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Op 23 februari viel Rusland, Oekraïne binnen. 

Een artikel in De Correspondent van de 25e, slaat de spijker op zijn kop wat betreft
de rol van de docent in een uitzonderlijke, impactvolle gebeurtenis als de oorlog die
op dit moment begonnen is in Oekraïne. 

Wil je het onderwerp samen met studenten of leerlingen nog verder bespreken, dan
kan dit natuurlijk ook. Denk wel goed na over je doel dat je met de les wil bereiken
en hoe je dit gaat aanpakken.   

Luister naar de geluiden uit de groep; welk gevoel overheerst, welke vragen hebben
zij? Besteed hier eerst aandacht aan, voordat je het onderwerp verder gaat
uitdiepen.

Merk je dat studenten er meer over willen weten en zich willen uiten, bekijk dan onze
lestips op de volgende pagina's. 

Je vindt hier ideeën voor de verschillende AVO-vakken. Met deze lesideeën en
achtergrondartikelen, kun je laagdrempelig aan de slag met de actualiteit van deze
week: het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Je kunt vooraf onderstaand artikel uit De Correspondent lezen door erop te klikken of
door de code te scannen. De tweede code bevat de podcast 'Lang verhaal kort:
Waarom Poetin vol voor Oekraïne gaat', van de NOS.
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Johannes Visser - De Correspondent

https://decorrespondent.nl/13156/wat-een-leraar-kan-doen-als-er-oorlog-uitbreekt/1045283668-6a749a6d
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/lang-verhaal-kort/id1555232129?i=1000552232758


Burgerschap

Verdeel de klas in groepjes.
Geef ieder groepje een vraag die met de oorlog te maken heeft. Denk
bijvoorbeeld aan vragen als: wat ging er vooraf aan deze oorlog, dus wat is de
reden voor de aanval? Welke financiële gevolgen heeft de oorlog? Welke invloed
heeft de oorlog op de import en export van goederen, zoals bijvoorbeeld gas?
Wat doet deze oorlog met het gevoel van veiligheid binnen Europa? Zijn andere
landen bang dat zij de volgende zijn? Wat doet angst met je gezondheid? 
Maak daarna samen met de klas een overzicht van de oorzaken en gevolgen
van de oorlog. Hiermee breng je het conflict samenhangend in beeld. 
Bespreek vervolgens het complete plaatje met de leerlingen/studenten en vraag
hen naar hun eigen gevoel bij deze oorlog. Zijn ze bang? Denken ze dat het snel
eindigt? Hoe zien zij de toekomst voor zich?

Op 23 februari viel Rusland, Oekraïne binnen. Een onderwerp dat veel besproken zal
worden de komende weken, maar weten studenten wel wat hieraan voorafging?
Waarom is de oorlog ontstaan en... hoe nu verder?

De bovenbouw havo/vwo en mbo-4 studenten kun je zelf onderzoek laten doen naar
de historie van het conflict. Laat hen met een topografische kaart de
burgerperspectieven uitbeelden of laat hen een tijdlijn maken met de
voorgeschiedenis van het conflict. Waarom is er nu oorlog? Laat ze dit kort aan
elkaar presenteren en ga vervolgens in gesprek over de toekomst. Hoe kan de oorlog
eindigen? Wat wil Poetin bereiken met de aanval? 

Onderbouwleerlingen, vmbo-leerlingen en mbo-2 en 3 studenten kun je meer
gestuurd aan de slag laten gaan. 

Je kunt onderstaand artikel over de jaren voorafgaand aan de inval gebruiken als
achtergrondinformatie door erop te klikken of door de code te scannen. 

Op NOS.nl/videos vind je ook nog veel overzichtsvideo's van de oorlog. Bedenk van
tevoren goed welke video's je wel/niet kunt laten zien in de klas.

https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6185534/zo-verliep-het-conflict-tussen-oekraine-en-rusland-de-afgelopen-jaren.html
https://nos.nl/sport/videos


Op 23 februari viel Rusland, Oekraïne binnen. Een onderwerp dat veel besproken zal
worden de komende weken, maar wat doet deze oorlog met de
leerlingen/studenten? Zijn ze bang of vinden ze het vooral heftig?

Je kunt dit onderwerp in stapjes met ze bespreken.

Eerst kun je ze over hun gevoel laten praten. Wat maakt deze oorlog bij hen los? Zijn
ze bang, boos of vinden ze het vooral heftig of hebben ze niet goed in de gaten wat
er precies gaande is? Maak het bespreekbaar en luister vooral naar hen. Misschien
hebben ze wel vragen voor jou als docent om beter te weten te komen wat er
gebeurt in Oekraïne.

Probeer het onderwerp daarna wat dichterbij te brengen als hier ruimte voor is.
Bedenk altijd vooraf of jouw klas hiervoor openstaat en of je dit onderwerp verder
kunt bespreken.

Stel dat Nederland dreigt in conflict te raken met een ander land, wat zouden
leerlingen/studenten dan doen, denken ze? Hoe gaan ze dus om met angst? Wat
doet dit met een mens? Zouden ze nog naar school gaan, denken ze nog na over
hun toekomst, laten ze alles vallen en gaan ze alleen nog maar plezier maken,
zouden ze vluchten, gaan ze extra veel tijd doorbrengen met vrienden en familie of
misschien iets heel anders? 

