Ben jij tussen de 16 en 24 jaar en wil je aan tafel bij Amnesty
International, Omroep ZWART, Mentrum, Kick Your Habits of
de gemeente waarin je woont of naar school gaat?

Stichting Discussiëren Kun Je Leren
zoekt studenten van mbo en leerlingen voortgezet onderwijs voor

“LinkedIn is te
wetenschappelijk.
Waarom is zo’n platform er niet voor mij?”

PUBERBOARD
Met maatschappelijke diensttijd (MDT) investeert het
kabinet in de ontwikkeling van jóuw talenten. Puberboard is
het nieuwe MDT programma van Discussiëren Kun Je Leren.
Met Puberboard zit je direct bij de ‘eindbaas’ aan tafel en
vindt de dialoog plaats tussen jou, leeftijdsgenoten, politici
of managers van maatschappelijke organisaties. Als lid van
Puberboard help jij de organisatie waaraan je verbonden bent
om hun doelen te behalen en vertaal je de plannen naar DOEN.
Puberboard is jouw vrijwillige ‘droomstage’. Je maakt direct het

Wat is DKJL?
Maak contact, praat erover, doorbreek
taboes, bespreek vooroordelen, dat
is de missie DKJL. DKJL organiseert
ontmoetingen die je niet snel vergeet,
maakt maatschappelijke onderwerpen
bespreekbaar en betrekt JOU bij
besluitvorming en beleid.

levert deelname die gewilde referentie op die de start kan zijn
van een vruchtbare carrière.
Met Puberboard werken we aan de volgende doelen van MDT:
•

Talentontwikkeling op het gebied van communicatieve,
sociale en burgerschapsvaardigheden.

•

Wij bieden handvatten om het gesprek aan te gaan,
een mening te vormen, deze te onderbouwen met
argumenten, om te overtuigen én om maat“Wij zijn de generatie die het nog
schappelijk impact te hebben.
lang met deze wereld moet doen.
Ook werken we aan leiderschapsskills en
Wij verdienen inspraak.”
besluitvormingstechnieken.

•

“Volwassenen denkenvierkant, wij
denken rond. Wij helpen om vanuit
andere bubbels te denken.”

Een intake-, tussen- en evaluatiegesprek met jouw trainer

1

Puberboard
bestaat uit:

2

6
Een feestelijk
slotevenement waarin
we talenten vieren
en je ‘speeddate’ met
organisaties betrokken bij
Puber-board

Doe je mee?

Je investeert 80 uur
gedurende een half jaar

Meer weten?

“Als iets terugdoet voor aan
ander wordt je leven rijker.
En rijkdom zit in je hart.”

www.dkjl.nl

3

Aanmelden

4
5

020 7371395

Drie Puberboard
meetings van 1,5 uur

Voorbereiding op
de meetings

Het plannen en uitvoeren
van één of meerdere
maatschappelijke challenge(s)
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