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Vrede en veiligheid
Waarom is internationale samenwerking zo belangrijk voor 
vrede en veiligheid? Kinderen leren in deze les dat vrede en 
veilig heid niet vanzelfsprekend zijn. Door onder zoek te doen 
naar internationale samenwerking ontdekken zij dat dit een 
krachtig middel kan zijn om conflicten te voorkomen of op 
te lossen.



Aan welke inhoudslijnen en aanbodsdoelen (SLO)  
werk je met dit lesidee?

Oriëntatie op jezelf en de wereld
	■ Organisatie van de samenleving

	■  Je krijgt inzicht in hoe conflicten ontstaan en hoe naar oplossingen  
kan worden gezocht. 

	■  Je leert over de taken van internationale organisaties, zoals de  
Verenigde Naties.

	■  Je verkent de samenwerking tussen landen en onderzoekt hoe je  
hier zelf mee te maken hebt.

Aan welke internationale competenties (Canon voor  
Wereldburgerschap) werk je met dit lesidee?

Kennis
	■ Je weet hoe ontwikkelingen in de wereld met elkaar te maken hebben.
	■ Je begrijpt hoe wereldbewoners afhankelijk van elkaar zijn.

Vaardigheden
	■ Je kunt informatie vinden uit verschillende bronnen.

Houding
	■ Je voelt je betrokken bij anderen, in Nederland en andere landen.

Reflectie
	■ Je ervaart dat via samenwerking problemen sneller opgelost worden.

https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/
https://docplayer.nl/418388-Vensters-op-de-wereld.html
https://docplayer.nl/418388-Vensters-op-de-wereld.html
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog zei Winston Churchill, de minister-president van 
het  Verenigd Koninkrijk: “De Verenigde Naties is de enige hoop voor de wereld.”

‘Vrede en conflict’ is een belangrijk thema in de Canon voor Wereldburgerschap.  
Het speelt een belangrijke rol in de geschiedenis, maar ook in de actualiteit. Aandacht 
voor dit thema helpt leerlingen om zich verbonden te voelen met slachtoffers van 
oorlog en geweld. En om het belang van internationale samenwerking in te zien. 

Het ontstaan van de Verenigde Naties

In 1945 zijn de Verenigde Naties opgericht. Dit is een organisatie waarin landen overal 
ter wereld samen werken aan vrede. Het idee voor deze samenwerking ontstond tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, in 1941. De Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse 
president Franklin Roosevelt bedachten toen samen een plan voor een toekomst zonder 
oorlog. Een jaar daarna kwamen 26 landen samen om dit plan te bespreken. Na de 
Tweede Wereldoorlog, op 24 oktober 1945, zijn de Verenigde Naties (VN) van start gegaan.

Bij de start waren 51 landen lid van de VN. Nu zijn dit er al veel meer: 193 landen.  
Het hoofdkantoor staat in New York, in Amerika.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt


De doelen van de VN

Sinds de oprichting zijn dit de belangrijkste doelen van de VN:
	■ internationale vrede en veiligheid
	■ vriendschappelijke relaties tussen landen
	■ samenwerking tussen landen om problemen op te lossen
	■ naleving van mensenrechten en gelijke kansen en rechten voor iedereen

De VN helpen ook mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als er een oorlog of een 
natuurramp in een land is. In 2015 heeft de VN ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ opge-
steld. Dit zijn 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld een betere plek wordt 
voor iedereen. Zo is een van de doelen: een eind maken aan extreme armoede.

Het thema ‘Vrede en conflict’ is een mooie aanleiding voor een les over de Verenigde 
Naties en internationale samenwerking. Hoe werken de Verenigde Naties? Wat doen ze 
voor slachtoffers van oorlog? En waarom is het belangrijk dat landen vriendschappelijk 
samenwerken? In deze les zoeken leerlingen een antwoord op deze vragen en presenteren 
ze hun bevindingen. 
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Aan de slag met  
internationale samenwerking
Lesopbouw

Stap 1:  kijk als introductie samen naar deze aflevering van het Klokhuis over de  
Verenigde Naties. 

Stap 2:  verdeel de klas in groepjes van twee. Elk tweetal denkt na over de volgende 
vragen: hoe is de VN ontstaan? En wat doet deze organisatie?

Stap 3:  koppel elk tweetal aan een ander tweetal. Vraag ze hun antwoorden te verge-
lijken en samen tot consensus te komen. Zo ervaren ze meteen de kracht van samenwerken.

Stap 4:  benoem de vier belangrijkste doelen van de VN. Laat ieder viertal een doel 
uitkiezen en nadenken over de volgende vragen: wat weten ze over dit onderwerp?  
Hoe komt dit terug in hun leven? De groepjes noteren hun antwoorden in een  
mindmap of woordweb.

Stap 5:  Laat ieder groepje een presentatie voorbereiden over hun doel. De leerlingen 
kiezen zelf de presentatie-vorm, bijvoorbeeld een verhaal, poster, toneelstuk, lied of 
gedicht. Vraag na elke presentatie aan de klas: voor welke situatie in de wereld kan dit 
doel een oplossing zijn?
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https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3245/verenigde-naties
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3245/verenigde-naties

