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Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
handleiding niveau B 

 

 

Handleiding niveau B 

 

 

In opdracht van Stichting Veteraneninstituut ontwikkelde Nieuwsbegrip weer een Extra 

les rond veteranen. Ditmaal staan het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties en de 

VN-vredesmissies centraal, waaraan Nederland ook met enige regelmaat deelneemt. Op 

www.veteraneninstituut.nl is onder ‘Veteranen en missies’ te vinden waar op dit moment 

Nederlandse missies plaatsvinden. 

 

Lesoverzicht 

Onderwerp Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

Lesdoel De leerlingen lezen de tekst actief aan de hand van 

sleutelvragen. Ook maken ze een mindmap bij de tekst, 

beantwoorden ze vragen over verbanden in de tekst en 

schrijven ze een e-mail naar het Veteranen Platform.  

Leesdoel Na het lezen kunnen de leerlingen aan iemand vertellen wat 

de Verenigde Naties zijn en waarom ze zo belangrijk zijn en 

wat de rol van Nederland binnen de VN is. 

Opdracht 1 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

Opdracht 2 Mindmap maken 

Opdracht 3 Vragen over verbanden in de tekst beantwoorden 

Opdracht 4 Een e-mail schrijven 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M8bl 

 

 

Voor elke leerling: 

● de tekst De Verenigde Naties bestaan 75 jaar (niveau B); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau B; 

● eventueel het werkblad actief lezen (aan het einde van deze handleiding);  

● Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen); 

● Eventueel: het overzicht signaalwoorden (te vinden op www.nieuwsbegrip.nl 

onder ‘Basismateriaal’, tabblad ‘overig’). 

   

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via de 
les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden betaald door de externe opdrachtgever. De inhoud van de lessen wordt 
echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de Nieuwsbegripredactie. 
 

 Extra les! 

http://www.veteraneninstituut.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
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Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Introduceer het onderwerp klassikaal. Hebben de leerlingen al eens van de 

Verenigde Naties gehoord? Wat weten ze er al van? Weten ze wat een 

vredesmissie is? Kennen zij wellicht één of meerdere Nederlandse VN-

vredesmissies? 

 Vertel wat het leesdoel is. Geef zo nodig nog uitleg over de werkwijze bij Actief 

lezen. Bespreek de uitleg.  

 De leerlingen lezen de tekst actief. Bij elk stukje dat ze lezen, maken de 

leerlingen aantekeningen en onderstrepen/markeren ze de woorden die ze niet 

kennen of moeilijk vinden. Ze letten ook op verbanden in de tekst. 

 Na het actief lezen beantwoorden de leerlingen de sleutelvragen. Eventueel kunt u 

de hulpvragen erbij geven, als de leerlingen moeite hebben met het 

beantwoorden van een of meer sleutelvragen.  

 Na de sleutelvragen maken de leerlingen een mindmap bij de tekst. Rondom de 

belangrijkste hoofdonderwerpen van de tekst noteren of tekenen de leerlingen de 

informatie de ze in de tekst gevonden hebben, plus wat zij er zelf al over weten, 

of hun eigen mening. 

 Hierna beantwoorden de leerlingen vragen over verbanden in de tekst.  

 Tot slot schrijven de leerlingen met behulp van een schrijfkader een e-mail aan 

het Veteranen Platform om een brug of viaduct bij hen in de buurt aan te bevelen 

om te vernoemen.  

 Extra: aan het einde van de les kunt u eventueel de volgende video van Schooltv 

(Het Klokhuis) over de Verenigde Naties tonen: https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-verenigde-naties/#q=verenigde%20naties (15:00). Let op: deze video is 

afkomstig uit 2014. Sommige informatie kan verouderd zijn. 

