
Gent, 2024
2024. Een markant politiek jaar. In het voorjaar zijn er Europese, Federale en Vlaamse
verkiezingen, in het najaar volgen de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Heel wat
jongeren trekken dan voor het eerst naar de stembus. Voor de Europese verkiezingen
kunnen zelfs jongeren vanaf 16 jaar hun stem uitbrengen.

Bovendien is Gent dat jaar European Youth Capital: jongeren krijgen de kans om hun stad
van de toekomst vorm te geven. They are the city. De ideale gelegenheid dus om de Gentse
jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eerste keer stemmen.

Luidspreker
Redenen genoeg voor een aantal Gentse organisaties, actief op het raakvlak van cultuur en
jeugd, om het ‘Groot Debat 2024’ in het leven te roepen. Dit grootschalige project daagt
jongeren uit om hun stem te laten horen en zet een luidspreker aan hun lippen. Zo gaan ze
in gesprek met beleidsmakers over thema’s waar jongeren wakker van liggen.

Waarom jongeren? Zij krijgen (binnenkort) voor de eerste keer stemrecht en stemplicht. Om
dit recht optimaal te gebruiken, is een zekere mate van politieke betrokkenheid nodig. Op
die manier kunnen ze de overheid en haar beleid direct of indirect beïnvloeden.

Maar zo’n politieke betrokkenheid verwerf je niet zomaar. Het is een leerproces. Het
veronderstelt een minimum aan kennis over en interesse in politieke en maatschappelijke
kwesties. Bovendien is vertrouwen in het eigen kunnen essentieel.

Jonge burgers
Daarom creëert het Groot Debat 2024 een forum voor informatie, dialoog en debat. Zo zetten
we jongeren aan het denken, wakkeren we hun kritisch bewustzijn aan en zetten we hun
visie op scherp. We moedigen hen aan om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Als jonge burgers met een mening kunnen zij de gang van zaken in vraag stellen én
veranderen. Binnen dit project krijgt dit de vorm van gedragen voorstellen aan politieke
kopstukken. Idealiter leggen de politieke kopstukken ook een engagementsverklaring af om
met de voorstellen aan de slag te gaan. Zo’n wederkerig engagement is een goede remedie
tegen politieke machteloosheid.



Voorbereiding
In het schooljaar 2022-2023 onderzoeken we waar jongeren mee bezig zijn. We bevragen
hen via scholen, maar ook via jeugdorganisaties buiten de schooltijd. Uit deze enquêtes
bepalen we een vijftal thema’s die het maatschappelijk discours beheersen. Rond deze
thema’s geven we de rest van het project vorm.

We verspreiden ook een open oproep binnen het Gentse onderwijsnetwerk om zich in te
schrijven voor het project. Er kan één klas per school deelnemen en die kan kiezen voor een
of meerdere thema’s.

Klassentraject
In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 gaan we inhoudelijk en creatief aan de slag
in de verschillende klassen. We organiseren trajecten van 2 tot 5 dagen rond de vooraf
gekozen thema’s. Elk traject bestaat uit een kennisluik, gevolgd door een debat met elkaar
rond specifieke stellingen. Daarna geven de jongeren hun inzichten vorm in een persoonlijk
statement binnen het creatieve luik.

Per thema stellen we een poule aan experts samen, die hun expertise delen met de
leerlingen tijdens het kennisluik. Daarnaast verzamelen we ook een groep kunstenaars en
docenten die de jongeren begeleiden bij het creatieve luik.

Binnen het traject maken de jongeren een vrije vertaalslag van wat hen tijdens de
toelichting door de expert en de debatten raakte. Dit krijgt een creatieve vorm: een speech,
een videomontage, slam poetry, een grafisch ontwerp, een fotoreportage …

Dag van het Groot Debat
Op donderdag 25 april 2024 komt alles samen.

In de voormiddag gaan de jongeren uit alle deelnemende scholen met elkaar in gesprek in
de Gentse binnenstad. Deze diverse groep jongeren krijgt een reeks thema’s en stellingen
om met elkaar over te praten. Ze debatteren onbevangen over wat ze belangrijk vinden en
formuleren samen hun voorstellen voor de politici.

In de namiddag gaan we ten slotte in dialoog met politieke kopstukken. Zo krijgen de
jongeren zelf een stem om hun vragen en ideeën met beleidsmakers te delen. Een
gemotiveerde groep jongeren modereert dit debat. In aanloop naar deze dag doorlopen ze
een extra coachingstraject, zodat ze grondig voorbereid zijn op deze uitdaging.



Het Groot Debat is in al zijn fasen een democratisch project. Het berust op een geloof in de
democratie en een sterkere verbinding tussen burger en politiek. De geest van het project
wordt mee bepaald door deze begrippen: openheid, waardigheid, optimisme, participatie,
opportuniteit en beweging.

Openheid
Het Groot Debat is een platform voor overleg en een tool om over nieuwe voorstellen te
praten. Iedereen staat open voor de voorstellen van de ander.

Waardigheid
Iedereen is het waard om gehoord te worden. Iedereen heeft recht op een eigen standpunt.
Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan.

