
DISCUSSIEREN KUN JE LEREN

Besteedt jouw school aandacht aan mondelinge taal, begrijpend luisteren 
en burgerschap? Of is er angst dat een discussie leidt tot conflicten? 
Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) zorgt ervoor dat jouw leerling luistert naar 
een ander, zich beter kan verwoorden en hoofdzaken van bijzaken onderscheidt. 
DKJL creëert verdraagzaamheid en begrip voor verschillen tussen mensen. 

‘

‘Juf, het is alsof er een last van mijn schouders is gevallen’

Leerkracht: ‘Door DKJL hebben mijn leerlingen meer interesse in de mening van een ander’ 

Leerkracht: ‘Ik merk dat er minder conflicten zijn in de klas. Er wordt écht geluisterd’ 

Leerkracht: ‘Leerlingen voelen dat hun mening ertoe doet. 
Dat is een boost voor hun zelfvertrouwen’

DKJL: Thema’s: 

•  Maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar.
•  Leert kinderen en jongeren dat er verschillende
    meningen zijn en dat die alemaal de moeite waard zijn.
•  Biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te          
    laten horen.
•  Geeft jou de kans om te horen wat kinderen en jongeren     
    vandaag beweegt.

•  Burgerschap & Diversiteit 
•  Toekomst & Technologie
•  Mediawijsheid
•  Identiteit & Groepsdruk 
•  Financiële verantwoordelijkheid
•  Mensenrechten



* Geschikt voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, alle niveaus en klassen van het voortgezet onderwijs, mbo’s en sbo’s 

Joop Stoeldraijer (Edux): ‘Samen discussiëren geeft oplossingen. DKJL beveel ik van harte aan voor scholen 
die leerlingen samen met elkaar willen laten spreken over maatschappelijke thema’s’ 

ONS AANBOD TOELICHTING KOSTEN

DOCENTENTRAINING Wil je in jouw klas met DKJL aan de slag? 
Volg de docententraining van DKJL. 
Check de data op onze site.

650 euro per persoon voor een
tweedaagse training inclusief
lespakket en trainingsmateriaal.

WORKSHOP OP SCHOOL Inspirerende korte workshop op jouw 
school over bijvoorbeeld: ‘Hoe maak ik 
moeilijke onderwerpen 
bespreekbaar?’

Vanaf 550 euro per sessie

TEAMTRAINING DKJL structureel een plaats in het 
curriculum? Volg onze teamtraining op 
maat.

Intensieve tweedaagse training 
vanaf 3200 euro exclusief het 
lespakket á 50 euro.

COACHING ON THE JOB Oefen met DKJL in de praktijk onder 
begeleiding van een DKJL trainer. Bereid 
samen de lessen voor, verzorg 
gezamenlijk een les en reflecteer.

Per sessie: 250 euro.

MASTERCLASS VOOR
LEERLINGEN*

Reeks van drie tot tien lessen in jouw 
klas over een thema naar keuze (zoals 
omgaan met geld of mediawijsheid).

Binnen Amsterdam: 175 euro per les. 
Buiten Amsterdam: vanaf 200 euro
exclusief reiskosten per les.

DEBATBATTLE OP SCHOOL* Laat de DKJL-lessenreeks eindigen in 
een spannende climax.
Eigentijds debat tussen leerlingen en of 
ouders en leraren.

Afhankelijk van wensen van de school: 
800 tot 2000 euro.

OUDERWORKSHOP Korte workshop voor ouders over 
bijvoorbeeld: ‘Hoe versterk ik de         
taalvaardigheid van mijn kind?’

Per sessie: 250 euro.

  Meer weten?
   020-7371395  | info@discussierenkunjeleren.nl |  www.discussierenkunjeleren.nl 


