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Huurvoorwaarden Democratiefabriek
De Democratiefabriek reist door Nederland. In deze mobiele, interactieve tentoonstelling
kunnen kinderen van 10 tot 14 jaar en jongeren vanaf 15 jaar democratie onderzoeken en
burgerschap oefenen met machines, apparaten en gereedschappen. In de fabriek gaat het over
democratie, de rol van de overheid en burgers, conflicten en de manier om deze vreedzaam op te
lossen. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over henzelf
gaat, over hun eigen normen, twijfels, hoop, houding en gedrag. En natuurlijk over hun meningen
bij allerlei maatschappelijke vragen en uitdagingen.
Na afloop van het bezoek krijgen de bezoekers een papieren certificaat, gebaseerd op de keuzes
die in de Democratiefabriek zijn gemaakt. Er is een certificaat op twee niveaus.
De metafoor van de fabriek staat voor een actieve houding. De bezoekers maken keuzes, voeren
opdrachten uit en toetsen hun mening. De fabriekssfeer wordt ondersteund met licht- en
geluidseffecten.

Optie en reservering
Organisaties die overwegen de Democratiefabriek te huren, kunnen tijdelijk vrijblijvend een optie
nemen. Gedurende die periode kan het onderwijs gepolst worden en kunnen fondsen worden
geworven. Vaak is de Gemeente bereid om mede te financieren, maar soms doen ook lokale
instellingen, banken of verenigingen mee. De ervaring leert dat organisaties met de huur van de
Democratiefabriek gelden kunnen verwerven van sponsors en daarmee ook hun eigen
organisatiekosten kunnen dekken.
Overeenkomst
De Stichting Vredeseducatie is eigenaar van de interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek en
legt de huurder een concept huurovereenkomst voor. Nadat de definitieve gegevens over de data,
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Verhuur, ruimte en locatie
De Democratiefabriek wordt verhuurd aan musea, gemeenten, kerken, scholen, anti-discriminatie
meldpunten en bureaus, jongerencentra en buurthuizen, maat ook aan Oranjeverenigingen, lokale 4
en 5 mei-comités.
De locaties kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld in de hal van een gemeentehuis, een cultureel
centrum, theater, bibliotheek, een school of een gebouw van een geloofsgemeenschap.
Er zijn één of meerdere ruimten nodig met een minimaal vloeroppervlak van minimaal 150 m2,
voorzien van drie stopcontacten. De ruimten moeten zich op de begane grond bevinden, tenzij er de
beschikking is over een lift met een minimale inrijhoogte van 2.05 meter, een breedte van 80cm en
een lengte van 140cm.
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locatie in de overeenkomst zijn opgenomen, wordt de overeenkomst in tweevoud ondertekend. In
de overeenkomst is vastgelegd op welk moment de huurder een aanbetaling van 50% zal voldoen.
Doelgroepen
De huurder nodigt scholen en andere groepen uit om De Democratiefabriek te komen bezoeken.
Hiervoor is een gratis folder beschikbaar. Een bezoek aan de Democratiefabriek duurt ongeveer 75 –
90 minuten. In de Democratiefabriek kan gewerkt worden op 2 niveaus en is geschikt voor kinderen
van 10 – 14 jaar in het primair onderwijs en jongeren vanaf 15 jaar in het voortgezet onderwijs en
alle niveaus en opleidingen in het MBO/ROC. De tentoonstelling kan op avonden en in het weekend
opengesteld worden voor volwassenen (ouders, grootouders, bezoekers).
Coronamaatregelen
Met de opstelling van de Democratiefabriek in de ruimte kan rekening gehouden worden met de
geldende coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter, in- en uitlooproutes, handhygiëne enz.
Elk groepsbezoek kan maximaal in klas omvatten (25 – 30 leerlingen zonder begeleiders). Voor de
leerlingen uit het basisonderwijs voorzien we geen problemen. Zij kunnen in tweetallen
samenwerken en 1,5 meter afstand tot de begeleiders aanhouden.
Verantwoordelijkheid
De Democratiefabriek wordt in enkele uren geplaatst door medewerkers van de Stichting
Vredeseducatie. Bij montage en demontage stelt de huurder één persoon ter beschikking om te
assisteren. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de tentoonstelling. De
eigenaar (Stichting Vredeseducatie) heeft een verzekering afgesloten tegen brand en inbraak. De
huurder verplicht zich tot zorgvuldig beheer, maar hoeft geen verzekering af te sluiten. Bij
moedwillige vernieling, zal de dader door de Stichting Vredeseducatie aansprakelijk gesteld worden.
Gastheren en gastvrouwen
Om groepen gastvrij te ontvangen moeten door de huurder gastheren/gastvrouwen worden ingezet.
Soms worden hiervoor vrijwilligers gezocht uit plaatselijke vredesgroepen, vrijwilligerswerk of zijn
het stagiaires van lerarenopleidingen of opleidingen voor maatschappelijke dienstverlening. Na de
opbouw geven de medewerkers van de Stichting Vredeseducatie aan hen een instructie.

