
Veteranen
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen 
en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt ruim 
111.000 veteranen. 350 van hen delen hun ervaringen 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 persoonlijke verhaal 
te delen met jongeren. 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.” (Leerling, havo3)

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 
de vrede? Hoe is het om lang je familie niet te zien? Wat is rechtvaardig? 

Leerlingen die ademloos luisteren, 
enthousiast met elkaar in gesprek 
gaan en een waardevolle ervaring 
rijker het lokaal verlaten. Dat beeld 
herkennen veel docenten, 
die hun les hebben verreikt 
met een gastles van 
Veteraan in de Klas. 

 

Inleven en nadenken

“  Onderwijs dat uitdaagt om je in te leven in ervaringen  
en gevoelens van de ander en na te denken over  
vredesmissies en oorlogssituaties, burgerschap en  
democratische waarden”

Over grenzen gaan

Help je een gewonde man langs de kant van de weg, of is 
het een valstrik van de Taliban? Hoe vang je piraten bij 
Somalië zonder de gijzelaars te schaden? Ben je bereid om 
over je eigen grenzen heen te gaan om je doel te bereiken? 

Positie in het 
onderwijs
Een gastles van Veteraan in de Klas sluit 
naadloos aan bij verschillende vakken, 
zoals  loopbaan- en burgerschapsvor-
ming, levensbeschouwing, geschiedenis, 
maatschappijleer en filosofie. Een les 
past ook goed bij (maatschappelijke) 
thema’s, zoals oorlog en vrede, pesten,
4 en 5 mei en respect.

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

  (Docent vmbo-kader)

Ben jij bereid om je eigen 

veiligheid op te geven om een 

ander te beschermen? 

Elke veteraan moet tijdens een missie 
keuzes maken.  Vaak moet er in korte 
tijd een beslissing worden genomen, 
die bepalend kan zijn voor leven of 
dood. 

Dit soort afwegingen en dilemma’s staan 
centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’ Door het 
behandelen van de dilemma’s ervaren de 
leerlingen hoe moeilijk dit is. Dit geeft een 
concrete uitvoering aan het thema burger-
schap. Ze oefenen kritische denkvaardig-
heden en zien de gevolgen van de 
verschillende keuzes, ook na de missie.

Keuzes
maken

Uitvoering
Een veteraan in de klas is een mooie aanvulling op het dilemmaprogramma. 
De gastspreker deelt zijn of haar eigen verhaal, bespreekt uiteenlopende vragen,
kan vanuit eigen ervaring toelichting geven op de dilemma’s en de dialoog in de klas 
begeleiden. Het is voor docenten ook mogelijk om het programma zelf te behandelen.

Meningsvorming
U laat de leerlingen binnen verschillende vakken nadenken over goed en fout, het 
maken van keuzes, de gevolgen daarvan en draagt bij aan hun meningsvorming.

Het programma past binnen verschillende domeinen van burgerschapsvorming. 
Zoals bij democratie, participatie of identiteit. Maar ook bij geschiedenis of het 
thema vrede en veiligheid. De dilemma’s brengen de echte wereld in de klas.

Meer informatie: watzoujijbeslissen.nl

Keuzes maken

Wat zou jij 
beslissen?



Missiekaart
Wilt u leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs voorbereiden op een 
gastles? Neem een kijkje op: missiekaart.veteranendag.nl en maak samen met 
veteranen online een reis langs hun herinneringen. 

Voorbereiden 
op een 
gastles

Veteraan in 
de Klas
Betekenisvol 
onderwijs!

Wat zou jij 
beslissen?
Dilemmaprogramma

Dilemmaprogramma

Als u een Veteraan in de Klas wilt combineren met het 
dilemmaprogramma ‘Wat zou jij beslissen?’, 
dan kunt u het programma inzien en gratis downloaden via 
www.watzoujijbeslissen.nl. Een simpele registratie volstaat. 
Ook is het goed mogelijk om zelf als docent met de 
scenario’s aan de slag te gaan. 

Een reis langs 
herinneringen

Willem van Lanschotlaan 1 
Postbus 125 / 3940 AC Doorn  
T: 088 334 0050 
E: info@veteraneninstituut.nl  
Facebook.com/Veteraneninstituut
Twitter.com/Vi_Doorn
Instagram.com/veteraneninstituut
veteraneninstituut.nl

Veteraan in de Klas

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: veteraanindeklas.nl
E: educatie@veteraneninstituut.nl 
T: 088 334 00 92
A: postbus 125 / 3940 AC Doorn

Voor wie? 

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

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

Musea
Veteraan in de Klas werkt samen met verschillende 
musea. Bekijk de website voor meer informatie.


