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Handleiding niveau D 
 

 

In opdracht van Stichting Veteraneninstituut ontwikkelde Nieuwsbegrip weer een Extra les 

rond veteranen. Ditmaal staat het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties centraal en 

de VN-vredesmissies, 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 denkvragen over 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 Denkvragen over de tekst beantwoorden (De diepte in) 

Opdracht 4 Een e-mail schrijven 

 

 

Voor elke leerling: 

● de teksten De Verenigde Naties bestaan 75 jaar (niveau D); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau D.  

 

 

 

 

  

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 Extra-lessen worden mogelijk gemaakt door financiering van de opdrachtgever. Teksten en opdrachten 
worden echter ontwikkeld door en vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 

http://www.veteraneninstituut.nl/


pagina 2 van 9 

 

 

  

 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
handleiding niveau D 
 

 
 

 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De leerlingen beantwoorden enkele vragen vóór het lezen. Dit 

doen zij om hun voorkennis over het onderwerp te activeren, en 

na te denken over hun mening over het onderwerp. 

 De leerlingen lezen de tekst vervolgens actief. Bij elk stukje 

tekst noteren zij aantekeningen, zoals vragen of dingen die zij 

niet begrijpen. Woorden die ze niet kennen of moeilijk vinden 

onderstrepen ze in de tekst. 

 Na het lezen beantwoorden de leerlingen de sleutelvragen. 

Eventueel kunt u de hulpvragen erbij geven, als de leerling 

moeite heeft met het beantwoorden van een of meer 

sleutelvragen. 

 Na de sleutelvragen maken de leerlingen een mindmap van de 

tekst met hoofd- en deelonderwerpen en eigen kennis, ideeën 

en meningen. 

 Hierna beantwoorden de leerlingen de dieptevragen bij de 

tekst. 

 Tot slot schrijven de leerlingen 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 deze video 

van NOSop3 over de Verenigde Naties tonen: 

https://www.youtube.com/watch?v=kqLMEw7OHyM (4:49) 

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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kqLMEw7OHyM


pagina 3 van 9 

 

 

  

 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
handleiding niveau D 
 

Modeltekst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutelvragen en hulpvragen  
 
Inleiding 

Sleutelvraag 1: Wat is de aanleiding voor het schrijven van deze tekst? 

Hulpvraag 1: Wat betekent het levenslicht zien? 

 

De Verenigde Naties 

Sleutelvraag 2: Wat weet je na het lezen van dit stukje over de Verenigde Naties? Probeer zo 

compleet mogelijk te zijn. 

Hulpvraag 2: Lees regel 9-26 nog eens goed. Welke dingen kom je hier over de VN te weten? 

 

Vredesmissies 

Sleutelvraag 3: Wat voor vredesmissies zijn er en wat houden die vredesmissies precies in? 

Hulpvraag 3: Lees regel 33-44 nog eens goed. 

 

Sleutelvraag 4: Wat doen VN-soldaten nog méér? 

Hulpvraag 4: Lees regel 45-48 nog eens goed. 

 

Sleutelvraag 5: Geef een definitie van wat een vredesmacht is en omschrijf wat deze precies 

doet. 

Hulpvraag 5a: Lees regel 49-52 nog eens goed. 

Modelen van de inleiding m.b.t. actief lezen en ophelderen 

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

 

De Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

 

Op 24 oktober 1945, bijna 75 jaar geleden dus, zag de internationale organisatie 

de Verenigde Naties (VN) het levenslicht. Ik heb weleens gehoord van de Verenigde 

Naties. Het beeld dat ik van deze organisatie heb, is dat de leden veel vergaderen. Waar 

zouden ze het allemaal over hebben? Wat doen ze allemaal? Ik weet het niet precies. Ik lees 

dat de Verenigde Naties in 1945 ‘het levenslicht zagen’. Dat betekent hier dat de organisatie 

in 1945 werd opgericht. 1945 was ook het jaar dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Zou 

dit er iets mee te maken hebben? De VN zet zich tot op de dag van vandaag in voor 

vrede en veiligheid door middel van internationale samenwerking. Oké, hier lees ik 

dus dat vrede en veiligheid de belangrijkste doelen zijn. Ik ben benieuwd hoe de VN dat 

doet. Er is helaas nog steeds elke dag ergens op de wereld oorlog, dus doet de VN hun werk 

dan niet goed? Ik lees even verder. Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel 

uit van de Verenigde Naties en is het instituut ook daadwerkelijk een belangrijke 

voorwaarde voor vrede en vrijheid in de wereld. Ik merk dat ik nog een hoop dingen 

niet weet over de Verenigde Naties. Ik hoop dat deze tekst mij meer informatie gaat geven! 
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Hulpvraag 5b: Wat is een embleem (regel 52)? (ophelderen van onduidelijkheden) 

 

Sleutelvraag 6: Waarom en hoe zijn de vredesmissie in de loop der jaren veranderd? 

Hulpvraag 6: Wat betekent delegeren (regel 58)? (ophelderen van onduidelijkheden) 

Hulpvraag 6b: Wat bedoelt de tekst met ‘African solutions for African problems’ (regel 61)? (ophelderen 

van onduidelijkheden) 

 

Eren van vredesmilitairen 

Sleutelvraag 7: Welk doel heeft het Veteranen Platform de komende jaren, volgens dit 

tekstdeel? 

Hulpvraag 7: Let op het signaalwoord om … te (regel 75-76), dat een doel-middel relatie aangeeft. 

(verbanden) 

 
Na het lezen 

Sleutelvraag 8: Voor het lezen van de tekst heb je je mening gegeven over de Verenigde Naties. 

Is na het lezen van de tekst je mening veranderd? Leg uit waarom wel/niet. 
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 Actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding 1. Wat is de aanleiding voor het schrijven van deze tekst? 

