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1 .  
TENTOONSTELLING  

Te ontlenen door 

organisaties & scholen 

Gratis 

Vervoer, plaatsing & 

verzekering door 

aanvrager 

2017, bestemd voor Gent



1. Contacteren IN-Gent vzw 

2. Vervoer & opzetten tentoonstelling  

3. Tentoonstellingsruimte 

4. Toezicht  

5. Verzekering 

6. Overzicht tentoonstellingsmateriaal  
7. Benodigdheden 

8. Introductie 



09/ 265 78 40 

hava.demirkapu@in-gent.be 

Vastleggen periode: 

afh. beschikbaarheid tentoonstelling 

(min 1 week, max 1 maand uitleenbaar) 

Prijs: gratis voor Gentse organisaties 

Verantwoordelijkheden ontlener:locatie, 

vervoer, locatie, toezicht, verzekering 

1 .  CONTACTEREN  IN -GENT  VZW



   ° Vervoer regelen 

     grootte bestelwagen min. lengte 2,5m 

   ° Ophalen materialen & leveren op definitieve 

     locatie 

   ° Opzetten tentoonstelling, 1 medewerker 

   ° Inpakken & terugbrengen IN-Gent

2 .  VERVOER  &  

OPZETTEN  TENTOONSTELL ING

TAKEN  ONTLENENDE  ORGANISAT IE



   ° Tentoonstelling in zijn geheel opzetten 

   ° 1 medewerker aanwezig  

2 .  VERVOER  &  

OPZETTEN  TENTOONSTELL ING

TAKEN   IN -GENT



   ° Grootte: ongeveer 200m2 

     Mogelijkheid tot het plaatsen van 12 grote     

     panelen van 215 x 90 cm 

     (zie verder overzicht materiaal) 

   ° Blanco muur of scherm voor projectie 

3 .  TENTOONSTELL INGSRU IMTE

VOORWAARDEN



  ° Voorzien van toezicht tijdens openingstijd     

     van de  tentoonstelling 

  ° Koptelefoons (voor beluisteren voor film)         

    énkel tijdens gericht toezicht 

4 .  TOEZ ICHT

ONTLENENDE  ORGANISAT IE



  ° Verzekeren tegen schade 

  ° Bewijs bezorgen aan IN-Gent 

  ° Bij tekenen huurcontract wordt een                     

    inventaris met gedetailleerde gegevens van de   

    items gegeven, die de ontlener aan                       

    verzekeraar kan bezorgen 

    Meer info: zie huurcontract 

5 .  VERZEKER ING

ONTLENENDE  ORGANISAT IE



12 panelen (90x200 cm) 

fotokaders 

4 banken 

16 ronde rode kussens 

5 x 12 gelamineerde verhalen 

kist met 10 koptelefoons (énkel gericht toezicht) 

USB-stick met filmpje interviews 

flyers 

3 inkijkexemplaren brochure 

6 .  OVERZ ICHT  

TENTOONSTELL INGSMATER IAAL



Beamer 

Laptop 

Projectietafel 
Verlengkabel en contactdoos (3 ingangen)

Klein tafeltje 

Post-its 

Achtergrondmuziek (optie) 

6 .  BENODIGHEDEN



Introductiemoment voor verantwoordelijken 

/toezichthouders/… 

Voorafgaand aan tentoonstellingsperiode 

Inhoud: 

historiek & opzet, informatie over de workshop, 

info over hoe bezoeken tentoonstelling, 

afspraken herhalen toezicht, info bijhorende 

brochure 

7 .  INTRODUCT IE



‘‘De ouders laten ons en zoveel anderen 

toe om binnen te kijken in een wereld 

die eigenlijk heel privé is.  De verhalen 

zijn ontzettend krachtig en beklijvend. 

 Dit kan niemand onberoerd laten!   

De beelden weerspiegelen de eigenheid 

van de gezinnen, de warmte van de 

gesprekken die eraan vooraf gingen.‘‘ 

HILDE  VONCKERS ,  S INT -L IEVENSPOORT



2 .    
BROCHURE

Doelstelling & 

samenwerking 

Analyse 12 verhalen  

Blik op de methode 

Links 



‘‘Eén van de belangrijkste doelstellingen 

was meer zicht krijgen op de 

belevingswereld van gezinnen 

met een migratiecontext.‘‘ 

ANNELEEN  OSS IEUR ,    S INT -L IEVENSPOORT



3 .  
WORKSHOP

Interactie over bevindingen 

& aanbevelingen 

Voor teams & professionals 

gelijkaardige functie 

Actiepunten op maat van 

de organisatie of functie



‘‘Beleven… het kernwoord van deze 

tentoonstelling.  Het gaat om de 

beleving van de ouders, de gezinnen, 

maar net zozeer om onze beleving. 

 Onze beleving van het contact, de 

relatie, de samenwerking,… ‘‘ 

ANNELEEN  OSS IEUR ,    S INT -L IEVENSPOORT



OPEN  DOORS  

EEN  REALISATIE  VAN  IN -GENT  VZW  EN  

SINT -LIEVENSPOORT

HOE  VERHALEN  HET  
EMPATHISCH  HANDELEN  

STIMULEREN



12  VERHALEN  
12  THEMA 'S



CONFRONTATIE DRAAGKRACHT EMOTIE

GELOOF VERTROUWEN KENNIS



NETWERK ONTHEEMDING VERWARRING

HERKANSING HOOP  &  TOEKOMST VERBINDING



‘‘Laten we hopen dat dit project een 

licht in de duisternis is voor ouders die 

steun en moed nodig hebben. Maar 

ook dat de professionele wereld inziet 

dat het niet simpel is om een 

ontwikkelingsstoornis van je kind 

zomaar te aanvaarden en op hetzelfde 

niveau daarover te spreken. 

Het blijft emotioneel.‘‘ 

MEDINE  KAÇAR ,  MOEDER  VAN  AZRA  



MET  DANK  AAN  

WERKGROEP  DIVERSITEIT ,  SINT -LIEVENSPOORT  

OUDERS  UIT  DE  OUDERGROEPEN  

GEÏNTERVIEWDE  OUDERS  &  KINDEREN  

FOTOGRAFE  JOSEFIEN  TONDELEIR  

IN -GENT  VZW  

STAD  GENT  


