
D oor een monument of oorlogsgraf te 
adopteren en zelf een herdenking te orga-
niseren, raken jaarlijks duizenden kinde-
ren in Nederland betrokken bij de (lokale/
regionale) geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, de traditie van herdenken 

en bijbehorende rituelen. Met het lesmateriaal onderzoeken 
kinderen het verhaal van het monument, denken ze na over 
het belang van herdenken en vieren en geven ze vorm aan hun 
eigen herdenking. 

EEN OORLOGSMONUMENT KIEZEN
Er zijn inmiddels ruim 3900 oorlogsmonumenten in 
Nederland. Sommige monumenten hebben een duidelijk 
(persoonlijk) verhaal. Een dergelijk persoonlijk verhaal maakt 
het makkelijker voor de leerlingen om zich in te leven. 
Betrek de leerlingen eventueel bij de keuze van een monument!

TIP
Neem contact op met het lokale 4 en 5 mei comité, oranje co-
mité, of de gemeente om te kijken wat er al bij het monument 
gebeurd en of er afstemming en/of samenwerking mogelijk is. 
Kijk ook eens op www.oorlogsmonumenten.nl.

OORLOGSMONUMENTEN.NL
Monumenten kunnen door meerdere scholen worden 
geadopteerd. In de oorlogsmonumentendatabase vindt 
u op de pagina van het specifieke oorlogsmonument de 
adoptieschool (of scholen). Ook uw school dus! 
Zie: www.oorlogsmonumenten.nl.

 
TOEGANG TOT HET MATERIAAL
Het lesmateriaal bij Adopteer een monument is  
ook te vinden op 4en5mei.nl/lesmateriaal-po.
 
Bloemenbon
U hebt een herdenkingspakket kunnen aanvragen. Dit 
herdenkingspakket bestaat uit een bloemenbon, rouw-
linten en fakkelstickers. Met de bloemenbon kunt u een 
rouwkrans bestellen bij uw bloemist. De rouwkrans kan 
een onderdeel zijn van de rituelen tijdens de door de 
klas georganiseerde herdenking.  
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INCLUSIEF DENKVRAGEN



DOELGROEP
Voor het project Adopteer een monument is lesmateriaal ont-
wikkeld voor zowel primair als voortgezet onderwijs. In het pri-
mair onderwijs kan het project worden gedaan in groep 7 en 8.
Met het aanbieden van Adopteer een monument wil het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei zoveel mogelijk kinderen betrekken bij 
de traditie van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van Adopteer een monument zijn:
• De kinderen weten dat op 4 mei tijdens de Nationale 

Dodenherdenking, maar ook op andere dagen in het jaar, 
allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties herdacht worden. 

• De kinderen leren over de (lokale) geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en het geadopteerde monument door 
zelf onderzoek te doen naar een oorlogsmonument.

• De kinderen kunnen in eigen woorden vertellen wat het 
verhaal is van het geadopteerde monument. 

• De kinderen leren welke rituelen bij herdenken horen.
• De kinderen ervaren hoe het is om zelf te herdenken.

AANSLUITING BIJ KERNDOELEN
 Nederlands 
kerndoel 4  
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve  
en instructieve teksten, waaronder digitale bronnen. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
kerndoel 37 
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor 
algemeen aanvaarde waarden en normen. 

Tijd 
kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruikmaken van eenvoudige historische 
bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
gebruiken. 
 
kerndoel 53 
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie 
kerndoel 56  
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

OMGEVINGSONDERWIJS 
Adopteer een monument kan ingezet worden als een voorbeeld 
van omgevingsonderwijs. Leerlingen worden zich aan de 
hand van het geadopteerde monument bewust van wat er 
in hun directe leefomgeving is gebeurd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

VERHAAL VAN HET MONUMENT
Het project Adopteer een monument gaat om het onderzoeken 
van het verhaal van het monument en het (organiseren van 
en) deelnemen aan een herdenking. Het gaat niet om het 
onderhouden van het monument. Voor meer informatie over 
beheer en behoud van monumenten zie: https://www.4en5mei.
nl/oorlogsmonumenten/beheer_en_behoud.

