tweede Wereldoorlog

Achtergrondmateriaal
Handig om te weten!

Vanzelfsprekend
Democratie is voor heel veel mensen vanzelfsprekend, ze zijn niet anders gewend. Een
democratische maatschappij is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Daar zijn eeuwen
overheen gegaan, er is strijd om geleverd en er zijn zelfs oorlogen om gevoerd. In sommige delen
van de wereld woedt die strijd nog steeds.
Democratie afgeschaft
In mei 1940 werd de democratie in Nederland en in andere Europese landen afgeschaft. Ineens
merkten de mensen wat het betekende om vrijheid kwijt te raken. Sommige bevolkingsgroepen
werden gediscrimineerd en Joden werden vervolgd omdat ze niet in de ideale wereld van de nazi’s
pasten. In 1945 heeft de strijd van de geallieerde soldaten ertoe bijgedragen dat de democratie
werd hersteld. Ondanks alle slachtoffers en verdriet, bouwden de mensen weer aan een
democratische maatschappij, ook in Duitsland. De afschaffing van de democratie, de gevolgen voor
minderheidsgroepen en de onderdrukking van de vrijheid, maar ook het herstel van de democratie
in 1945, kunnen kinderen en jongeren van vandaag inzicht geven in de waarde van de democratische
samenleving.
Wanneer kinderen en jongeren zich verdiepen in de geschiedenis van de Jodenvervolging tijdens de
Tweede Wereldoorlog, ontdekken ze dat de maatschappelijke isolatie stap voor stap ging,
uitmondend in de deportaties naar de concentratie- en vernietigingskampen. De leerlingen
analyseren op hun eigen niveau, hoe democratische waarden en grondbeginselen werden afgeschaft
door het naziregime en grondrechten als vrijheid van meningsuiting werden uitgeschakeld.
Democratie vraagt onderhoud
De democratie is door mensen gemaakt en zij dragen daar elke dag een steentje aan bij. Kinderen en
jongeren groeien op in een democratische maatschappij en het is belangrijk dat zij al jong leren hoe
burgers met elkaar kunnen samenleven. Hoe ze regels kunnen maken. Hoe ze conflicten op een
vreedzame manier kunnen oplossen. Hoe ze pesten kunnen tegengaan door een actieve houding.
Hoe ze hun eigen verlangens en ambities kunnen waarmaken. Kinderen worden uitgedaagd de
democratie te ontdekken, de mogelijkheden en grenzen te onderzoeken. Uitgedaagd om de
democratie te leren waarderen zodat ze voor zichzelf kunnen uitmaken op welke wijze ze daar een
bijdrage aan kunnen leveren.
Vrede als werkwoord
Vrede is een werkwoord, het komt voort uit het handelen van mensen. We hebben een eenvoudige
definitie van vrede. Daar waar mensen voor elkaar en voor de aarde zorgen, daar is vrede. Daar waar
zij in vertrouwen kunnen leven en de moed op kunnen brengen om voor andere mensen op te
komen, daar is vrede. Bijna iedereen, ook kinderen en jongeren kunnen vrede maken in het leven
van alledag, thuis, op school, op straat en op het sportveld. De Democratiefabriek is daarom ook een
oefenplek voor vrede.

Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek

- 19 -

4. Het bezoek aan de tentoonstelling
Het gaat in de tentoonstelling om het ontwikkelen en verhelderen van een eigen mening, waardoor
een brede groep kinderen en jongeren er met plezier in werk. Ook leerlingen uit het (voortgezet)
speciaal onderwijs zijn welkom in De Democratiefabriek. Meestal is wel extra begeleiding gewenst.
Docenten die twijfelen of het niveau van de tentoonstelling bij hun leerlingen past, worden
aangeraden vooraf de routekaart aan te vragen en/of een kijkje te nemen.
Werken in tweetallen
De deelnemers worden vooraf door de begeleiders ingedeeld in tweetallen. Als dit niet gelukt is, kan
het bij aankomst in de tentoonstelling. Bij een oneven aantal wordt ook een groepje van drie gevormd.
Gastheren en gastvrouwen
De leerlingen worden ontvangen en welkom geheten door een gastheer of gastvrouw van de
organiserende instelling. Deze persoon is verantwoordelijk voor het goed verloop van het bezoek.
Routekaart en potlood
Iedere deelnemer krijgt een eigen routekaart. Dit kleine boekje kan elke keer weer worden
omgevouwen zodat er een steviger basis ontstaat om erin te kunnen schrijven.
De leerlingen krijgen ook een potlood. Er worden geen pennen en stiften gebruikt in de
tentoonstelling!
Leerroutes
De leerroutes zijn zo bepaald dat alle leerlingen ongeveer één uur geconcentreerd in de tentoonstelling
kunnen werken. De inhoud van de tentoonstelling is meestal niet ingewikkeld, moeilijke termen
worden uitgelegd. De tentoonstelling is zeker niet kinderachtig. Wel verrassend, spannend en leuk om
te doen. Dit betekent dat de tentoonstelling ook voor volwassenen, soms samen met jongeren,
boeiend en leerzaam is.
Instructie en werken op eigen niveau
De gastheer of gastvrouw geeft aan welk niveau uitgevoerd zal worden door middel van de kleuren in
de routekaart. De opdrachten hebben drie kleuren: rood, groen en blauw. Er zijn twee niveaus,
gekoppeld aan twee leeftijdsgroepen. Elke groep doet opdrachten in twee kleuren.
Niveau 1.
Voor kinderen van 10 – 14 jaar. Zij mogen de GROENE-nummers overslaan.
Niveau 2.
Voor jongeren van 14 – 18 jaar. Zij mogen de RODE-nummers overslaan.
Elk tweetal een eigen startnummer
De leerlingen noteren hun naam op de routekaart en het startnummer per tweetal. In de tentoonstelling zijn alle opdrachten genummerd. Elk tweetal begint bij een ander nummer om de groep te
spreiden. Uiteindelijk komen alle kinderen bij elke opdracht die hoort bij hun onderwijsniveau.
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek
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Aan het werk
De tentoonstelling is interactief gestructureerd. Dat wil zeggen dat kinderen zichzelf ‘gidsen’ en met
behulp van de routekaart. Alle leerlingen gaan aan het werk. Het is soms even zoeken naar de
nummers maar de jongeren vinden gemakkelijk hun weg.
Taak van de docent/begeleider
De rol van de begeleiders is vooral een enthousiasmerende. Voorkomen moet worden dat volwassenen het initiatief overnemen. Dat wordt ook van de docenten en eventueel meegekomen ouders
verwacht. Stimuleren en ondersteunen is van belang, maar de leerlingen moeten zelf antwoorden
zoeken en meningen vormen.
Ondersteunen en structuur bieden
Wanneer de leerlingen te gehaast zijn of vanwege leesmoeilijkheden bepaalde opdrachten niet begrijpen, kunnen de begeleiders met hen de opdracht nog eens opnieuw lezen.
Sommige leerlingen vinden het moeilijk om deze concentratie op te brengen. Vooral leerlingen voor
wie het ingewikkeld is om zelfstandig in het tweetal te werken. Door hen op dat moment meer
structuur te bieden, wordt het bezoek aan de tentoonstelling voor hen ook zinvol en kunnen andere
deelnemers zich ook beter concentreren.
Certificaat
Na afloop worden de routekaarten bij voorkeur ingenomen en door de onderwijsgevenden of
begeleiders mee naar school genomen. De leerlingen krijgen na het bezoek een certificaat uitgereikt,
waarmee een werkvorm over vrijheid wordt verwerkt. De inhoud van het certificaat is positief gesteld
en standpunten worden gerelateerd aan de (grond)wet en aan de geldende regels in de democratie.
De ervaring leert, dat jongeren een reactie op hun keuzen en de achterliggende waarden, op prijs
stellen.
Overigens krijgen de leerlingen het laatste woord. Leerkrachten raden we aan hen een reflectie te
schrijven op de inhoud van het certificaat. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om bepaalde standpunten
toe te lichten of te nuanceren (zie verwerkingssuggesties).

In het weekend hebben volwassenen het erg naar hun zin in de Democratiefabriek. Scholieren bezoeken de fabriek in het
gemeentehuis van Aalten (foto rechts).
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Voorbereiding
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5.

Voorbereidingsactiviteiten

Sleutelwoorden bij het bezoek aan De Democratiefabriek zijn: ontdekken, beleven en handelen. Het is
belangrijk dat de werkvormen een verrassing blijven. De deelnemers worden tijdens de
voorbereidingsactiviteiten vooral gemotiveerd. Daarvoor zijn vier suggesties beschreven die met elkaar
maar ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden.

Voorbereidingsactiviteit 1. Introductiefilm

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Om de tentoonstelling te introduceren bij de bezoeker is een
speciale film gemaakt in samenwerking met Beeldtaal in Deventer.
De film kan vooraf op school en/of in de tentoonstellingsruimte bekeken worden. Wanneer de film in
de tentoonstelling wordt bekeken, dan kan hiermee de concentratie opgeroepen worden bij de
bezoekers na de reis met de fiets, de auto of de bus. Daarnaast worden enkele thema's en begrippen
rondom democratie geïntroduceerd. De lengte van de film is ongeveer 6 minuten en kan via digiboard
bekeken worden.
In de film worden de volgende begrippen toegelicht:
- polderen
- spelregels, schoolregels, verkeersregels
- wetten maken
- politici, Tweede Kamer
- compromis
- conflicten
- pesten
- zondebok
- pester, meelopers
- democratie
- vrijheid van meningsuiting
- demonstreren
- samenwerken
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Voorbereidingsactiviteit 2. Wie ben ik? Wie ben jij?

Voor kinderen
van 10 – 14
jaar.

Bedoeling
Vanuit hun eigen positie onderzoeken kinderen en jongeren de begrippen
identiteit (Wie ben ik? Hoe zie ik mijzelf) en imago (Wat is het beeld dat anderen
van mij hebben?).
Tijdsduur
- Voorbereiding 15 minuten.
- Uitvoering 30 minuten.
Achtergrond
Mensen leven in groepen en dragen groepskenmerken. Ze wonen in een stad, zijn gelovig, hangen een
levensbeschouwing aan, ze horen bij een bepaalde cultuur, etnisch of sociaaleconomisch. Dat kan
alleen maar goed gaan als mensen bereid zijn om de ander in zijn of haar anders-zijn te verdragen en te
respecteren. Daar wordt niet mee bedoeld dat alle mensen vrienden zijn of moeten worden. Daar
wordt ook niet mee bedoeld dat mensen het allemaal maar met elkaar eens moeten zijn. Integendeel,
er zijn grote verschillen en er zijn ook vaak conflicten, maar al die verschillende mensen kunnen
besluiten dat voor geweld, bedreigingen, negatieve vooroordelen, generalisaties en intimidaties geen
plaats is. Dat is met andere woorden een vreedzame samenleving.
Activiteit
Het is de bedoeling dat de leerlingen zichzelf en elkaar onderzoeken door het beantwoorden van
dezelfde vragen over elkaars karakter, houding en gedrag. Dat kan verrassingen opleveren. Hoe goed
kennen we elkaar?
- Vertel de leerlingen dat ze in tweetallen De Democratiefabriek gaan bezoeken en dat ze vooraf een
klein onderzoekje gaan doen.
- Verdeel de groep in tweetallen.
- Kopieer het werkblad “Wie ben ik? Wie ben jij?” voor elke leerling. DOWNLOAD WERKBLAD 1
- Deel de bladen uit en geef de opdracht om het papier doormidden te vouwen, zodat er twee delen
ontstaan: ‘Zo zie ik mijzelf’ en ‘Zo zie jij mij’.
- De leerlingen beginnen tegelijkertijd, zonder te overleggen met het invullen van het onderdeel “Zo
zie ik mijzelf”. Daarna geven zij het formulier aan de ander en vullen dan het onderdeel “Zo zie jij
mij” in. (Zonder te kijken wat de ander voor zichzelf heeft ingevuld!)
- Stimuleer de leerlingen de vragen serieus te beantwoorden.
- Nadat de formulieren geheel zijn ingevuld, krijgt iedere leerling het formulier terug en vouwt het
weer open.
- Geef de leerlingen even de tijd om de eigen antwoorden te vergelijken met de antwoorden van de
ander.
- Stel vervolgens enkele vragen en wissel ervaringen uit.
Suggesties voor het gesprek
Bedenk dat bij het stellen en verwerken van de onderstaande vragen, vertrouwen van de leerlingen in
elkaar en de leerkracht noodzakelijk is.
- Veel leerlingen willen antwoorden toelichten en nuanceren, geef daar gelegenheid voor.
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-

Komt je zelfbeeld overeen met het beeld dat de ander van je heeft? Zo ja, kennen jullie elkaar
goed? Zo nee, kennen jullie elkaar niet zo goed?
Wat is het verschil, wanneer je naar jezelf kijkt en wanneer anderen naar je kijken?
Veel kinderen vinden zichzelf verlegen, maar dat vinden andere kinderen vaak niet. Andere
kinderen vinden zichzelf stoer of cool terwijl dat niet altijd zo overkomt. Hoe komt dat?
Vind je het moeilijk dat de ander zijn of haar mening over je geeft? Hoe komt dat?
Kinderen zijn soms anders op school dan thuis. Komt dat door de groep?
Lastige vraag: hoe kun je jezelf zijn in de groep? Met andere woorden: wanneer ga je mee met de
groep en bezwijk je voor de groepsdruk en wanneer zeg je nee en ga je je eigen gang?

