
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Veteraan in de Klas’ 
Factsheet 

 

Inleiding 
Het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’ maakt deel uit van een breder educatieve 

programma van het Nationaal Comité Veteranendag. Het Veteraneninstituut voert dit programma uit 

sinds 2005, lange tijd onder de naam ‘Verhalen van Veteranen’. Veteranen van uiteenlopende 

oorlogen en vredesmissies bezoeken als gastspreker scholen en gaan in gesprek met leerlingen over 

hun uitzending en wat het betekent om veteraan te zijn. Hierbij komen thema’s aan bod die ook voor 

andere (jonge) burgers relevant zijn. Het is een vorm van levend en bevraagbaar 

geschiedenisonderwijs dat zijn kracht ontleent aan de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen 

en de gevolgen daarvan. Leerlingen in de leeftijdsgroep 10-18 jaar vormen de belangrijkste doelgroep 

van het educatief programma, maar ook studenten van het hoger en wetenschappelijk onderwijs 

behoren tot de doelgroep. 

 

Onderdeel veteranenbeleid 
‘Veteraan in de Klas’ past naadloos binnen de doelstelling van het veteranenbeleid om door het 

vergroten van de maatschappelijke bekendheid met oorlogs - en uitzendervaringen de zichtbaarheid 

en waardering voor veteranen in de samenleving te bevorderen. Om de band tussen veteranen en de 

(school)jeugd en tussen de Nederlandse Veteranendag en het onderwijsproject te benadrukken zijn 

vijftig leerlingen uit het onderwijsproject jaarlijks speciale gasten op de Nederlandse Veteranendag. 

Hun aanwezigheid en rol in de Ridderzaal en op het Binnenhof leveren tal van positieve reacties op. 

Tevens zijn er jaarlijks acht leerlingen betrokken bij de medailleparade op het Binnenhof. 

 

Educatief materiaal 
Binnen het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’ staat het persoonlijke verhaal van de 

veteraan centraal. Sinds 2005 is echter ook gewerkt aan educatief materiaal ter voorbereiding of 

ondersteuning van de gastlessen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft met steun van het 

Veteraneninstituut een handreiking voor scholen en docenten ontwikkeld. Dit Educatief Arsenaal bevat 

achtergrondinformatie, lesmateriaal en werkvormen die de docent kan gebruiken om het educatieve 

en didactische rendement van het bezoek van de veteraan te vergroten. 

 

 In 2010 is onder auspiciën van het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag verder het rijk 

geïllustreerde overzichtsboek Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen 

verschenen. Dit boek wordt aan deelnemende scholen ter beschikking gesteld. Scholen die het 



complete lespakket bestellen, krijgen ook toegang tot de interactieve website 

www.watzoujijbeslissen.nl, aan de hand waarvan scholieren vier scenario’s met dilemma’s voor 

uitgezonden militairen en veteranen kunnen doorlopen. Daarnaast krijgen alle leerlingen het stripboek 

‘10 veteranen, 10 verhalen’ dat het Nationaal Comité Veteranendag in oktober 2014 beschikbaar 

stelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastsprekers 
Er staan eind 2014 ongeveer 300 veteranen ingeschreven als gastspreker. Daarvan zijn er zo’n 40 

ook regiocoördinator; zij zorgen voor acquisitie naar scholen. De gastsprekers hebben gediend bij één 

van de vier krijgsmachtdelen. Het zijn veteranen, sterk variërend in leeftijd, die hebben gediend tijdens 

verschillende oorlogen of vredesmissies, van de Tweede Wereldoorlog tot de recente missies zoals in 

Afghanistan. De gastsprekers dragen op vrijwillige basis bij aan ‘Veteranen in de Klas’, met als 

motivatie: 

 

• het overdragen van (levende) geschiedenis; 

• het delen van oorlogs- en uitzendervaringen en praten over de betekenis daarvan; 

• bijdragen aan het maatschappelijk besef dat vrede en veiligheid een prijs had en heeft. 

 

Veteranen die zich hebben aangemeld als gastspreker, volgen sinds 2009 voorafgaand aan hun 

eerste schoolbezoek een training waarin didactiek, de opbouw van een gastles, de ontwikkelingsfasen 

van kinderen en de inrichting van het hedendaags onderwijs aan bod komen. Op 

terugkombijeenkomsten vindt een evaluatie plaats om de kwaliteit van de gastlessen te vergroten. 

 

Resultaten 

Tabel: Aantal schoolbezoeken  

Schooljaar Aantal 

gastoptredens 

Bereikte 

leerlingen 

Waarvan buiten 

schoolverband 

2010-2011 330 8.268 525 

2011-2012 470 11.702 2.314 

2012-2013 570 14.267 3.303 

2013-2014 1.015 23.371 5.227 

 

De belangstelling voor het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’ is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. Door het stijgend aantal schoolbezoeken zijn steeds meer leerlingen bereikt: van 2.635 

leerlingen in het schooljaar 2008-2009 tot ruim 23.000 in het schooljaar 2013-2014. Het is de ambitie 

om in het schooljaar 2016-2017 maar liefst 70.000 leerlingen te bereiken. 

 



Ongeveer 65% van de schoolbezoeken vond plaats in het basisonderwijs (groepen 7 en 8), de overige 

bezoeken binnen het voortgezet of hoger onderwijs. Sinds enkele jaren worden ook regelmatig 

gastlessen gegeven op andere plekken dan op scholen, zoals in een museum of op een 

festivalterrein. Daarnaast bereikt het educatief programma buiten de doelgroep van scholieren ook de 

nodige toehoorders bij Rotary Clubs, vrouwenverenigingen, kerkgenootschappen etc. 

 

De voortdurende evaluatie van ‘Veteraan in de Klas’ toont aan dat scholen en leerlingen de 

gastlessen zeer waarderen. Deze voorzien duidelijk in een behoefte. De leerlingen steken er veel van 

op, over oorlog en vrede, over de recente (militaire) geschiedenis en over wat het betekent om 

uitgezonden te worden en veteraan te zijn. Daarnaast helpt het programma scholen om te voldoen 

aan de wettelijke opdracht (sinds 2006) om lessen in burgerschapsvorming te verzorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor nadere informatie over het educatieve 

programma ‘Veteraan in de Klas’ kunt u de website www.veteraneninstituut.nl en 

www.veteranendag.nl bezoeken. Het educatief team van het Veteraneninstituut is ook te bereiken via 

088-334 00 50 (tel) of educatie@veteraneninstituut.nl (e-mail). 

 

Deze factsheet is een uitgave van het Veteraneninstituut 

December 2014. 


