
    

 

 

Vacature freelance Masterclassdocent 2021 
 
Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) maakt maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar in de klas en biedt 
kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen. Het geeft volwassenen inzicht in hun denken. 
 
Als masterclassdocent:  

- Verzorg je discussie-, debat- en dialooglessen voor leerlingen in het primair onderwijs (vanaf groep 3), voortgezet 
onderwijs (alle niveaus) en het mbo volgens onze bewezen effectieve burgerschapsmethode; 

- Help je aan de hand van een lesbrief en PowerPoint met video’s kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende 
achtergronden om een mening te vormen over maatschappelijk relevante onderwerpen; 

- Coach je leerlingen in de ontwikkeling van communicatieve, sociaal emotionele & burgerschapsvaardigheden; 

- Zet je in op sociale groepscohesie, meningsvorming, kritisch denken en argumentatie; 

- Betrek je zoveel mogelijk leerlingen in het maatschappelijke debat over de stellingen die centraal staan; 

- Verzorg je een gelijkwaardige discussie, dialoog en debat in de klas in opdracht van bijv. scholen en gemeenten; 

- Ben je verantwoordelijk voor een optimale voorbereiding van leerlingen op onze slotbijeenkomsten; 

- Ondersteunt je het team en leerlingen bij de uitvoering van de evenementen op school en buitenschools.   

What's in it for you?  

- Eerlijke vergoedingen (opbouwend in verantwoordelijkheid) en reiskostenvergoeding voor werkzaamheden buíten de 
gemeente Amsterdam. 

- Een nieuwe uitdaging bij een eigentijdse, groeiende stichting met een rijke ervaring in het onderwijs. 

- Doorgroeikansen; bijvoorbeeld naar host of moderator op onze evenementen. 

- Een kans om jouw pedagogische-, didactische-  en organisatorische vaardigheden en vaardigheden als 
gespreksleider te versterken in interactie met het team en onze doelgroep. 

- Je werkt in een jong- en gedreven team waar de energie, passie en het plezier vanaf spatten. 

- Je werkt freelance; wanneer jij dat wilt in overleg met de DKJL planner.  
 
Locatie: 
Je werkt/ woont voornamelijk in Amsterdam en omgeving. 
 
Heb jij; 

- Ervaring als gespreksleider of trainer? 

- Ervaring in het onderwijs en/of in het werken met kinderen/ jongeren?  

- Een brede maatschappelijke interesse, hoog energieniveau en luisterend oor? 

- De wil om kinderen en jongeren te ‘empoweren’ en volwassenen indien nodig wakker te schudden? 
 
Ben jij: 

- Nieuwsgierig naar wat kinderen en jongeren écht denken? 

- Iemand waarop je kunt bouwen? 

- Flexibel inzetbaar? 

- Bereid je te ontwikkelen, te investeren en snel te leren? 

- Minimaal 1,5 dag (of 3 dagdelen) in de week beschikbaar?  
 
DKJL hecht belang aan representatie en wil een afspiegeling zijn van de superdiverse stad Amsterdam. Daarom nodigen 
wij nadrukkelijk niet-witte mensen en de LHBTI+ gemeenschap uit om te solliciteren. 
 
We horen heel graag van je. 
Stuur vóór 10 mei 2021 jouw cv met foto en motivatie naar chantal@discussierenkunjeleren.nl 
Meer informatie? www.dkjl.nl & www.youtube.com/Discussierenleren   


