G. Mentimeter
Methodiek Jonge Wegweters

Wat
Jongeren uit de derde graad secundair onderwijs rangschikken aanbevelingen voor het mobiliteitsbeleid
volgens prioriteit.

Doel
• Prioritaire aanbevelingen bepalen.

Opbouw
Stap 1: Routes digitaliseren
Stap 2: Mobiliteitsbeleving
Stap 3: Toekomstvisie
Stap 4: Aanbevelingen
Stap 5: Terugkoppeling

Benodigdheden
• pc met beamer
• presentatie aanbevelingen
• smartphones met wifi

Voorbereiding
• Maak een profiel aan op mentimeter.com en maak een nieuwe presentatie van het t ype ‘ranking’.
• Zet bij de ‘items’ de aanbevelingen die uit het traject gekomen zijn. Zorg dat de aanbevelingen algemeen en niet te lang zijn. Maximum een 10-tal is werkbaar.
→ Bv. Zorg voor betere verlichting langs fietspaden op verbindingswegen. (Met een volgende methodiek kan eventueel gespecifieerd worden in welke straten dit moet gebeuren.)
• Maak een begeleidende presentatie om de aanbevelingen te overlopen.

Duur
10-15 minuten
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Werkwijze
• Projecteer de aanbevelingen en overloop deze kort zodat alle deelnemers weten wat ermee bedoeld
wordt.
• De deelnemers surfen naar menti.com en kunnen met de code deelnemen aan de rangschikkingsoefening. De resultaten verschijnen onmiddellijk op het scherm.
• Stel ook de verwoording van de aanbevelingen in vraag. Is ze duidelijk? Moet de aanbeveling anders
verwoord zijn? (Bij voldoende tijd kan je de aanbevelingen ook door de jongeren zelf laten formuleren
voor je ze invoert in Mentimeter.)

Rollen
De begeleider licht de methodiek toe aan de groep, licht de aanbevelingen toe en begeleidt deze methodiek van de Mentimeter.

Verwerking
• Hanteer de gekozen volgorde in je verslag (en mobiliteitsplanning).
• Herformuleer aanbevelingen indien nodig.
• Laat in een volgende methodiek de jongeren de meest prioritaire aanbevelingen verder concretiseren.

Jonge Wegweters is een toolbox voor steden en gemeenten om jongeren
te betrekken bij het (boven-)lokale mobiliteitsbeleid. De toolbox is ontwikkeld door Bataljong en Kind & Samenleving, met de steun van Vlaanderen.
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