Democracity
is jarig!
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Beleef
democratie in
je eigen stad

(voor groep 7 en 8)

prodemos.nl/democracity

In het voorjaar van 2013 liet ProDemos de
eerste versie van het spel Democracity
produceren. Tijdens dit spel richten leerlingen samen hun ideale stad in, in de raadszaal van het gemeentehuis. Hierdoor leren
ze dat samenwerken, onderhandelen, goede
argumenten en consensus nodig zijn in een
democratie. Het idee is overgenomen van de
Koning Boudewijnstichting uit België. Ons
spel moest kunnen reizen langs raadszalen

in het hele land. Vrijdag 21 juni 2013 vond de
eerste uitvoering plaats in Drenthe. Sindsdien
is Democracity gespeeld in maar liefst
109 gemeenten door heel Nederland. De eerste
gemeente waarmee ProDemos een afspraak
maakte voor een groot aantal deelnemende
klassen (namelijk 14) was Delft. Vervolgens
vond de eerste uitvoering plaats op
25 november 2013. En daarom vieren we dit
jaar het 5-jarig bestaan van Democracity!

Ervaar de gemeentepolitiek!
Democracity is een speels en interactief programma én de perfecte manier
voor gemeenten om een band op te bouwen met de jonge burger. Je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met het uitleggen van de democratische rechtsstaat!
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De eerste versie werd uitgevoerd in hout. In
houten kasten sleepten we de speelblokken door
heel Nederland. Omdat het spel snel populair
bleek en hout moeilijk te vervoeren, werd de
tweede versie uitgevoerd in plastic. Gekleurde,
transparante plastic gebouwen die in elkaar
pasten bleken uiteindelijk toch te kwetsbaar
voor enthousiaste kinderhanden.
Zo zijn we op het ontwerp
gekomen zoals we dat nu
gebruiken: verstevigd
karton met geïllustreerde
gebouwen en
voorzieningen.

‘Een park in
de stad haalde
het niet als voorstel: In de
herfst ligt dat vol blaadjes
en de gemeente moet die
opruimen. Te duur, zo vond
de gemeenteraad van
basisschool ’t Palet uit Bladel.’
– Fragment uit nieuwsbericht van
het Eindhovens Dagblad
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“Is dat nou een
ja of een nee?”

De kinderen mogen als fictieve gemeenteraad
van hun stad bepalen welke gebouwen en
voorzieningen er in de stad moeten komen.
Maar het budget is niet eindeloos en elke partij
wil natuurlijk iets anders. Ze kunnen kiezen uit
60 gebouwen en voorzieningen die zijn verdeeld
over verschillende categorieën: ‘verkeer,
vervoer en veiligheid’, ‘natuur en milieu’,
‘vrije tijd’, ‘bedrijven en winkels’ en ‘algemene
voorzieningen’. Van dierenasiel tot speeltuin
en van politiebureau tot basisschool.

– Leerling uit Loon op Zand
tijdens een debat

30.000
Aantal leerlingen dat in vijf jaar tijd
Democracity heeft gedaan. Waar in 2013 nog
518 leerlingen uit 4 gemeenten Democracity
speelden, is dat aantal gegroeid naar 9004
leerlingen uit 64 gemeenten in 2017.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in
de gemeente, het waterschap, de provincie,
het land en Europa.
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Op dit moment hebben 9 gemeenten een
Democracityspel in bruikleen. Dit stelt
gemeenten in staat om helemaal zelf
bijeenkomsten te organiseren en begeleiden!
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