Betrek het daarna op henzelf. Wat doen zij als ze in conflict zijn geraakt met iemand?
Welke houding nemen ze aan? Wat doen ze, wat zeggen ze? Hoe lossen ze het
conflict weer op? 

Laat ze daarna een recent voorbeeld noemen van een conflict met iemand. Laat ze
de situatie omschrijven. Met wie was het conflict, hoe is het ontstaan, waarom botste
het zo? Hoe voelde de leerling/student zich op dat moment? Wat deed hij (of de
ander) om het op te lossen? Wat heeft het hem geleerd? 

Wil je echt bespreken wat oorlog met een jongere doet, beluister dan onderstaande
podcast van HUMAN - De Publieke Tribune. Deze is met name geschikt voor de
bovenbouw en het mbo. 

Loopbaanbegeleiding

https://www.human.nl/de-publieke-tribune/luister/overzicht/aflevering-14.html


Op 23 februari viel Rusland, Oekraïne binnen. Een onderwerp dat veel besproken zal
worden de komende weken, maar wat willen zij hier nog over weten? Welke vragen
zouden zij aan een correspondent in Oekraïne of bijvoorbeeld een leeftijdsgenoot
daar willen stellen?

Laat leerlingen/studenten eerst hun zegje doen. Wat leeft er onder hen, wat willen ze
kwijt?

Vertel daarna het doel van de les: een interview opstellen met vragen die je aan een
Nederlandse correspondent of een leeftijdsgenoot in Oekraïne zou willen stellen.

Om dit onderwerp te introduceren, kun je eerst het interview met correspondent
Michiel Driebergen lezen door de QR-code te scannen of door erop te klikken.

Wat voor soort vragen worden er gesteld? Open of gesloten? Waarom? Met welk
doel?

Wat willen zij na het lezen van deze vragen nog meer weten van Michiel Driebergen,
andere correspondenten in Oekraïne of bijvoorbeeld leeftijdsgenoten? 

Laat leerlingen/studenten een interview opstellen met vragen over de historie van
het conflict, de huidige situatie, hoe inwoners van Rusland en Oekraïne het conflict
ervaren, hoe zij naar de toekomst kijken, enz. 

Laat hen ook nadenken over de soorten vragen die ze stellen.

Bespreek samen de vragen en probeer ze vervolgens in groepjes online te laten
zoeken naar antwoorden op deze vragen. Wil je het nog echter maken, stuur dan de
vragen op naar Nederlandse correspondenten, zoals Michiel Driebergen en vraag
hen om een reactie.

Nederlands

https://www.trouw.nl/buitenland/correspondent-michiel-driebergen-is-charkov-ontvlucht-de-meeste-oekrainers-kunnen-niet-weg~ba5887c7/


Laat leerlingen/studenten vervolgens eerst tien minuten schrijven over de invloed van
deze situatie op hen.
Houd daarna samen een groepsgesprek waarbij je samen spreekt over de situatie van
hun leeftijdsgenoten in het getroffen gebied. Hoe ervaren zij de oorlog? Wat doen zij op
dit moment? Wat kan nog? Wat willen zij nog?
Laat ze tot slot een brief schrijven naar het Europees Jeugdparlement waarin ze advies
geven / vragen om in actie te komen voor leeftijdsgenoten in Oekraïne. Hoe kunnen zij
geholpen worden?

een fill-in-the-gap oefening maken waarbij je aandacht besteedt aan woordassociaties
en synoniemen;
leerlingen/studenten in eigen woorden laten vertellen waar deze teksten over gaan;
moeilijke woorden laten noteren. Vervolgens geeft iedereen zijn blaadje door aan de
buurman en die probeert dan de betekenis erbij te schrijven. Dit kan hij doen, doordat hij
het woord al kent, het woord uit de context haalt of het woord opzoekt.
ze een bericht laten schrijven voor leeftijdsgenoten in het oorlogsgebied. Denk aan een
kaartje, een bericht op een forum, een social media post.

Op 23 februari viel Rusland, Oekraïne binnen. Een onderwerp dat veel besproken zal worden
de komende weken, maar waar gaat de oorlog over? 

Laat leerlingen/studenten eerst hun zegje doen. Wat leeft er onder hen, wat willen ze kwijt?
Ga vervolgens, wanneer de situatie het toelaat, verder met een verdiepingsopdracht.

Opdracht voor de bovenbouw havo/vwo en mbo-4: 
Kijk samen naar deze samenvatting van de CNN van de gebeurtenissen in Oekraïne. Je kunt
hiervoor ook de eerste QR-code scannen of erop klikken. 

Opdracht voor de onderbouw, het vmbo en mbo-2 en 3:
Kies een aantal interessante teksten/luisterfragmenten uit over de oorlog in Oekraïne. Denk
bijvoorbeeld aan één tekst/fragment over de voorgeschiedenis, één tekst/fragment over de
huidige situatie en één tekst/fragment over de verwachte toekomst. Je kunt bijvoorbeeld
deze pagina van CNN gebruiken. Je kunt hiervoor ook de tweede QR-code scannen of erop
klikken.

Ga eerst met je klas in gesprek over de inhoud en daarna kun je:

Engels

https://edition.cnn.com/videos/world/2022/02/24/timeline-of-events-russia-ukraine-lon-orig.cnn
https://edition.cnn.com/specials/europe/russia
https://edition.cnn.com/specials/europe/russia
https://edition.cnn.com/videos/world/2022/02/24/timeline-of-events-russia-ukraine-lon-orig.cnn


Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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