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Jong en Duurzaam
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!

Vragen? Neem contact op met dogastles@njr.nl.

Klimaatdieet
Eten doen we elke dag. Maar waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? Welke keuzes kunnen
we maken als we duurzaam willen eten? En hoe kunnen we voedselverspilling voorkomen? In
deze les bespreken we niet alleen de sociale en ecologische impact van ons voedselsysteem,
maar ook het effect op jouw gezondheid! Na deze les kijken de leerlingen met een nieuwe blik
naar wat er op hun bord ligt.

Duurzame energie
Windenergie, daar heb je vast weleens van gehoord. Waarschijnlijk weet je ook dat het een vorm
van duurzame energie is. Tijdens deze gastles gaan we het hebben over de verschillende
vormen van duurzame energie en waar in Nederland de meeste energie voor gebruikt wordt.
Daarnaast gaan we bespreken wat jij zelf kan doen om minder energie te verbruiken. 

Duurzame kleding
In deze les proberen we leerlingen bewust te maken waar hun kleding vandaan komt en hoe het
gemaakt wordt en door wie. Zo kijken we naar de stappen tussen een katoenbol en een t-shirt.
Bij elke stap kan de link gemaakt worden met duurzaamheid. Zelfs na de consumptie van
kleding kun je rekening houden met het milieu! 

Circulaire economie
De term ‘circulaire economie’ heb je vast weleens gehoord. Maar wat houdt het in en wat is het
verschil met de klassieke lineaire economie? We leggen het uit aan de hand van een bekend
onderwerp: de smartphone. Deze les verandert je kijk op grondstoffen!

De stad van de toekomst
Kunnen steden net zo schoon en groen worden als het leefbare platteland? Deze les zit vol
inspiratie waarmee de leerlingen uiteindelijk zelf aan de slag moeten gaan. Zo gaan ze gaan
uitzoeken hoe we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en of voedsel in de stad verbouwd kan
worden. Ook gaan ze op zoek naar een nieuwe manieren om stadsafval te verminderen.
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VN Jongeren
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. 

Vragen? Neem contact op met vngastles@njr.nl.

Beeldvorming en politiek 
We beginnen met een korte intro over de NJR, de VN en de Sustainable Development Goals.
Daarna hebben we het over de Nederlandse politiek en de werking ervan, en dit wordt
ondersteund met stellingen en open vragen voor interactie met de leerlingen. Vervolgens wordt
het concept beeldvorming geïntroduceerd door middel van theorie, open vragen en
voorbeelden. We zoomen dan in op beeldvorming en politieke campagnes in Nederland en
sluiten daarna af. 
Concepten: structuur van Nederlandse politiek, beeldvorming, propaganda en politieke
campagnes  
 
Beeldvorming en nepnieuws 
We beginnen met een korte intro over de NJR, de VN en de Sustainable Development Goals.
Daarna duiken we in op het onderwerp beeldvorming door middel van theorie en open vragen.
We breiden dit verder uit om ook nepnieuws erbij te betrekken en dit bespreken we door middel
van theorie over nepnieuws en de consequenties voor de samenleven en stellingen. Vervolgens
duiken we dieper in om het thema aan de hand van een of meerdere casussen: zoals Pizzagate
of deepfakes.  
Concepten: beeldvorming, nepnieuws (misinformation, disinformation, malinformation, framing,
stereotypering) 
 
Fysieke veiligheid
De gastles over fysieke veiligheid heeft te maken met de ervaring van jongeren met betrekking
tot veiligheid. De eerste helft gaat over de relatie tussen jongeren en overheidsinstanties, met
name de politie. De tweede helft gaat over de relatie tussen jongeren onderling (zoals de Drop
je knife campagne). De input wordt opgehaald door middel van open vragen via mentimeter en
een opdracht zoals “als je voor 1 dag de baas van de politie zou zijn, wat zou je dan
veranderen?”.
Concepten: veiligheid, handhaving, politie, messengeweld, geweld onder jongeren
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VN Jongeren

Sociale interactie
De gastles gaat over normen en waarden (positieve en negatieve vormen van sociale
interactie). Thema's zoals discriminatie, racisme, polarisatie/verdeling, de overheid maar ook
saamhorigheid komen aan bod. Verder is de les gefocust op het interactieve aspect. Denk
hierbij aan verschillende open stellingen en mindmaps via mentimeter die we behandelen met
de leerlingen. Het doel van deze les is bewustzijn over het onderwerp creëren en input op te
halen.
Concepten: discriminatie, racisme, polarisatie/verdeling, de overheid, saamhorigheid
 
Digitale veiligheid
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler; dit gaat gepaard met enorm veel voordelen,
maar ook met de nodige risico’s. In deze gastles willen wij met leerlingen in gesprek gaan over
de definitie van veiligheid en dan vooral de digitale veiligheid. Want hoe veilig voel jij je op het
wereldwijde web? En voor maatregelen neem jij om je digitale privacy te beschermen? Ook
willen we het gesprek aangaan over social media; heb jij vanuit je omgeving geleerd hoe je om
moet gaan met sociale media of heb je dit jezelf aangeleerd? Verder lichten wij in de gastles toe
hoe er gekeken wordt naar digitale veiligheid per werelddeel en wat de mogelijke gevaren zijn
van de toenemende digitalisering. We zijn erg benieuwd naar de standpunten van de leerlingen
en halen hun input op door middel van mentimeter en openstellingen met ja/nee kaarten.
Concepten: veiligheid, privacy, social media, digitalisering.
 
Diversiteit
In deze gastles staat het onderwerp diversiteit centraal. Samen met de leerlingen bespreken we
wat diversiteit is, hoe we het zien om ons heen en de problemen van diversiteit in de
samenleving. We hebben meerdere onderwerpen die we kunnen bespreken (zoals diversiteit in
de media, representatie, multiculturele samenleving) en deze kiezen we aan de hand van de
doelgroep. Nadat we een aantal voorbeelden hebben besproken gaan de leerlingen met elkaar
in debat aan de hand van verschillende stellingen.
Concepten: diversiteit, media.
 
Mentale gezondheid
Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp onder jongeren, vooral door de negatieve
gevolgen van de coronapandemie. Jongeren durven het steeds meer bespreekbaar te maken,
bijvoorbeeld via TikTok en Instagram. In deze gastles bespreken we de factoren die invloed
hebben op mentale gezondheid, zoals de impact van sociale media en van de coronapandemie.
Ook bespreken we de positieve link tussen gamen en mental health. Interactieve elementen
zoals open dialogen, dilemma vragen en mentimeters komen hierbij ook in voor.
Concepten: sociale media, coronapandemie, gamen, mentale gezondheid



Natuurtalenten
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!

Vragen? Neem contact op met NTgastles@njr.nl.

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? 

Voedselsystemen
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.
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Jong in Europa
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.

Vragen? Neem contact op met eugastles@gmail.com. 

Jong in Europa 
Onze werkgroep Jong in Europa geeft een gastles die gaat over, zoals onze naam al zegt, jong
zijn in Europa. In onze gastles leggen we jongeren wat uit over de Europese Unie in het
algemeen. Ook gaan we kort in op de geschiedenis, wetgeving en instellingen van de EU. Een
belangrijk element uit de gastlessen is ook de bewustmaking van hoe de EU in het leven van
ons als jongeren naar voren komt. Daarnaast focussen we ons in de gastles door middel van
o.a. een mentimeter op hoe jongeren zelf denken over Europa en de Europese Unie.
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Interesse?
Vraag een gastles aan! Klik hier, of scan deze QR-code:

https://nationalejeugdraad.typeform.com/to/j6cDRbMw