Het is op 24 oktober 75 jaar geleden dat de Verenigde 

Naties werden opgericht. De Verenigde Naties is een 

internationale organisatie die zich inzet voor vrede en 

veiligheid in de wereld door internationale samenwerking, 

 

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

Naties? Probeer zo compleet mogelijk te zijn. 

- De VN werd opgericht in 1945, door 51 landen. 

- De naam Verenigde Naties wordt afgekort tot VN. 

- De VN is de opvolger van de Volkenbond. 

- De landen van de VN werken samen op het gebied van 

mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, 

ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk 

onderzoek naar maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen. 

- De VN bestaat tegenwoordig uit 193 landen. 

- Er staan kantoren in New York, Genève, Wenen en 

Nairobi. 

- Er zijn zes bestuursorganen (de Algemene 

Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het 

Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, de 

Trustschapsraad en de Veiligheidsraad). 

- Binnen de VN zijn er gespecialiseerde organisaties 

(zoals UNESCO) en programma’s (zoals UNICEF). 

 

Vredemissies 3. Wat voor vredesmissies zijn er en wat houden die 

vredesmissies precies in? 

De Veiligheidsraad van de VN kan drie soorten 

vredesmissies organiseren: 

- Waarnemingsmissie: ongewapende VN-militairen 

controleren in een voormalig crisisgebied of de partijen de 

vredesakkoorden naleven. 

- Vredeshandhavende missie: VN-militairen plaatsen 

zich passief tussen strijdende partijen. 

- Vredesafdwingende missie: VN-militairen gebruiken 

geweld om een einde aan een conflict te maken. 

 

 

4. Wat doen VN-soldaten nog méér? 



pagina 6 van 9 

 

 

  

 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
handleiding niveau D 
 

VN-soldaten kunnen ook meebouwen aan de 

wederopbouw van een land/gebied. 

 

5. Geef een definitie van wat een vredesmacht is en 

omschrijf wat deze precies doet. 

De vredesmacht is het leger van de VN. De soldaten 

komen uit de landen die lid zijn van de VN, ook uit 

Nederland. 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-

militairen, die je niet mag beschieten. 

 

6. Waarom en hoe zijn de vredesmissie in de loop der jaren 

veranderd? 

Steeds meer andere (regionale) organisaties voeren 

vredesmissies uit, niet alleen de VN-vredesmacht. Of 

regionale organisaties voeren vredesmissies uit samen 

met de VN-vredesmacht. Het idee hierachter is dat deze 

regionale organisaties de problemen in hun eigen gebied 

beter kennen en beter kunnen bestrijden. 

 

Eren van vredessoldaten 7. Welk doel heeft het Veteranen Platform de komende 

jaren, volgens dit tekstdeel, en waarom? 

Het Veteranen Platform wil bruggen en viaducten 

vernoemen naar Nederlandse VN-militairen die zijn 

gesneuveld tijdens vredesoperaties, om hen te eren. 

 

Na het lezen 

8. Voor het lezen van de tekst heb je je mening gegeven over de Verenigde Naties. Is na 

het lezen van de tekst je mening veranderd? Leg uit waarom wel/niet. 

Eigen antwoord. 

 

 

 De diepte in 

1. In 1945 kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Omdat niemand ooit 

nog zo’n grote oorlog wilde, werden de Verenigde Naties opgericht. 

2. Landen die geen lid zijn, zijn bijvoorbeeld: Antarctica, Kosovo, Palestina en 

Vaticaanstad. 

3. UNESCO is een van de organisaties van de VN, UNICEF is een van de 

programma’s.  

UNESCO houdt zich bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap, UNICEF met de 

rechten van kinderen. 

4. De VN heeft geen vaste militairen in dienst, omdat de organisaties zo gelijk en 

onafhankelijk mogelijk willen zijn. Daarom leveren steeds andere landen militairen 

aan voor de vredesmacht. 
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5. Macedonië: waarnemingsmissie 

Mali: vredeshandhavende missie 

6. Problemen die in dit gebied (bijvoorbeeld de buurlanden) afspelen. 

7. sneuvelen (regel 78) 

8. nabestaanden kunnen zijn: echtgenoten/echtgenotes, (klein)kinderen, 

(groot)ouders, andere familieleden. 

9. intergouvernementeel (regel 11) = waar verschillende regeringen bij betrokken 

zijn 

mondiaal (regel 12) = wat de hele wereld betreft 

essentieel (regel 17) = heel belangrijk 

waarborgen (regel 29) = ervoor zorgen dat iets gebeurt 

gepaard gaan met (regel 43) = samengaan met 

delegeren (regel 58) = een taak door iemand anders laten doen 

primair (regel 60) = als iets belangrijk is en op de eerste plaats komt 

het mandaat (regel 64) = opdracht die je van anderen krijgt om namens hen iets 

voor elkaar te krijgen 

ad hoc (regel 64) = voor dit speciale geval 

de coalitie (regel 64) = verbond tussen meerdere partijen 

gelegitimeerd (regel 66) = toegestaan, goedgekeurd 

de resolutie (regel 66) = het besluit 
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Werkblad Actief lezen 
 

Leesdoel: ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Aantekeningen bij de stukjes  

Noteer hieronder belangrijke informatie, onbekende woorden en eigen vragen. 

Bespreek bij elk stukje de sleutelvra(a)g(en) en schrijf het antwoord op. 

Inleiding 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: 

 

 

 

De Verenigde Naties 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: 

 

 

 

 

Vredesmissies 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 5: 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: 
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Eren van vredessoldaten 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 7: 

 

 

 

Na het lezen 

Antwoord op sleutelvraag 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 


