
 

 

 

 

 

Draaiboek 
voor de moderator 

 

 

Een moderator (vrij vertaald uit het Engels: aanpasser) leidt een gesprek, discussie in goede 

banen. Hij stelt de vragen, verleent of ontneemt deelnemers het woord, bewaakt het 

onderwerp, zorgt ervoor dat het onderwerp niet wordt verlegd, betrekt eventueel vragen uit het 

publiek in de discussie. Hij is de gespreksleider op dat moment.  

In tweede instantie bewaakt de gespreksleider het eerlijke verloop door spreektijd eerlijk te 

verdelen en politici de kans te geven om te reageren op een aanval. En dit alles zo onzichtbaar 

mogelijk. Het debat en de deelnemers moeten centraal staan.  

 

Voorbereiding 
 

VOORAF 

 

Laat je op voorhand goed informeren over tijdsduur, werkvormen, bedoeling, opstelling… Wat 

werd er aan de deelnemende politici gevraagd? Hoe zat de bevraging in elkaar? Werden er al 

standpunten gecommuniceerd? Welke coalitie zetelt er? Welke zijn de hete hangijzers binnen de 

gemeente? 

Ga na bij de organisator welke werkvormen worden gebruikt. Hoe interactiever en dynamischer 

deze zijn hoe gemakkelijker te modereren. Vraag hoe ze het debat aantrekkelijk gaan houden 

voor de deelnemers en hoe ze er gaan voor zorgen dat de spreektijd beperkt en gelijk wordt 

verdeeld over de politici. Een grote geprojecteerde klok kan je helpen scheidsrechter te zijn. Een 

belletje dat steeds luider klinkt, kan helpen om overtreders stil te leggen… 

Maak een schema/ kaartjes waarop je de belangrijkste fasen/te stellen vragen/ namen van 

deelnemers noteert en zorg voor extra kaartjes zodat je tijdens het debat nog aanpassingen kan 

doen. 

Maak goede afspraken zodat je tijdig en rustig op de juist plek aanwezig bent en alles nog eens 

doornemen met de organisator. Wissel GSM nummers uit vooraf met de organisator. Is er een 

parkeerplek die vrij wordt gehouden…? 

 

VOOR HET DEBAT 

 

Test de geluidsinstallatie van jezelf, de deelnemers, loopmicrofoons (extra microfoons en 

batterijen nodig?) Weet waar de technische hulp zit zodat deze je indien nodig snel kan bijstaan. 

Check tot waar je je in de ruimte kan en mag bewegen. 
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Indien mogelijk hou een babbeltje met de politici. Stel hen gerust. Leg je taak uit. Leg uit wat ze 

mogen verwachten. Vb dat je hen gaat stilleggen om binnen de tijd te blijven. Leer hen even 

kennen. Herhaal nog eens de gentlemenafspraken.  

Zorg dat er water en schrijfgerief voor jezelf maar ook voor de sprekers vlakbij staat. 

 

HET DEBAT ZELF 

 

Hoe zorg je ervoor dat een discussie prettig verloopt en iedereen aan het woord komt binnen de 

gestelde tijd? 

 Houd de tijd in de gaten en laat de tijd mee in de gaten houden. 

 Stel je op als neutrale partij en scheidsrechter. 

 Houd tijdens de discussie het hoofdonderwerp in de gaten. Als deelnemers afwijken, 

grijp dan in en stuur de discussie. 

 Als de discussie dreigt te stokken, stel dan nieuwe vragen of geef een samenvatting. 

 Als iemand zijn mening niet duidelijk verwoordt, stel vragen om verduidelijking te krijgen. 

 Als deelnemers stil zijn of niet aan het woord komen, geef hen dan een beurt door 

expliciet hun mening te vragen. 

 Als je denkt dat mensen belangrijke thema’s vergeten, neem het woord en stel vragen 

waar mensen weer verder op kunnen reageren. 

 Als deelnemers het onderwerp verleggen, grijp dan tijdig in. Idem wanneer ze iets 

aansnijden dat nog aan bod moet komen. 

 Als mensen vragen mogen stellen. Daag de vraag dan uit en geef ze niet de mogelijkheid 

om een situatie te schetsen die niet naar een vraag leidt. “Welke vraag wou je nu eigenlijk 

stellen?” 

 Besef dat schepenen de werking van de ambtenarij en bepaalde dossiers goed kennen 

en indien nodig hierover een neutrale of concrete uitleg kunnen geven. Vb Waarom men 

daar niet mag bouwen… 

 Maak aantekeningen tijdens de discussie. Zo kun je aan het eind een samenvatting 

geven. 

 

NA HET DEBAT 

 

Blijf nog even na om jezelf en het debat te evalueren met de deelnemers . Check nog even of 

bepaalde interventies van jou goed overkwamen bij de betrokkenen. Ga tips halen bij de 

betrokkenen (sprekers, toeschouwers, organisatoren, technici…) voor de organisatie van een 

eventueel volgend debat.  

 

Meer lezen: 

https://debatinstituut.nl/bibliotheek/analyses/item/tien-vuistregels-voor-een-goed-debat 

https://www.denederlandsedebatclub.nl/nieuwsbericht/5-verrassende-supertips-om-een-

excellente-gespreksleider-te-worden-deel-1 

http://deluistervinken.nl/archive/2013-10-21/drie-tips-om-het-publiek-te-betrekken-bij-een-

debat/weblog 
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