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Handleiding Aanvullende les B - Actief Burgerschap, niveau B 
 

 
Deze les is ontwikkeld in opdracht van Kinderpostzegels om aandacht te vragen voor de 
Kinderpostzegelactie van 2018 maar ook om duidelijk te maken waar Kinderpostzegels 
zich voor inzet en leerlingen meer betrokken te maken bij de doelen waar ze zich voor 
gaan inzetten tijdens de Kinderpostzegelactie.  

Voorafgaand aan deze les doet u de Extra les Nieuwsbegrip Begrijpend lezen over de 
Kinderpostzegelactie 2018 met als titel Voor kinderen, door kinderen. 

Deze aanvullende les B gebruikt u wanneer u dieper wil ingaan op de doelen 
waar Kinderpostzegels zich voor inzet en wanneer u graag de kinderen meer wil 
betrekken bij het doel waar Kinderpostzegels zich voor inzet. 
 
Lesoverzicht 

Onderwerp Kinderpostzegelactie 2018 
Opdracht 1 Een woordenweb: Kinderpostzegelactie 2018 
Opdracht 2 Welke kinderen helpt Kinderpostzegels? 
Opdracht 3 Wat weet ik nu over de doelen van Kinderpostzegels? 
Opdracht 4 Voor welk doel gaan we nu de straat op?  
Opdracht 5 Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur? 
 

 
Voor elke leerling: 
● een kopie van tekst 1, 2 of 3 (zie bijlagen); 
● bijbehorende opdrachten; 
● een kopie van het schema (bijlage 2) 
● een kopie van een placemat (bijlage 3);  
● de klassikale Kinderpostzegelposter; 
● voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen) 
 
 

  

 

klassikaal/ 

Een woordenweb: Kinderpostzegelactie 2018 
Wat weten de leerlingen nog van de les Nieuwsbegrip over de 

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via 
de les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden betaald door de externe opdrachtgever. De inhoud van de lessen 
wordt echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 
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drietallen 

 
 

een woordenweb 

Kinderpostzegelactie 2018? Belangrijke vraag daarbij is: Voor welke 3 
groepen zet Kinderpostzegels zich in?  
Bespreek de woordenwebben na. Noteer op het bord nog even de drie 
groepen kinderen die Kinderpostzegels wil helpen (en laat dit op het 
bord staan voor opdracht 2):  
1. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
2. Kinderen die een trauma hebben 
3. Kinderen die extra steun op school nodig hebben 
Bij het woordenweb mogen ze ook dingen tekenen. Dan wordt het 
meer een soort mindmap.  
Bespreek de woordenwebben klassikaal na. Welke dingen heeft elk 
groepje in het woordenweb genoemd? Bespreek ook welke dingen ze 
echt belangrijk vinden. En wat ze bijvoorbeeld ook nog niet wisten 
voordat ze de les Nieuwsbegrip hadden gedaan.  
 

 
drietallen/ 
individueel 
 
 

tekstschema 
 

Welke kinderen helpt Kinderpostzegels? 
De leerlingen gaan in groepjes van 4 meer informatie lezen over de 
doelgroepen van Kinderpostzegels. Elk groepje leest een andere tekst. 
De kinderen binnen een groepje lezen dezelfde tekst.  
De leerlingen lezen de tekst actief. Daarbij geven ze aan wat ze 
belangrijk vinden en wat ze niet begrijpen. Daarna gaan ze in de 
groepjes aan de slag met het vullen van het schema (bijlage 2). Zorg 
ervoor dat elk groepje 1 kopie heeft.  
U kunt de verschillende doelen nog een keer extra toelichten door op 
de websites te kijken. Deze informatie kunnen ze eventueel nog 
toevoegen aan hun schema.  
Vervolgens laat u elk groepje aan de rest van de klas vertellen wat ze 
te weten zijn gekomen over hun doelgroep. Ze kunnen daarbij 
gebruikmaken van het ingevulde schema.  
 

 
drietallen/ 
klassikaal 

 

