“Ik merk dat als ik nu met iemand praat en diegene nieuwe argumenten geef, dat ik veel beter luister
naar hoe dat argument in elkaar zit. Dat ik daardoor ook soms denk: ‘oh, je hebt eigenlijk best wel een
punt.’ Ook al is mijn mening misschien anders. Daardoor voel je toch meer empathie ofzo voor andere
argumenten." Lisa Gales, 4 havo
Aan het woord is één van de deelnemende leerlingen van het afgelopen schooljaar. Niet alleen
leerlingen, maar ook hun docenten omarmen onze activiteiten en daar zijn we hartstikke blij om. Sinds
1998 zorgen we er samen met hen voor dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken,
zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen.
Stichting Nederlands Debat Instituut is een initiatief van Nederlands Debat Instituut BV en opgericht
om de activiteiten voor onderwijsinstellingen via een aparte organisatie te waarborgen. Zo zorgen we
met hulp van private fondsen, publieke subsidies en een eigen bijdrage van scholen dat er op grote
schaal debatactiviteiten in het onderwijs plaatsvinden. Stichting Nederlands Debat Instituut heeft het
ANBI-keurmerk.
We werken aan de missie door 1) het organiseren van landelijke debatkampioenschappen, 2) het
geven van debattrainingen in de klas, 3) het verzorgen van nascholing aan docenten en 4) het
ontwikkelen van lesmateriaal. We werken op primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. In het schooljaar 2018/2019 nemen er ruim 5.000 leerlingen deel aan onze
landelijke debattoernooien en bereiken we bijna 6.000 leerlingen met onze trainingen in de klas. Aan
onze nascholing voor docenten nemen ruim 500 docenten deel.
In het meerjarenplan dat door het bestuur van de stichting is vastgesteld is de wens uitgesproken om
te groeien in activiteiten op de basisscholen en het vmbo, terwijl we tegelijkertijd stabiel blijven in
onze activiteiten voor de doelgroepen havo/vwo en mbo. Ook is in dat meerjarenplan de ambitie
vastgesteld om deze groei met name te bereiken via de docententrainingen en het lesmateriaal. In
schooljaar 2018/2019 zetten we hierin de volgende stap om deze doelstellingen te bereiken. Zo nemen
er maar liefst 240 vmbo-docenten deel aan onze nascholing voor docenten, bijna de helft van het totaal
aantal deelnemende docenten. Ook bereiken we een grote groep vmbo-leerlingen doordat we samen
met Uitgeverij Noordhoff in het lesboek Nederlands voor vmbo aandacht besteden aan debatteren.
Komend schooljaar werken we aan het uitbreiden van dergelijke partnerschappen en produceren we
daarnaast lesmateriaal ter ondersteuning van onze eigen activiteiten.

