
  

Word gastspreker in de Week van Respect! 
4-10 november 2019 

 

Wij leven in een divers land waarbinnen de vele overeenkomsten en verschillen kunnen zorgen 

voor verrijking van onze samenleving. Toch wordt dit niet altijd zo gezien. Waar diversiteit 

toeneemt, neemt tolerantie en acceptatie af. Het gevolg? Een samenleving waarin niet iedereen 

zichzelf kan zijn door afkomst, sekse, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of geloof.  

 

Jongeren inspireren en activeren! 
Wij, de Respect Education Foundation, organiseren (sinds 2006) de jaarlijkse nationale Week van 

Respect. In deze Week activeren we jongeren (de generatie van de toekomst) via gastlessen, 

lesmateriaal en activiteiten.  

 

Afgelopen jaren gingen honderden gastsprekers (burgemeesters, wethouders, BN’ers, ministers, 

Kamerleden, topsporters, etc.) de klas in om het gesprek over respect aan te gaan. De kern van 

deze gastlessen is het persoonlijke verhaal en vormen de basis voor een open houding en 

verbinding met elkaar aangaan. Zo activeren we jongeren om zélf bij te dragen aan een 

samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en aan deelneemt. Samen bereikten we al ruim één 

miljoen kinderen en daar zijn we trots op! Doet u ook mee?! 

 

Geef een Gastles! 
Aan de hand van een 

persoonlijk verhaal vertelt 

u wat respect voor u 

betekent. Ga vervolgens de 

dialoog aan met de 

jongeren o.b.v. hun vragen, 

verhalen of stellingen. 

 

Praktische informatie 
Aantal één of meerdere 

gastlessen 

Tijd naar keuze 

Duur één gastles duurt één 

lesuur 

Locatie school of sportclub 

naar keuze  

Organisatie wij 

organiseren uw gastles 

Persoonlijk verhaal 
Wij geloven in de kracht 

van het persoonlijke 

verhaal. Door iets van 

jezelf te laten zien, stel je 

jezelf open en nodig je de 

luisteraars uit om hetzelfde 

te doen. Vanuit deze 

openheid ontstaat begrip 

voor elkaar en verbinding 

met elkaar.  

Ondersteuning 
Wij ondersteunen u in het 

geven van uw gastles met 

een handleiding, een klik-

klare presentatie, 

stellingen, promotie-

materialen (om uit te 

delen) en templates voor 

(social)media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Aanmelden of meer info? We horen het graag!  
weekvanrespect@respecteducation.me 

http://www.respecteducation.me/
mailto:weekvanrespect@respecteducation.me