DUUR VAN HET PROJECT
Het project duurt ongeveer 5 lesuren, maar het is natuurlijk ook 
mogelijk om losse onderdelen uit dit project te doen. 

Introductiefilm. Onderzoeks-
dossier vullen en presentatie 
maken van resultaten.

2 lesuren

Denkvragen. 
Herdenking voorbereiden. (minimaal) 2 lesuren

Herdenking 1 lesuur

Extra opties: digibordlessen 
bij Adopteer een monument

5 los te gebruiken  
lesmodules  
www.4en5meidigitaal.nl/
groep/adopteer-een- 
monument

AANSLUITING BIJ HET 4 EN 5 MEI DENKBOEK

Ieder jaar geeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei het 4 en 
5 mei Denkboek cadeau aan alle kinderen van groep 7 in 
Nederland. Met het 4 en 5 mei Denkboek daagt het comi-
té kinderen op diverse manieren uit na te denken over 
de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid 
en democratie. Door het adopteren van een monument 
brengen de kinderen hun kennis in praktijk. 
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TIP
Het heeft de voorkeur om kinderen 

in kleine groepen te laten werken, 

omdat zij samen de verantwoorde-

lijkheid hebben om een goed onder-

zoeksresultaat te behalen.

INHOUD VAN HET PROJECT
Het lesmateriaal omvat, naast deze handleiding, de volgende 
onderdelen:

 Introductiefilm door Lisa Wade 
Start het project met het laten zien van de introductiefilm Adop-
teer een monument voor basisscholen. Lisa Wade vertelt het ver-
haal van een monument en benoemt de vragen die  
het oproept. Ze roept de kinderen op om zelf op onderzoek 
uit te gaan naar het verhaal van hún monument en daarna een 
herdenking te organiseren bij hun monument. Zie  
www.4en5mei.nl/adopteer-po (De film duurt 2.38 minuten).

Onderzoek doen 
Het onderzoeksdossier helpt de kinderen het verhaal achter 
hun monument te onderzoeken. Ze kunnen hiermee in kleine 
groepen aan de slag. Iedere groep kiest een onderzoeksvraag. 
Zorg ervoor dat de groepjes verschillende onderzoeksvragen 
hebben. Spreek af wanneer in de les de kinderen hun resultaten 
presenteren. 

Denkvragen
Achterin deze handleiding vindt u zogenaamde Denkvragen. 
Dit zijn 30 kaartjes met filosofische vragen, opgedeeld in 3 the-
ma’s. Deze Denkvragen kunnen worden gebruikt om de leer-
lingen na te laten denken én een open gesprek te laten voeren 
over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. Om 
het gesprek diepgang te geven, kunnen de doorvraagvragen 
worden gebruikt. U als leerkracht bent gespreksleider, geen 
deelnemer. Voor meer suggesties en mogelijke werkvormen zie 
de uitgebreidere handleiding op 4en5mei.nl/lesmateriaal-po.

Een eigen herdenking organiseren 
Overweeg om een eigen herdenking te organiseren bij het mo-
nument, buiten een bestaande 4 mei-herdenking om. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat dit het eigenaarschap van de leerlingen 
zeer bevordert. Gebruik het herdenkingsplan om stapsgewijs 
een eigen herdenking te organiseren. Leg de betekenis van de 
verschillende rituelen uit. Zorg ook dat de context van wie en 
wat herdacht wordt duidelijk is. 
Gebruik het herdenkingsplan om de herdenking te organiseren. 
Geef kinderen individueel of in (tafel)groepjes een exemplaar 
van het herdenkingsplan, zodat zij zelf kunnen bijhouden wan-
neer iets geregeld is. Het herdenkingsplan wordt een plan van 
de hele groep.

