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Word politicus voor 1 dag 

UGent – vakgroep Politieke Wetenschappen – Centrum voor Lokale Politiek 

Onderzoek en onderwijs omtrent (lokale) politiek 

www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/clp 

Thibaut.renson@ugent.be 

 

Beleidsbeïnvloeding / Duurzaamheid 

Ambrassade & Vlaamse Jeugdraad 

www.ambrassade.be 

info@ambrassade.be 

 

De slimste burger ter wereld 

De Wakkere Burger vzw 

De Wakkere Burger promoot de participatie van burgers aan het beleid.  

www.dewakkereburger.be 

info@dewakkereburger.be 

 

Stadswandeling: Onze Eeuw? En de onze dan? 

Vredeshuis Stad Gent 

Waar internationale solidariteit vorm krijgt: naast een educatief aanbod voor scholen zijn er tal van 

publieke activiteiten en komen verenigingen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid hier 

samen. 

https://stad.gent/vredeshuis 

vredeshuis@stad.gent 

Voor deze activiteit: demeyer.philippe@telenet.be" 
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Beoordeling van politieke kandidaten 

GASPAR (UGent) 

De onderzoeksgroep GASPAR (Ghent Association for the Study of Parties and Representation) 

situeert zich binnen de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent. De eerste 

onderzoekspijler (politieke partijen) focust op onderzoek naar partijideologie en partijorganisatie. De 

tweede pijler (vertegenwoordiging) richt zich op vertegenwoordiging door politici en partijen, 

parlementair gedrag en belangengroepen. 

www.gaspar.ugent.be 

Bram.Wauters@UGent.be 

 

Speeddate met politici 

Jeugdraad 

De Jeugdraad van Gent brengt de stem van kinderen en jongeren tot bij de beleidsmakers en wil dat 

Gent een échte kind- en jeugdvriendelijke stad is. 

jeugdraadgent.be 

info@jeugdraad.gent 

 

Argumenteren en debatteren 

Debatclub Gent 

We brengen studenten samen om kritisch na te denken en te  debatteren over actuele, 

maatschappelijke of ethische thema's. Ook organiseren we debatworkshops en lezingen en nemen 

we deel aan internationale debattoernooien. Daarnaast geven we vaak argumentatie-en 

debatworkshops in het secundair onderwijs. 

www.facebook.com/debatclubgent 

ghentdebatingsociety@gmail.com 
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Hoe worden we beïnvloed? Propaganda vandaag. 

Mediawijs – Kenniscentrum Mediawijsheid 

Mediawijs wil jong en oud helpen om bewuste, actieve, kritische en creatieve mediagebruikers te 

worden. Zo inspireert Mediawijs o.a. leerkrachten met vormingen en tools die ze in de klas kunnen 

gebruiken. 

mediawijs.be 

info@mediawijs.be 

 

 

Overtuigen met stijl 

Socratisch gesprek 

coaching, training en advies in de kunst van het vragen stellen en de praktische filosofie 

socratischgesprek.be 

Kristof@socratischgesprek.be 

 

Stickergraffiti 

Graffiti vzw 

Graffiti vzw is een experimenteerplek die kinderen en jongeren uitdaagt om van zich te laten horen. 

Daartoe reiken we hen verschillende media aan. Zo wakkeren we kritisch burgerschap aan en 

bouwen we als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving. 

www.graffitivzw.be 

ellen@graffitivzw.be 

 

Actieredactie 

Graffiti vzw 

Graffiti vzw is een experimenteerplek die kinderen en jongeren uitdaagt om van zich te laten horen. 

Daartoe reiken we hen verschillende media aan. Zo wakkeren we kritisch burgerschap aan en 

bouwen we als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving. 

www.graffitivzw.be 

ellen@graffitivzw.be 
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Slam poetry 

Urban Woorden vzw 

Urban Woorden organiseert projecten rond woord- en podiumkunsten, met als insteek urban 

lifestyle, sociale inclusie en culturele diversiteit. We bieden workshops, open podia, optredens, 

wedstrijden en lezingen aan. 

www.urbanwoorden.be 

workshops.uwoorden@gmail.com 

 

 

LOMAP 

JES vzw 

JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. 

www.jes.be 

gent@jes.be 

 

Droom mee in 3D! 

3D-team Stad Gent 

We maken een tijd-ruimte-model van Gent, visuele reflectie over het verleden, exploratie van het 

heden en dromen over de toekomst in 3D. 

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-digitale-

stad/gent-3d 

mario.matthys@stad.gent 

 

Activisme: wasmeda? 

Vrede vzw & Vredeshuis Stad Gent 

Vrede vzw maakt kritische analyses van de internationale politiek en ijvert o.a. voor een 

kernwapenvrije wereld via sensibilisering, lobbywerk en activisme. Ikv het stadsbrede themajaar 

‘Vrede’ in Gent, organiseert vrede vzw ism lokale partners de tentoonstelling ‘Geef vrede een kans. 

Een geschiedenis van het vredesactivisme in België’. De tentoonstelling vormde de aanleiding voor 

een workshop over activisme die jongeren wil doen ontdekken welke thema’s hen raken (dierenleed, 
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mensenrechten, nucleaire wapens,…?) en op welke manier ze die energie kunnen omzetten in 

positieve daden. Pacifisme als antigif voor ‘passief’-isme! www.vrede.be  

Het Gentse Vredeshuis is trekker van het stadsbrede themajaar ‘Strijd mee voor vrede’ en wil 

Gentenaars oproepen om zelf aan de slag te gaan met vrede. Voor scholen is er materiaal over dit 

themajaar te vinden op deze pagina. Deze workshop kaderen eveneens in de Europese campagne 

‘Cities for Europe,  Europe for Citizens’. 

https://stad.gent/vredeshuis/strijd-mee-voor-vrede/aan-de-slag-voor-vrede-als-school 

Tineke.Cartreul@stad.gent 

pieter@vrede.be 

 

Het Debattle-spel 

Ambrassade 

De Ambrassade 

www.debattle.be 

info@debattle.be 

 

Kritisch burgerschap voor dummies 

LABO vzw 

LABO vzw is een beweging voor kritisch burgerschap. LABO staat voor Leren, Ageren, Bewegen en 

Organiseren. We willen sociale verandering, en daarom geven we vormingen en voeren we actie. De 

manier waarop we samen leren is via participatieve methoden en ervaringsgericht werken. 

labovzw.be 

info@labovzw.be 

 

Democracity 

BELvue 

BELvue is zowel het museum van België en zijn geschiedenis als een centrum voor de democratie. 

BELvue wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en werd opgericht als een plaats waar 

bezoekers, en vooral jongeren, België, zijn geschiedenis, zijn sociaaleconomische ontwikkeling en de 

werking van zijn instellingen kunnen leren kennen en beter begrijpen. Met activiteiten zoals 

workshops en tentoonstellingen wil BELvue een bijdrage leveren tot meer vertrouwen in de 

democratische waarden door het ontwikkelen van een historisch bewustzijn en het bevorderen van 

het kritisch denken over de grote uitdagingen voor de democratie. 
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www.belvue.be/nl 

edubel@belvue.be 

 

Debate like a pro 

Hujo 

Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdwerkorganisatie voor kinderen en jongeren met een 

kritische en open geest. We dagen jongeren en kinderen uit om vrijuit te spelen en nieuwsgierig naar 

de wereld te kijken, met respect voor mens en natuur. 

www.hujo.be 

margot@hujo.be 

 

 


