Gezocht: enthousiaste en betrokken gastsprekers
(vrijwilligers)
Voor het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’ zijn wij op zoek naar gastsprekers.
Gastsprekers zijn veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies die scholen in hun
omgeving bezoeken en in gesprek gaan met leerlingen over hun uitzending en ervaringen. Een
gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij uiteenlopende vakken en opleidingen, zoals
burgerschapsvorming of geschiedenis. Daarnaast kan een les ook aansluiten bij uiteenlopende
thema’s, zoals oorlog en vrede en 4/5 mei. Het programma richt zich op leerlingen vanaf groep 7. Het
afgelopen schooljaar zijn maar liefst meer dan 37.000 leerlingen bereikt met het verhaal van
veteranen.

Leerling van groep 7
Gastspreker wordt je niet zomaar, en niet iedereen kan gastspreker worden. Na een training
gastspreker zijn veteranen in staat om het eigen verhaal te verwerken in een gastles. Daarnaast is het
belangrijk dat je goed kunt vertellen, goede communicatie vaardigheden hebt, flexibel en betrouwbaar
bent en op de hoogte bent van de Nederlandse inzet bij huidige missies.

Gastspreker Veteraan in de Klas
Een veteraan in de klas moet over de volgende competenties beschikken:






Goede communicatieve vaardigheden;
Kennisoverdracht;
Flexibel;
Empathisch vermogen

Niet meer weg te denken
Bij het Veteraneninstituut zijn bijna 400 enthousiaste vrijwilligers actief. Meer dan 300 van deze
vrijwilligers zijn aangesloten bij het educatieve programma VidK. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers
is het educatieve programma VidK niet meer weg te denken op het Veteraneninstituut maar
belangrijker nog, ook niet meer op scholen! Het afgelopen schooljaar zijn meer dan 30.000 leerlingen
bereikt. Wil je ook deel uit maken van deze geweldige groep, stuur dan je reactie voorzien van
motivatie en CV per mail aan Lucien van Groenestijn, P&O. l.v.groenestijn@veteraneninstituut.nl

Zodra wij je reactie en cv hebben ontvangen en beoordeeld, nodigen wij je uit voor een
voorlichtingsbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om nader kennis te maken en meer uitleg
te geven over het educatieve programma. De uiteindelijke inzet als gastspreker vindt plaats wanneer
je hebt deelgenomen aan onze training gastspreker.
Het Vi zoekt naar een zo groot mogelijke diversiteit in gastsprekers: verschillende missies, mannen en
vrouwen en in verschillende regio’s in Nederland. Indien er van een bepaalde missie veel
aanmeldingen zijn, en daardoor een oververtegenwoordiging van gastsprekers van die missie
ontstaat, geven wij de voorkeur aan potentiele gastsprekers van andere missies.
Wil je meer inhoudelijke informatie ter verduidelijking, neem dan telefonisch contact op met het team
educatie op 088 334 0050 of educatie@veteraneninstituut.nl.

