
HOE STA JE VOOR DE KLAS?!
Didactische tips voor PO, SO, VO & MBO
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Wat leuk dat je een gastles gaat geven in de Week van Respect!  
In deze handleiding vind je voor elk onderwijsniveau handvatten en tips voor het geven van je 
gastles. Per doelgroep is er een leerlingbeschrijving, voorbereiding en lesopbouw te vinden.  
 
Hoewel lesgeven soms ingewikkeld lijk of spanned voelt is het vooral een kwestie van gewoon 
doen. Houd daarbij in je gedachten dat je geen show op hoeft te voeren om impact te maken.  
Door jezelf te  laten zien en jouw persoonlijke verhaal rondom Respect te delen inspireer en 
activeer je de mensen om je heen.
 
Veel succes en vooral,  plezier! 



BASIS ONDERWIJS   12 t/m 18 jaar

OVER DE LEERLINGEN 
In het basisonderwijs zijn de leerlingen tussen de vier en twaalf jaar oud. In deze fase zijn De leerlingen over het algemeen heel nieuwsgierig: “wie staat daar 
ineens voor de klas en wat komt diegene vertellen…?!” Ook kijken ze in deze fase op tegen volwassenen; en de juf/meester is hierin hun rolmodel. 
Hoe meer jij jezelf bent, hoe meer indruk het maakt. Vertel jouw verhaal alsof je aan je eigen keukentafel zit en laat dié versie zien voor de klas. 
Wees dus jezelf! 

Tip: Maak je les interactief en neem iets tastbaars mee! Heb je foto's? Video's? Of misschien iets anders wat de klas rond kan gaan? Denk aan een 
ambtsketting of sport attribuut.
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VOORBEREIDING
Het is bij deze leeftijd fijn als je vooraf contact hebt met de leerkracht van de 
betreffende klas. Pak de Gastsprekers Checklist er bij en bespreek wat je van 
elkaar kan verwachten.

LESOPBOUW TIPS
IJSBREKER
De leerlingen zijn nieuwgierig naar wie je bent. Laat je publiek raden wie je 
bent op basis van hun eerste indruk. Wie ben ik, wat zijn mijn hobby's, ben 
ik een honden/ katten mens, ben ik verliefd, verloofd, getrouwd ect.. Vertel 
vervolgens wie je bent en waarom je een gastles komt geven.

PERSOONLIJK VERHAAL
Vertel je persoonlijk verhaal. Maak het niet te ingewikkeld maar vooral niet te 
kinderachtig! Check tussendoor of iedereen je kan volgen. Je voelt vanzelf wel 
aan wat je extra moet uitleggen. Bekijk de handleding en het filmpje!

REFLECTIE
Begin de nabespreking niet met: "Nou, wat vonden jullie er van..?" Maar stel de 
leerlingen concrete vragen als: “waarom vertel ik dit verhaal (denken jullie) in 
de week van respect?” Koppel terug naar jouw kernboodschap. 

AFSLUITING
Sluit af met een positieve actie als bijvoorbeeld een groepsfoto of een 
aanbieding dat ze een keer op je werk mogen langskomen voor een kijkje 
achter de schermen!



SPECIAAL ONDERWIJS (SO, SBO, SVO) 

VOORBEREIDING
Het speciaal onderwijs is onder te verdelen in drie doelgroepen. Het Speciaal Onderwijs (SO) is voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt 
zijn en psychische of gedragsproblemen hebben. Het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) is voor kinderen die zich in het reguliere onderwijs niet optimaal 
ontwikkelen, het gaat om leerlingen met een lichte problematiek. En het Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO) is de verzamelnaam voor alle opleidingen die 
specialistische of intensieve begeleiding bieden aan hun leerlingen.

Het is bij deze groep heel belangrijk dat je vooraf contact hebt met de leerkracht/docent van de betreffende klas. Pak de Gastsprekers Checklist er bij en 
bespreek wat je van elkaar kan verwachten.

EXTRA AANDACHTSPUNTJES
Het is bij deze groep belangrijk om te beginnen op een rustige, duidelijke manier te vertellen wie je bent en wat je komt doen.  
Het kan best een indruk maken; iemand nieuw voor de klas. Daarnaast is het fijn op te benoemen hoe lang je zal gaan spreken en wat grofweg de structuur 
zal zijn van je verhaal. Bijvoorbeeld: “ik zal eerst vertellen waarom ik hier ben en wat mijn werk is, dan laat ik jullie een filmpje zien. Daarna wil ik graag aan 
jullie vragen wat jullie ervan vonden en kunnen we daar een gesprek over voeren. En op het laatst maken we een groepsfoto!” Dan weten de leerlingen waar 
ze aan toe zijn, dat zal voor sommige van de leerlingen prettig zijn.

