Luisteren we te weinig naar kinderen?
De Amsterdamse Debatbattle 2022 heeft als thema: “LAAT JE HOREN!”
Kinderen maken zich zorgen. Over racisme, klimaatverandering, armoede en toenemende
kansenongelijkheid. Als het aan hen ligt ziet de wereld er anders uit en gaan ‘we’ het beter doen. Maar
wat betekent dit?
Met de Amsterdamse Debatbattle nodigen wij scholen uit om uit hun sociale ‘bubbel’ te treden, contact te
maken met andere scholen en het gesprek aan te gaan over stellingen die door debathelden zijn gekozen.
Het programma draagt bij aan burgerschap en de mondelinge taalvaardigheid. De debatbattle biedt
kinderen een podium om hun stem te laten horen en is voor volwassenen gelegenheid bij uitstek om te
horen wat een nieuwe generatie beweegt. Wil je meedoen? Dan is dit je kans.
Sinds 2008 organiseert Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) met steun van de gemeente Amsterdam
de Amsterdamse Debatbattle (ADB). In vijf masterclasses worden jouw leerlingen van groep 7 (of een
combinatie) voorbereid op voorrondes in de Balie en een grote finale in het Muziekgebouw1.
Dit jaar staat: ‘Macht en inspraak’ bouwsteen BU02.1 van Curriculum.nu centraal. Het programma draagt
onder andere bij aan kennis van een democratische rechtstaat. De stellingen zijn:
1. Volwassenen moeten beter luisteren naar kinderen.
2. De politie is je beste vriend.
3. Nepnieuws is gevaarlijk voor kinderen.
4. Scholen moeten meer doen aan het bespreekbaar maken en bestrijden van racisme.
5. Jongeren vanaf 16 jaar verdienen stemrecht.
Inschrijven
Via deze link kun je je inschrijven. Dit inschrijfformulier gebruiken we voor de planning.
Heb je een offerte van ons ontvangen of is de planning al gereed? Ook dan hebben wij deze registratie nodig.
Wat is DKJL?
Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) maakt met dit programma gevoeligheden bespreekbaar. DKJL is
een bewezen effectieve burgerschapsmethode. Leerlingen kunnen beter omgaan met verschillen en
vooroordelen nemen af. Deze effecten zijn op lange termijn zichtbaar.

1 Als een fysieke ontmoeting

door de coronacrisis niet mogelijk is, organiseren wij de debatbattles zonder publiek met livestream.

Wat is de Amsterdamse Debatbattle?
De Amsterdamse Debatbattle is een uniek programma waarmee wij jaarlijks 80 klassen van 50 basisscholen
bereiken en leerlingen van groep 7 laten nadenken en discussiëren over maatschappelijk relevante
onderwerpen.
Waar mag je rekening mee houden?
Programmaonderdeel

Onderwijstijdbelasting

Periode
(wijzingen onder
voorbehoud)

1.

Intake met de leerkracht(en) en de masterclassdocent

30 min.

Vóór de eerste
masterclass

Vijf keer 90 min.

Oktober 2021 t/m

D.m.v. videobellen.
2.

Vijf masterclasses gegeven door masterclassdocent DKJL
Eén debatheld wordt verkozen om de klas te vertegenwoordigen tijdens
de voorrondes.

3.

Voorronde in De Balie
Aan iedere voorronde doen acht klassen mee.

maart 2022

120 min. (excl. reistijd)

11, 12, 13, 18, 19 april
2022

Buitenschools voor
debathelden en hun
ouders/ verzorgers

19 mei 2022 van 16.15
tot 17.45 uur

180 minuten (excl.
reistijd).

30 mei 2022 van 11.15
tot 14.00 uur

30 tot 45 min.

Na de voorronde of

Per voorronde worden één of twee finalisten gekozen.
4.

Meet & Greet voor finalisten, hun ouders/ verzorgers en de
onderwijswethouder*
Locatie gemeente Amsterdam of via Zoom.

5.

Finale Amsterdamse Debatbattle in het Muziekgebouw
Voor 14 tot 16 klassen waarvan de debatheld is verkozen tot finalist.
Overige klassen kijken meekijken via de livestream.

6.

Evaluatiegesprek met directie, leerkracht(en) en de
masterclassdocent DKJL

de finale

D.m.v. videobellen.
7.

Napraten met finalisten, hun ouders/ verzorgers en de
onderwijswethouder*
Via Zoom.

Buitenschools via Zoom
voor debathelden en
hun ouders/ verzorgers

9 juni 2022 van 16.15
tot 17.15 uur

* Deze onderdelen zijn voor de debathelden en hun ouders/ verzorgers en buitenschools of via Zoom.
Kosten
€ 425,- per klas. Scholen gebruiken hiervoor de VLOA subsidie van de gemeente Amsterdam.
Terugkijken?
Finale Amsterdamse Debatbattle 2021
Voorronde Amsterdamse Debatbattle 2021
Meer weten?
discussierenkunjeleren.nl
Mail anne@disussierenkunjeleren.nl of bel 020 7371395