Sluit de werkvorm af met de aankondiging van het bezoek aan de tentoonstelling. Laat eventueel een
folder of een poster zien.
Tip:
Het werkblad kan, indien gewenst en gedownload, op een eenvoudige manier in WORD worden aangepast of aangevuld met andere
vragen, uiteraard op beide onderdelen hetzelfde.

Democratiefabriek in de raadszaal van Montfoort. Scholieren worden welkom geheten in een vlog van de wethouder. (foto Marja Hanko)
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Werkblad 1 Democratiefabriek

Zo zie ik mijzelf

Naam ………………………………

(Vul in zonder te overleggen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ik vind mezelf aardig voor andere kinderen.
Ik ben jaloers op andere kinderen.
Ik kan goed tegen mijn verlies.
Ik ben driftig.
Ik ben verlegen.
Ik ben slordig.
Ik pest andere kinderen.
Ik heb respect voor mijn ouders.
Ik help graag anderen.
Ik hou van sport.
Ik vind mezelf stoer.
Ik heb vrienden.
Ik vind mezelf het aardigste kind van de wereld.

O soms
O soms
O soms
O soms
O soms
O soms
O nooit
O ja
O ja
O ja
O ja
O ja
O ja

O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O soms
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee

O vaak

Vouw het formulier en ruil ze met elkaar zonder dat jullie kunnen zien wat de ander heeft ingevuld!
Vouwlijn

Zo zie jij mij
(Vul in zonder te overleggen)
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jij bent aardig voor andere kinderen.
Jij bent jaloers op andere kinderen.
Jij kunt goed tegen je verlies.
Jij bent driftig.
Jij bent driftig.
Jij bent verlegen.
Jij bent slordig.
Jij pest andere kinderen.
Jij hebt respect voor je ouders.
Jij helpt graag anderen.
Jij houdt van sport.
Jij vindt jezelf stoer.
Jij hebt vrienden.
Jij bent het aardigste kind van de wereld

O soms
O soms
O soms
O soms
O soms
O soms
O soms
O nooit
O ja
O ja
O ja
O ja
O ja
O ja

O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O meestal
O soms O vaak
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee
O nee

Ingevuld door: ……………………………………………….
Geef nu het formulier aan de eigenaar terug.
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Voorbereidingsactiviteit 3. Democratie Quiz

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Bedoeling
De deelnemers maken in tweetallen De Democratie Quiz om hun kennis en inzicht te onderzoeken als
voorbereiding op het bezoek aan de tentoonstelling. Ze komen spelenderwijs in aanraking met enkele
kenmerken van democratie.
Tijdsduur
Voorbereiding 15 minuten.
Uitvoering 30 minuten.

-

Werkwijze
Kopieer de quizvragen en geef de opdracht om in tweetallen de quiz te maken.
DOWNLOAD WERKBLAD 2
Neem dezelfde tweetallen als die voor het bezoek aan de tentoonstelling gekozen zijn.
Nadat de quiz is gemaakt, kunnen de antwoorden met andere tweetallen vergeleken worden. De
kinderen tellen hun goede antwoorden op en het tweetal dat de meeste punten heeft behaald, krijgt de
eer van de winnaar.
Loop vervolgens de vragen met de deelnemers door. Geef de leerlingen de mogelijkheid vragen te
stellen of toelichtingen te geven. Formuleer eventueel onderzoeksopdrachten. Verhelder indien nodig
begrippen die moeilijk blijken te zijn.

-

-

-

Antwoorden Democratie Quiz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A

C

B

A

B

C

B

C

B

B
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Democratie Quiz

Werkblad 2

Democratiefabriek
1.
A.
B.
C.

Sommige maanden hebben 31 dagen. Hoeveel hebber er 28?
12
3
1

2.
A.
B.
C.

Wat is een zondebok?
Een gerecht uit een restaurant.
Een dier dat je kunt zien op een kinderboerderij.
Wanneer iemand de schuld krijgt van iets, waar hij niets mee te maken heeft.

3.
A.
B.
C.

Er is geen beter land dan Nederland? Deze uitspraak is een:
Een feit (is altijd waar voor iedereen).
Een mening (je kunt het er mee eens zijn of niet).
Iets waar alle Nederlanders het mee eens zijn.

4.
A.
B.
C.

Wat is democratie?
Je mag je mening zeggen en geloven wat je wilt.
Jongens zijn de baas.
Protesteren is verboden.

5.
A.
B.
C.

Wanneer noemen we iets een Win – Win situatie?
Wanneer je de loterij wint.
Wanneer twee partijen een conflict oplossen en iedereen erop vooruitgaat.
Wanneer je een ruzie met de meester of juf moet uitpraten.

6.
A.
B.
C.

Wat is inspraak?
Dat je in jezelf praat.
Dat kun je leren bij een spraakleraar.
Dat jouw mening telt en je mag mee beslissen.

7.
A.
B.
C.

Welke uitspraak is democratie?
Eén leider beslist en iedereen moet hetzelfde geloven.
Samen regels maken.
Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.

8.
A.
B.
C.

De vader van Monika heeft 5 dochters: Lala, Lele, Lili, Lulu en …?
Nicole
Lolo
Monika

9.
A.
B.
C.

Wat is de grondwet?
Een wet die op de grond gevallen is.
Een boek met de regels voor de democratie waar de regering en iedereen zich aan moet houden.
Een boek met regels voor grondonderzoek.

10.
A.
B.

Wat is discriminatie?
Iets lekkers dat je bij de snackbar kunt halen.
Wanneer mensen worden achtergesteld, bijvoorbeeld omdat ze man of vrouw zijn of omdat een
andere huidkleur hebben.
Dat andere mensen voor je zorgen.

C.
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Voorbereidingsactiviteit 4. Verhalen verbeelden
Verhaal 1.

Hoe ziet een olifant eruit?

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Bedoeling
De deelnemers onderzoeken de perspectieven van waaruit we een situatie kunnen waarnemen en
interpreteren.
Tijdsduur
-

Voorbereiding 10 minuten.
Uitvoering 20 minuten.

Achtergrond
Iedereen is anders. Mensen nemen allemaal anders waar. In een democratie is samenwerking het
belangrijkste middel om afspraken, regels en wetten te maken zodat er vrijheid voor iedereen kan zijn. Het is
belangrijk om rekening te houden met je eigen (beperkte) perspectief en standpunt wanneer we met andere
mensen samenwerken. Mensen kunnen hun perspectief heel eenvoudig verbreden door vragen te stellen aan
de ander. Kun je dat uitleggen? Heb je daar een voorbeeld van? Het is natuurlijk handig wanneer de ander dat
ook doet. Dat gaat allemaal niet vanzelf: we moeten het leren, niet alleen in de kindertijd, maar een leven
lang.
Activiteit
Het onderstaande verhaal laat verschillende kanten en standpunten zien. Vertel het verhaal of lees het voor.
Probeer door het stellen van vragen de moraal van het verhaal boven tafel te krijgen. In onze waarneming zijn
we altijd beperkt. Het kan niet om alle kanten van een huis tegelijk te zien.
Verhaal DOWNLOAD WERKBLAD 3
Er waren eens zes blinde mensen. Zij hoorden dat de koning het dorp bezocht, zittend op een olifant. Niemand van hen had natuurlijk ooit een olifant gezien. “Een olifant”, zeiden ze. “Ik vraag me af hoe een olifant
eruitziet”.
Zij gingen dat uitzoeken. En toen ze terugkwamen was elk ervan overtuigd dat hij wist hoe een olifant
eruitzag. Enthousiast begonnen ze het aan elkaar te vertellen.
“Oh, wat is zo'n olifant fantastisch”, zei de eerste die de buik had gevoeld. “Het is een groot ruw ding wel zo
groot als een tapijt”.
“Nee”, zei degene die de slagtand had gevoeld, “Hij is nogal kort en erg hard”.
“Jullie vergissen je alle twee”, zei de derde, die het oor gevoeld had. “De olifant is plat en dun als een groot
blad”.
“Oh nee, hoe komen jullie er bij”, zei de vierde die een poot had gevoeld, “Hij is krachtig en stevig zoals de
stam van een boom”.
En de vijfde die op de rug van de olifant geklommen was, zei: “Hij is net als een muur”.
En de laatste blinde die de staart had vastgehouden zei: “Hij is net een touw”. Ze ruzieden en ruzieden en ze
werden steeds bozer.
Toen kwam er iemand die kon zien. “Jullie hebben allemaal gelijk”, zei hij. “Jullie hebben allemaal een stukje
van de olifant onderzocht. Alle delen samen zijn de olifant”.
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Bron: Het verhaal is afkomstig uit India maar ook andere bronnen worden genoemd. Het spreekt zo tot de verbeelding dat het in tientallen
vormen op internet te vinden is.

Verwerking
We kunnen de groep verdelen in twee- of drietallen. Elk groepje gaat aan het werk met een ander medium
om het verhaal van de olifant te vertellen. Ook is het belangrijk om na te denken over de doelgroep. We geven
enkele voorbeelden maar natuurlijk zijn er ook andere manieren denkbaar.
Media
Power Point presentatie
Filmpje (3min.)
Stripverhaal
Theater (diverse mogelijkheden)

Verhaal 2.

Doelgroepen
Leerlingen van andere klassen (weekopening)
Ouders via website (uploaden You Tube)
Lezers schoolkrant of wijkkrant
Andere jongeren of ouders (school, kerk, wijk, op straat)

De koning die van paars hield

Bedoeling
De deelnemers verwerken een verhaal dat illustreert dat mensen in verzet kunnen komen tegen
onderdrukking en dat de vrijheid weer terugkomt.
Tijdsduur
-

Voorbereiding 10 minuten.
Uitvoering 20 minuten.

Achtergrond
In het verhaal verzetten mensen zich tegen de koning en de soldaten die de vrijheid (bloemen in alle kleuren)
willen beperken of helemaal willen afschaffen. De koning wil dat alles paars wordt omdat hij het wil. Het is
een obsessie van hem en het volk wordt onderdrukt.
Het is een aansprekend sprookje waarin iets verteld wordt over goed en kwaad. Zoals in alle sprookjes, ligt de
moraal er dik bovenop. Het roept veel reacties op bij leerlingen. Moeiteloos kunnen ze vergelijkingen noemen
met de actualiteit of voorbeelden noemen uit de geschiedenis. De koning die zijn absolute macht wil doorvoeren. Alle mensen moeten op elkaar lijken. Alle mensen worden gelijkgeschakeld. Alle mensen moeten
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dezelfde smaak hebben en van dezelfde kleur houden. Eenvormigheid wordt het devies. Daarnaast speelt het
element van het verzet van een kleine groep mensen in de bergen een rol. De mensen die de andere kleuren
willen bewaren en daarvoor streng gestraft worden. En tenslotte gaat het om de hoop die uit het verhaal
spreekt. Ook aan dictaturen komt vroeg of laat een eind. Verzet van mensen is wezenlijk. Vrijheid is onstuitbaar.