 

  

Actief lezen en sleutelvragen 

In de basislessen ligt de nadruk op het onderdeel Actief lezen. Hierbij zijn de leerlingen gericht 

op de inhoud van de tekst. Bij het actief lezen is het de bedoeling dat de leerlingen voorspellen, 

onduidelijkheden ophelderen en zelf vragen stellen. Hiervan maken ze notities bij de tekst. Na 

het lezen van elk stukje beantwoorden ze bij elk stukje de sleutelvragen. De sleutelvragen 

stimuleren leerlingen om verbanden te doorzien, afleidingen te maken en de tekst samen te 

vatten. Deze activiteiten zijn erop gericht de leerlingen te ondersteunen in het vormen van een 

mentaal plaatje van de tekst. Tijdens het lezen letten de leerlingen goed op de verbanden in de 

tekst. 
 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-verenigde-naties/#q=verenigde%20naties
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-verenigde-naties/#q=verenigde%20naties
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Modeltekst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sleutelvragen en hulpvragen  

Inleiding 

Sleutelvraag 1: Waarom gaat de tekst over de Verenigde Naties? 

Hulpvraag 1: Wat gebeurde er op 24 oktober 1945? 

 

De Verenigde Naties 

Sleutelvraag 2: Wat weet je na het lezen van dit stukje over de Verenigde 

Naties? Noem ten minste vijf dingen. 

Hulpvraag 2: Lees regel 5-11 nog eens goed. Welke dingen kom je hier over de VN te 

weten? 

 

Wat doet de VN? 

Sleutelvraag 3: Welke grote doelen heeft de VN? 

Hulpvraag 3a: Let op de signaalwoorden Ten eerste (regel 14), Ten tweede (regel 14), 

Ten derde (regel 15) en Tot slot (regel 16), die een opsomming aangeven. (verbanden) 

Hulpvraag 3b: Wat betekent naleven (regel 16)? (ophelderen van onduidelijkheden) 

 

Sleutelvraag 4: Wat is de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties? Noem 

drie dingen. 

Hulpvraag 4: Let op de signaalwoorden ook (regel 18) en en (regel 18) die een 

opsomming aangeven. (verbanden) 

 

Vredesmissies 

Sleutelvraag 5: Wat voor vredesmissies zijn er en wie organiseert die? 

Hulpvraag 5: Let op de signaalwoorden een (regel 23), een ander (regel 24-25) en tot 

slot (regel 25-26), die een opsomming aangeven. (verbanden) 

 

Modelen van de inleiding  

Ik ga nu hardop voordoen hoe ik actief lees. Let goed op. 

 

Ik lees eerst de titel: De Verenigde Naties bestaan 75 jaar.  Ik ken de Verenigde Naties wel, 

maar ik weet niet precies wat ze allemaal doen. Ik wist ook niet dat ze al 75 jaar bestonden. Op 

24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. 75 jaar later zijn bijna alle 

landen van de wereld lid van deze organisatie. Aha, hier staat dat bijna alle landen lid zijn. 

Dan zal Nederland dus ook wel lid zijn, denk ik! De VN zorgt voor vrede en vrijheid in de 

wereld. Oké, hier staat dus wat de VN doet: ze zorgt voor vrede en veiligheid in de wereld. Ik ben 

wel benieuwd naar hoe ze dat doet? Dat ga ik hopelijk in de tekst lezen. 

 

Vraag de leerlingen wat zij u hebben horen doen tijdens het lezen van de tekst. Vraag een 

leerlingen het volgende stukje te lezen, op de manier die u net gedemonstreerd hebt. 
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Sleutelvraag 6: Leg in je eigen woorden uit wat een vredesmacht precies is. 

Hulpvraag 6: Lees regel 28-31 nog eens goed. 

Sleutelvraag 7: Hoe kun je de soldaten van de vredesmacht herkennen en 

waarom is dat? 

Hulpvraag 7: Lees regel 29-31 nog eens goed. 

 

Eren van vredessoldaten 

Sleutelvraag 8: Waarom worden de komende jaren bruggen en viaducten 

vernoemd en naar wie worden ze vernoemd? 

Hulpvraag 8a: Let op het signaalwoord daarom (regel 34), dat een reden aangeeft. 

(verbanden) 

Hulpvraag 8b: Wat betekent sneuvelen (regel 35)? (ophelderen van onduidelijkheden) 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 9: Wat vind jij goed aan de Verenigde Naties? En wat vind je 

misschien minder goed? 

