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1. WAAROM DEBATEVILLE?
Onze missie? De sociale mobiliteit en
cohesie bevorderen door jongeren
essentiële vaardigheden bij te brengen via
debat. Dankzij een motiverend en veelzijdig
spreekvaardigheidsprogramma
ontwikkelen tieners tussen 10 en 14 jaar de
vaardigheden en vooral de mindset om
hun woorden kracht bij te zetten.
Zelfvertrouwen, een vloeiende
taalvaardigheid en een kritische blik
zorgen ervoor dat zij hun maximaal
potentieel bereiken.

Bijna nergens zo hard als in België bepaalt
de socio-economische achtergrond van
leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties
(PISA-studies 2018). In het Nederlandstalig
Brussels onderwijs verlaat maar liefst een
kwart van de scholieren de schoolbanken
zonder diploma.
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Kortom, de geboorteplaats van jongeren is
nog altijd beslissend voor hun slaagkansen.
Zowel in het onderwijs als daarbuiten.
Bij Debateville willen we dat patroon
ombuigen. Via innovatief debatonderwijs
geven we onze tieners de vaardigheden, de
kennis en de attitudes die ze nodig hebben
om tot verantwoordelijke en betrokken
burgers op te groeien. Sterker nog: we
streven naar een wereld waar niet de
achtergrond van jongeren hun pad bepaalt,
maar waar hun talenten en aspiraties de
bovenhand krijgen.

2. ONZE
DRIJFVEREN

Debateville neemt het op tegen
de ongelijke kansen binnen ons
onderwijs en onze samenleving.
Concreet willen we de volgende
doelstellingen verwezenlijken:

1
Sociale cohesie en
mobiliteit bevorderen
In een diverse groep heb je de rijkste dialoog
en stof voor interessante debatten. Daarom
brengen we jongeren met diverse socioeconomische,
culturele
en
religieuze
achtergronden bij elkaar. Zo dagen we de
jongeren uit om buiten hun school- of
wijkbubbel te treden en bevorderen we de
sociale cohesie in onze gemeenschap.

3
Kritisch denkvermogen,
sociale vaardigheden en
zelfvertrouwen
verbeteren
Uit meerdere studies blijkt dat jongeren fake
news moeilijk herkennen. Vlaamse tieners
zijn daarnaast minder tolerant tegenover
migranten en etnische groepen dan het
Europese gemiddelde. Net daarom is kritisch
denken
een
van
onze
pedagogische
doelstellingen.
Tijdens onze ateliers leren jongeren feit van
mening
onderscheiden
en
doordacht
omgaan met bronnen. Daarnaast leren ze
ook samenwerken of zich inleven in het
standpunt van de ander. Dat vergroot de
empathie en het wederzijds respect. Een
standpunt durven innemen en spreken voor
een groep krikt ook het zelfvertrouwen op.
Het is de uitgelezen kans om eigen waarden
en opvattingen te ontwikkelen. Dankzij
onderzoek weten we dat dit de leercurve van
jongeren alleen maar kan doen toenemen.

2
Taal- en
communicatievaardigheden
versterken
Taal is de motor van onze gedachten. Het is
dé hefboom naar een diploma, zinvol werk
en zelfontplooiing. Toch haalt 22 procent
van de Belgische leerlingen het basisniveau
voor geletterdheid niet, wat gezien wordt
als de lat om volwaardig te kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Door
tieners al van jongs af aan de kans te geven
hun Nederlands na de schooluren te
verbeteren, wil Debateville daar verandering
in brengen. Want investeren in hun
taalontwikkeling is investeren in hun
toekomst.

4
Kennis van en
betrokkenheid met de
samenleving vergroten
Van de beste superheldenfilm tot uitsluiting
op school en het klimaat, bij Debateville
komen alle onderwerpen aan bod. Zo
worden de jongeren meer betrokken bij de
samenleving. Ze gaan oplossingsgericht om
met tegenstrijdige belangen, maar erkennen
evengoed het recht op een persoonlijke
opvatting. Ook compromissen sluiten en
hun mening bijsturen behoren tot het
leerproces.

3. MILESTONES
JANUARI 2020

Start Debateville
In januari 2020 gaat Debateville voor het allereerst van start: 40
jongeren komen wekelijks samen in drie verschillende groepjes.
Decor van de ateliers zijn de mooie zalen van Muntpunt in
centrum Brussel.

