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Student: “Ik dacht altijd dat
ik niks met politiek had,
maar de politiek bemoeit
zich wel met mij.”

Interactieve tentoonstelling over democratie en burgerschap
De Stichting Vredeseducatie nam het initiatief voor het Fort van de Democratie, dat is
gevestigd op Fort Lunet 1 aan de zuidoostkant van de stad Utrecht, vlakbij stadion
Galgenwaard. In een oude flankkazemat zijn een ontvangstruimte en filmzaal
ingericht. Via een gang is de interactieve tentoonstelling te bereiken in een oude
atoomschuilbunker uit 1955.
Democratie ontstaat niet vanzelf. Jongeren kunnen democratie leren maken, elke dag
opnieuw. Het Fort van de Democratie wil hen daarbij ondersteunen. Scholieren en
studenten van alle niveaus, studierichtingen en leeftijden zijn welkom voor een
boeiend programma met discussie, dialoog, spel en actie. Er zijn ook volop follow-up
suggesties voor de docent.

Het Fort van de Democratie is gemaakt volgens een interactieve methodiek, die door
de Stichting Vredeseducatie vanaf midden jaren negentig is ontwikkeld, verfijnd en
toegepast in een tiental andere landen.
Lees hier meer over de interactieve methodiek.

Student: ‘Het gaat vooral over
jezelf, dat had ik niet
verwacht.’

Programma – ongeveer 100 minuten
• Ontvangst met kop thee
• Introductiefilm
• Activiteiten in tweetallen
o Onderzoeken en ontdekken
o Zelfsturend leren
o In tweetallen met de opdrachtenkaart
o Eigen ervaringen centraal
o Discussie en dialoog
o Certificaat met persoonlijke feedback
Thema’s
• Democratie
• Vrijheid van meningsuiting
• Vooroordelen
• Conflicten
• Diversiteit
• Respect
• Radicalisering
Burgerschapsdimensie
Politiek-juridische dimensie
Niveaus
Alle mbo-niveaus. Het programma is gericht op
jongeren en jongvolwassenen van 14-25 jaar.

Docent: “Ik werk met echte
doeners en die komen hier
echt aan hun trekken.”

Benodigdheden
Tijd
100 minuten.
Begeleiding
Tijdens de activiteit in het Fort is er deskundige begeleiding aanwezig.
Kosten
Groepsontvangst tot 15 personen € 75,- inclusief BTW. Elke bezoeker meer € 5,50,
begeleiders kunnen gratis mee.
Aantal deelnemers bij voorkeur niet meer dan 30 - max 50 per groep.
Links
Bekijk hier de folder van het Fort van de democratie.
Contact
Toegang tot het Fort van de Democratie uitsluitend op afspraak.
Meer weten? Bestel de informatiemap of maak een afspraak voor een
oriëntatiebezoek.
Fort van de Democratie
Fort Lunet I
Koningsweg 290
3585 LD Utrecht
Tel: 030–2723500
info@fortvandedemocratie.nl
Bereikbaarheid
Lunet 1 is gemakkelijk per fiets bereikbaar vanaf de Koningsweg.
Komend vanuit het centrum van Utrecht richting Bunnik na het viaduct onder
Waterlinieweg het tweede pad links.
Neem buslijn 12 van Utrecht CS naar halte Stadion Galgenwaard.
Bij de bushalte iets teruglopen, tussen het voetbalstadion en het witte kantoorgebouw
Conclusion, over een wandelpad dat gemarkeerd is met ijzeren paaltjes.
Bij het water rechts, vervolgens links over de brug het geasfalteerde fiets/wandelpad
op. Halverwege over het houtvezelpad naar links. U arriveert op de brug van Lunet I.