 

 ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

naleven = je eraan houden 

het conflict = de ruzie 

sneuvelen = doodgaan in een strijd of gevecht 

naleven = je eraan houden 

het conflict = de ruzie 

sneuvelen = doodgaan in een strijd of gevecht 

naleven = je eraan houden 

het conflict = de ruzie 

sneuvelen = doodgaan in een strijd of gevecht 



pagina 5 van 8 

 

 

  

   

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
handleiding niveau B 

 

 
 

 Actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding 1. Waarom gaat de tekst over de Verenigde Naties? 

Het is op 24 oktober 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties 

werden opgericht. 

 

 

De Verenigde 

Naties 

2. Wat weet je na het lezen van dit stukje over de Verenigde Naties? 

Noem ten minste vijf dingen. 

- De Verenigde Naties bestaan uit 193 landen. 

- De naam Verenigde Naties wordt vaak afgekort tot VN. 

- De landen van de VN overleggen en onderhandelen samen. 

- In 2001 wonnen de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de 

Vrede. 

- De Verenigde Naties zijn bekend van de ‘Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens’. 

 

Wat doet de VN? 

 

3. Welke grote doelen heeft de VN? 

1. Zorgen dat er overal op de wereld vrede en veiligheid is en 

blijft. 

2. Zorgen dat landen vriendelijk met elkaar omgaan. 

3. Problemen (zoals armoede of honger) oplossen als die er zijn. 

4. Zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd. 

 

4. Wat is de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties? Noem 

drie dingen. 

- Nederland geeft leningen aan andere landen van de VN die in 

de problemen zitten. 

- Nederland werkt mee aan het beschermen van de 

mensenrechten. 

- Nederland werkt mee aan het beschermen van het milieu. 

 

Vredesmissies 5. Wat voor vredesmissies zijn er en wie organiseert die? 

De Veiligheidsraad van de VN kan drie soorten vredesmissies 

organiseren: 

- De soldaten kijken alleen wat er gebeurt. 

- De soldaten gaan tussen twee vechtende partijen staan, zonder 

te vechten. 

- De soldaten vechten zelf tegen de vechtende partijen. 
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6. Leg in je eigen woorden uit wat een vredesmacht precies is. 

De vredesmacht is het leger van de VN. De soldaten komen uit de 

landen die lid zijn van de VN, ook uit Nederland. 

 

7. Hoe kun je de soldaten van de vredesmacht herkennen en waarom 

is dat? 

De VN-militairen dragen speciale blauwe helmen met het logo van 

de VN erop. Ook rijden ze in speciale, witte voertuigen. Zo kun je 

ze herkennen als VN-soldaten, die je niet mag beschieten. 

 

 

Eren van 

vredessoldaten 

8. Waarom worden de komende jaren bruggen en viaducten 

vernoemd en naar wie worden ze vernoemd? 

De bruggen en viaducten worden vernoemd naar Nederlandse VN-

soldaten die zijn gesneuveld tijdens vredesoperaties. Dit wordt 

gedaan om deze soldaten te eren. 

 

Na het lezen 

9. Wat vind jij goed aan de Verenigde Naties? En wat vind je misschien minder goed? 

Eigen antwoord. 

 

 

 Vragen over verbanden in de tekst beantwoorden 

a. D: Want niemand wilde ooit nog zo’n oorlog. 

b. De grote doelen van de VN worden hier opgesomd. Ten eerste, ten tweede, ten 

derde, tot slot. 

c. Dit is een voorbeeld van een probleem dat de VN probeert op te lossen. 

d. Soms kun je geweld alleen maar stoppen met geweld. 

e. Om deze gesneuvelde Nederlandse vredessoldaten te eren. 
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Werkblad Actief Lezen 

 

Groepje van: __________________________________________________________ 

Leesdoel: Na het lezen  __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Aantekeningen bij de stukjes  

Noteer hieronder belangrijke informatie, onbekende woorden en eigen vragen. Schrijf ook de 

antwoorden van de sleutelvragen op.  

Inleiding 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

De Verenigde Naties 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wat doet de VN? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Vredesmissies 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Antwoord op sleutelvraag 5: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 7: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Eren van vredessoldaten 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 8: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Na het lezen 

 

Antwoord op de sleutelvraag 9:__________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