MAART 2020

Covid agility
In maart 2020 gebeurt het onvermijdelijke: de scholen gaan dicht
door corona en ook Debateville is voor onbepaalde tijd
opgeschort. We sturen meteen ons programma bij en blijven
dankzij digitale debatchallenges in contact met de jongeren!

JULI 2020

Koningin Paolaprijs
Een paar maanden later mag Debateville vol trots de Koningin
Paolaprijs voor innovatief buitenschools onderwijs in ontvangst
nemen! ‘Debateville plant ongetwijfeld zaadjes bij jongeren die
hen in hun latere leven sterk van pas zullen komen’, luidt het
verdict van de jury.

AUGUSTUS 2020

Zes zomerscholen
Om de leerachterstand in te dijken die vele jongeren opliepen
tijdens de eerste lockdown, organiseert Debateville in de zomer
van 2020 maar liefst zes zomerscholen in Brussel, voor 80
jongeren.

SEPTEMBER 2020

Verdubbeld
In september 2020 lanceert Debateville het eerste volledige
schooljaar, en dat met dubbel zoveel jongeren! 82 tieners komen
vanaf dan elke week het beste van zichzelf geven - niet enkel in
centrum Brussel, maar ook in Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en
Laken.

NOVEMBER 2020

Digitaal alternatief
Ook dan is corona helaas het land niet uit. Vanaf de
herfstvakantie dragen onze dappere jongeren een mondmasker
tijdens het atelier. Wie ouder is dan 12 jaar, mag niet meer fysiek
deelnemen. Niet getreurd: ook zij kregen een digitaal alternatief
boordevol spel- en debatplezier.

MAART 2020

Minister Dalle daagt Debateville uit
Corona betekent ook dat er geen bezoek mogelijk is op het terrein. En dus verzon Benjamin
Dalle, minister van Jeugd, Brussel en Media, iets anders: hij vroeg ons een filmpje te maken
waarom het zo belangrijk is om als jongere te kunnen samenkomen en te leren debatteren.
Een vraag die onze jongeren met straffe en originele argumenten konden beantwoorden!

APRIL 2021

Nieuwe brand
In april 2021 ontpopt Debateville zich verder tot een professionele
organisatie. Dankzij Duval Branding kan Debateville een volledig
nieuwe brand en website wereldkundig maken.
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3. MILESTONES
25 JUNI 2021

Koningin Mathildeprijs
In juni 2021 mocht Debateville de Koningin Mathildeprijs “prachtig
veerkrachtig” ontvangen uit de handen van de Koningin zelf.
Debateville werd unaniem verkozen door een jongerenjury als het
beste initiatief. Mentor Ellen en jongeren Abdelkarim, Bevipry,
Prunelle en Oumar gaven een straffe speech, die ook op Karrewiet
werd getoond.

28 JUNI 2021

Terugkomdag
Vlak voor de zomervakantie konden we ook eindelijk een
terugkomdag organiseren voor onze oudere deelnemers. De
Standaard was aanwezig om dit heuglijke moment vast te leggen
in een reportage.

AUGUSTUS 2021

Nieuwe strategie
In de zomer van 2021 maakten we tijd voor een grondige reflectie.
Dankzij een internationaal gerenommeerd consultancy bureau
werkten we een langetermijnstrategie uit en ontwikkelden we een
dataraamwerk om onze impact nog beter te monitoren. Het doel:
Debateville doen groeien!

SEPTEMBER 2021

Vliegende start
Vanaf september 2021 breidt Debateville weer uit: met 130
jongeren, in 10 groepjes op vijf verschillende locaties. 27 mentoren
staan als vrijwilliger in om de ateliers te begeleiden.

4. WAT DOET DEBATEVILLE?
Debateville is een debat- en spreekvaardigheidsprogramma
voor jongeren in de grootstad. Iedereen heeft het in zich om
zo overtuigend te zijn als Obama, zo inspirerend als Malala of
zo scherp als Stromae.

TOO COOL
FOR SCHOOL

MENTOREN

De kern van ons programma is het
organiseren van naschoolse, speelse
debatateliers. In groepjes van
gemiddeld twaalf jongeren, komen
Brusselse ketjes van 10 tot 14 jaar oud
elke week samen op een hippe locatie
voor een atelier van anderhalf uur.
Zo leren ze een sterke argumentatie opbouwen,
kritische vragen stellen of een bevlogen speech
geven voor hun groep. Een schooljaar lang werken
de jongeren toe naar een slotmoment, en dat
binnen een traject van vier jaar.