Activiteit
Vertel het verhaal of lees het voor.
Verhaal DOWNLOAD WERKBLAD 4
In een heel ver land leefde een koning die alleen maar van paars hield. Het was een machtige, rijke koning met
veel soldaten. Eerst ging het nog wel met zijn liefde voor paars. Maar na een paar jaar moest alles om hem
heen paars zijn. Zelfs zijn onderbroek, zijn aardappelen en komkommers, zijn spinazie en zijn boterhammen
moesten paars zijn. Er kon nauwelijks genoeg verf gevonden worden om de paleizen paars te schilderen. Alles
wat een andere kleur had, werd paars. Ook de bloemen. Hij liet zijn knechten alle anders gekleurde bloemen
weggooien.
Tevreden en voldaan keek de koning vanaf een hoge toren over zijn rijk. Het leek echter wel of hij in de verte
nog wat andere kleuren zag. Hij maakte zich daar verschrikkelijk boos om. Soldaten gingen erop af en gooiden
de mensen in de gevangenis als ze ergens nog andere kleuren dan paars gebruikten. Op het laatst was alles
paars in het land. Iedereen had paarse kleren aan en de kinderen gingen naar paarse scholen.
Hoog in de bergen kweekten de mensen bloemen met andere kleuren. Ze waren bang dat ze de andere
kleuren zouden vergeten. Toen de koning dat merkte, liet hij nog feller jacht maken op die andere kleuren.
Soldaten arresteerden mensen. Ze staken alles wat een andere kleur had in brand. Ze rukten de bloemen uit
de aarde. Ze gooiden ze op een kar en brachten ze naar een vuilnisbelt. De koning was tevreden met het resultaat.
De meeste bloemen groeiden verder op de vuilnisbelt. Omdat ze met wortel en al waren uitgerukt. En toen er
enkele weken later een grote wind opstak werden alle zaadjes over het hele land verspreid. Het ging regenen
en de zon ging weer schijnen en overal groeiden bloemen met de prachtigste kleuren. De mensen kwamen uit
hun huizen en dansten van plezier. Zo blij waren ze met al die kleuren. En de koning? Die is zich rot
geschrokken van al die juichende mensen op straat. Samen met zijn soldaten heeft hij het land verlaten. En er
is nooit meer iets van hen gehoord.
Bron: De koning die alleen van paars hield door Ismail Kaya, NBLC, NOVIB en Aldus uitgeverij, Den Bosch.

Verwerking
Zie bij verwerking van het voorgaande verhaal “Hoe ziet een olifant eruit?”
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Verwerking
Is het bezoek aan de tentoonstelling geslaagd, vertel
het aan anderen. Stuur een persbericht uit of schrijf
een reportage met foto’s in de school- of buurtkrant
om ouders en anderen te informeren.
Veel lokale kranten hebben de mogelijkheid om
artikelen en foto’s te uploaden.
Stuur een kopie van het verslag of artikel naar de
gemeente of de instantie die de tentoonstelling
mogelijk heeft gemaakt. Het wordt zeer gewaardeerd!
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Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Verwerkingsactiviteit 1. Het certificaat

Bedoelingen
Deelnemers verwerken hun antwoorden en opvattingen in een evaluatie aan de hand van een certificaat
met persoonlijke feedback.
Tijdsduur
Voorbereiding: geen.
Uitvoering: 30 minuten.
Beschrijving
In De Democratiefabriek worden antwoorden en meningen op de routekaart genoteerd. Na het bezoek
hebben de leerlingen een certificaat ontvangen met daarop een werkvorm en feedback.
Voor leerlingen van 10 – 12 jaar gaat het om de werkvorm van vraag 53. Het is een enquête Praten of
Vechten met 2 antwoordcategorieën en 3 vormen van feedback
Voor leerlingen van 13 jaar en ouder gaat het om de werkvorm van vraag 16. Het is een stellingenspel
waarin duidelijk wordt waar de leerling staat ten opzichte van regels die vrijheid bevorderen. Basisgedachte
is dat vrijheid altijd regels impliceert.
Voor veel jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs (ROC) is het certificaat een (gescand) document
voor burgerschap en maakt vaak deel uit van het digitaal portfolio. Veel leerlingen in het voortgezet
onderwijs koppelen het certificaat aan opdrachten voor maatschappijleer of maatschappijwetenschap.
Activiteit
Het is als verwerking zinvol om de leerlingen individueel een reactie op de inhoud van het certificaat te
vragen in een kort verslag.
1. Markeer de feedback die op jou van toepassing is.
2. Ben je het eens met de feedback? Vertel erbij waarom.
3. Wat vond je van het bezoek aan De Democratiefabriek?
Geef een top (iets wat je goed vond) en een tip (iets wat beter zou kunnen).
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Verwerkingsactiviteit 2. Maak je eigen voorpagina

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Bedoelingen
Deelnemers evalueren het bezoek aan De Democratiefabriek door een persoonlijke voorpagina van een
krant samen te stellen.
Tijdsduur
Voorbereiding 15 minuten.
Uitvoering 45 minuten.
Beschrijving
Een boeiende manier om het bezoek te verwerken is het maken van een voorpagina van een krant. Deze
pagina bevat berichten, foto’s en teksten over de ervaringen van de jongeren. De voorpagina geeft ook
gelegenheid aan de jongeren om zich te uiten. Want zo blijkt uit ervaringen, een bezoek aan de
tentoonstelling roept ook veel emoties op. We maken de krant individueel, pas daarna worden de
gedachten en ideeën met de andere deelnemers gedeeld.
Activiteit
De voorpagina kan geheel digitaal maar ook nog met schaar en lijm geknipt en geplakt worden. Leg
zo mogelijk enkele kranten ter inzage.
Vertel de deelnemers dat we een verslag gaan maken van het bezoek aan de tentoonstelling. Als
eerste bedenken de deelnemers een naam voor de krant. Dat kan bijvoorbeeld zijn “Karim’s Dagblad”
of “De Gazet van Isabel”. De naam van de deelnemer moet in de naam van de krant zichtbaar
worden.
De hierna genoemde rubrieken en thema’s kunnen worden verwerkt in de krant in de vorm van een
artikeltje, een foto-onderschrift of cartoon.
o Naam (verwerk je eigen naam in de titel)
o Datum
o Een zelfportret tekenen.
o Vrijheid betekent voor mij…
o Het weer vandaag
o Als de democratie wordt afgeschaft …
o Als ik minister-president van Nederland ben, dan …
o Noem 3 redenen om De Democratiefabriek te bezoeken
o Ik geef de tentoonstelling het rapportcijfer …
o Wat is er allemaal nodig voor een democratie?
o Zo ziet het land er uit waar ik gelukkig ben
o Wat zie ik als taak voor de overheid?
o De beste manier om je tegen pesten te verzetten
o Mijn held of heldin
o Wat hoort volgens jou het meest bij Nederland?
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Verwerkingsactiviteit 3. De Gouden Regel

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Godsdiensten en levensbeschouwingen zijn allemaal verschillend doordat ze ontstaan zijn in een andere tijd
en op een andere plaats. Maar opvallend is dat de kernboodschap in heel veel levensbeschouwingen
overeenkomt. Mensen verklaren dat ze zich ten opzichte van elkaar vreedzaam zullen opstellen en elkaar
niet zullen bedreigen met geweld. Meer informatie op: www.charterforcompassion.org
Tijdsduur
30 minuten
Materiaal
Werkblad De Gouden Regel DOWNLOAD WERKBLAD 5 en 6
Activiteit
• De jongeren krijgen individueel het werkblad met de Gouden Regel.
• Ze krijgen de vraag voorgelegd: welke regel spreekt jou het meeste aan?
• Inventariseer de favoriete regels en bespreek ze.
• Laat vervolgens de herkomst van de Gouden Regels zien.
• Is dit een verrassing? Wie zou bij nader inzien een andere regel willen kiezen?
• Licht eventueel de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen toe.
• De zesde regel, uit het Taoisme is anders, die gaat nog een stapje verder.
• Wat vind je daarvan?
• Stel groepjes samen van 4 leerlingen die met één van de Gouden Regels aan de slag gaan. Vraag
hen een korte presentatie te maken op poster of Power Point. Denk daarbij aan de herkomst van
de Gouden Regel, de bedoeling en een situatie waarin de regel wordt toegepast.
• Zoek naar mogelijkheden om de posters en/of power points te presenteren in de school of de wijk.
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Werkblad 5 Democratiefabriek

De Gouden Regel
1. Doe anderen niet aan wat jezelf pijn zou doen.

2. Behandel de mensen, zoals jij door hen behandeld wilt worden.

3. Je bent een ware gelovige als je voor anderen hetzelfde wenst
als voor jezelf.

4. Respecteer mensen en het leven op aarde.

5. Zoals een moeder haar kind beschermt, laten we zo elkaar
beschermen.

6. Voor allen die goed zijn voor mij, ben ik goed.
Voor diegenen die niet goed zijn voor mij, ben ik ook goed.

7. Wat hatelijk en slecht voor jezelf is, doe dat je naaste niet aan.
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Werkblad 6 Democratiefabriek

De Gouden Regel

1. Doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen.
hindoeïsme

2. Behandel de mensen, zoals jij door hen behandeld wil worden.
christendom

3. Je bent een ware gelovige als je voor anderen hetzelfde wenst als voor jezelf.
islam

4. Respecteer mensen en het leven op aarde.
humanisme

5. Zoals een moeder haar kind beschermt, laten we zo elkaar beschermen.
boeddhisme

6. Voor allen die goed zijn voor mij, ben ik goed.
Voor diegenen die niet goed zijn voor mij, ben ik ook goed.
taoïsme

7. Wat hatelijk en slecht voor jezelf is, doe dat je naaste niet aan.
jodendom
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Verwerkingsactiviteit 4. Respect maken…

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Respect is in menselijk contact absolute noodzaak. Mensen zijn experts in het respecteren. Wanneer we
kijken naar al die contacten tussen mensen die goed verlopen, valt het aantal gewelddadige incidenten in
het niet. Het punt is dat we het niet goed kunnen accepteren wanneer het fout gaat. In deze werkvorm
onderzoeken de leerlingen de wederkerigheid van respect.
Tijdsduur
30 minuten
Materiaal
Google afbeeldingen, zoekterm: respect.
Beschrijving
Mensen krijgen respect en mensen geven respect. Het resultaat is een goede samenwerking. Wanneer
mensen disrespect geven aan de ander, dan krijgen ze dat terug. Zo werkt het met respect.
De leerlingen krijgen de opdracht om afbeeldingen (foto, poster, tekening, cartoon) te zoeken waarin
respect van twee kanten komt. Ze kiezen 1 illustratie en verwerken dit op een poster.
Na enige tijd worden de posters getoond, waarbij de leerlingen aan elkaar uitleggen op welke manier
respect van twee kanten komt.
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Respect voor elkaar

Achtergrondmateriaal
Handig om te weten!

