
Veteraan in de Klas

‘Watzoujijbeslissen’ is zeer geschikt om te combineren met een gastles 

van een veteraan in de klas. De veteraan deelt het eigen, persoonlijke 

verhaal, bespreekt uiteenlopende vragen en kan vanuit eigen ervaring 

toelichting geven op de dilemma’s en de discussie begeleiden. De inzet 

van een veteraan-gastdocent is kosteloos.

Wat zou jij 
beslissen?
Lespakket op basis van 
dilemma’s, ervaren  
door Nederlandse 
veteranen

Colofon
Het programma is ontwikkeld in 

opdracht van het Nationaal Comité 

Veteranendag – www.veteranendag.nl, 

in samenwerking met:

•  Veteraneninstituut –

www.veteraneninstituut.nl

•  Bitfactory – www.bitfactory.nl

Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en 

Veteranen  zorg  – www.vfonds.nl en de 

Stichting Nederlandse Industrie voor 

Defensie en Veiligheid – www.nidv.eu 

hebben fi nancieel ondersteund.

Gebruiken?
Dat kan heel eenvoudig. U kunt het programma inzien en gratis 

downloaden via www.watzoujijbeslissen.nl. Een simpele registratie 

volstaat en dan kunt u met de scenario’s werken.  

Wilt u kosteloos een Veteraan in de Klas bij de dilemma’s, of apart 

daarvan? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl  en vul het 

aanvraagformulier in. 

Heeft u vragen over het programma of andere educatieve 

mogelijkheden? Stel die via educatie@veteraneninstituut.nl 

Voor wie? 
Het lespakket is ontwikkeld voor alle leerlingen in het 
voortgezet onderwijs, zowel vmbo, als havo/vwo en 
mbo/hbo.  

Het is ook mogelijk om voor andere geïnteresseerde groepen of bij 

speciale thema’s (delen van) het programma in te zetten. Dit kan in 

overleg met de afdeling educatie van het Veteraneninstituut. 
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Vier
dilemma’s 

Bij ieder dilemma vormen de 
afwegingen van Nederlandse 
militairen of hun thuisfront  het 
uitgangspunt. De leerling kruipt 
in de huid van hen en komt voor 
dezelfde – moeilijke – keuzes 
te staan. 

Luchtsteun inroepen wanneer je onder vuur ligt met 
het risico op burgerslachtoffers?  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?

Elke veteraan heeft met dilemma’s te maken tijdens de missies. 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 

krijgen de leerlingen inzicht in de soort, de moeilijkheidsgraad en de 

gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie.

Uruzgan

Je bent commandant van een eenheid 

en op een risicovolle patrouille. Welke 

beslissingen neem je onderweg, 

rekening houdende met je opdracht, 

de eigen veiligheid en de zorg voor de 

bevolking?

Piratenmissie

Je jaagt op piraten voor de kust van 

Somalië.  Een dreigende situatie dient 

zich aan en je moet een verdacht schip 

aanhouden. Hoe ga je dat doen, wat 

zijn de risico’s? 

Soedan

Je bent als waarnemer van de 

Verenigde Naties in Soedan. Je 

observeert de situatie en rapporteert 

daarover aan de VN. Hoe ga je om met 

de bedreigende en chaotische situaties 

die je aantreft?  

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. 

Tegelijk kunt u verbanden leggen met de actualiteit en een 

discussie starten. Het dilemmaprogramma draagt bij aan 

meningsvorming en ethische bewustwording. 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.   

Zonder zorgen?

Na zijn laatste missie doet je vader 

anders. Hij is zichzelf niet meer, 

misschien heeft hij een trauma 

opgelopen. Is dat jouw probleem? Hoe 

ga je daar mee om? 

Wat zou jij 
beslissen?

Zet leerlingen 
aan het 
denken
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