Geen atelier zonder onze mentoren!
Deze vrijwilligers zijn straffe studenten
en young professionals die de
debatateliers in duo begeleiden. Ze zijn
een echt rolmodel voor de jongeren die
er het meeste nood aan hebben. Van
Debateville krijgen ze niet enkel een
volledig uitgewerkt en pedagogisch
onderbouwd lesprogramma, maar ook
intensieve coaching en begeleiding.
Zo ontwikkelen ze zelf ook hun communicatieve
vaardigheden en leiderschapskwaliteiten.

SCHOLEN

Onze volgende generatie op weg helpen
naar een beloftevolle toekomst kunnen
we niet alleen. Leerkrachten zijn onze
belangrijkste ambassadeurs. Wanneer
zij hun leerlingen warm maken om deel
te nemen, merken wij dat jongeren
sneller doorstromen naar onze
naschoolse ateliers.
Daarom organiseert Debateville gratis proeflessen
in het vijfde en zesde leerjaar. We werken ook
nauw samen met Brede Scholen, om niet enkel
onze jongeren maar ook hun hele netwerk te
betrekken bij ons initiatief.
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5. DEBATEVILLE GROEIT
Molenbeek sinds
2021

Muntpunt sinds
2020

Laken, SintJoost-TenNode & SintGillis sinds
2020-2021

Aantal ingeschreven jongeren

40

2019-2020

80%
82

2020-2021
2021-2022

130
0
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80 procent is aanwezig

Aantal groepen
2019-2020

3

2020-2021

91%
6

2021-2022

10
0

2,5

5

7,5

10

91 procent rondt het programma af

Wat vinden jongeren van het
programma?

91%

91 procent van de jongeren zou Debateville
aanraden

92%

92 procent kan nu met meer respect
reageren op argumenten of ideeën van
anderen

91%

91 procent voelt zich meer zelfzeker en
minder verlegen

94%

94 procent weet nu beter wat zijn mening
is en kan ook beter zelf argumenten
verzinnen

94%

94 procent kan zijn ideeën makkelijker
bijsturen wanneer overtuigd door goede
argumenten
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“Voor ik bij Debateville zat, kende
ik niets van debatteren, maar nu
kan ik mijn mening goed
formuleren en anderen
overtuigen. Bij Debateville
noemen ze me een echte
ambassadeur, omdat ik neefjes,
nichtjes en vrienden van op
school heb overtuigd om zich aan
te sluiten. Hoe ik dat doe? Ik
vertel hen dat je er veel bijleert,
maar ook veel spelletjes speelt en
vrienden leert kennen. Bovendien
is het goed om je Nederlands te
oefenen.”
- Oumar Bah

“Ik was vroeger nogal verlegen, maar bij Debateville heb
ik leren spreken voor een publiek. Spreekbeurten gaan
me nu veel beter af, daar ben ik trots op. Ik heb al van
verschillende leerkrachten gehoord dat ik nu veel beter
spreek dan vroeger. Dan vertel ik dat ik bij Debateville
zit. Door zoveel te oefenen krijg ik ook meer
zelfvertrouwen, omdat ik merk: hé, eigenlijk kan ik dit
echt wel!”
- Eliza Kleinblatt

“Ik ken Debateville van een workshop in
mijn klas. Ik was meteen overtuigd en heb
me ingeschreven. Hoewel ik door corona
maar een paar keer ben kunnen komen, heb
ik op die korte tijd toch al heel wat
bijgeleerd. Zo staat samenwerken centraal
en heb ik nieuwe mensen leren kennen. Mijn
Nederlands is er ook op vooruitgegaan.”
- Rayan Muhammed

6. WIE ZIJN ONZE JONGEREN?
Debateville droomt van een wereld
waar niet de achtergrond van jongeren
hun pad bepaalt, maar waar hun
talenten en aspiraties de bovenhand
krijgen. Daarom zijn twee derde van de
plaatsen voorbehouden aan jongeren
die een duwtje in de rug kunnen
gebruiken: bijvoorbeeld omdat ze het
niet zo breed hebben, of thuis geen
Nederlands spreken.

