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Nieuwsbegrip over veteranen 
handleiding niveau C 
 

Handleiding niveau C 
 

 
 

 
Onderwerp Veteranen 
Strategie voorspellen 
Sleutelschema een mindmap maken 
Extra opdracht een keuze maken bij een dilemma 
Clib-score 75 
 

Bekijk met de leerlingen het filmpje van het programma ‘Veteraan in de klas’: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFNpL0lXD4Q (2:85) 
 

 
 

Voor elke leerling: 
● de tekst Van veteranen kun je veel leren (niveau C); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau C; 
● lege A4’tjes voor opdracht 1 en 2; 
● Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen); 
 

 

  

klassikaal/ 
groepjes 
 

 

Voorspellen en tekst lezen 
 
Deel de tekst nog niet uit! Lees en bespreek eerst de uitleg met de 
leerlingen. 
Deel de klas nu in in groepen van vier en geef iedere groep een leeg 
A4. Hierop tekenen de leerlingen de vorm van de placemat. Deel nu 
de tekst uit en geef de leerlingen de instructie om enkel de 
buitenkant van de tekst te bekijken (titel, tussenkopjes, plaatjes, 
bron). Iedere leerling voorspelt eerst voor zich het hoofdonderwerp en 
de deelonderwerpen en schrijft dit in het buitenste vak van de 
placemat. Vervolgens overleggen zij met hun groepsgenoten en 
schrijven zij hun gezamenlijke voorspelling in het middelste vak van 
de placemat. 
Na het opschrijven van de tekst lezen de leerlingen de tekst actief in 
groepjes. Wanneer zij de tekst hebben gelezen, bekijken zij nogmaals 
hun voorspelling. Ze omcirkelen alle voorspellingen die zij in de tekst 
hebben gevonden. Loop rond om een beeld te krijgen van de 
voorspellingen van de leerlingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFNpL0lXD4Q
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groepjes/ 
individueel 

 

Een mindmap maken:  
Bespreek de uitleg over het maken van een mindmap. Bij een 
mindmap maken de leerlingen een eigen visuele representatie van de 
tekst. Hierbij gebruiken ze woorden, kleuren, pijlen en tekeningen. Ze 
mogen er ook hun eigen kennis in verwerken. 
 

 
individueel/ 
groepjes 
 

Vragen over de tekst beantwoorden 
Laat de leerlingen in drietallen de vragen beantwoorden.  
Bespreek de antwoorden klassikaal na.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
klassikaal 

Wat zou jij beslissen? 
Op de website www.watzoujijbeslissen.nl kunt u een van de vier 
verschillende scenario’s downloaden, die leerlingen meenemen in een 
bepaald dilemma. Zo zijn zij bijvoorbeeld patrouillecommandant in 
Afghanistan, VN-waarnemer in Soedan of marinier-piratenvanger voor 
de kust van Somalië.  
Elk scenario biedt u een powerpoint, waarin leerlingen middels een 
filmpje eerst de situatie wordt geschetst. Vervolgens worden 
leerlingen telkens dilemma’s voorgelegd, die passen bij die situatie. 
Afhankelijk van hun keuzes krijgen zij telkens andere dilemma’s en 
film- en geluidsfragmenten voorgelegd. 
De dilemma’s sluiten aan bij vakken zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis, maatschappijleer, wereldoriëntatie en het themagebied 
burgerschap en sociale cohesie. 
Let op: Deze opdracht bevat voldoende stof voor een apart 
lesmoment. 

 

http://www.watzoujijbeslissen.nl/
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een ver van je bed show = iets waar je je helemaal niet mee bezighoudt 
de restrictie = iets dat je niet mag of kan doen 
het defilé = een grote optocht, meestal als eerbetoon 
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1. Je noemt een militair een veteraan als hij of zij op militaire missie in het buitenland 

is geweest. 
2. verstoken zijn van = het moeten missen 
3. het kroost = je kinderen 
4. Er is een plechtigheid in de Ridderzaal met koning Willem-Alexander, er worden 

onderscheidingen en medailles uitgereikt, er wordt een defilé (een soort grote 
optocht) gehouden met veteranen en er is een grote bijeenkomst op het Malieveld, 
waar veteranen en burgers elkaar kunnen ontmoeten. 

5. Voorbeeldantwoord: zij moeten hun verhaal goed en begrijpelijk kunnen vertellen, zij 
moeten weten hoe zij met kinderen/jongeren om moeten gaan. 

 
 
 


