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DE DEMOCRATIEFABRIEK
OPNIEUW IN HET BELVUE
De interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ opent opnieuw de deuren in het
BELvue in Brussel. Zij biedt jongeren de kans om door het manipuleren van machines
een standpunt in te nemen over vragen in verband met identiteit, diversiteit en actief
burgerschap. Het bezoek kan worden gecombineerd met verschillende workshops om
de behandelde thema’s verder uit te diepen en een discussie op gang te brengen.
In de Democratiefabriek draaien jongeren aan wielen, drukken op knoppen, kijken in spiegels
en in dozen. In duo’s moeten zij vragen beantwoorden en een standpunt innemen. Zo is er
een module die hen bijvoorbeeld uitnodigt om feiten te onderscheiden van vooroordelen:
“Walen zijn levensgenieters”, “de leerkracht kan zich vergissen”, “Marokkanen zijn moslims”.
Die stellingen leggen zij in een weegschaal, met de feiten aan de ene kant en de
vooroordelen aan de andere. Als ze het evenwicht bereiken, klopt het. Een andere module
toont verschillende kleurentinten. “Welke kleur heeft jouw huid?”. De jongeren moeten de
juiste tint in hun routekaart opschrijven. Als ze daarna het bord opheffen, zien ze dat alle
getoonde huidskleuren eigenlijk toebehoren aan een en dezelfde persoon.
De Democratiefabriek wordt al sinds 2012 aangeboden door het BELvue en heeft intussen
haar waarde al bewezen: een kleine 30.000 jongeren bezochten intussen de tentoonstelling in
Brussel en in een vijftiental Belgische steden. Zij biedt een doeltreffende methode aan om met
jongeren te praten over concepten als vooroordelen, democratie, discriminatie en
samenleven. Het bezoek gebeurt in klas- of in groepsverband en leidt soms tot levendige
reacties.
Om de impact nog te versterken en de mogelijkheid te bieden om de thema’s die in de
tentoonstelling aan bod komen verder uit te diepen, biedt het BELvue sinds vorig jaar extra
bezoekformules aan: een zelfstandig bezoek of een bezoek gevolgd door een workshop
onder begeleiding..
Voor de editie 2019 heeft de educatieve dienst de workshop “Discrimin’actie” ontwikkeld. Die
kiest voor een vrij radicale benadering en wil jongeren rechtstreeks confronteren met een
situatie waarin er sprake is van discriminatie. De workshop begint met een leugen: de
jongeren denken dat ze gaan deelnemen aan een workshop over burgerschap, maar de
begeleider deelt hen mee dat deze niet kan plaatshebben en stelt hen een andere workshop
voor. In deze workshop discrimineert de begeleider sommige leerlingen zonder dat ze het
weten: ze krijgen niet het juiste materiaal, de begeleider geeft geen antwoord op hun vragen,
… Als de waarheid eenmaal aan het licht is gekomen, worden de leerlingen verzocht te
vertellen hoe ze dit deel van de workshop ervaren hebben. Met behulp van allerlei andere
activiteiten gaan ze daarna dieper in op de concepten discriminatie,
diversiteit en samenleven. Om de dag af te sluiten, bezoeken ze de
Democratiefabriek.
De Democratiefabriek is tot 31 mei 2019 te bezoeken in het BELvue
museum in Brussel. Reserveren is verplicht en het bezoek is gratis.
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PRAKTISCHE INLICHTINGEN
De Democratiefabriek in het BELvue museum: van 15 januari tot 31 mei 2019
Voor jongeren vanaf 14 jaar, in klas of in groep
Drie mogelijkheden tot bezoek:




Zelfstandig bezoek (duur: anderhalf uur): maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur,
van 11.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16.00 uur.
Bezoek met een begeleider gevolgd door een workshop (duur: 3 uur): van maandag
tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Discrimin’actie + zelfstandig bezoek: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Het bezoek is volledig gratis, maar reserveren is verplicht via www.belvue.be.
Pedagogisch dossier te downloaden op de pagina van de tentoonstelling:
https://www.belvue.be/nl/activities/exposition-interactive/de-democratiefabriek

MEER INLICHTINGEN:
https://www.belvue.be/nl/activities/exposition-interactive/de-democratiefabriek

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
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Contactpersoon voor de pers:
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