Bovendien heb je in een diverse groep
de
rijkste
dialoog
en
stof
voor
interessante debatten. We brengen
jongeren
met
diverse
socioeconomische, culturele en religieuze
achtergronden bij elkaar. Zo dagen we
de jongeren uit om buiten hun school- of
wijkbubbel te treden en bevorderen we
de
sociale
cohesie
in
onze
gemeenschap.

Bij de inschrijving vragen we ouders om een bevraging in te vullen die
zicht geeft op de achtergrond van onze deelnemers. Op die manier
hebben we zicht op 87 procent van onze deelnemers in het schooljaar
2021-2022.

35%

35 procent van de ouders is niet actief op
de arbeidsmarkt

54%

54 procent van de deelnemers ontvangt
een schooltoelage

44%

44 procent van de deelnemers groeit op in
een groot gezin

66%

66 procent van de deelnemers heeft een
niet-Europese migratieachtergrond
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61%

61 procent van de jongeren spreekt met
geen enkele ouder Nederlands

52%

48%

52 procent meisjes & 48 procent jongens

7. MENTOREN
Nederlandstalige studenten of
young professionals

Ervaring met kinderen, debat,
jeugdwerk of welsprekendheid

Toegewijde problem solvers

Leiderschapskwaliteiten en
uitmuntende communicatie

Rekrutering en selectie

Training
De mentoren volgen een
opleidingstraject waarin ze de
kneepjes van het vak leren.
Tijdens de eerste opleidingsdag
krijg je bijvoorbeeld een
introductie tot Debateville en
leer je alles over
klasmanagement, de growth
mindset en geweldloze
communicatie. Nieuwe
mentoren komen tijdens de
eerste ateliers ook observeren
hoe reeds ervaren mentoren het
aanpakken.
Daarna is het aan hen.
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Wie mentor wil worden, kan zich via
een formulier op onze website
kandidaat stellen. Je doorloopt dan een
selectieproces, dat bestaat uit een
interview en rollenspel. Als er een
match is, leggen wij de puzzel en word
je mentor van je eigen debatgroepje.

Coaching &
community building
Mentoren kunnen heel hun
traject lang rekenen op
uitgebreide coaching,
bijkomende trainingen en
community activiteiten.

63 MENTOREN SINDS DE START VAN DEBATEVILLE
32 UREN TRAINING & EVENTS

27 MENTOREN ZIJN DIT SCHOOLJAAR ACTIEF

Ik heb betere leadership skills ontwikkeld.

8,7

Ik heb zelf veel bijgeleerd tijdens het traject.

9,3

Ik zou Debateville aanraden.

9,5

Ik voel me gewaardeerd door de organisatie.

9,7

Het traject heeft me veel voldoening gegeven.

9,7
0
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"Zelf was ik nooit een geweldige student,
maar in debat vond ik een intellectuele
uitdaging, iets waar ik oprecht goed in
was. Inspelen op dat positief zelfbeeld bij
Brusselse jongeren is een krachtig
wapen. Zelfs de meest timide kinderen
bloeien open als je debat op een speelse
wijze inzet."
- Jad Amine Zeitoun, Advisor vicepremier & Debateville mentor

“Nu ik als consultant aan de
slag ben, merk ik de
vruchten die ik zelf pluk van
mijn traject als mentor. De
lead nemen bij een project,
samenwerken of actief
luisteren naar de klant: het
zijn allemaal skills die je
onder de knie krijgt bij
Debateville.”
- Haris Shabir,
Compliance Consultant
BNP Paribas &
Debateville mentor

“Debateville spreekt me enorm
aan als project, omdat ik erg
geloof in de kracht van onderwijs
als drijfveer voor sociale
mobiliteit. Daarbij bieden
debatworkshops de mogelijkheid
om verschillende essentiële
communicatieve vaardigheden
aan te leren. En dat zowel voor
de kinderen als voor de
mentoren!”
- Olivia Macharis, Project
associate - Centre for
Humanitarian Dialogue &
Debateville mentor

“Het mentorschap is echt een win-win. Ik
kan mijn steentje bijdragen en tegelijk zelf
nuttige ervaring opdoen om mijn opleiding
rechten ook in de praktijk om te zetten.
Eerlijk, Debateville is een van de leukste
ervaringen uit mijn leven. Ik ga er elke
week met een glimlach naartoe, en kom
ook steeds met een glimlach terug!'
- Ellen Harbish, Master student
rechten & Debateville mentor
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Zelf het verschil maken als
mentor? Stel je nu kandidaat en
word een rolmodel voor onze
ketjes

