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OVER DIT LESPROJECT 

‘Wat ik zou willen weten’ is een lesproject voor leerlingen van de bovenbouw basisschool en 

de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lesproject gaat over vrede en vrijheid, 

tolerantie en burgerschap. Het gaat over heden en verleden. Elk besproken thema heeft een 

link met de actualiteit. Het lesproject is opgebouwd rondom kindervragen. Als vertrekpunt 

om een thema in de klas te behandelen is steeds een kindervraag over de Tweede 

Wereldoorlog gebruikt. 

 

Hierna volgen tips en handreikingen voor de leerkracht hoe een onderwerp in de les 

behandeld kan worden. Bij elke kindervraag wordt een specifiek thema nader belicht. Zo 

gaat het bij deze vraag over vrijheid en onvrijheid en over herdenken, gedenken en vieren. 

  

Het uitgangspunt is steeds de leerling helpen in de meningsvorming over de waarde van 

vrijheid van een ieder en het belang van het met elkaar vreedzaam samen te kunnen leven. 

Daarmee wordt het verkrijgen van vaardigheden om te kunnen deelnemen aan de 

maatschappij (burgerschap) bevorderd. De aangereikte lessuggesties lenen zich voor 

gebruik in diverse lesvormen. De betreffende thema’s, vragen en opdrachten kunnen zowel 

klassikaal, als in groepjes besproken en bediscussieerd worden, maar zijn bijvoorbeeld ook 

geschikt voor individuele reflectie (bijvoorbeeld in een opstel, werkstuk of presentatie) en 

voor verdere individuele verdieping in het onderwerp. 

 

Het gebruikte beeldmateriaal is afkomstig uit de collectie van Libertum.   
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WAAROM VIEREN WE NOG STEEDS DE BEVRIJDING? 

Dit filmpje gaat over de waarde van de vrijheid en over herdenken en herinneren. Het gaat 

ook over waarom wij kunnen leven, zoals wij leven. In vrijheid. De strijd voor die vrijheid 

hebben mensen met de dood moeten bekopen. Anderen zijn gestorven als slachtoffer van 

vervolging en onderdrukking. 

 

 

VRAGEN OM MET DE LEERLINGEN TE BESPREKEN 

1. Bekijk het filmpje nog eens. Wat was er na de bevrijding anders dan tijdens de 

bezetting? Wat kon je nu weer wel en daarvoor niet? 

 

2. Wat vind jij vrijheid en onvrijheid? Geef een voorbeeld. Leg uit waarom je dat 

vindt. 

 

3. Vind je het belangrijk om de Tweede Wereldoorlog te blijven gedenken? Leg uit 

waarom je dat vindt. 

 

4. Na de oorlog nam de bevolking wraak op Nederlanders die hadden samengewerkt 

met de Duitsers. Ze werden gepest, geslagen en vernederd. En soms hun huis 

uitgezet. Ook hun kinderen werden vaak gepest en vernederd. Wat vind je daarvan? 

Leg uit waarom je dat vindt. 

Na de bevrijding werd ook wraak genomen op mensen die openlijk met de Duitsers 

samenwerkten, maar stiekem het verzet hielpen. Wat vind je ervan dat hen zoiets na 

de bevrijding is overkomen? Had je zoiets kunnen voorkomen? 

 

5. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De nationale 

herdenking vindt altijd plaats bij het Nationaal Monument op de Dam in 

Amsterdam. Dat oorlogsmonument is onze nationale gedenkplaats. Het is opgericht 

ter nagedachtenis van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Maar ook de slachtoffers 
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van oorlogssituaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog worden dan 

herdacht. Op 4 mei leggen de koning en de koningin er een krans namens de 

Nederlandse bevolking. Ook het kabinet en vertegenwoordigers namens diverse 

groepen en organisaties doen dat. 

 

Op 4 mei houden we ter herinnering aan de slachtoffers van de oorlog ook 2 minuten 

stilte. Wat vind je: Moet iedereen dat doen? Leg uit waarom je dat vindt. Moet je ook 

meedoen aan de herdenking als je na de oorlog in een ander land geboren bent en 

naar Nederland bent verhuist, bijvoorbeeld omdat je gevlucht bent en hier in vrijheid 

kunt leven? Leg uit waarom je dat vindt. Wat zou je zelf doen als je in een ander 

land geboren was? 

 

 

 

Meer lesmateriaal over 4 en 5 mei staat op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 

mei: www.4en5mei.nl/educatie. Het Comité maakt ieder jaar ondermeer een 4 en 5 

mei-Denkboek voor leerlingen van het basisonderwijs. Zo is er bijvoorbeeld ook 

een onderwijsproject Adopteer een monument, waarbij leerlingen onderzoek doen 

naar de reden en de achtergrond van een monument bij hen in de buurt. Op de site 

staat ook lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Evenals interessante 

achtergrondinformatie over diverse onderwerpen. 

 

Kijk voor beelden uit de Tweede Wereldoorlog op https://de-oorlogskranten.nl. 

Hier kan een echte oorlogskrant besteld worden voor onderwijsdoeleinden. Op 

deze site staan ook filmbeelden van het dagelijkse leven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 
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