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Het educatieve programma ‘Veteraan 
in de Klas’ wordt aangeboden door het 
Veteraneninstituut onder auspiciën van het 
Nationaal Comité Veteranendag. 

Like en volg Veteraan in de Klas

   veteraanindeklas

   #veteraanindeklas

Veteraan in de Klas

Voor wie?
Voor leerlingen van het
- basisonderwijs (groep 7 en 8) 
- voortgezet onderwijs
- middelbaar onderwijs
- hoger onderwijs

Wat zijn de kosten?
Een gastles van een veteraan is gratis.
 

Heeft u behoefte aan meer informatie of 
wilt u ook een veteraan in de klas? 

Neem contact op met het 
Veteraneninstituut..
W: veteraneninstituut.nl
E: educatie@veteraneninstituut.nl 
T: 088 334 00 92
A: postbus 125 / 3940 AC Doorn

Let op:
Vraag tijdig (minimaal 4 weken van te 
voren) een gastspreker aan.



Samen met de Stichting Leerplan Ontwikke-
ling heeft het Veteraneninstituut een educa-
tieve handleiding ter beschikking gesteld ter 
voorbereiding op een gastles. Download de 
pdf ‘educatief arsenaal’ op slo.nl. 

“De les sloot prima aan bij de belevings-
wereld van de leerlingen.”

(Jamal, docent groep 7)

Doelen
Een veteraan in de klas ondersteunt u bij het 
behalen van de door de SLO vastgestelde  
kerndoelen. Een veteraan in de klas;

-  geeft leerlingen waardevolle lessen mee 
over de ontwikkelingen in de wereld, zowel 
uit het verleden als het heden;

-  daagt leerlingen uit om betekenisvolle 
vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen en daarover een 
beargumenteerd standpunt in te nemen.

-  leert leerlingen verbinding te leggen tussen 
gebeurtenissen uit de 20e eeuw (vredes-
missies) en hedendaagse ontwikkelingen, 
zoals de inzet van militairen door de Ne-
derlandse overheid, Europa en de politieke 
overwegingen daarbij;

-  maakt leerlingen bewust van de consequen-
ties die keuzes met zich meebrengen;

Het zet je aan het denken
Tijdens een gastles gaat een veteraan met 
de leerlingen in gesprek over uiteenlopende 
vragen; hoe is het om als militair lang van huis 
te zijn in een risicovol gebied? Wat doet een 
oorlogssituatie met een mens? Wat heb je zelf 
over voor vrede? Hoe is het om je familie lang 
niet te zien? Wat is rechtvaardig?

Voortgezet onderwijs
Bent u docent in het voortgezet onderwijs? 
Overweeg dan om een gastles te combineren 
met het gratis interactieve dilemmaprogram-
ma ‘Wat zou jij beslissen?’.

Militairen worden tijdens en na hun uitzending 
geconfronteerd met bijzondere omstandighe-
den. Ze nemen in een fractie van een seconde 
een beslissing met mogelijk vergaande 
gevolgen. 

Leer uw leerlingen aan de hand van verschil-
lende interactieve scenario’s om te gaan met 
dilemma’s. Laat hen nadenken over de gevol-
gen van hun keuzes. Meer informatie over 
het dilemmaprogramma? Ga naar: 
watzoujijbeslissen.nl.

“De menselijke kant wordt belicht. 
Het heeft echt impact.” 

(Kees, docent VMBO kader)

Positie in het onderwijs
Een gastles van Veteraan in de Klas sluit 
naadloos aan bij uiteenlopende vakken en 
opleidingen, bijvoorbeeld PABO, verpleeg-
kunde, culturele maatschappelijke vorming, 
loopbaan- en burgerschapsvorming, levens-
beschouwing, geschiedenis en filosofie. 
Een les past ook goed bij uiteenlopende 
(maatschappelijke) thema’s, zoals oorlog 
en vrede, pesten en 4 en 5 mei.

Leerlingen die ademloos luisteren, 
enthousiast met elkaar in gesprek 
gaan en een waardevolle ervaring 
rijker het lokaal verlaten. Dat is het 
beeld dat veel docenten, die deel-
nemen aan Veteraan in de Klas, 
herkennen.

Veteranen
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met 
vandaag de dag zetten mannen en vrouwen 
zich als militair in in dienst van de vrede. 
Nederland telt ruim 115.000 veteranen. 
Driehonderdvijftig van hen delen hun erva-
ringen met leerlingen. 

Veteraan in de Klas
Leerlingen maken tijdens een gastles kennis 
met iemand die als militair diende tijdens 
een oorlog of vredesmissie, bijvoorbeeld in 
Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan. 
De veteraan is uitstekend in staat het per-
soonlijke verhaal te delen met jongeren, dit 
uiteraard altijd met respect voor de normen 
en waarden waar de school voor staat.

“Ik dacht dat oorlog een avontuur was, 
maar nu lijkt het me heel erg om 

mee te maken.”
(Annemarie, Havo 3)

-  gaat in een veilige leeromgeving de dialoog 
met uw leerlingen aan over maatschappe-
lijke kwesties. Hij of zij brengt verschillen en 
overeenkomsten in cultuur en leefwijzen in 
beeld gaat hierover  met uw leerlingen in 
gesprek, leert hen respect te hebben voor 
elkaar. Dit draagt ook bij aan het relativeren 
van hun eigen leven vergeleken met de rest 
van de wereld. 

-  laat leerlingen het belang inzien van het 
bestaan van mensenrechten en waarom 
internationale samenwerkingen waardevol 
zijn. 

Het delen van verhalen houdt het verleden 
levend. Nodig ook een veteraan uit in uw klas
en bezorg uw leerlingen een waardevolle 
ontmoeting. 
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