Gastlessen VN jongeren
VN jongeren is een groep enthousiaste jonge vrijwilligers van 17 tot 26 jaar oud, afkomstig uit heel
Nederland met interesse in de VN en thema’s rondom vrede en veiligheid, mensenrechten,
internationale samenwerking en de Sustainable Development Goals. Wij zijn onderdeel van de
Nationale Jeugdraad. Wij geven gastlessen aan jonge mensen met betrekking tot de Verenigde
Naties. Deze gastlessen hebben als doel om zoveel mogelijk jongeren in Nederland met de genoemde
onderwerpen te bereiken. Daarnaast willen we ook graag de meningen van jongeren verzamelen en
verwerken voor (inter)nationaal beleid.
De Nederlandse jongerenvertegenwoordigers maken naar de VN deel uit van het team. Zij zullen de
input van uw leerlingen meenemen naar de VN waar ze speeches mogen geven en waar ze
regelmatig met beleidsmakers en politici om de tafel zitten.
De gastlessen zullen dit jaar in het teken staan van sociale polarisatie. Dit hebben wij gesplitst in 3
verschillende gastlessen, namelijk:

Gelijke kansen in het onderwijs
Tijdens deze gastles staat voornamelijk bewustwording centraal. Na een introductie over de VN en
de SDG's praten we over gelijke kansen in het onderwijs. Op een interactieve en enthousiaste manier
gaan wij het gesprek aan met jongeren. In deze gastles zal worden ingegaan op gelijke kansen in
Nederland en in het buitenland. Daarbij komen verschillende aspecten aan bod zoals gender,
discriminatie en handicap. Uiteraard zal er ook een blik worden geworpen op de toekomst: wat doen
wij aan het bevorderen van gelijke kansen en wat doet de VN?

Sociale minderheden
Behoren tot een sociale minderheidsgroep is onlosmakelijk verbonden met hoe je gezien wordt door
anderen en hoe je jezelf ziet. Sommigen krijgen te maken met stereotyperingen, vooroordelen en
soms zelfs discriminatie. Mensen hebben de neiging om andere mensen in te delen naar de
groeperingen waartoe ze behoren (huidskleur, geloof, seksuele oriëntatie, nationaliteit, etc.). Maar
wat gebeurt er als een sociale minderheid op grote schaal wordt buitengesloten? In onze gastles
sociale minderheden proberen we hier samen een antwoord op te vind.

Beeldvorming
Tijdens de gastles beeldvorming komen verschillende manieren aan bod hoe nieuws verdraaid of
verkeerd weergegeven kan worden, van nepnieuws tot fotoshop. Na een korte introductie van de
Verenigde Naties en de Sustainable Development Goals wordt duidelijk hoe belangrijk het is hoe
informatie wordt weergegeven. Dit wordt op een interactieve manier gedaan, door middel van
vragen, voorbeelden, en filmpjes. Daarnaast worden leerlingen door middel van een actief spel bij de
gastles betrokken, en moedigen we hiermee kritisch denken aan.

Contact
De gastlessen kunnen aangepast worden naar leeftijd en niveau en zijn dus geschikt voor alle klassen
in het middelbaar en beroepsonderwijs. Elke gastles duurt ongeveer 50 minuten en zijn gratis, met
uitzondering van de eventuele gemaakte reiskosten.
Voor meer informatie, vragen en aanvragen kun je contact opnemen met vncoordinator@njr.nl