8. PROEFLESSEN
39 PROEFLESSEN IN SEPTEMBER 2021

22 BRUSSELSE SCHOLEN

688 JONGEREN VAN HET VIJFDE EN HET ZESDE LEERJAAR VOLGDEN EEN PROEFLES IN
SEPTEMBER 2021
82%

82 PROCENT VAN DE OUDERS KENT DEBATEVILLE VIA EEN PROEFLES OP SCHOOL OF
SCHREEF ZIJN KIND IN OP AANRADEN VAN LEERKRACHT

"Als Brede School coördinator ga je
op zoek naar partners om de
ontwikkelingskansen van jongeren te
vergroten. Nu krijgen onze ketjes de
kans om hun zelfvertrouwen te
vergroten en hun
spreekvaardigheden te verbeteren.
Een partner als Debateville is een
unieke aanwinst in elke Brede
School!"
- Yuri Picalausa, Brede
School coördinator van
Molenbeek
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"De workshop begon met een krachtige zin:
“Jouw stem is jouw superkracht. Dat is ook echt
zo, want Debateville leert jongeren vaardigheden
die zo cruciaal zijn om te functioneren in onze
maatschappij. Je voelt dat ze worden voorbereid
om echte toekomstmakers te worden."
- Sofie Meylaers, juf van Ket & Co
"Tijdens de initiatie debatteren leerden de jongeren
ShiBaFu: een spel waarin je oefent om beter naar elkaar te
luisteren, oogcontact te maken en snel te reageren. De
kinderen spelen het nog dagelijks op de speelplaats!"
- Jamie Vanhoudt, juf van basisschool Sint-JanBerchmanscollege

9. LEERACHTERSTAND BEPERKEN
Een paar maanden na onze oprichting brak een ongeziene mondiale
gezondheidscrisis uit. Om een antwoord te bieden op de
leerachterstand van kinderen naar aanleiding van de lockdown,
deelden we tijdens de coronacrisis onze visie en methodologie in de
vorm van workshops op scholen en hogescholen

69 LEERKRACHTEN (IN OPLEIDING) BEREIKT
42 UREN WORKSHOP
ALLE LEERKRACHTEN ZOUDEN DEBATEVILLE AANRADEN AAN COLLEGA'S
488 LEERLINGEN, STUDENTEN EN CURSISTEN BEREIKT

“De workshop die ik bij Debateville
volgde was één van de tofste,
meest leerrijke en meest direct
bruikbare nascholingen die ik
gevolgd heb in mijn intussen lange
carrière. Er was een goede
afwisseling tussen theorie en
praktijk en de best practices die
Debateville deelt vanuit hun
ervaring met jongeren zijn meteen
toepasbaar.”

“De les van Debatville wordt
interactief gegeven. Er is
aandacht voor theorie en praktijk.
De lesgever luistert naar onze
vragen en bezorgdheden en stelt
ook concrete oplossingen voor.
Daardoor voel ik me nu meer
bekwaam om de werkvorm debat
in de klas te gebruiken.”

- Leerkracht Cédric Suttels
van de Kunsthumaniora
Brussel

- Student educatieve
bachelor Odisee
hogeschool

"De klas en ik vonden de initiatie debatteren heel
fijn. Kinderen leren argumenteren en leren
luisteren naar elkaar is iets waar we voortdurend
op inzetten en geen evidentie is. Ik vind
Debateville een aanrader en we hopen dat jullie
nog een keer langskomen.”

- Leerkracht Sven De Schepper van het
Klavertje Vier
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10. EEN ZOMER VOL TAAL & DEBAT
In 2020 was het er plots: de coronapandemie.
Scholen sloten voor meerdere maanden en
veel jongeren liepen leerachterstand op. Die
zomer organiseerde Debateville voor het eerst
zomerscholen, voor wel 80 jongeren. Het
bleek zo’n succesformule, dat Debateville
besloot om ook in 2021 zomerateliers aan te
bieden. De scholen zijn afgelopen jaar
grotendeels open gebleven, maar ook een
lange periode zonder school – zoals de
vakantie – kan een negatieve impact hebben
op de toekomst van jongeren.

