
Jong en Duurzaam
VN Jongeren
Vroege Zaaiers
Jong in Europa

NJR werkgroepen
Gastlesaanbod 2020-2021

Een overzicht van het aanbod van gastlessen per
werkgroep voor het schooljaar 2020-2021



Jong en Duurzaam

Vragen? Neem contact op met dogastles@njr.nl

In onze gastlessen proberen wij bewustzijn te creëren en
het gesprek over duurzaamheid levendig te houden: als
jongere kan jij ook bijdragen aan een duurzame wereld!

Duurzame kleding 
Deze gastles gaat over de huidige kledingindustrie en
waarom/hoe deze duurzamer kan. Hierna bespreken we
hoe het duurzamer kan en hoe jij zelf een verandering kan
maken.
Klimaatdieet 
Deze gastles gaat over de voedselindustrie aan de hand
van drie stappen, productie, consumptie en verspilling.
Ook bespreken we wat hét klimaatdieet is!
Stad van de toekomst 
Hoe ziet een stad in de toekomst eruit? En hoe kunnen we
deze het beste duurzaam inrichten? Ook hebben we het 
 over hoe  we meer ruimte moeten geven aan de natuur en
hoe we met ons afval en energiegebruik omgaan. 
Circulaire economie 
Het huidige economische systeem is grotendeels lineair
ingericht. Wat wordt geproduceerd, wordt uiteindelijk
weer weggegooid. Deze gastles gaat over hoe we dit gaan
aanpakken en naar een circulaire economie te werken. 
Duurzame energie 
We gebruiken te veel energie, en de energie die we
gebruiken stoot veel broeikasgassen uit. In de les hebben
we het over de duurzame energie vormen en hoe deze
precies werken.



VN Jongeren

Vragen? Neem contact op met vncoordinator@njr.nl

Wij besteden aandacht aan onderwerpen binnen het thema
mensenrechten en veiligheid, en gaan het gesprek aan met
jongeren over hun rol in de maatschappij en politiek. 

Jongeren en politiek  
De politiek oogt voor veel jongeren als een
grotemensenwereld. Dat is niet zo! Tijdens deze gastles
leggen we uit hoe politiek invloed heeft op het leven van
elke jongere, en hoe ze hun eigen stem kunnen laten
horen.  
Diversiteit 
Tijdens deze gastles willen we leerlingen aan het nadenken
zetten over diversiteit. De inhoud van deze les sluit
naadloos aan op de persoonlijke belevingswereld van de
leerlingen, zodat ze de ideeën van de les zelf in praktijk
kunnen brengen.    
Vrijheid van meningsuiting 
Wetsartikelen, spotprenten en memes: ze komen allemaal
aan bod tijdens de gastles over de vrijheid van
meningsuiting. We vertellen uw leerlingen op toegankelijke
wijze over dit moeilijke en vaak geladen onderwerp. Zo
wordt tolerantie gestimuleerd en vormen we weerbare
burgers.   
Beeldvorming 
Tijdens deze gastles leggen we uit hoe nieuws verdraaid
kan worden. Uw leerlingen leren hoe belangrijk de
presentatie van informatie is. Zo dragen we bij aan hun
wereld- en mediawijsheid.



Vroege Zaaiers

Vragen? Neem contact op met vzgastles@njr.nl

Wij houden ons bezig met alles dat met biodiversiteit en
voeding te maken heeft. In onze gastlessen laten we vooral
zien wat jíj kan doen om de natuur gelukkig te houden!

Biodiversiteit 
In deze gastles zal worden uitgelegd wat biodiversiteit is,
maar ook waarom dit belangrijk is in verband met
duurzame ontwikkeling, en de verbinding met politiek. Aan
het eind van de les zullen de leerlingen concrete tools
hebben om zelf iets bij te kunnen dragen aan het
behouden van de biodiversiteit. 

Voedselproductie: verleden en toekomst 
In deze gastles gaan we in op de intensivering van de
Nederlandse landbouw en de effecten die dat heeft op de
natuur, het milieu, de boeren en ook de mensen zelf.
Samen met scholieren gaan we nadenken over de
toekomst van de landbouw: wat is er mogelijk en waar
willen we naartoe? 

Duurzame voeding en voedselverspilling 
In deze gastles gaan we het gesprek aan met scholieren
over wat een ecologische voetafdruk is, hoe de
voedselketen werkt en wat wij zelf kunnen doen om een
positieve impact te maken. Daarnaast zullen we de link
leggen tussen gezonde en duurzame keuzes, bijvoorbeeld
in de supermarkt.



Jong in Europa

Vragen? Neem contact op met eucoordinator@njr.nl

Samen met 26 andere landen is Nederland lid van de EU.
Met onze gastles leren we jou wat dat precies betekent, en
hoe de EU in elkaar zit.

Jong in Europa
Onze werkgroep geeft een gastles die gaat over de
Europese Unie in het algemeen. Deze les gaat over de
geschiedenis van de EU, hoe Europese wetgeving tot stand
komt, en welke instellingen er zijn. Met een Mentimeter en
een opdracht die gaat over de European Youth Goals is de
les interactief en actueel.

Online lesstof
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van
filmpjes met uitleg over de EU. Daarnaast ontwikkelen we
opdrachten die docenten zelf kunnen gebruiken voor in de
les. Neem contact met ons op om op de hoogte gehouden
te worden!



Interesse?
Vraag een gastles aan!
Klik hier, of scan deze QR-code:

https://nationalejeugdraad.typeform.com/to/rkIRyJLs