LESOPBOUW TIPS
IJSBREKER
De leerlingen zijn nieuwgierig naar wie je bent. Laat je publiek raden 
wie je bent op basis van hun eerste indruk. Wie ben ik, wat zijn mijn 
hobby's, ben ik een honden/ katten mens, ben ik verliefd, verloofd, 
getrouwd ect.. Vertel vervolgens wie je bent en waarom je een gastles 
komt geven.

PERSOONLIJK VERHAAL
Vertel je persoonlijk verhaal. Maak het niet te ingewikkeld maar vooral 
niet te kinderachtig! Check tussendoor of iedereen je kan volgen. Je 
voelt vanzelf wel aan wat je extra moet uitleggen. 
Bekijk de handleding en het filmpje!

REFLECTIE
Begin de nabespreking niet met: "Nou, wat vonden jullie er van..?" Maar 
stel de leerlingen concrete vragen als: “waarom vertel ik dit verhaal 
(denken jullie) in de week van respect?” Koppel terug naar jouw 
kernboodschap. 

AFSLUITING
Sluit af met een positieve actie zoals bijvoorbeeld een groepsfoto. 3



VOORTGEZET ONDERWIJS   12 t/m 18 jaar

OVER DE LEERLINGEN
In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen tussen de 13 en de 19 jaar oud en vooral 
bezig met ‘wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de groep’. Ze zijn bezig met het 
verkennen van hun sociale positie en hun eigen mening vormen. Ze vinden 
het belangrijk serieus genomen te worden (doe dit ook!). Zij zijn jonge kritische 
burgers en zijn constant op zoek naar de link tussen school en de toekomst, de 
praktijk en de buitenwereld. 

Neem voorafgaand contact op met de betreffende docent en gebruik hiervoor  de 
Gastsprekers Checklist.

LESOPBOUW TIPS
IJSBREKER
Stel je voor aan de groep. Je mag best een stevige versie van jezelf laten zien, 
maar wees vooral jezelf!  Schrijf een aantal woorden op het bord die iets zeggen 
over jouw persoonlijkheid. Bijvoorbeeld: eigenschappen,  hobby's, de naam van 
je vrouw of kinderen,  je geboorte plek, etc. Vraag vervolgens over welke 'drie' 
woorden de klas meer wil weten voor je begint. 

PERSOONLIJK VERHAAL
Vertel je persoonlijk verhaal. Maak het niet te ingewikkeld maar vooral niet te 
kinderachtig! Check tussendoor of iedereen je kan volgen. Bekijk de handleiding 
en het filmpje.

REFLECTIE
Ga een dialoog aan met de leerlingen; wat vinden ze van jouw verhaal en 
opvattingen? Hoe verhouden jullie je tot elkaar? Waar zijn we gelijk, waar zijn we 
anders? Ondervang dat een leerling zich niet gehoord of gepasseerd voelt door 
het gesprek af te sluiten met de vraag “zijn er nog dingen die niet genoemd zijn?”
Geef de leerlingen terug wat je vanuit deze sessie mee neemt. Wat heb je gehoord 
van de leerlingen, wat je bijzonder, ontroerend of inspirerend vond? Hierbij geef je 
aan dat je écht interesse hebt in de mening van de leerlingen en hebt geluisterd. 

AFSLUITING
Blijf nog even hangen na afloop zodat leerlingen je kunnen benaderen. Sommige 
leerlingen vinden het fijn nog even een persoonlijke vraag te stellen, zonder hun 
klasgenoten erbij.
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HAVO/ VWO - theoretisch onderwijs

Deze groep leerlingen vindt het belangrijk om op gelijk-
waardig niveau te worden aangesproken. 

Zij geven graag hun mening míts ze het interessant vin-
den. In het theoretisch onderwijs kun je beeldmateriaal 
gebruiken maar ook verwijzen naar theorieën; boeken, 

filosofen of beleidsvorming. 

VMBO – praktisch onderwijs

Deze groep leerlingen vindt het belangrijk om hun 
mening te geven. In het praktisch gericht onderwijs 
zijn leerlingen mondig en direct. Maak ruimte voor 

dialoog. Maak gebruik van beeldmateriaal, heb je foto's 
van vroeger of een filmpje over je werk of een actuele 

gebeurtenis? 



MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS   16 t/m 24 jaar
 

OVER DE STUDENTEN
Studenten op het middelbaar beroepsonderwijs zijn jongvolwassenen tussen de 16 en de 25 jaar. 
Noem ze vooral geen leerlingen, het zijn studenten die zich klaar maken hun stap naar het volwassen zelfstandige leven. Zij houden zich voornamelijk bezig 
met welke positie ze innemen en in gáán nemen in de wereld. 

