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D E M O C R A Z Y ! A L S  I K  D E  BA A S  
WA S …

Als jullie zelf een land zouden mogen ontwerpen: hoe ziet 
die er dan uit? Welke regels zijn er? Hoe wordt er 

samengeleefd?

In ‘droomland’ gaan de leerlingen aan de slag om in 8 
workshops hun eigen land vorm te geven. Thema’s als een 

grondwet, ruimtelijke ordening, samenleven en 
duurzaamheid worden in dit project besproken en 

vormgegeven.

Doordat de leerlingen samen een land gaan opbouwen leren 
zij al makende vaardigheden aan die zij rechtstreeks in de 
maatschappij kunnen gebruiken. In het proces worden zij 
ondersteund door mensen uit de politiek en kunstenaars,

Het Popdatplatform dient als test maatschappij waarbij de 
leerlingen vragen, enquetes en ideeën kunnen uitwisselen. 

Per school wordt er gekeken naar betrokkenheid van 
ouders, school, lokale ondernemers en lokale bestuurders 

die willen deelnemen aan het platform.

Je zit in de leerlingen raad, gefeliciteerd! Nu mag jij met de 
school meedenken over regels, uitjes en afspraken. Samen 

met je mede-leerlingenraad-kameraden. Oke, en dan…
Zou jij daar meer over willen weten? Wil jij weten hoe 

andere leerlingenraden aan het werk gaan? Hoe leerlingen 
van andere scholen denken over de vragen waar jullie 

antwoord op zoeken? Doe dan mee met DEMOCRAZY! 
(Of wil jij als school jouw leerlingen deze kans bieden?)

Via het POPDAT onderwijs platform kom jij in aanraken 
met andere leerlingenraden. Samen kan je belangrijke zaken 

overleggen en bespreken onderbegeleiding van een 
mediator. Om nieuwe ideeën op te doen, of horen hoe het 
op een andere school werkt. Daarnaast kan je overleggen 
met burgemeesters uit de hele wereld, om te leren uit de 

praktijk.

Naast het POPDAT platform worden er op school 
workshops georganiseerd voor jou en je klasgenoten. Zodat 

jullie allemaal leren hoe je met elkaar beslissingen kan 
maken en hoe de democratie werkt.

Hoe voer je een gesprek met iemand die anders denkt dan 
jij? Hoe kom je dan samen tot een optie waar je het allebei 

mee eens bent?

In het Piramide spel probeer jij zo goed mogelijk een 
piramide van mensen te vormen die samen op onderzoek uit 
gaan naar een middenweg. Je begint klein, in de klas met je 
vriendjes. Al snel zul je buiten de deuren van het klaslokaal 
op onderzoek uit gaan. Tot op het moment dat je via het 
POPDAT Platform in contact komt met vele andere. Via 

een online mediator blijf je contact maken met anderen om 
maatschappelijke vraagstukken te bespreken. Jouw groep 

van gelijkgestemde groeit met de dag, en wie weet welk plan 
daaruit kan komen…! 

Tijdens het Pyramide spel leert de leerling op spelende 
wijze zowel offline als online het gesprek aan te gaan met 

anderen. Om de verschillen en overeenkomsten met elkaar 
te onderzoeken door het stellen van vragen. Dit proces 

wordt ondersteund door workshops in de klas en een online 
mediator. 