Optimisme
Elke deelnemer staat met een positieve, constructieve en actieve houding in het project.

Participatie
Het project staat of valt met een actieve deelname en betrokkenheid van jongeren.

Opportuniteit
Het Groot Debat is een kans om jonge mensen te betrekken bij het beleid op Europees,
federaal, Vlaams en stedelijk niveau. Omgekeerd is het ook een kans om de aandacht van
de politici te vestigen op de prioriteiten van de jongeren.

Beweging
Het Groot Debat brengt idealiter een dynamiek in de stad op gang, die lang na het project
doorwerkt bij alle jongeren.



Wie
- 5e, 6e of 7e jaar secundair onderwijs
- in Gent
- alle onderwijsnetten
- alle richtingen
- jongeren die 16 jaar of ouder zijn in mei 2024

Per school schrijft zich max. 1 groep (25 leerlingen) in. Bijvoorbeeld een volledige klas of
een groep leerlingen uit verschillende klassen.

Kosten
Per klas of groep leerlingen betaal je 250 euro (via factuur). Daarvoor krijg je:

- het standaardpakket met het klassentraject (2 dagen)
- de tafeldebatten op 25 april 2024
- het politiek slotdebat op 25 april 2024

In het standaardpakket gaan je leerlingen 2 dagen aan de slag met 1 thema. Je kan ook
kiezen voor

- 3 dagen (2 thema’s)
- 4 dagen (3 thema’s)
- 5 dagen (4 thema’s)
- of zelfs meer dan 5 dagen.

Wil je een financiële tegemoetkoming of wil je meer dan 2 dagen klassentraject? Dien dan
een dynamoPROJECT in. Elke klas dient dit dossier zelf in vóór:

- 15 mei 2023 voor een klassentraject in najaar 2023
- 15 november 2023 voor een klassentraject in voorjaar 2024

→ www.cultuurkuur.be/dynamoproject

Inschrijven
Schrijf je vóór 2 april 2023 in. Scan de QR-code om naar het
formulier te gaan.

→ Alle informatie vind je op stad.gent/grootdebat2024.

→ Vragen? Mail naar grootdebat2024@gmail.com of bel de
Jeugddienst op 09 269 81 10.



Europese verkiezingen
- mei 2024
- Europees parlement
- om de 5 jaar
- alle Belgen vanaf 18 jaar stemplicht
- alle Belgen van 16 en 17 jaar stemrecht
- alle onderdanen van de Europese Unie vanaf 18 jaar stemrecht

Federale verkiezingen
- mei 2024
- Kamer van Volksvertegenwoordigers
- om de 5 jaar
- alle Belgen vanaf 18 jaar stemplicht

Regionale verkiezingen
- mei 2024
- Vlaams Parlement, Waals Parlement, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Parlement

van de Franstalige Gemeenschap & Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
- om de 5 jaar
- alle Belgen vanaf 18 jaar stemplicht

Provinciale verkiezingen
- zondag 13 oktober 2024
- provincieraad
- om de 6 jaar
- alle Vlamingen vanaf 18 jaar stemrecht zonder opkomstplicht
- alle Brusselaars en Walen vanaf 18 jaar stemplicht

Lokale verkiezingen
- gemeenteraad & districtsraad (alleen stad Antwerpen)
- om de 6 jaar
- inwoners vanaf 18 jaar stemrecht zonder opkomstplicht
- alle Brusselaars en Walen vanaf 18 jaar stemplicht



KOPERGIETERY
KOPERGIETERY is een creatiehuis voor een jong publiek, met een focus op theater, dans en
muziek. Een huis waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst. Een huis waar
kunstenaar en kind samen creëren en elkaar wederzijds inspireren. Een huis dat
voorstellingen creëert, gastgezelschappen inviteert en theaterateliers organiseert.

→ www.kopergietery.be

Jeugddienst Stad Gent
De Jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in de Stad Gent naar hun zin
hebben. De Jeugddienst engageert zich, samen met veel andere partners en diensten, om
een stadsbreed en geïntegreerd kind- en jeugdvriendelijk beleid in Gent vorm te geven.

→ stad.gent/jeugd

LARF!
LARF! is een artistiek huis voor kinderen en jongeren. Ze verbinden hen met kunstenaars in
Vlaanderen en Brussel. LARF! hanteert een adaptieve en verbindende werkmethode waarbij
de eigenheid van elk kind en elke jongere centraal staat.

→ www.larf.be

Jeugdraad Gent
De Jeugdraad is een groep van zo'n 15 Gentse jongeren tussen 16 en 30 jaar. Ze geven
vrijwillig advies aan het stadsbestuur over hoe Gent meer rekening moet houden met jonge
mensen. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor jongeren over het beleid.

→ jeugdraadgent.weebly.com

Kunstencentrum VIERNULVIER
Kunstencentrum VIERNULVIER vormt het kloppend hart van het kunstenkwartier in Gent.
350.000 bezoekers komen er jaarlijks over de vloer voor theater, debat, concert, talks,
performance, party, dans, literatuur en nog veel meer.

→ viernulvier.gent