Deelnemen aan een bestaande herdenking
Bij veel monumenten wordt jaarlijks al een herdenking georga-
niseerd door het lokale 4 en 5 mei comité of oranje comité. Veel 
scholen sluiten hier dan ook bij aan. Laat leerlingen zelf onder-
zoek doen naar het verhaal van hun monument, of nodig iemand 
van het lokale comité uit om over het gekozen monument te 
vertellen. 
Bespreek samen met het lokale comité hoe alle leerlingen een 
zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de herdenking, ook al 
kunnen niet alle leerlingen op 4 mei aanwezig zijn. Bijvoorbeeld 
door iedere leerling iets te laten maken wat een rol krijgt in de 
herdenkingsceremonie. 
Of laat leerlingen tijdens de herdenking het verhaal van het 
monument vertellen in hun eigen woorden.   

TIP
Het heeft de voorkeur om de kinderen zo veel mogelijk zelf keuzes te laten maken als het gaat om de invulling van de her-denking. Het hoeft geen perfect georga-niseerde herdenking te worden, maar wel een herdenking die is georganiseerd van-uit intrinsieke motivatie. Een rommelig verloop zegt niets over het respect dat er getoond wordt. Een minder goed gelukt gedicht zegt niets over de intentie.

Digibordlessen 
Heeft u behoefte aan meer kant-en-klare lessen over herdenken 
en vieren of over de Tweede Wereldoorlog? Bekijk dan de digi-
bordlessen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
www.4en5meidigitaal.nl

WANNEER?
Het moment van de herdenking bepaalt u zelf. Eventueel in 
overleg met het 4 en 5 mei comité in uw gemeente. Omdat het 
misschien lastig is om in de meivakantie de kinderen in school-
verband bij de herdenking op 4 mei te betrekken, is het aan te 
bevelen al in de laatste weken van april met uw leerlingen naar 
het geadopteerde monument te gaan. De gemotiveerde kinde-
ren die op 4 mei niet op vakantie zijn, komen dan misschien 
zelfs die avond weer terug, met hun ouders. 

Het is ook mogelijk dat u met uw school een monument heeft 
geadopteerd dat betrekking heeft op een historische gebeurte-
nis tijdens de Tweede Wereldoorlog die op een ander moment 
in het jaar valt. In het zuiden zijn veel monumenten gerelateerd 
aan de bevrijding in september 1944, in Friesland vinden veel 
herdenkingen plaats medio april omdat die provincie toen, in 
1945, werd bevrijd.

OVERDRACHT VAN GROEP 8 NAAR GROEP 7
Op sommige scholen wordt een overdrachtsceremonie geor-
ganiseerd: groep 8 draagt het monument dan over aan groep 
7, die als volgende groep het monument onder zijn hoede gaat 
nemen. Dit heeft een positieve uitwerking op het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor het monument bij de leerlingen! De 
nieuwe klas geeft nu het verhaal door. 
Deze ceremonie kan gecombineerd worden met de herdenking. 
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Kunnen we  
vervelende gebeurtenissen 

niet beter vergeten?

Heeft de geschiedenis 
invloed op wie je bent?

Is het erg als we de Tweede 
Wereldoorlog vergeten?

Als iedereen die de 
Tweede wereldoorlog 

heeft meegemaakt dood is, 
moeten we dan nog steeds 

die oorlog herdenken?

Zou Nederland  
veranderen als we 

stoppen met herdenken?

Waar denk jij aan  
tijdens de twee minuten 

stilte op 4 mei?

Zou herdenken verplicht 
moeten zijn? 

Mag je zelf bepalen  
hoe je herdenkt? 

Kun je herdenken als  
je zelf nooit een oorlog 

hebt meegemaakt? 

Waaraan  
moet iemand voldoen 

om hem te  
herdenken? 

Mag je Duitse soldaten 
die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn 

gestorven herdenken? 

HERDENKEN HERDENKEN HERDENKEN

HERDENKEN HERDENKEN HERDENKEN

HERDENKEN HERDENKEN HERDENKEN

HERDENKEN HERDENKEN OORLOG

Zal er ooit nergens 
oorlog zijn?

