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Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
opdrachten niveau C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actief lezen 

1. Lees de tekst actief. Noteer bij elk stukje tekst aantekeningen, zoals vragen die je bij 

de tekst hebt. Kom je woorden tegen die je niet (goed) kent? Onderstreep deze dan 

in de tekst. Let tijdens het actief lezen ook goed op de signaalwoorden in de tekst. Zij 

laten je zien welke verbanden er in de tekst zijn. In opdracht 3 beantwoord je vragen 

over verbanden in de tekst. 

 

2. Bij de tekst horen enkele sleutelvragen. Je vindt ze op de volgende pagina. 

Beantwoord na het lezen van elk stukje deze sleutelvragen. 

 
 
 

 

 

De Verenigde Naties 

Bijna iedereen kent ze wel: de Verenigde Naties. Maar wat doen die Verenigde Naties 

nou precies? En wat is de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties? De tekst 

van deze les gaat erover. 

 

Deze les 

Het actief lezen en de sleutelvragen in opdracht 1 helpen je om de tekst goed te 

begrijpen. 

In opdracht 2 maak je een mindmap bij de tekst.  

Bij opdracht 3 beantwoord je vragen over verbanden in de tekst. 

In opdracht 4 schrijf je een e-mail naar het Veteranen Platform, om een 

brug/viaduct in jouw stad of dorp voor te dragen om te vernoemen. 
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Sleutelvragen 

 

Tijdens het lezen 

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

 

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

Naties? Noem ten minste acht dingen. 

 

Gebouwen en vlaggen 3. Waar staan de belangrijkste gebouwen van de VN? 

 

4. Wat weet je na het lezen van dit stukje over de 

vlaggenparade bij de gebouwen? Noem twee dingen. 

 

Wat doet de VN? 5. Welke grote doelen heeft de VN? 

 

6. Wat is de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties? 

Noem vier dingen. 

 

Vredesmissies 7. Wat voor vredesmissies zijn er en wie organiseert die? 

 

8. Wat doen VN-soldaten nog méér? 

 

9. Leg in je eigen woorden uit wat een vredesmacht precies 

is en hoe je de soldaten van de vredesmacht kunt 

herkennen. 

 

Eren van vredessoldaten 

 

10. Waarom worden de komende jaren bruggen en viaducten 

vernoemd en naar wie worden ze vernoemd? 

 

Na het lezen 

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

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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 Een mindmap maken 

1. Lees de uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maak een mindmap over de Verenigde Naties en (Nederlandse) 

vredesmissies. Gebruik daarbij de informatie uit de tekst, maar 

voeg ook eigen informatie (zoals je eigen ervaringen, eigen 

mening) toe. 

 

 Vragen over verbanden in de tekst beantwoorden 

1.   Lees de uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met een mindmap maak je een overzicht van de inhoud van de tekst. Het lijkt op een 

woordweb, maar je maakt gebruik van kleuren, dunne en dikke lijnen en 

afbeeldingen. Zo maak je een mindmap: 

 

 Schrijf het onderwerp in het midden. 

 Schrijf de belangrijkste deelonderwerpen rondom het onderwerp. Zet hier een 

dikke gekleurde lijn onder. 

 Schrijf informatie die je belangrijk vindt bij deze deelonderwerpen. Zet hier 

dunnere gekleurde lijnen onder.  

 Gebruik tekeningen om je mindmap duidelijker te maken. 

 Gebruik verschillende kleuren. 

 

In een informatieve tekst heeft veel informatie met elkaar te maken: er zitten 

verbanden in de tekst. Bijvoorbeeld: oorzaken en gevolgen, redenen, voorbeelden. 

En zo zijn er nog meer soorten verbanden. Signaalwoorden helpen je om die 

verbanden te vinden. Om te zien welke signaalwoorden er zijn en waarnaar ze 

verwijzen, is het overzicht signaalwoorden erg handig. 

 

Ook op plaatsen waar geen signaalwoorden staan, kan sprake zijn van verbanden. 