Voorrang geven in het verkeer, beleefd zijn, je buren gedag zeggen, iets over hebben voor een
ander, mensen gelijkwaardig behandelen, niet vloeken, niemand uitlachen, schoppen, schelden,
slaan: het zijn allemaal zaken die met respect te maken hebben.
Iedereen weet wel wat respect is. Iedereen weet ook wat het tegenovergestelde van respect is.
Jongeren noemen het ‘dissen’, van het woord ‘disrespect’ en voortgekomen uit de rapcultuur.
Als iemand je toeroept: “Ga mij niet zitten dissen man”, ben je wellicht al te ver gegaan en kun je
beter inbinden.
Zorgen
Respect, of beter gezegd het ontbreken ervan, behoort tot een van de belangrijkste zaken waar
mensen zich zorgen om maken. Dagelijks verschijnen er berichten in de media waarin
onverdraagzaamheid, agressie en disrespect aan de orde komen. Verhalen over voorvallen op het
sportveld, in het openbaar vervoer, het zwembad, van de straat, de school, in het verkeer en thuis.
Onderzoekers constateren dat steeds meer mensen disrespect, onfatsoen en onbeleefdheid
helemaal zat zijn. Het valt de mensen ook meer op. Ze praten er over met elkaar en gaan erop
letten. Met andere woorden: ze kunnen geen tolerantie meer opbrengen voor onbeleefdheid.
Alles zeggen wat je denkt
Het openbare leven verruwt. Opinieleiders en politici willen alles kunnen zeggen over groepen in
de samenleving, zonder zich te willen bekommeren over de negatieve effecten. Het is vrijheid van
meningsuiting die bij herhaling en zonder nuance tot beschadiging van groepen mensen kan
leiden. Het gevolg is dat sommige politici beschermd moeten worden vanwege bedreigingen. Het
debat over de ruimte van vrijheid van meningsuiting vanuit een houding van respect, vindt op heel
veel plekken plaats.
Respect op school
Ook op scholen worden grenzen afgetast en wordt aan den lijve ervaren dat het samen deel uit
maken van een groep altijd betekent dat je elkaar moet respecteren. Dat is een
minimumvoorwaarde. Onderwijs en samenwerken is niet mogelijk zonder respect. Het wil niet
zeggen dat mensen het dan ook altijd eens moeten zijn met elkaar of dat je elkaar ontzettend
aardig vindt. Dat hoeft helemaal niet. Je mag elkaar zelfs heftig bestrijden in een debat, maar
alleen met woorden. En met een houding van respect, waarmee we laten zien dat we de ander
niet willen beschadigen of bedreigen.
Zelfrespect
Mensen kunnen respecteren leren. Zonder respect is samenleven onmogelijk. Respect leren begint
al heel jong wanneer kinderen thuis of op school ervaren dat ze zelf gerespecteerd worden. Ze
ontwikkelen zelfvertrouwen en zelfrespect en leren zo andere mensen te vertrouwen en te
respecteren. Vervolgens gaan ze samenleven met andere kinderen en jongeren, op school, op de
club en ook op straat. Ze ontdekken de ingewikkelde regels van het spel en leren vooral door
interactie. Respect is niet eenzijdig maar moet van twee kanten komen: we respecteren en we
worden gerespecteerd.
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Verwerkingsactiviteit 5. Samenwerken
A.

Rol het kleedje op…

Voor kinderen en
jongeren van
10 – 18 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Wanneer je met andere mensen een opdracht wilt uitvoeren, is samenwerken het geheim. Wanneer alle
deelnemers bereid zijn om te praten, te luisteren en samen te werken, zal dat een tolerante en vreedzame
samenleving versterken. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat mensen het met elkaar eens moeten zijn
of elkaars vrienden zijn. In deze werkvorm moeten de deelnemers heel sterk samenwerken om de
opdracht uit te kunnen voeren.
Tijdsduur
15 minuten
Materiaal
Een (vloer)kleed of zeil van tenminste 2 bij 2 meter.
Beschrijving
Spreid het vloerkleed glad uit op de grond.
• Verdeel de deelnemers in groepen van 8.
• Eén groep neemt plaats op het kleed.
• Ze krijgen de opdracht om het kleed om te draaien zonder dat iemand de vloer aanraakt.
• Dus tijdens het draaien blijven alle 8 deelnemers op het kleed.
• Met meer kleden kunnen meer groepen de opdracht tegelijkertijd uitvoeren.
• Welke groep is het snelst?
• Kiezen de deelnemers een speciale benadering om de opdracht uit te voeren?
• Is er iemand die de leiding neemt?
• Hoe gaan de deelnemers om met conflicten?

B.

Laat elkaar niet vallen

Achtergrond en bedoeling
De deelnemers kunnen ontdekken dat kracht niet alleen in ieder individu zit, maar juist ook in een groep.
Deelnemers leren de kracht van de groep te gebruiken en op elkaar te vertrouwen.
Tijdsduur
15 minuten
Beschrijving
• De deelnemers maken een kring met de gezichten naar buiten gericht. Ze staan dus met de ruggen
naar elkaar toe.
• Ze strekken hun armen op schouderhoogte en pakken de polsen van hun linker en rechter
buurman/vrouw.
• Iedereen leunt nu langzaam naar voren en houdt elkaars polsen goed vast.
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•
•
•
•
•

De voeten blijven staan.
De deelnemers houden elkaar vast.
Laat de kring zo even staan om de kracht van elkaar te voelen.
Zeg: wij laten elkaar niet vallen! De groep herhaalt dit hardop.
Doe dit drie keer en roep steeds harder.
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Achtergrondmateriaal
Handig om te weten!

Samenwerken

Alle mensen zijn verschillend, kijk maar om je heen. Ze hebben andere belangen, andere
ambities, andere talenten, andere godsdiensten of levensovertuigingen en culturele gewoonten.
Sommige mensen zijn snel, anderen hebben een handicap of speciale eigenschappen en uiterlijk
lijkt niemand op een ander, behalve sommige tweelingen. Hoe is het mogelijk dat mensen in
vrede met elkaar kunnen samenleven? Het antwoord is: omdat ze hebben geleerd met elkaar
samen te spelen en bij spel horen spelregels.
Regels maken
Kinderen en jongeren groeien op in een democratische maatschappij en het is belangrijk dat zij
al jong leren hoe burgers met elkaar kunnen samenleven. Hoe ze regels kunnen maken. Hoe ze
conflicten op een vreedzame manier kunnen oplossen. Hoe ze hun eigen verlangens en ambities
kunnen waarmaken maar ook hoe ze voor andere mensen en de aarde kunnen zorgen. Kinderen
moeten worden uitgedaagd om alle kanten van samenwerking te ontdekken en de
mogelijkheden en grenzen te onderzoeken.
Conflicten
Mensen die anders zijn hebben ook veel conflicten, dat is logisch. Een conflict is een
tegenstelling op grond van verschillen. Mensen maken dagelijks tientallen conflicten mee. We
kunnen drie soorten conflicten onderscheiden. Er zijn conflicten waarbij sprake is van belangentegenstellingen, er zijn conflicten op grond van verschillende waarden en conflicten op basis van
machtsverschillen. Meestal lopen deze conflicten ook nog eens door elkaar heen waardoor het
nog ingewikkelder wordt.
Het loopt goed af
In 99% van de gevallen lopen conflicten goed af. Mensen zijn zeer vaardig in het oplossen van
conflicten. Bijna iedereen weet uit ervaring dat praten en samenwerken beter is dan vechten.
Kinderen en jongeren kunnen niet beter of slechter met conflicten omgaan dan volwassenen.
Volwassenen hebben natuurlijk meer levenservaring maar dat kan ook belemmerend zijn omdat
ze ook oude koeien uit de sloot halen. Kinderen hebben minder levenservaring maar ze hebben
vaak wel een frisse kijk op een conflict. Ze hebben andere manieren om het te uiten. Soms
hebben ze geen woorden bij de hand en dan kunnen er wel eens klappen vallen. Maar dat geldt
ook voor sommige volwassenen.
Geweld
Wanneer tegenstellingen lang sluimeren en de betrokken personen zich diep gekwetst voelen en
er bovendien nog een wapen voorhanden is, kan een conflict escaleren in geweld of agressie. De
meeste ruzies die in geweld eindigen, vinden plaats in het weekend. En vaak zijn er jongens bij
betrokken en in veel gevallen is er alcohol in het spel. Maar zoals gezegd: de meeste mensen zijn
het er helemaal over eens dat je beter kunt praten dan vechten.
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Verwerkingsactiviteit 6.
Wie ben jij? Waar zit jij in de boom?

Voor kinderen
van 10 – 14 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Samenwerken en samen spelen kan niet zonder spelregels. We besteden thuis, op school, op straat en op
het werk erg veel tijd om met elkaar over regels te praten. Regels zijn ervoor bedoeld om elkaar vrijheid te
geven. Zonder regels zou het een chaos worden en zou er niemand meer van vrijheid kunnen genieten.
Mensen zijn allemaal verschillend en dat maakt het samenwerken niet altijd gemakkelijk. Sterker nog, het is
soms ontzettend moeilijk. In deze werkvorm kunnen we onderzoeken wie we zijn en hoe we beter met de
ander kunnen samenwerken.
Tijdsduur
30 minuten
Materiaal
Voor elke deelnemer een werkblad
Beschrijving
Op het werkblad “Waar zit jij in de boom?” zien we dat mensen allemaal heel verschillend zijn. Sommige
mensen zijn waaghalzen, anderen voorzichtig. Een enkeling is ergens boos om of juist heel blij. Er zijn
mensen die erg graag samenwerken maar er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om iets alleen te doen.
Elke deelnemer krijgt een kopie van het werkblad. Geef met het werkblad een toelichting en de
mogelijkheid om vragen te stellen. DOWNLOAD WERKBLAD 7
Elke leerling zoekt een antwoord op de volgende vragen:
1.

Wat past het beste bij jou? Waar zit je in de boom? Kleur die persoon groen.

2.

Wat past helemaal niet bij jou? Waar zit je dan in de boom? Kleur die persoon rood.

Verwerking
Geef de leerlingen de tijd om de vragen te beantwoorden en zorg samen voor rust en concentratie.
Sommige kinderen vinden het niet gemakkelijk. Stimuleer hen goed naar de plaat en de emoties te kijken
en dan een keuze te maken. Geef deelnemers de ruimte om zelf te bepalen of de vragen te betrekken op de
situatie van de school.
•

Projecteer de boom met het digibord.

•

Vraag de leerlingen de werkbladen eerst in tweetallen te bespreken.

•

Vraag na enige tijd wie er in de groep iets van wil zeggen. Was het moeilijk om te kiezen?

•

Wijs de figuren aan op het digibord en schrijf de namen erbij.

•

Het kan interessant zijn om te onderzoeken welke leerlingen hetzelfde poppetje gekozen hebben.
Is het een verrassing of niet?

•

Opvallend is dat we meerdere poppetjes kunnen zijn. Het hangt er maar vanaf welk moment we in
gedachten nemen. Maar meestal is er wel één figuurtje waar we ons het meest verwant mee
voelen.
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Werkblad 7 Democratiefabriek

Waar zit jij in de Boom?
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Verwerkingsactiviteit 7. Regels maken

Voor kinderen
van 10 – 14 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Overal waar mensen samenleven en samenwerken zijn regels, bedoeld om samenwerken mogelijk te
maken. Om boven tafel te krijgen wat er allemaal komt kijken bij vrijheid en regels, onderzoeken de
leerlingen de schoolregels.
Tijdsduur
1 – 6 uur
Materiaal
Werkblad schoolregels
Werkblad onderzoeksvragen
Beschrijving
We beginnen met enkele schoolregels van andere scholen op het werkblad. Gemakkelijk aan te vullen door
internet te doorzoeken op “schoolregels”. DOWNLOAD WERKBLAD 8
We kunnen de vraag stellen: zou jij op deze school willen zitten? Waarom wel en waarom niet? Welke
regels zou je willen afschaffen? Bespreek ook de gevolgen.
•

Geef de deelnemers vervolgens de opdracht om de regels van de eigen school te inventariseren en te
onderzoeken. In kleine groepjes kunnen diverse onderzoeksvragen aan de orde komen.

•

Om hen op gang te helpen, hebben we een tiental vragen opgenomen op het werkblad. Verdeel
eventueel de vragen over meer groepjes. DOWNLOAD WERKBLAD 9

•

Stimuleer de leerlingen zelf antwoorden te zoeken.

De leerlingen schrijven een kort verslag van het onderzoek en kunnen daarbij de volgende vragen als
uitgangspunt nemen.
•

Vind je dat leerlingen genoeg inspraak hebben gehad bij het maken van regels?

•

Welke regels zou je willen veranderen?

