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nieuwe 
gastlessen

We bereikten in 2017 zo'n 10.000 
kinderen met onze gastles.
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kInDeReN oVeR oNzE 
nieuwe gastles
In mei 2017 zijn de gastlessen van De Kindertelefoon 
vernieuwd. De lessen zijn bedoeld om kinderen een 
goed beeld te geven van wat wij voor hen kunnen  
betekenen. Maar wat vinden de kinderen zelf van de 
vernieuwde gastles?

Kinderrechten
De nieuwe les wordt opgebouwd van-
uit de rechten van het kind. Kinderen 
hebben het recht om gehoord te 
worden en om hun mening te  
uiten. Emilie (10) vond het filmpje 
over kinderrechten heel leerzaam. 
“Een ander filmpje over een meisje 
vond ik best verdrietig. Haar ouders 
hadden steeds ruzie. Door zo’n film-
pje leef je echt met haar mee en kun 
je zien hoe zoiets voelt.”

We gAvEn 400 
gAsTlEsSeN oP 

sChOlEn iN 
NeDeRlAnD.

43 vRiJwIlLiGeRs 
wArEn 

gAsTlEsGeVeR.

Grabbelton
Kaja (12) wist niet dat er zoveel 
kinderen naar De Kindertelefoon 
bellen over pesten. “Dat aantal is echt 
hoog! De grabbelton vond ik leuk. 
Een paar kinderen mochten iets uit 
een zak pakken en daar een verhaal 
bij verzinnen waarmee je naar De Kin-
dertelefoon zou kunnen bellen. Een 
klasgenoot pakte een knuffelbeest en 
verzon toen dat hij die knuffel altijd 
bij zich had, maar dat iemand hem 
had afgepakt.”

Geschrokken
Emma (11) schrok een beetje van de 
onderwerpen die besproken werden. 
“Het was best erg om te horen over 
kinderen die thuis mishandeld of 

Serieuze les
Thijn (11) heeft van de gastles geleerd 
hoe De Kindertelefoon werkt en hoe 
vrijwilligers de gesprekken voeren. 
“Het was een serieuze gastles.  
Er kwamen heftige onderwerpen 
voorbij zoals kindermishandeling en 
pesten. Ik heb respect voor de men-
sen die vrijwillig achter de telefoon 
zitten. Voordat we de gastles kregen, 
keken we met de klas op de website 
van De Kindertelefoon.”
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Docenten beoordelen gastles met een 8,3 
Uit onze tevredenheidsmeting beoordeelden docenten 
de gastles met gemiddeld een 8,3. Enkele woorden 
uit de onderbouwing: ‘Enthousiaste benadering, 
kinderen zijn betrokken, afwisselende lesonderdelen, 
sloot goed aan bij het niveau van de  kinderen, goede 
interactie, alles wordt zeer goed uitgelegd, fijne sfeer 
waardoor kinderen durven te vertellen over hun eigen 
situatie. 

De gastlessen kunnen in principe ook door de 
leerkracht gegeven worden, maar volgens Merel 
Luichies, beleidsmedewerker Kwaliteit, heeft 
de aanwezigheid van een vrijwilliger van De 
Kindertelefoon absoluut meerwaarde. “Onze 
vrijwilligers kunnen op een heel persoonlijke  
manier vanuit eigen ervaring vertellen. Dat komt  
echt over bij kinderen.”

De vernieuwing van de gastles is mogelijk gemaakt door de 
stichting Vrienden van De Kindertelefoon.

bedreigd worden. Eén jongetje had 
een keer gebeld omdat er een vogel 
op zijn arm had gepoept. Dat vond 
ik wel grappig. Ik zou zelf niet met 
zoiets bellen, omdat er dan misschien 
kinderen moeten wachten die wel 
serieuze dingen willen vertellen.”

Echt handig
“Als je problemen hebt, moet je zeker 
contact opnemen met De Kinderte-
lefoon”, vindt Joost (11). “Het is echt 

handig voor kinderen, maar ik zou  
zelf toch eerst met mijn ouders  
proberen te praten.” 

Een vrolijke quiz
Mahre (12) vond de presentatie van 
de gastles heel zinvol en duidelijk.  
“Ik vond het goed bedacht om na  
alle heftige verhalen en filmpjes aan 
het einde nog een quiz te doen.  
Dan word je toch weer iets vrolijker.  
Ik had maar één vraag fout!”

verder lezen over...
... onze gastles

We verstuurden in 2017 900 spreekbeurtpakketten 
aan kinderen op de basisschool.

https://www.kindertelefoon.nl/over-ons/gastles/