Spreek deze groep als mede-volwassene aan en vertel een inhoudelijk verhaal. De gastles wordt een stuk persoonlijker als je beeldmateriaal gebruikt, 
foto's en video's. Eindigen met ruimte voor een dialoog op niveau is belangrijk! Neem ter voorbereiding contact op met de opleiding/ docent en gebruik de 
Gastsprekers Checklist.
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LESOPBOUW TIPS
OPENING
Je krijgt het woord van de docent; stel jezelf duidelijk voor. Wie ben je, wat 
voor werk doe je? Peil wat hun voorkennis is; hebben jullie een idee wat jouw 
werk zoal inhoudt en waarom je hier jouw verhaal vertelt tijdens de Week van 
Respect?

PERSOONLIJK VERHAAL
Vertel je persoonlijk verhaal. Check tussendoor of iedereen je kan volgen en mee 
doet. Het is niet gek om studenten aan te spreken als je ze wil betrekken . 
Bekijk de handleiding en het filmpje.

REFLECTIE
Vraag de studenten om hun mening. Wat vinden jullie van mijn verhaal? Wat 
roept dit bij jullie op? Wat houdt voor jullie wederzijds respect in? Als een 
student een antwoord geeft, ga hier serieus op in. Iedereen die zijn mening uit, 
gaat graag het gesprek/discussie aan met de gastspreker. Ondervang dat een 
leerling zich niet gehoord of gepasseerd voelt door het gesprek af te sluiten met 
de vraag “zijn er nog dingen die niet genoemd zijn?”

Tip: je kan de stellingkaarten gebruiken om een discussie op gang te brengen. 
Kies een onderwerp die bij je verhaal past. Betrek alle studenten bij deze 
discussie.

AFSLUITING
Deel met de studenten wat je er van vond. Wat neem jij mee nu deze sessie 
voorbij is? Wat vond je bijzonder, ontroerend of inspirerend? Geef aan het eind 
de leiding terug aan de docent. De docent rond de les af.



WAT SPANNEND ZEG!
TIPS VOOR ACHT KEER DOEMDENKEN.

Hoe krijg ik de klas stil?
Zet de norm bij binnenkomst. Begin pas als het stil is, wacht en heb geduld. Houd goed 
oogcontact.

Hoe hou ik orde?
Je kunt hierover afspraken maken met leerkracht/docenten. Houd de aandacht van de 
leerlingen vast door interactief te zijn, spreek leerlingen persoonlijk aan op een rustige 
neutrale manier. Wacht tot ze stil zijn en ga dan verder.

Wat als het stil blijft bij vragen?
Stel de vraag nogmaals op een andere wijze, richt je persoonlijk tot een leerling en vraag zijn 
of haar mening

Hoe ga ik om met negatieve reacties/ lelijke woorden?
Vraag rustig wat de leerling hier precies mee bedoelt en laat daardoor zien dat je je niet uit 
het veld laat slaan.  Geef aan wat je wel en niet tolereert.

Oh nee, ik ben te snel klaar..!
Je kunt altijd een stellingkaart gebruiken om een afsluitende discussie/ groepsgesprek 
te voeren. Of vraag wat ze zelf hebben meegemaakt wat aansluit op het thema van jouw 
verhaal.

Bang dat je saai bent...
Iedereen heeft een persoonlijk verhaal. Als jij je met jouw verhaal kwetsbaar opstelt, is het 
zelden saai. Vertel duidelijk, sta met een rechte rug en maak je verhaal interactief! Wees 
vooral jezelf.

Je verhaal sluit totaal niet aan!
Als je merkt dat het niemand interesseert, kun je de leerlingen prikkelen door directe vragen 
te stellen over wat zich rond “respect” afspeelt in hún dagelijks leven. Maak vervolgens 
weereen koppeling naar je eigen verhaal. Het kan ook zijn dat je termen gebruikt die ze nog 
niet kennen en daardoor afhaken. Check tussendoor of iedereen begrijpt wat je bedoelt!

Hoe sluit ik af?
Het is belangrijk positief af te sluiten en te benoemen wat je hebt gehoord van de leerlingen 
dat je bijzonder/ontroerend of inspirerend vond. Of sluit interactief af met een groepsfoto!
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NOG VRAGEN?
NEEM CONTACT OP!

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

WWW.WEEKVANRESPECT.NL

020 369 75 92

WEEKVANRESPECT@RESPECTEDUCATION.ME
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Femke van der Ster
Concept- en 

educatieontwikkeling

Inte van Roemburg
Educatie ontwikkeling en 

accounthouder gemeenten 