Conclusie
Probeer met elkaar tot conclusies te komen, dat kan uitmonden in een voorstel om bestaande regels te
schrappen of nieuwe regels in te voeren. Ga met elkaar na welke stappen er gezet moeten worden. Hoe
veranderen regels eigenlijk? Moeten we er met de leiding over praten?
Het is een ingewikkeld maar zeer leerzaam proces waarin deelnemers, zonder dat het woord valt, zich
bekwamen in democratische vaardigheden.
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Werkblad 8 Democratiefabriek

Voorbeelden Schoolregels
Schoolregels
Regel 1.
Regel 2.
Regel 3.
Regel 4.
Regel 5.
Regel 6.
Regel 7.
Regel 8.
Regel 9.
Regel 10.

We hebben respect voor elkaar en andermans spullen.
We zijn beleefd/vriendelijk en praten op een normale toon tegen elkaar.
We pesten elkaar niet.
Ruzie lossen we op door met elkaar te praten.
Iedereen hoort erbij.
We maken niets met opzet kapot.
We houden ons aan de pleinregels.
We lopen in de gangen en gaan achter elkaar de trap op en af.
We houden ons eigen gebouw graag mooi en schoon.
Laat een gebruikte ruimte achter zoals we hem graag zouden vinden.

1. Samen belangrijk zijn…dát is pas fijn!
Belangrijk dat is iedereen
Al ben je groot of klein
Iedereen is hier gelijk
Je kunt jezelf echt zijn
Wij vinden iedereen hier op school even belangrijk. Iedereen mag daarom meedoen. We praten
mét elkaar en niet over elkaar. Als er iemand tegen ons praat, kijken we diegene aan en luisteren
we. We denken eerst na, voordat we iets zeggen. We tonen respect, geven elkaar complimenten
en delen als een ander iets tekortkomt. Ook als we chatten op internet, gebruiken we nette taal.
Open pas je mond, als je weet wat eruit komt! Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn! Hoe meer
kinderen, hoe meer gein! Als iemand tegen je praat, luister dan waarover het gaat! Praat mét
elkaar, niet over elkaar! Respecteren kun je leren! Samen delen, samen spelen! Een compliment
kost geen cent! Als je chat doe je dat net!

2: Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet
Ik zorg voor jou
Jij zorgt voor mij
Wij zorgen voor elkaar
Een ander heel goed helpen
Is een supermooi gebaar
Wat begint als een geintje, ...een duw of een trap. Eindigt vaak met ruzie, dat komt er van zo'n
grap! Loop met je fiets op het plein, dat vindt iedereen fijn! Elkaar helpen doe je vaak, want dat is
een goede zaak! Lukt het niet zoals het moet, een ander weet het vast heel goed! Problemen los je
op met elkaar, lukt het niet, roep dan je juf of meester maar! Verliezen hoort bij het spel... wees
sportief, weet je wel! Heeft iemand soms verdriet, help hem dan als je het ziet. Stop hou op! ABC,
stop ermee! Als iemand zegt 'stop', dan houd je op! Ook digitaal gedragen wij ons normaal!
(internet, mobiele telefoon) Wie pest doet niet goed z'n best!
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Werkblad 9 Democratiefabriek

Onderzoeksvragen Schoolregels
1.

Wat zijn de regels bij jou op school of op de club?

2.

Voor wie zijn ze bedoeld?
(alle leerlingen, voor iedereen, voor ouders, juffen en meesters,
leerlingen groep 7 en 8)

3.

Gelden de regels voor in de klas, de gang, plein, schoolkamp of voor in
gymzaal?

4.

Hoe zijn ze opgeschreven? Negatief of positief?
(negatief: je mag niet… verboden om …. Of positief: geef elkaar eens
een compliment…)

5.

Waar kun je de regels vinden?
(schoolgids, in het lokaal, de ingang, op het plein of hek van de school)

6.

Gaan de regels over omgaan met elkaar of omgaan met apparatuur en
het materiaal of over al deze zaken?

7.

Wie heeft de regels opgesteld?

8.

Zijn de leerlingen er bij betrokken geweest?

9.

Wie zorgt er voor dat iedereen zich aan de regels houdt?

10.

Wat gebeurt er als iemand de regels overtreedt?

11.

Zijn er regels die nergens op slaan volgens jou?

12.

Wat moet je doen om bepaalde regels te veranderen?
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Verwerkingsactiviteit 8. Top Tien van respect

Voor kinderen
van 10 – 14 jaar.

Achtergrond en bedoeling
Samen delen en samenleven is niet altijd in regels vast te leggen. Gelukkig niet! Het is ook heerlijk om soms
een creatief of bijzonder idee uit te voeren. We hebben meer regels nodig naarmate de groepsdoelen
ingewikkelder worden. Dat is logisch. Daarom zijn er op schoolregels zodat het veilig is voor alle leerlingen,
ook de kleintjes van groep 1 en 2. Deze regels hebben te maken met voetballen op het plein, rennen in de
gang maar ook met respect in de omgang met elkaar.
In deze werkvorm geven de leerlingen individueel een rangorde aan van regels voor respect. In het
werkblad is de laatste regel wit. Die mogen de leerlingen zelf invullen.
Tijdsduur
15 minuten
Materiaal
Werkblad Top Tien van Respect DOWNLOAD WERKBLAD 10
Beschrijving
• Geef de leerlingen het werkblad de Top Tien van regels voor Respect.
• Vraag hen individueel een rangorde aan te brengen. Welke regel staat op nr. 1 en welke op 10? De
tiende regel mogen ze zelf invullen.
• Na enige tijd worden de bladen in tweetallen vergeleken.
• Daarna volgt een inventarisatie in de groep en wordt een groep - rangorde zichtbaar.
• Zijn dit de regels om ons aan te houden?
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Werkblad 10 Democratiefabriek

Top Tien van Respect

TOP TIEN VAN RESPECT REGELS

Jouw
Nummer

1.

Elkaar helpen.

2.

Je mag je mening zeggen maar elkaar niet kwetsen.

3.

We blijven van elkaars spullen af.

4.

Niet schelden.

5.

Plagen mag, pesten niet.

6.

Rommel wordt opgeruimd.

7.

Lachen mag, belachelijk maken niet.

8.

Beloofd is beloofd.

9.

Veel vertrouwen betekent weinig liegen.

10.

……………………….
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Verwerkingsactiviteit 9.
Handen op elkaar voor vriendschap

Voor kinderen
van 10 – 14 jaar.

Achtergrond en bedoeling
“Samen delen kan je nooit alleen”. “Vrienden maak je door jezelf te geven”. “Door vriendschap wordt
vreugde verdubbeld en verdriet gedeeld”. Zomaar enkele uitspraken die helemaal waar zijn. Daarom
worden ze ook wel eens clichés genoemd. Het is interessant te zien wat mensen allemaal voor illustraties
op internet hebben gezet. Al die illustraties vertellen ons iets over hoe mensen denken over vriendschap en
respect. Opvallend is dat in veel afbeeldingen ‘handen’ voorkomen.
Respect is in menselijk contact absolute noodzaak. We kunnen niet zonder. Mensen zijn experts in het
respecteren. Wanneer we kijken naar al die contacten tussen mensen die goed verlopen, valt het aantal
incidenten in het niet. Het punt is dat we het niet goed kunnen accepteren wanneer het fout gaat. In deze
werkvorm onderzoeken de leerlingen de wederkerigheid van vriendschap en respect.
Tijdsduur
45 minuten
Materiaal
Google afbeeldingen, zoekterm vriendschap of: handen.
Beschrijving
•
De leerlingen krijgen de opdracht om illustraties (foto’s, posters, tekeningen, cartoons) te zoeken
waarin vriendschap wordt uitgebeeld.
•

Ze kiezen 1 illustratie uit en verzinnen hieromheen een klein beeldverhaaltje. Dat kan door
soortgelijke beelden te zoeken of zelf te maken. Het verhaal heeft een eenvoudige opbouw.
Er is een probleem of een conflict ontstaan. Er zijn verschillende oplossingen voor. Tenslotte geven
de twee partijen elkaar een hand of houden een tegel met een tegelwijsheid in de hoogte.

•

Na enige tijd worden de beeldverhalen aan elkaar getoond en van een toelichting voorzien.
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achtergrondmateriaal
Handig om te weten!

Doe mee aan de dialoog!

Mensen die met elkaar hun geschiedenis en cultuur delen, zijn met elkaar in gesprek. Een ontmoeting
waarin mensen naar elkaar luisteren en elkaar serieus nemen, noemen we een dialoog. We zijn meestal
meer bedreven in discussie dan in dialoog. Een discussie is vooral gericht op het “winnen” met
argumenten. Een dialoog wil verschillen onderzoeken.
Wat is een dialoog?
Een dialoog is een gesprek waarbij ervaringen en belevingen worden uitgewisseld. Dit in tegenstelling tot
een discussie of debat waarin het streven is om meningen tegenover elkaar te zetten en elkaar te
overtuigen.
Verschillen onderzoeken
In de dialoog wordt ervan uitgegaan dat iedereen de werkelijkheid op zijn eigen wijze beleeft en die ook op
zijn eigen manier zal verwoorden. Juist dat zorgt voor de meerwaarde. Door de uitwisseling tijdens een
dialoog ontstaan verbreding van de eigen kennis en verruiming in inzichten. Wat respect voor de één
betekent, kan weer heel anders zijn voor een ander.
In de dialoog gaat het erom te onderzoeken waarin we van elkaar verschillen. Juist het besef dat we van
elkaar mogen verschillen maakt nieuwsgierig. Een dialoog maakt ook helder wat we nog willen weten, welke
leervragen we nog hebben.
Spelregels
De dialoog begint met kleine inleiding op het thema. Daarna maakt de begeleider afspraken met de
deelnemers om een veilige omgeving te creëren. Denk hierbij aan afspraken als:
•
•
•
•
•
•
•

er bestaan geen goede of foute belevingen;
je laat elkaar uitspreken en probeert elkaar niet te overtuigen;
wees nieuwsgierig, vraag door;
probeer oordelen om te vormen tot een vraag;
je hoeft niets te vertellen als je dit niet wilt.
vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Het gebruik van een 'talking stick' kan in een dialoog rust brengen. Een 'praatstok' is een stok die gebruikt
wordt om het gesprek tussen mensen te vertragen. Alleen de persoon met stok spreekt en kan niet
onderbroken worden. Door de vertraging ontstaat ruimte om naar elkaar te luisteren. De praatstok wordt
doorgegeven, zodat iedereen in de groep aan de beurt komt. De stok kan ook in het midden liggen en
opgepakt worden door degene die eraan toe is om wat te zeggen.
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Voor jongeren
van 14 – 18 jaar.

Verwerkingsactiviteit 10.
Dialoog over respect.

Bedoeling
Deelnemers onderzoeken de kenmerken van een dialoog en voeren volgens deze spelregels een dialoog
over respect.
Tijdsduur
60 minuten
Aantal deelnemers
Per dialoogtafel max. 9 deelnemers per tafel.
Beschrijving
1e ronde: introductie
Laat deelnemers aan de dialoog vertellen wat er bij hen naar boven komt bij het woord respect. Een
deelnemer kan bijvoorbeeld vertellen dat hij respect ervaart als hij iets waardevols uitleent en het weer
terugkrijgt. Of als er op je gewacht wordt wanneer je met een groep vrienden iets gaat doen. Of als iets van
je gevraagd wordt in plaats van geëist.
2e ronde: elkaar bevragen
Het doel van de derde ronde is om te onderzoeken waarin de verhalen van deelnemers zich onderscheiden
en waar dit mee te maken heeft. Dit gebeurt aan de hand van vragen. Bij het thema 'respect' kunnen dat
bijvoorbeeld de volgende vragen zijn:
•
•
•
•

Wat zijn jouw manieren om respect te tonen?
Hoe kan iemand aan jou respect betonen?
Wat draagt voor jou bij aan respect? Heb je daar voorbeelden van?
Heb je wel eens moeite gehad om respect te tonen? Waar kwam dat door?