Dat soort impliciete verbanden kun je toch doorzien door je voorkennis te 

gebruiken. Je kunt namelijk vaak een signaalwoord in deze zin invullen. 

 

Verbanden komen niet alleen voor tussen zinnen of binnen een zin, maar ook 

tussen tekstdelen. Een schrijver kan bijvoorbeeld een hele alinea gebruiken om een 

voorbeeld te geven van iets wat hij in de alinea daarvoor beweerd heeft. 

Als voor jou goed duidelijk is wat een tekstdeel te maken heeft met een vorig of 

volgend tekstdeel, begrijp je de tekst beter. 
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2. Beantwoord de volgende vragen over de verbanden in de tekst. Vraag je docent om 

het overzicht signaalwoorden als je dit handig vindt. 

a. Welke doel-middelrelatie vind je in de inleiding van de tekst? 

 

doel = ______________________________________________________ 

 

middel = ____________________________________________________ 

 

En welk signaalwoord hielp je hierbij? 

 

_________________________________________________________________ 

 

b. Lees regel 11-14 nogmaals. Wat is de reden dat het niet altijd lukt om 

compromissen te sluiten? 

 

_________________________________________________________________ 

 

Welk signaalwoord kondigde de reden aan? 

 

_________________________________________________________________ 

 

c. Welk gevolg vind je in regel 27? 

 

_________________________________________________________________ 

 

d. Lees regel 47-48 nogmaals. Wat is de reden dat VN-soldaten tijdens een 

vredesmissie soms vechten?   

 

_________________________________________________________________ 

 

e. Waar is het repareren van wegen een voorbeeld van (regel 50)? 

 

_________________________________________________________________ 

 

f. Waarom worden VN-soldaten ook wel blauwhelmen genoemd?  

 

_________________________________________________________________ 

 

Welk signaalwoord hielp je bij het vinden van het antwoord? 

 

_________________________________________________________________ 

 

g. Wat kondigt het signaalwoord zo in regel 59 aan? 

 

_________________________________________________________________ 
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h. Welke tegenstelling beschrijft militair historicus Rein Bijkerk in het laatste deel 

van de tekst? 

 

_________________________________________________________________ 

 

  Een brug/viaduct voordragen 

In de tekst heb je gelezen dat het Veteranen Platform de komende jaren bruggen en 

viaducten wil vernoemen naar militairen die zijn gesneuveld tijdens VN-vredesoperaties.  

 

Ga in jouw omgeving op zoek naar een brug die of een viaduct dat in aanmerking zou 

kunnen komen om vernoemd te worden. Dit mag in jouw stad of dorp zijn, maar ook in 

jouw omgeving (bijvoorbeeld bij een snelweg bij jou in de buurt). Maak een foto van de 

brug die / het viaduct dat je geselecteerd hebt. 

 

Bedenk argumenten waarom juist deze brug of viaduct (of ecoduct of aquaduct) 

vernoemd zou moeten worden. Voorbeeldargumenten kunnen zijn: 

- er komen dagelijks veel mensen langs; 

- deze brug kan wel iets extra’s gebruiken; 

- dit viaduct ligt op een mooie locatie, in de natuur. 

 

Schrijf een e-mail naar het Veteranen Platform, waarin je jouw brug/viaduct voordraagt 

om te vernoemen. Bouw je e-mail als volgt op: 

 

- inleiding: vertel wie je bent en waarom je deze e-mail schrijft; 

- midden: vertel je argumenten waarom je deze brug /dit viaduct voordraagt om te 

vernoemen; 

- slot: sluit je e-mail af met de wens dat jouw brug/viaduct vernoemd gaat worden. 

 

Denk verder aan hoe je een e-mail op de juiste manier vormgeeft.  

 

Je mag je e-mail ook echt versturen! Dat kan naar het volgende adres: 

educatie@veteraneninstituut.nl. Vermeld in de onderwerpregel: e-mail aan Veteranen 

Platform – Nieuwsbegrip. 

 

Foto: Margreet Gort (RTV Drenthe) 

Ecoduct vernoemd naar Marc Harders 

 

mailto:educatie@veteraneninstituut.nl

