
 

 

 

 

Debattle concept: 
Art-tour 

Wil je het graag actiever aanpakken en geen zittend publiek? Bouw een jeugdtentoonstelling 

over onderwerpen die leven bij kinderen en jongeren gebaseerd op je inputfase. Een 

tentoonstelling kan een  ‘saai beeld’ oproepen maar met heel wat beeldmateriaal en 

videofragmenten, en interactieve polls kan het nét wel aantrekkelijk zijn.  

 

 

Verloop: 
In dit concept kan je zo wild gaan als je wil. Er zijn wel een aantal zaken die je in overweging 

moet nemen. 

Denk erover na of je de tour ofwel individueel op eigen tempo mag doorlopen ofwel in kleine 

groepjes samen door de tentoonstelling loopt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep  Individueel  

 Laat een gids de tour begeleiden 

en bij elke stelling een korte 

uitleg geven.  

 Spoor hen aan om tijdens de 

tour hun opmerkingen te 

noteren.  

 Je kan ook de groep verdelen in 

kleinere groepen en die samen 

rondleiden. 

 Eindig de rondleiding in een 

gezamenlijke ruimte en 

bespreek de opmerkingen. 

 Zet bij elke stelling iemand die 

uitleg kan geven. 

 De deelnemers kunnen vragen 

stellen maar spoor hen aan om 

hun opmerkingen te noteren. 

 Je geeft hen 20 minuten om heel 

de tentoonstelling op eigen 

houtje te verkennen. 

 Verzamel op een afgesproken 

punt en uur. 

 

 

Upgrade: Geef iedere deelnemer schrijfgerief en een notitieboekje mee (of alternatief ). Zo 

kunnen ze tijdens de tour hun opmerkingen noteren.  

 

Inleiding  
Verzamel zowel politici als jongeren om een intro te geven. Gebruik hiervoor het Debatlle-intro 

filmpje (website Debattle). Geef informatie over hoe moeten ze het parcours moeten doorlopen. 

Hier zijn ook heel wat extra opties die je kan invoegen: 

 Geef hen stickers mee om hun stem te uiten bij bepaalde stellingen. 

 Stuur hen op pad met een lijstje waarbij ze hun mening kunnen aankruisen. 

 Je kan ook stickers (Debattle link) meegeven die de deelnemers kunnen plakken. 

 In groep kan je ook een gids mee sturen die nog wat extra uitleg geeft bij elke  

stelling.  

 Stuur je hen individueel op pad dan kan je bij elke stelling een info-persoon  

Zetten die meer kan vertellen bij onduidelijkheden. 

Tour  
Geef richtlijnen mee voor ze op pad gaan en ook hoeveel tijd de deelnemers krijgen om hun tour 

te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Voorzie interactieve vragen via Kahoot, Poll Everywhere, Typeform, maar ideaal is  

SurveyMonkey aangezien je niet direct de resultaten laat zien.  

 Laat hen stemmen tijdens de tour – fysiek  

 Met muntjes in een doorkijkbuis 

 Handtekeningen op de pro- en tegen kant 

 Dotvoting (bolletjes plakken) 

 Zelf suggesties invullen 

 

 Praktisch:  

 

 Verdeel je ruimte in twee of voorzie een andere locatie/lokaal dichtbij om in de  

ene ruimte de tentoonstelling te maken en in de andere ruimte de nabespreking 

te doen.  

 Richt de ruimte zo in dat je telkens van het ene onderwerp naar het andere kan  

wandelen.  

 Wissel stellingen, problemen, uitdagingen en oplossingen met elkaar af. Schets  

hier altijd goed de situatie. Gebruik een stratenplan, foto’s van het thema in 

bestaande toestand en koppel daar een visuele oplossing of voorstel aan vast.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Werk met beeldmateriaal, filmpjes, getuigenissen, grote foto van het onderwerp.  

Eventueel een kaart waarop de plaats zich bevindt. Zie voorbeeld hierboven. 

 Gebruik verschillende manieren om iets in beeld te brengen. Bewegende beelden 
in loop.  

 
Na bespreking 
Het echte ‘debat’ situeert zich eerder nadat je de tour hebt doorlopen. Elke deelnemer en alle 

politici hebben alle stellingen bekijken en opmerkingen kunnen noteren of doorgegeven via de 

digitale tools. 

 

 Verzamel in de tweede ruimte voor de nabespreking 

 Presenteer kort impressies van verschillende stellingen  

 Tussen verschillende stellingen door laat je de politici reageren. Ook het publiek  

kan hierop inspelen. 

 Voorzie een grote wall waar je alle thema’s opzet zodat elke deelnemer er  

opmerkingen kan bij plakken. 

Rollen  
• Gids(en): Om de tour te begeleiden 

• Inschrijvingsdesk: van de tour – uitdelen van het notitieboekje 

• Moderator: voor de bespreking achteraf. Dit is een vlotte prater.  

• Technische crew: Iemand die de interactieve metingen bijhoudt en eventueel een  

draagbare microfoon regelt. 

• Culters(wo)man: Iemand die de ideeën clustert op de ideeën Wall  

 

 