Door op deze manier het thema 'respect' te onderzoeken, wordt kennis uitgewisseld en onderzocht. Als
leerkracht kun je deze kennisuitwisseling faciliteren door uitspraken op het bord te schrijven.
3e ronde: laatste aanvulling
In de vierde ronde kunnen deelnemers nog een laatste aanvulling geven op het thema. Reacties die elke
leerkracht die dit doet regelmatig hoort zijn:
•
•
•

Ik wist niet dat ik zoveel wist over respect. Eigenlijk weet ik er best veel van.
Ik ben erachter gekomen dat ik best vaak gerespecteerd word. Daar ben ik blij mee.
Dat had ik niet gedacht aan het begin van het gesprek. Ik wist niet dat je op zoveel verschillende
manieren respect kan laten zien.

De dialoog is een succes als deelnemers verwondering, verbazing en opluchting voelen aan het eind van het
gesprek. Deelnemers voelen zich na afloop vaak met elkaar verbonden.
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Wat is belangrijk om als begeleider te weten
In een dialoog kunnen zich kritische momenten voordoen. Op deze momenten bestaat het gevaar dat de
dialoog verandert in een discussie of debat. Als begeleider is het belangrijk om dan in te grijpen. Deze
momenten kun je als begeleider onder andere herkennen aan:
•
•
•

het feit dat deelnemers niet meer over zichzelf maar over een ander praten;
deelnemers die de verhalen van een ander veroordelen of niet serieus nemen;
het uiten van meningen over het verhaal van de ander.

De begeleider moet dan de deelnemers herinneren aan de spelregels van een dialoog. Dat het niet gaat om
meningen, maar om ervaringen en belevingen. Als begeleider is het de kunst om door het stellen van
vragen de deelnemer(s) weer terug te leiden naar de dialoog. Je kunt bijvoorbeeld vragen: 'Maar hoe is het
nu voor jou?' of 'Wat raakt je hierin?'
Een veilige ruimte
Het creëren van een veilige ruimte is een basisvoorwaarde voor het voeren van de dialoog. Bovendien kan
veiligheid bijdragen aan de beleving van respect. Als deelnemers zich niet veilig voelen, dan zullen ze ook
niet open zijn over hun ervaringen en is het niet mogelijk de verscheidenheid aan ervaringen te
onderzoeken. Vooraf afspraken maken vergroot de veiligheid. Ook kan een begeleider zich voorbereiden op
zijn rol door zichzelf af te vragen wanneer hij zich veilig voelt en wat hij daaraan kan bijdragen Verder is het
belangrijk voor een begeleider om tijdens de dialoog:
•
•
•
•
•
•

niet in te vullen;
zijn eigen mening voor zich te houden;
niet te generaliseren;
kort en bondig samen te vatten;
zich te houden aan de tijd;
de inbreng van deelnemers te accepteren, wat het ook is.

achtergrondmateriaal
Handig om te weten!
Onderhandelen
Bij een dialoog gaat het er om elkaar te leren kennen. De partijen staan op een gelijk niveau. Bij
onderhandelingen gaat het altijd om het oplossen van een conflict en staan de partijen vaak niet op
eenzelfde niveau. Partijen die met elkaar onderhandelen weten dat ze verschillende en misschien wel
botsende belangen hebben. Ze weten ook dat ze het niet eens zijn met elkaar en dat er heftige conflicten
zijn geweest. Tenslotte weten ze dat ze eruit moeten komen want het voortduren van het conflict levert
voor beide partijen schade op. Voor onderhandelen is wel een basis van vertrouwen nodig.
Kinderen zijn goede onderhandelaars
Kinderen en jongeren kunnen uitstekend onderhandelen. Met de meester of juf, met elkaar maar vooral
met hun ouders. Eenvoudigweg omdat ze daar de meeste verschillen mee ervaren en vaak ook conflicten
mee hebben. Over het tijdstip van naar bed gaan, vakantiebestemming, zakgeld, beltegoed,
verjaardagsfeest, huiswerk, eten, kleding en drinken, noem maar op. Pedagogen noemen het moderne
gezin een “onderhandelingshuishouden”.
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Verwerkingsactiviteit 11.
Conflicten, hoe ga je er mee om?

Voor jongeren
van 14 – 18 jaar.

Toelichting
De leerlingen krijgen de mogelijkheid om 2 reacties te kiezen. Interessant zou zijn om na te gaan of die twee
reacties bij elkaar passen of juist tegengesteld zijn. Het kan zijn dat leerlingen zich voor kunnen stellen dat
ze op twee heel verschillende manieren kunnen reageren. Een ander punt is: kunnen de leerlingen zich
voorstellen dat ze situaties meemaken voor elke reactie? Loop met elkaar de acties eens door en benoem
de voor- en nadelen. Want in een conflict volgt op elke actie een reactie. Ter verheldering onderstaande
conflictstijlen.
1. Toedekken of aanpassen.
Je denkt bij jezelf “laat ik het niet op de spits drijven” en je zegt: “Ik maak er geen punt van”. De relatie
is op het moment het belangrijkst. Het kan ook zijn dat je op den duur toch wel gelijk zult krijgen.
2. Vermijden.
Net doen of er niets aan de hand is. Wanneer mensen zichzelf niet sterk genoeg inschatten om het
conflict aan te gaan, kiezen ze vaak voor vermijden.
3. Vechten of doordrukken.
Je laat je zeker niet op je kop zitten en kiest voor de aanval. Je bereikt er op korte termijn vaak resultaat
mee maar de relatie kan beschadigd raken. En dat is voor de langere termijn niet handig.
4. Confronteren en samenwerking.
Deze persoon wil gelijk krijgen maar de relatie niet op het spel zetten. Er zijn verschillende belangen
maar er wordt gekeken of deze toch te combineren zijn. Er wordt scherp en duidelijk gepraat over het
conflict maar het doel: samenwerking staat centraal.
5. Onderhandelen en compromis sluiten.
De onderhandelaar is handig en kan de vier bovenstaande manieren goed combineren. De
onderhandelaar is een prater maar kan ook goed luisteren. Deze mensen kunnen iedereen enthousiast
krijgen voor een compromis: een voorstel waarbij iedereen een beetje gelijk krijgt en alle belangen
meetellen.
Sterker onderhandelen
Hoe word je een nog sterkere onderhandelaar? Daar is veel over nagedacht en daar komen de volgende
regels uit.
•

Bedenk vooraf wat een haalbaar resultaat zou kunnen zijn.

•

Onderzoek de eigen mogelijkheden en grenzen.
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•

Bedenk wat je kunt inleveren en hou die tijdens de onderhandeling in de achterzak.

•

Analyseer het probleem, stel nu nog geen oplossingen voor.

•

Luister naar de argumenten van de andere partij.

•

Blijf vasthouden aan je bedoelingen en blijf ze herhalen.

•

Probeer creatieve oplossingen te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

•

Benadruk je eigen punten die aansluiten bij de belangen van de ander.

•

Maak duidelijk waarom bepaalde voorstellen van de andere partij niet acceptabel zijn.

•

Wees handig. Breng argumenten steeds op het juiste moment in.

•

Wees vriendelijk, word niet boos, luister naar de bereidheid van de andere partij om iets toe te
geven.

•

Geef signalen af over je eigen mogelijkheden om de wederpartij tegemoet te komen.

•

Wijs op de voordelen voor alle partijen van een gezamenlijke oplossing.

•

Ga samen na of het eindresultaat door beide partijen goed begrepen is en of het echt geaccepteerd
wordt.

Samen leren van de regels
Het kan heel boeiend zijn om met kinderen en jongeren deze suggesties door te nemen en met elkaar een
bepaald probleem bij de kop te pakken. Ze kunnen dan zelf ervaren wat het is om ‘vredesdiplomaat’ te zijn.
Ze zullen het onderhandelingsproces zeker herkennen en fraaie voorbeelden kunnen geven, inclusief de
manipulaties die ook onvermijdelijk zijn wanneer mensen gaan onderhandelen. Leg de nadruk op
onderhandelen en fair play. Niet om te moraliseren maar omdat beide partijen ook in de toekomst moeten
samenwerken. Het is een feit dat naarmate beide partijen evenveel hebben bijgedragen aan het resultaat
(en allebei moesten inleveren), de uitvoering van een plan of een project succesvoller zal zijn. En dat geeft
tevredenheid bij iedereen.
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Verwerkingsactiviteit 12. Discriminatie

Voor jongeren
van 14 – 18 jaar.

Bedoeling
Deelnemers onderzoeken voorbeelden van discriminatie, vormen een eigen mening en mogelijke
gedragsalternatieven, gekoppeld aan artikel 1 van de grondwet.
Tijdsduur
45 minuten
Materiaal
Mediaberichten/links
Beschrijving
In De Democratiefabriek is Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet aan de orde gekomen. “Alle mensen in
Nederland moeten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Het mag niet uitmaken of je een jongen of
een meisje bent, wat je huidkleur is en wat je gelooft. Discriminatie is verboden.” Discriminatie betekent
letterlijk: onderscheid maken. Wij kennen het woord vooral wanneer bepaalde groepen mensen apart
behandeld worden. Dan worden ze gediscrimineerd vanwege hun leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht,
huidkleur, overtuiging of afkomst.
Introductie
We zoeken de grenzen van discriminatie, wat is wettelijk en wat is maatschappelijk aanvaardbaar? Gebruik
daarbij de cartoons als introductie. DOWNLOAD WERKBLAD 11
Bekijk de cartoons, zijn ze leuk of niet en waarom wel of niet? Kan iedereen er om lachen? Is het
discriminatie of een grap over discriminatie?
Activiteit
De deelnemers gaan de situatie onderzoeken van Jeffrey Koorndijk die voor een stage werd afgewezen
vanwege zijn huidkleur. Daarnaast kunnen zij zich verdiepen in de actie van Micky Chen. Micky is een
Nederlandse vrouw van Chinese afkomst, die reageert op de vooroordelen die veel Nederlanders hebben
over mensen met een Aziatisch uiterlijk of Aziatische afkomst.
•

De jongeren lezen het artikeltje of zien het tv-fragment van RTL nieuws:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/het-doet-me-echt-pijn-nog-steeds
DOWNLOAD WERKBLAD 12

•

Ook kan direct gekozen worden om de lezerscolumn van Micky Chen in METRO te lezen:
http://www.metronieuws.nl/columns/lezerscolumn-surplise-aziaten-inopstand/SrZmkB!aMFf1XFglFBYs/
DOWNLOAD WERKBLAD 13

•

De deelnemers geven commentaar op de inhoud van het bericht alsof ze een reactie geven op de
website van de krant.

•

Optioneel: Vervolgens maken ze een keuze uit één van de onderstaande reacties (pagina 62).
Daarbij stellen we de volgende vraag of vragen. Welke reactie ligt het dichtst bij hun eigen reactie?
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Welke reactie ligt het verst van hun eigen reactie?
•

Daarna staan de volgende onderzoeksvragen [Jeffrey Koorndijk] centraal:
DOWNLOAD WERKBLAD 14
-

•

Heb je het zelf wel eens meegemaakt dat je bij het zoeken van een stage werd
gediscrimineerd?
Hoe vaak zou het voorkomen? Kun je het rondvragen op school? Verzamel de reacties op
de film.
Is het discriminatie van het bedrijf om Jeffrey de stage te weigeren? Motiveer je antwoord
met artikel 1 van de Grondwet.
Neem contact op met het anti - discriminatie meldpunt in je regio of provincie. Op de
volgende links kun je vinden waar het bureau bij jou in de buurt zit:
https://www.discriminatie.nl/meld-discriminatie/
Soms heten deze bureaus zelfs naar “Artikel 1”. Ze hebben tot taak om mensen die
gediscrimineerd worden, om wat voor reden dan ook, te ondersteunen en hun klachten te
behandelen. Vraag hen of ze ook klachten van jongeren krijgen. En: wat kan Jeffry het
beste doen?

Daarna staan de volgende onderzoeksvragen [Micky Chen] centraal:
DOWNLOAD WERKBLAD 15
-

Noem drie vooroordelen over Nederlanders van Aziatische afkomst.
Een vooroordeel is niet waar. Het is een mening. Wanneer je een oordeel geeft over
mensen die je niet kent, dan is dat een vooroordeel.