Handleiding docenten en begeleiders
Er is een handleiding beschikbaar om het bezoek met kinderen
en jongeren voor te bereiden en naderhand te verwerken. De
handleiding is gratis digitaal beschikbaar op de website en tegen
drukkosten op papier verkrijgbaar.
Tekenen voor vrede
Het inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de
wereld mooier te maken’ kan naar keuze aan elke bezoekende
docent worden uitgereikt. Het boek bestaat uit bijzondere
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Pr-materialen
De huurder krijgt gratis folders om de scholen en clubs te informeren en public relations te
verzorgen. De Stichting Vredeseducatie voorziet de huurder van persfoto’s, persbericht en instructies
voor gastheren en gastvrouwen.
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illustraties en kunstwerken met korte, pakkende teksten over 22 thema’s die in de
Democratiefabriek en in het burgerschapsonderwijs een belangrijke rol spelen. Bij het boek hoort
een website met suggesties om met kinderen en jongeren vrede en vrijheid te maken. Het
inspiratieboek wordt bijzonder gewaardeerd door docenten, (groot)ouders en andere opvoeders.
Meer weten? Kijk op www.tekenenvoorvrede.nl of vraag een gratis inkijkexemplaar aan.
Opening van de tentoonstelling
De huurder kan zelf een feestelijke openingsbijeenkomst organiseren. Het is leuk om dan ook
kinderen of jongeren uit te nodigen. Zij komen bijvoorbeeld een half uur eerder om zich in de
Democratiefabriek voor te bereiden. Ze krijgen een routekaart en een startnummer en gaan twee
aan twee aan het werk. Als de opening begint onderbreken zijn hun werk. Tijdens de
openingsbijeenkomst zitten zij vooraan als eregasten.
Na de toespraak en/of het interview met enkele leerlingen, worden de bezoekers uitgenodigd de
tentoonstelling te bezoeken en ook de opdrachten uit te voeren. Leerlingen delen de
routekaarten uit en leiden volwassenen bezoekers rond.
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In sommige gemeenten zijn gemeenteraadsleden betrokken bij de ontvangst en het programma in de Democratiefabriek.
Leerlingen worden ontvangen in de raadszaal en kunnen naderhand vragen stellen aan gemeenteraadsleden of bestuurders
en met hen in gesprek gaan over de thema’s in de tentoonstelling. De wethouder in Montfoort (foto links) en de
burgemeester van Aalten (foto rechts) heten de leerlingen welkom.
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Huurprijs
De huurprijs is gebaseerd op een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. *

A.

Vaste kosten
(De)montage, instructie, transport, verzekering

B.

€

1.800, -

Huurprijs 1e week

€

495,-

Huurprijs 2e week

€

395,-

Huurprijs 3e week

€

350,-

Huurprijs voor de 4e en de volgende weken

€

300,-

Routekaart per leerling

€

0,50

Inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier €
te maken’. 1 ex per bezoekende groep deelnemers.

0,00

Variabele kosten

* Prijzen zijn exclusief 21% BTW en 9% BTW voor het drukwerk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, folder en docentenhandleiding op www.vredeseducatie.nl
Neem voor meer informatie over huurmogelijkheden en planning contact op met de Stichting
Vredeseducatie via Email: vrede@xs4all.nl

Democratiefabriek is deelnemer in de Cultuurkaart
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Check de video’s van Democratiefabriek op
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