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Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2020) 
opdrachten niveau D 

 Actief lezen  

1. Lees de uitleg. Oriënteer je op de tekst en de opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het lezen 

Beantwoord de volgende vragen voor het lezen van de tekst: 

 

 Wat zijn de Verenigde Naties en wat doen ze? 

 Welke rol speelt Nederland in de Verenigde Naties? 

 Kun je één of meer VN-vredesmissies noemen waarin Nederland nu deelneemt, of 

in het verleden aan heeft deelgenomen? 

 Wat vind je zelf van de Verenigde Naties en hun vredesmissies? 

 

Actief lezen 

 

 Je gaat de tekst nu actief lezen. Bedenk per tekstdeel waar dat deel over gaat en of 

je begrijpt wat de hoofdzaken zijn. Noteer de belangrijkste informatie en eventuele 

vragen die je hebt in trefwoorden (korte steekwoorden) in de kantlijn van de tekst. 

Let ook goed op de verbanden in de tekst.  

 Na het lezen van de tekst beantwoord je de sleutelvragen bij de tekst. Die staan op 

pagina 2.  

De tekst die je gaat lezen gaat over de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hebben 

een belangrijke rol in de wereld, maar wat ze precies doen en wat de rol van Nederland 

is binnen de Verenigde Naties is niet altijd bij iedereen bekend. In de tekst lees je hier 

meer over. 

 

Overzicht van de opdrachten: 

Opdracht 1 is gericht op het actief lezen van de teksten.  

 

In opdracht 2 maak je een mindmap bij de tekst.  

 

In opdracht 3 beantwoord je enkele denkvragen over de tekst. 

 

Bij opdracht 4 schrijf je een aanbevelingsbrief. 
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Sleutelvragen 

 

Tijdens het lezen 

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

 

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

Naties? Probeer zo compleet mogelijk te zijn. 

 

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

vredesmissies precies in? 

 

4. Wat doen VN-soldaten nog méér? 

 

5. Geef een definitie van wat een vredesmacht is en 

omschrijf wat deze precies doet. 

 

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

veranderd? 

 

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

jaren, volgens dit tekstdeel? 

 

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. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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  Een mindmap maken 

De tekst gaat over het hoofdonderwerp De Verenigde Naties en 

behandelt verschillende deelonderwerpen. In deze opdracht maak 

je een mindmap bij de tekst maken. Ga als volgt te werk: 

- Neem een apart blaadje en noteer het hoofdonderwerp van 

de tekst (Verenigde Naties) in het midden. 

- Bepaal de verschillende deelonderwerpen en schrijf die om het hoofdonderwerp 

heen. 

- Noteer bij elk deelonderwerp (kort!) de informatie die hierover in de tekst te 

vinden is. 

- Noteer (en/of teken) bij de deelonderwerpen ook wat je zelf er nog over weet, of 

wat je eigen mening is. 

- Indien mogelijk: wissel je schema (digitaal) met een van je medeleerlingen uit. 

Komt jullie schema overeen? Hebben jullie nog aanvullingen voor elkaar?  

 

 De diepte in 

1. Lees regel 9-10 nogmaals. Waarom werd de VN juist in 1945 opgericht, denk je? 

2. In regel 14-15 lees je dat vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land lid is 

van de VN. Kun je een land bedenken dat dat niet is? 

3. Lees regel 19-26 nogmaals. Wat is het verschil tussen de UNESCO en UNICEF? Noem 

twee dingen. 

4. Waarom heeft de VN zelf geen militairen in dienst (regel 49), denk je? 

5. In regel 53-57 vind je twee voorbeelden van vredesmissies waaraan Nederland 

deelnam/deelneemt. Onder wat voor soort vredesmissies vallen deze missies? (Lees 

regel 33-44 nog eens terug.) 

6. Wat bedoelt de tekst met problemen in hun eigen achtertuin (regel 61)? 

7. Welk synoniem voor het woord omkomen (regel 75) vind je verderop in dit 

tekstdeel? 

8. Noem één of twee voorbeelden van wat nabestaanden kunnen zijn (regel 80).  

9. In de tekst vind je enkele lastige woorden. Wat betekenen ze? Probeer de betekenis 

eerst te achterhalen met behulp van de tekst. Lukt het niet? Zoek de woorden dan 

op in een (online) woordenboek. 

 

intergouvernementeel (regel 11) = 

 

mondiaal (regel 12) = 

 

essentieel (regel 17) = 

 

waarborgen (regel 29) = 

 

gepaard gaan met (regel 43) = 

 

delegeren (regel 58) = 
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primair (regel 60) = 

 

het mandaat (regel 64) = 

 

ad hoc (regel 64) = 

 

de coalitie (regel 64) = 

 

gelegitimeerd (regel 66) = 

 

de resolutie (regel 66) = 

 

 Een e-mail schrijven 

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.  

 

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

voordraagt om te vernoemen. Gebruik de juiste conventies voor een e-mail en bouw 

je e-mail goed op, met een inleiding, middenstuk en een slot. 

 

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 
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