-

Als je zelf niet van Aziatische afkomst bent, ken je dan mensen van Aziatische afkomst en
ken je hun reactie op deze zogenaamd grappige opmerkingen?

-

Wat vind je van de lezercolumn van Micky Chen? Welke vragen zou je aan haar willen
stellen?

-

Wat vind je van haar oplossing om gewoon te stoppen met dit soort ‘geintjes’? Zou je
eventueel bereid zijn om haar te ondersteunen? Zo ja, kun je manieren bedenken om dat
te doen?
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Werkblad 11 Democratiefabriek
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Werkblad 12 Democratiefabriek

“Het doet me echt pijn. Nog steeds”

Jeffrey Koorndijk, de sollicitant die voor een stageplek bij een elektronicabedrijf in
Arnhem is afgewezen vanwege zijn huidkleur, heeft aangifte gedaan van
discriminatie. "Het doet me echt pijn. Nog steeds."
'Heb nog even gekeken, is niks. Ten eerste een donkergekleurde (een neger). En
op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers enz', zo luidde een email die
door een medewerker naar een andere medewerker gestuurd moest worden,
maar per ongeluk in de inbox van sollicitant Jeffrey belandde.
"Vooral de tekst waarin staat 'ten eerste' heeft me geraakt." Jeffrey heeft de
directeur van het bedrijf onlangs gesproken: "Ik heb hem gezegd dat ik dit niet
vind kunnen en dat dit een grote zaak wordt."
Overigens heeft de zaak op sociale media al voor een kleine rel gezorgd. Op
Twitter stromen de boze tweets binnen en ook op Facebook wordt het verhaal
massaal gedeeld.
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Enkele reacties van de RTL-pagina

Richard Wielinga
Voorop gesteld dat deze uitlating absoluut niet kan, vind ik gezien het feit dat de eigenaar excuus heeft gemaakt en de
betreffende werknemer disciplinair heeft gestraft, dat daarmee de zaak klaar is.
Sarina Bouraima
Hij solliciteerde ook voor een STAGE plek. Om dingen te LEREN.
Annemiek
Goed dat hij aangifte heeft gedaan. Jammer dat er met die aangiftes zo weinig gebeurt en mensen blijven denken dat het
incidentjes zijn...
Ilona Slotboom
Al zou het voor een echte baan zijn, het is echt verschrikkelijk dat het gebeurt. En helaas is hij vast niet de enige. Waar gaat
het heen in dit land?
John Curfs
Dat hij gekleurd is, slaat natuurlijk nergens op. Blijft wel staan dat hij geen verstand van computers heeft...volgens zijn cv dan.
Ida Maria Christina
Iedereen doet zijn best om te solliciteren ook al is het een stageplek, ik vind dat het bedrijf fout is met zulke opmerkingen, ik
vind het ook racistisch, het komt toch van dat bedrijf. Er is veel racisme hier in Nederland, en achter de schermen gebeurt dat
vaak, op iemand zijn uiterlijk oordelen. Succes Jeffrey!
Hanny Doornbos-Looijer
Ik blijf het vreemd vinden. Hier zijn heeeel veel reacties verwijderd, die echt niet racistisch waren.
Daniël van der Keur
Racisme leeft nog volop in Nederland zeker in het oosten, dat is mij al vaker opgevallen.
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Werkblad 13 Democratiefabriek

Lezerscolumn: 'Surplise!'
Aziaten in opstand
Door Micky Chen

‘Ni hao!’ ‘Sambal bij?’ ‘Ching chang chong!’
Amsterdam, zeven uur. Ik word op spottende
manier gewezen op mijn afkomst, voor de
zoveelste keer. Ik ben de tel jaren geleden
kwijtgeraakt. Want opmerkingen van dit soort
zijn aan de orde van de dag.
Dit is het verhaal van talloze Aziaten in
Nederland. Het beperkt zich niet tot Chinezen
alleen. Hoeveel Vietnamezen, Koreanen en
andere Aziaten krijgen dagelijks ‘ni hao!’ naar
hun hoofd geslingerd, ongeacht het feit dat zij
nul procent Chinees zijn? Want ja, het is toch
allemaal ‘een pot nat.’

Het gebeurt aan de lopende band, en omdat Aziaten conflictvermijdend zijn wordt aangenomen dat
wij ons er niet aan storen. Het tegendeel is echter waar. Hoewel wij als tweede generatie ook de
Westerse cultuur absorberen is het toch dat Aziatische in ons dat ons doet zwijgen iedere keer als er
‘sambal bij?’ naar ons wordt geroepen. We zijn eraan gewend geraakt. Het is de cultuur waarin wij
anno 2013 leven. Onder het mom van ‘grapje, moet kunnen’, worden dergelijke opmerkingen
onophoudelijk gemaakt. Ophef hierover is uit den boze. Want waar hebben we het over. Het is immers
‘maar een grapje’. Eén waarvan je, na hem talloze keren gehoord te hebben, toch zeker niet boos om
dient te worden want, daar heb je hem weer: het is ‘maar een grapje.’
De onverschillige houding tegenover grappen gebaseerd op Aziatische komaf is zo diepgeworteld in de
cultuur van velen dat men zelfs de foutheid ervan niet inziet. Aziaten zijn een apart volk in Nederland.
Ze werken hard en komen nauwelijks in het nieuws. Juist daarom vormen zij een makkelijk doelwit.
Hoewel de eerste generatie Chinezen veelal restauranthouders zijn, is de tweede generatie
hoogopgeleid en gaat een veelbelovende carrière tegemoet. Stereotiepe opmerkingen naar Aziaten
zijn verachtelijk, niet alleen omdat ze niet waar zijn, maar vooral omdat ze geen recht doen aan
mensen. De tweede generatie maakt zich gezamenlijk sterk en weigert zich nog langer stil te houden.
Weg met die denigrerende opmerkingen.
(Column voor een klein deel bewerkt.)
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Voor jongeren
van 14 – 18 jaar.

Verwerkingsactiviteit 13. Dilemmaspel
Bedoeling
De spelers maken bij maatschappelijke dilemma’s keuzes en onderzoeken de gevolgen van deze keuzen.
Achtergrond
De spelers ontdekken dat het soms lijkt alsof er in onze pluriforme samenleving makkelijke oplossingen zijn,
maar dat iets verbieden ook inperking van vrijheid betekent. Soms ligt een maatschappelijk probleem niet
zwart-wit, maar toch moet er gekozen worden. Door een verrassende discussietechniek komt iedereen in
de groep aan bod en wordt de speler met argumenten om de oren geslagen.
Voorbereiding
Kopieer ter voorbereiding de dilemma’s met de argumenten. De argumenten pro en contra staan door
elkaar. Sommige argumenten zijn relevanter dan andere argumenten. Bij elk dilemma zijn 12 argumenten
genoemd (4 argumenten in 3 kaders). Eén blad is voldoende voor 6 leerlingen.
Beschrijving
Eén leerling gaat de gang op. De spelleider leest het eerste dilemma voor: B.v.: Make-up
waarvoor dierproeven zijn gedaan moet verboden worden. De vraag is: wat zal degene die op
de gang staat antwoorden. Ja of nee? Wie denkt ja? Wie denkt nee?
Per tweetal krijgen de leerlingen nu een kader met daarin de stelling en 4 argumenten (pro en
contra).
-

Nu komt de leerling terug van de gang en krijgt de vraag voorgelegd. Hij of zij moet kiezen. Ja
of nee? Een aantal leerlingen zal het goed voorspeld hebben en een aantal niet. Dit blijft nog
even geheim.

-

Vervolgens begint het argumenteren. Iedereen uit de groep mag om de beurt argumenten
noemen om te proberen degene die van de gang is gekomen in diens mening te sterken dan
wel van mening te laten veranderen door middel van de uitgedeelde argumenten. (Overigens
mag ook iedereen zelf argumenten verzinnen.)

-

De argumenten staan door elkaar. Het is de bedoeling dat iemand die ja heeft voorspeld ook
pro-argumenten hanteert. Iemand die nee heeft voorspeld zal de contra-argumenten moeten
noemen. Dat betekent dat zij ook zelf de argumenten goed tot zich moeten laten doordringen
om te beseffen of het pro of contra is.

-

Na de discussie krijgt iedereen een herkansing. Wat gaat degene die naar de gang is geweest
nu voor oordeel geven. Blijft hij bij zijn mening of is hij van gedachten veranderd door het
horen van alle argumenten. Wordt het uiteindelijk ja of toch nee?

-

Heeft de leerling zijn keuze duidelijk gemaakt, dan mag een andere leerling de gang op en zal
die geconfronteerd worden met een ander dilemma.
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Dilemma’s
1.

Make-up waarvoor dierproeven zijn gedaan moet verboden worden.

2.

Al te korte rokjes moeten verboden worden op school.

3.

Oproep tot gebed door luidsprekers vanaf de moskee moet verboden worden.

4.

In Nederland moet iedereen altijd hardop kunnen zeggen wat hij denkt.

5.

Een discotheek mag allochtone jongeren weigeren.

6.

Een school mag hoofddoekjes verbieden.

7.

Getrouwde homo’s mogen kinderen adopteren.

8.

Nederland is vol. Er moeten geen buitenlanders meer bij komen.

9.

Het moet verboden worden om met carnaval als Adolf Hitler verkleed over straat te
gaan.
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Make-up waarvoor dierproeven zijn gedaan moet verboden worden.
Dierproeven zijn allang niet meer nodig om goede make-up te maken. Dat kan ook anders.
Je moet toch weten of iets slecht voor je huid is?
Dieren hebben ook rechten.
Mensen staan boven dieren.

Make-up waarvoor dierproeven zijn gedaan moet verboden worden.
Dieren realiseren zich toch niet wat er met ze gebeurt.
Dieren in proefcentra zijn bang en hebben pijn.
Make-up is helemaal niet nodig, geef mij maar puur natuur.
Verbieden hoeft niet. Je kunt beter voorlichting geven, dan kunnen mensen zelf kiezen.

Make-up waarvoor dierproeven zijn gedaan moet verboden worden.
Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij dat doen.
Je hebt toch een geweten?
Het ligt er wel aan wat voor dieren ze gebruiken. Apen vind ik echt zielig.
Iedereen is vrij om te kiezen wat voor make-up je gebruikt. We leven in een vrij land.

Al te korte rokjes moeten verboden worden op school.
Je gaat toch ook niet in je bikini naar school?
Ik draag de kleding die ik zelf wil.
Ik vind een truitje met een klein reepje bloot wel even iets anders dan bijvoorbeeld 20 cm.
Waarom mogen korte rokjes wel, dat is toch ook bloot?

Al te korte rokjes moeten verboden worden op school.
Het is veel te koud voor naveltruitjes.
We leven in een vrij land en dat geldt ook voor de kleding.
Bij mannen en jongens lok je dingen uit met zo’n naveltruitje.
Mannen moeten zich maar leren beheersen, dat moeten meiden ook bij een lekker ding.

Al te korte rokjes moeten verboden worden op school.
Het is het beste om schooluniformen aan te schaffen, dan zijn we overal van af: hoofddoeken,
naveltruitjes en merkkleding.
Het is gewoon mode. Volgend jaar is het weer over.
Bij veel meiden staat het gewoon lelijk.
Je kunt wel aan het verbieden blijven.
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Oproep tot gebed door luidsprekers vanaf de moskee moet verboden worden.

Dit is Nederland en die moskeeën horen niet bij onze cultuur.
We leven in een land waar iedereen zijn geloof mag beleven en daar hoort een oproep tot gebed
door een imam ook bij.
Er is al genoeg herrie op straat!
Kerkklokken op zondagochtend, die verbied je toch ook niet?

Oproep tot gebed door luidsprekers vanaf de moskee moet verboden worden.
Ik vind het juist mooi, je voelt je ineens een beetje op vakantie.
Ik vind het lelijk geschreeuw, kunnen ze niet een leuke klok nemen.
Laten ze alle moskeeën maar ergens buiten de stad zetten.
Je moet mensen met een ander geloof respecteren.