Debateville sloeg de handen in elkaar met
verschillende partners in de grote steden.
In Brussel werkten we onder andere
samen met Muntpunt, de VGC en
Onderwijscentrum
Brussel,
en
in
Antwerpen ontwikkelden we zomerstages
voor de jongeren van de Summer
Academy van Teach for Belgium en
Piazza.

- "Ik wist niet dat debatteren zo leuk kon
zijn!"
- Deelnemer Amog
21

7.9

Ik kan nu beter spreken voor een groep.

8

Ik wil nog eens deelnemen aan een zomerstage van Debateville

Ik kan nu beter mijn mening verdedigen.

8.1

Ik ben nu beter in staat om respectvol te reageren op argumenten van een ander

8.2

Ik ben nu beter in staat om een goede argumentatie op te bouwen

8.3

Ik zou Debateville aan vrienden aanraden.

8.8
0

2,5

5

MEER DAN 100 UUR EDUCATIEF UITDAGENDE DEBATATELIERS

89 PROCENT VAN HEN ZOU DEBATEVILLE AANRADEN AAN VRIENDEN EN FAMILIE.

135

135 DEELNEMENDE JONGEREN, WAARVAN 80 IN 2020 EN 50 IN 2021
9 WEKEN ZOMERSTAGES

7,5

10
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11. WIE ZIJN WIJ?
DE RAAD VAN BESTUUR

SOPHIE BUYSSE

LIONEL FRANKFORT

STIJN CHRISTIAENS

Gedelegeerd bestuurder
Debateville

Founder & managing
director CultureWorks

Co-founder & Chief
Data Citizen Collibra

HET TEAM

SOPHIE BUYSSE

KATHRIN SPYCKERELLE

NORA SLEIDERINK

Founder and Director

Content & mentor program
manager

Research & fundraising
manager

JOLIJN MONSTREY

PAUL APERS

HELENE VANDERMEULEN

Operations manager

Accountant

Communication and
operational support

Debateville blijft groeien en is daarom steeds op zoek naar bevlogen
collega’s die mee hun schouders willen zetten onder de toekomst van
onze jongeren.
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Ben je op zoek naar een job met impact waar je elke dag bijleert in een ondernemende
en impactgedreven omgeving? Stuur dan je spontane sollicitatie op naar
jobs@debateville.org

11. WIE ZIJN WIJ?
DE ADVIESRAAD
De adviesraad staat het team en de raad van bestuur bij in het
omzetten van droom naar daad, en terug. De raad verenigt mensen met
een gedegen expertise en een sterk maatschappelijk engagement. De
adviseurs zetten niet enkel hun tijd en kennis maar ook hun netwerk in
om de organisatie en de toekomstperspectieven van onze jongeren te
versterken.

SVEN MOENS

AUDREY HANARD

MARILY VAN NEVEL

Directeur - Paviljoen
Schaarbeek

Partner - Dalberg &
voorzitter raad van bestuur
- Bpost

Public and Social
Sector Associate McKinsey & Company

FRITZ SCHILTZ

HARIS SHABIR

FATIMA YASSIR

Chief of staff – Rode Kruis
België

Compliance Consultant BNP
Paribas & alumni mentor –
Debateville

Onderzoeker SERV

ANGE-RAISSA
UZANGZIGA

Adviseur Kabinet Minister
Elke van den Brandt

12. ONZE PARTNERS
Debateville helpt jongeren om sterk in hun schoenen te staan en wil zo hun
slaagkansen op school en in het leven vergroten. Debateville ijvert voor
een samenleving waarin het pad van jongeren wordt bepaald door hun
talent en aspiraties, in plaats van door hun achtergrond. Om die droom in
de praktijk om te zetten, is Debateville afhankelijk van giften en subsidies.
Debateville kan enkel bestaan omdat talloze organisaties, bedrijven en
individuen geloven dat het loont om te investeren in de toekomst van de
meest kwetsbaren.