DENKvragen
PO

Kopieer en knip uit.
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Wanneer is het in  
een land vrede?

Is het nu vrede in 
Nederland?

Heeft oorlog ook nut?

Jouw huis is van  
jou, maar van wie  

is Nederland?

Wat kun je zelf doen om 
te zorgen dat er vrede 

op de wereld komt?

Mogen soldaten  
mensen doden?

Hoe ziet de wereld eruit 
als er nergens oorlog 

zou zijn?

Wat is een goede reden 
om oorlog te voeren?

Kan een groep mensen 
beter zijn dan een 

andere groep?

Mag je een bepaalde 
groep mensen stom 

vinden?

Als niemand het verhaal  
achter een oorlogs- 

monument kent, kan het 
dan afgebroken worden? 

Kan een monument ook 
een boom of plant zijn?

Ben je een held als er  
een oorlogsmonument  

voor je is neergezet?

Kunnen we herdenken 
zonder bloemen of 

kransen?

Is stilte nodig om  
te herdenken?

Mag iedereen altijd 
meedoen aan een 

herdenking? 

Voor wie is een 
oorlogsmonument?

Mag je picknicken of 
gewoon even chillen bij 
een oorlogsmonument?

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

OORLOG

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN

MONUMENTEN & RITUELEN
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Kun je een 
voorbeeld geven?

Wat zijn de 
overeenkomsten 

tussen al deze 
voorbeelden?

Vindt iedereen dat? Wat zou dat voor 
gevolgen hebben?

Wie bepaalt dat? Geldt dat in andere 
landen ook?

Waarom denk je dat?

Kan het  
tegendeel waar  

zijn?

EXTRAAchtdoorvraag- vragen 

DOORVRAAG-       vragen
Kopieer en knip uit.
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OVERZICHT VAN DE 30 DENKVRAGEN | PRIMAIR ONDERWIJS

HERDENKEN
1.  Kunnen we vervelende gebeurtenissen niet beter vergeten?

2. Heeft de geschiedenis invloed op wie je bent?

3. Is het erg als we de Tweede Wereldoorlog vergeten?

4.  Als iedereen die de Tweede wereldoorlog heeft meegemaakt dood is,  

moeten we dan nog steeds die oorlog herdenken?

5. Zou Nederland veranderen als we stoppen met herdenken?

6. Waar denk jij aan tijdens de twee minuten stilte?

7. Zou herdenken verplicht moeten zijn? 

8. Mag je zelf bepalen hoe je herdenkt? 

9.  Kun je herdenken als je zelf nooit een oorlog hebt meegemaakt? 

10.  Waaraan moet iemand voldoen om hem te herdenken? 

11.  Mag je Duitse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven herdenken? 

OORLOG 
12.  Zal er ooit nergens oorlog zijn?

13.  Wanneer is het in een land vrede?

14.  Is het nu vrede in Nederland?

15.  Heeft oorlog ook nut?

16.  Jouw huis is van jou, maar van wie is Nederland?

17.  Wat kun je zelf doen om te zorgen dat er vrede op de wereld komt?

18.  Zijn soldaten moordenaars?

19.  Hoe ziet de wereld eruit als er nergens oorlog zou zijn?

20.  Wat is een goede reden om oorlog te voeren?

21.  Kan een groep mensen beter zijn dan een andere groep?

22.  Mag je een bepaalde groep mensen stom vinden?

MONUMENTEN EN RITUELEN 

23.  Als niemand het verhaal achter een oorlogsmonument kent,  

kan het dan afgebroken worden? 

24.  Kan een monument ook een boom of plant zijn?

25.  Ben je een held als er een oorlogsmonument voor je is neergezet?

26.  Kunnen we herdenken zonder bloemen of kransen?

27.  Is stilte om te herdenken nodig?

28.  Mag iedereen meedoen aan een herdenking?

29.  Voor wie is een oorlogsmonument?

30.  Mag je picknicken of gewoon even chillen bij een oorlogsmonument?
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