Oproep tot gebed door luidsprekers vanaf de moskee moet verboden worden.
Een beetje overlast moeten we toch kunnen hebben?
Voor moslims is het heel erg belangrijk.
Een ander geloof is best, maar schreeuw het niet van de daken.
Mensen kunnen er van schrikken. Dan kun je ongelukken krijgen.

In Nederland moet iedereen hardop kunnen zeggen wat hij denkt.
Het is verboden om de koning te beledigen.
Er is vrijheid van meningsuiting.
In het voetbalstadion kunnen spreekkoren worden verboden.
Schelden doet geen zeer.

In Nederland moet iedereen hardop kunnen zeggen wat hij denkt.
Je mag wel alles denken maar niet alles zeggen.
Je mag niet zeggen dat er in de Tweede Wereldoorlog geen joden zijn vergast.
Het zorgt wel voor discussie.
Ik ben er trots op dat iedereen hier alles mag zeggen.

In Nederland moet iedereen hardop kunnen zeggen wat hij denkt.
Je kan beter iemand iets hardop laten zeggen dan het stiekem op internet zetten.
Racisme is verboden.
Je kan een cabaretier toch niet verbieden grappen te maken.
Als je een politieagent beledigt loop je grote kans op een bekeuring.
Handleiding interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek

- 65 -

Een discotheek mag allochtone jongeren weigeren.
Ze klitten aan elkaar.
Als ze zich maar aanpassen zou het wel kunnen.
Het uitsluiten van bepaalde groepen bevordert de integratie niet.
Het is hun eigen schuld.

Een discotheek mag allochtone jongeren weigeren.
Volgens Artikel 1 van de grondwet mag je mensen niet discrimineren vanwege hun afkomst.
De sfeer in de disco kan veranderen.
Ze vallen meisjes lastig.
Weigeren van een groep is puur racisme.

Een discotheek mag allochtone jongeren weigeren.
Je zal als allochtoon maar met een Nederlander bevriend zijn. Die mag overal in en jij niet.
Een eigenaar mag toch zelf bepalen wie hij binnen laat.
Allochtonen kunnen vaak heel goed dansen. Dat geeft een leuke sfeer.
Het is gewoon beter voor de veiligheid.

Een school mag hoofddoekjes verbieden.
Dan kun je alles wel gaan verbieden.
Het is een religieus teken, dat wekt alleen maar haat.
Hoofddoekjes zijn ook op Turkse scholen afgeschaft.
Mensen zouden verdraagzamer moeten zijn.

Een school mag hoofddoekjes verbieden.
Veel meiden kiezen er bewust voor en zijn er trots op.
In Frankrijk mag je op sommige scholen zelfs geen kruisje meer om je nek dragen.
Je moet je er gewoon niet aan storen.
Baseballpetjes zijn op veel scholen ook verboden.

Een school mag hoofddoekjes verbieden.
Ieder meisje moet kunnen dragen wat ze wil.
Als je vindt dat je vanwege je geloof dat moet doen, dan moet dat toch gewoon kunnen.
Het wordt gebruikt om te provoceren.
Die meisjes moeten het vaak van hun vader.
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Getrouwde homo’s mogen kinderen adopteren.
Ieder mens is gelijk en heeft dezelfde rechten. Dat staat in de grondwet.
Als je maar van je kind houdt, dat is toch het belangrijkst?
Kinderen met twee moeders of twee vaders zouden gepest kunnen worden op school.
Een kind heeft een vader en een moeder nodig.

Getrouwde homo’s mogen kinderen adopteren.
In veel landen is het verboden voor homo’s om te trouwen.
Je kan niet kiezen op wie je verliefd wordt.
Verliefd worden gebeurt gewoon.
In de Bijbel en de Koran is homoseksualiteit verboden.

Getrouwde homo’s mogen kinderen adopteren.
Ik vind het best als ze samenwonen. Maar trouwen en kinderen opvoeden kan echt niet.
In het Christendom en in de Islam staat liefde toch centraal.
Het is onnatuurlijk.
Je moet anderen niet veroordelen om wat ze zijn.

Nederland is vol. Er moeten geen buitenlanders meer bij komen.
Nederland is maar een klein landje. Andere landen zijn veel groter. Laat ze daar gaan wonen.
Er is nooit genoeg werk voor iedereen.
Als je een vluchteling bent heb je recht op hulp.
Europeanen mogen in Europa wonen waar ze willen. Dat is toch leuk.

Nederland is vol. Er moeten geen buitenlanders meer bij komen.
Nederland is veel rijker dan de meeste landen. Logisch dat veel mensen hier willen komen.
Je kunt niet kiezen voor de plek waar je geboren wordt. Het is dus niet eerlijk dat je daar voor de rest
van je leven zou moeten blijven.
Er zijn veel Nederlanders die naar het buitenland emigreren. Buitenlanders mogen dus ook naar
Nederland komen. Eerlijk is eerlijk.
Buitenlanders komen hier alleen omdat ze denken dat ze hier rijk kunnen worden.

Nederland is vol. Er moeten geen buitenlanders meer bij komen.
Er wordt geschat dat we toegroeien naar meer dan 20 miljoen mensen. Dat is toch veel te veel?
Veel buitenlanders doen het vuile werk. Daardoor blijven veel producten lekker goedkoop.
Nederland lijkt vol, maar op het platteland is nog genoeg ruimte.
Buitenlanders veroorzaken overlast.
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Het moet verboden worden om met carnaval als Adolf Hitler verkleed over straat te gaan.
Ook al bedoel je er niets slechts mee, het kan door veel mensen verkeerd begrepen worden.
Op een feest horen mensen als Hitler niet thuis.
Als mensen er problemen mee hebben, moeten ze maar thuis blijven.
Met carnaval kun je niks verbieden. Daar is het juist carnaval voor.

Het moet verboden worden om met carnaval als Adolf Hitler verkleed over straat te gaan.
Je kunt er andere mensen mee kwetsen door je zo te verkleden.
Het zijn maar verkleedkleren, dat zegt niets over of je ook hun ideeën aanhangt.
Waarom zou je deze kleren kiezen? Er zijn duizenden andere verkleedkleren.
Je trekt er wel de aandacht mee.

Het moet verboden worden om met carnaval als Adolf Hitler verkleed over straat te gaan.
Adolf Hitler moet natuurlijk verboden worden.
Ze horen juist bij onze wereldgeschiedenis, slecht of niet slecht. Dus doe niet zo moeilijk.
Op T.V. zie je toch ook vaak dat ze grappen over hen maken.
Verbieden helpt toch niet.
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Voor jongeren
van 14 – 18 jaar.

Verwerkingsactiviteit 14.
Haal het stempel van mensen af…

Introductie
Het is handig om mensen in hokjes in te delen. Dat maakt onze wereld wat minder ingewikkeld. Elke dag
ontstaan er weer nieuwe groepen, die een stempel krijgen opgedrukt. Van sommige stempels komen
mensen niet zo gemakkelijk af. Dat gehandicapten zielig zijn en vluchtelingen profiteurs, bijvoorbeeld.
Mensen die we nauwelijks kennen, krijgen gemakkelijker een stempel dan mensen die we heel goed
kennen.
Stempels veranderen pas wanneer we die onbekende mensen ontmoeten. Het Oudnederlandse woord
voor keurmerk of stempel is terug te vinden in het begrip “ontmoeten”. Een stempel werd een “moet of
mot” genoemd. Ontmoeten betekent dus hetzelfde als ontstempelen. Het stempel van iemand afhalen.
Activiteit
De deelnemers gaan op zoek naar stempels. In hun hoofd, in kranten, tijdschriften of op internet. Het gaat
dan om woorden of een korte zin die we gebruiken om mensen een stempel te geven. En meestal is dat
niet zo positief. Het is misschien even denken maar dan komen er ook tientallen tevoorschijn.
-

Van internet zijn allerlei modellen van stempels te kopiëren (Google “stempel” als afbeelding).
De vooroordelen worden in de stempels verwerkt.
De stempels kunnen gepresenteerd worden in een tentoonstelling of in een Power Pointpresentatie, waarin ze ook ontstempelt kunnen worden (auto-reverse).
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Ontmoeten
We laten het niet bij stempelen. We gaan ook gegevens verzamelen om te ontstempelen. Dat kan op
verschillende manieren. Gehandicapten met het stempel “zielig” kunnen we ontstempelen door er één te
ontmoeten. In het echt of via belangenverenigingen van gehandicapten. Vraag wat zij van het stempel
vinden. Wat ze doen om ervan af te komen. Vluchtelingen met het stempel “profiteurs” kunnen we
ontstempelen door een vluchteling te ontmoeten en contact op te nemen met de werkgroep
vluchtelingenwerk in de gemeente. Luister naar hun verhaal en vraag hoe we hen kunnen ondersteunen om
van stempels af te komen.
Poster maken
Het is uitdagend om een bijzondere poster te maken over (ont)stempelen. De leerlingen kunnen alles
bedenken bij (ont)stempelen. Als ze meer inspiratie op willen doen, zoek bij Google afbeeldingen op
stereotiepe of stereotype.

Vooroordelen ontmaskeren
In deze activiteit worden vooroordelen ontmaskerd uit twee stripverhalen over discriminatie.
-

Deel de twee stripverhalen uit en vraag aan de leerlingen om in drietallen de vooroordelen op te
zoeken en te weerleggen met zoveel mogelijk feiten. DOWNLOAD WERKBLAD 16 en 17

-

De leerlingen proberen tot overeenstemming te komen en noteren de uitkomsten.

-

Blijf in de weken, nadat de werkvorm is uitgevoerd, samen met de leerlingen alert op vooroordelen
die bijvoorbeeld in krantenartikelen verschijnen.
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Werkblad 16 Democratiefabriek
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Werkblad 17 Democratiefabriek
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Colofon
De Democratiefabriek
Een interactieve tentoonstelling over democratie, vrijheid en vrede maken voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar en
hun opvoeders. Een initiatief van de Stichting Vredeseducatie Utrecht.
Samenstelling
Jan Durk Tuinier en Geu Visser

Ontwerp en productie
Hayo van Gemerden

Foto’s handleiding
Laura Hospes, Anne van Kooij en Marja Hanko

Opbouw en demontage tentoonstelling en instructie
Edith van Gemerden, Suzanne Melse

Met dank aan:
Skip Goes, Maartje Langeslag, Durkje Post, Laurens Ruiter, Meike van Schijndel, Hulya Tezcan, Naomi Tuinier, Mar van der
Velden, Geu Visser, Bernard Visser, Chris Zwanenbeek, Maarten Zijdel.
Met financiële steun van:
Het vfonds, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Janivo Stichting.

Organisatie Tournee:
Stichting Vredeseducatie
Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht
Jan Durk Tuinier
Tel: 06 - 83 83 33 58
E-mail: vrede@xs4all.nl
Internet: www.vredeseducatie.nl
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In een democratie hebben mensen verschillende meningen, belangen, idealen en
levensovertuigingen. Dat levert een bruisende maatschappij op maar geeft ook veel
spanningen en conflicten. In een democratie gelden argumenten in plaats van
dreigementen. Praten in plaats van vechten. Er worden afspraken, regels en wetten gemaakt
om vreedzaam samen te leven. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend maar dat is het niet.
Democratie is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden door kinderen en
jongeren. Dat kan in de Democratiefabriek.
De opdrachten in de Democratiefabriek kunnen op twee niveaus verwerkt worden: voor
kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar en jongeren en jongvolwassenen vanaf 15 jaar. De
tentoonstelling gaat over thema’s als conflicten, macht en democratie maar ook over
pesten, vrede maken en herdenken. Gaandeweg ontdekken de bezoekers dat de
tentoonstelling over henzelf gaat. Over hun idealen, hoop, normen, houding en keuzen. Voor
veel docenten en begeleiders zijn de thema’s en werkvormen in De Democratiefabriek om
burgerschap in het onderwijs en jeugd- en jongeren handen en voeten te geven.
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