FINANCIËLE STEUN

PRO BONO STEUN
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"Brussel heeft een labofunctie voor
beloftevolle, innovatieve en
veelzijdige initiatieven. Debateville
is dat op en top: jeugdwerk waar
jongeren kritisch leren denken en
hun Nederlands oefenen in een
leerrijke en uitdagende omgeving.
Het is mooi om te zien hoe
Debateville binnen één activiteit
aan zoveel doelstellingen werkt."
- Benjamin Dalle, Vlaams
minister van Brussel

"Wij zijn reeds van bij het begin
een trotse partner van
Debateville. Zij hebben
ondertussen het zelfvertrouwen
van honderden tieners versterkt,
een missie die volledig past bij de
kernwaarden van ons kantoor.
Wij blijven dan ook graag onze
schouders onder die
snelgroeiende en prachtige
organisatie zetten."
- Advocatenkantoor Van
Olmen & Wynant

"De jury van de Koningin Paolaprijs voor buitenschools onderwijs
en Hare Majesteit de Koningin waren bijzonder gecharmeerd door
dit innovatieve en impactgedreven onderwijsinitiatief. In onze
huidige samenleving winnen communicatieve vaardigheden en
kritische zin meer dan ooit aan belang. Dat verhoogt bovendien
het zelfvertrouwen van jongeren en biedt hen meer kansen in het
leven. Debateville plant ongetwijfeld zaadjes bij jongeren die hen
in hun latere leven sterk van pas zullen komen."
- Erik Jacquemyn, jurylid van de Koningin Paolaprijs
"Het ontbrak in Brussel aan een project zoals Debateville. De
organisatie wil op innovatieve wijze een complex probleem
aanpakken met impact op systeemniveau. En dat in
samenwerking met diverse partners en actoren. Het project is
jong, maar geïnspireerd op beproefde methodes. Bovenal
gelooft Collibri Foundation sterk in oprichtster Sophie en haar
team, die de expertise en ervaring hebben om hun ambitieuze
doelen te bereiken."
- Alizée du Bus de Warnaffe, manager van Collibri
Foundation

13. ONZE
AMBITIES
1
Vierjarig traject
Om jongeren echt te wapenen met
de vaardigheden, de kennis en de
attitudes
om
hun
maximaal
potentieel te bereiken, willen we werk
maken van een duurzaam traject. Zo
zorgen we ervoor dat de zaadjes die
we planten ook diepe wortels krijgen.
We werken aan een pedagogisch
programma
dat
steeds
verder
opbouwt
naar
de
verschillende
doelstellingen rond debat, kritisch
denken en burgerschap. Jongeren
krijgen de kans om van het vijfde
leerjaar tot en met het tweede
middelbaar onze debatateliers te
volgen, steeds op een hoger niveau.

Debateville staat niet stil. In de zomer
deden we in samenwerking met een
internationaal gerenommeerd
consultancy bureau een uitgebreide
strategische studie om onze visie op
lange termijn uit te stippelen. De
komende tijd zullen we ons richten op
drie grote ambities om te blijven groeien
en zo nog meer impact te hebben op de
slaagkansen van onze jongeren.

2
Hubmodel
We willen vier jaar lang een
bakermat
zijn
voor
jongeren.
Daarom zijn we op zoek naar
locaties waar we verschillende
groepen van Debateville tegelijk
kunnen opstarten. Via deze hubs
werken we nog efficiënter en
verzekeren we een laagdrempelig
aanbod in de buurt.

3
Data-driven
Om een grotere schaal te bereiken, is het
essentieel om het meeste uit je data te
halen. Debateville verzamelt al sinds het
prille begin tal van datapunten, maar
dankzij een consultancy traject gericht op
data management vormt dit nu ook het
fundament van een sterke strategie. Via
gestructureerd infobeheer en tools die
dynamische input automatisch omzetten
in visuele analyses, creëren we diepgaande
inzichten die het mogelijk maken om ook in
een groeimodel overzicht te bewaren en te
streven naar de grootst mogelijke impact.
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Op twee jaar tijd ontpopte Debateville zich van kleine
start-up tot snel groeiende scale-up. Om die versnelling
kracht bij te zetten en onze toekomstdromen mee te
verzekeren, zijn we op zoek naar partners die ons
duurzaam willen ondersteunen in dit verhaal.

Wil je de mogelijkheden samen
bespreken?
Contacteer ons via
+32 486 22 51 14 of stuur
een mail naar
sophie@debateville.org

Ook kleinere giften zijn welkom! Je kunt
Debateville steunen met of zonder fiscaal
attest:

Met fiscaal attest
Via een Koning
Boudewijnstichting: fonds
vrienden van Debateville /
Rekeningnummer: BE10 0000
0000 0404 / Gestructureerde
mededeling: 020/1110/00094

Zonder fiscaal
attest
Rechtstreeks op ons
rekeningnummer
BE79 0018 8225 923

MEER WETEN?
www.debateville.org
info@debateville.org

VOLG ONS