Wat weet ik nu over de doelen van Kinderpostzegels?   
U vertelt de leerlingen dat ze nu 
in dezelfde groepjes als bij 
opdracht 2 bedenken wat ze het 
belangrijkst vinden te vertellen 
over de kinderen van hun 
doelgroep als ze de postzegels en 
andere spullen gaan verkopen. 
Elk groepje bedenkt dat voor zijn 
eigen onderwerp. De doelgroepen 
staan nog op het bord (er zullen misschien meer dan drie groepjes 
kinderen zijn, dus er zijn groepjes die hetzelfde onderwerp hebben):  
1. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
2. Kinderen die een trauma hebben 
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3. Kinderen die extra steun op school nodig hebben 
Ze werken volgens de werkvorm placemat. In elk groepje bedenkt 
ieder kind voor zich wat hij het belangrijkst vindt om te vertellen over 
die groep kinderen. Dat schrijft hij in een van de vier vakken aan de 
zijkant. Vervolgens bespreken ze in het groepje met elkaar wat ieder 
in zijn eigen vak heeft opgeschreven en gezamenlijk bepalen ze wat  
ze met elkaar het belangrijkst vinden en dat komt uiteindelijk in het 
middelste vak. 
Bespreek klassikaal de placemats van de groepjes. Kunnen ze nu in 
het kort per doelgroep aan elkaar vertellen wat het belangrijkste is? 
 

 Voor welk doel gaan we nu de straat op?  
Bespreek met de leerlingen voor welk doel ze straks de straat op 
willen gaan om kinderpostzegels en andere spullen te gaan verkopen. 
Ze kunnen voor één doel kiezen.  
(NB: Per school kan er 1 doel gekozen worden. Als het niet lukt om 1 
doel te kiezen, dan kunt u ook een groter programma steunen, of alle 
projecten binnen Kinderpostzegels. Dan wordt het geld gelijkmatig 
verdeeld.) 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 
 

Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur?  
Hang de Klassikale Kinderpostzegelposter op en vul het doel dat jullie 
gekozen hebben in. De leerlingen gaan nu in groepjes met elkaar een 
rollenspel oefenen. Dat doen ze aan de hand van de klassikale 
Kinderpostzegelposter en vooral van wat ze nog weten van opdracht 2 
en 3.  
Een of twee leerlingen verkopen alleen of samen de kinderpostzegels 
en de anderen doen de deur open. En de rest observeert hoe het gaat 
en geeft tips en tops. Daarna wisselen ze van rol, totdat iedereen 
een keer alle rollen gespeeld heeft.  
U kunt vervolgens met een aantal kinderen die dat willen het 
rollenspel ook klassikaal doen. Bespreek met de leerlingen de tips en 
tops.  

 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: Teksten over de doelgroepen waar Kinderpostzegels zich voor inzet: 
1. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
2. Kinderen die een trauma hebben 
3. Kinderen die extra steun op school nodig hebben 
Bijlage 2: Schema voor opdracht 2. 
Bijlage 3: Placemat voor opdracht 3. 
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Doelgroep 1 
Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
 
Kinderpostzegels wil kinderen die voor korte of langere tijd 
niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden. 
Dat kan zijn bij een pleeggezin of in een opvanghuis. Het is 
belangrijk dat ook deze kinderen een veilig thuis hebben 
waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en op 
kunnen groeien. 
 
Kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen 
Soms kunnen kinderen tijdelijk of helemaal niet meer bij hun ouders wonen, omdat hun ouders niet 
meer goed voor hun kunnen zorgen. Vaak worden die kinderen door familie of bekenden van de familie 
opgevangen. Maar dat lukt niet altijd. In Nederland zijn er ruim 20 000 kinderen die niet meer thuis, 
maar ook niet bij familie terecht kunnen. Voor deze kinderen wordt een andere oplossing gezocht. Het 
liefst wordt voor hen een plek in een pleeggezin gezocht, omdat dat het meest op een natuurlijke 
situatie lijkt. Maar als dat niet lukt, dan wordt er gekeken naar een opvanghuis. Kinderen wonen daar 
soms alleen, maar soms ook met een van hun ouders en eventueel broers en zussen.  
 
Wat doet Kinderpostzegels voor kinderen in opvanghuizen? 
Kinderpostzegels steunt verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen in opvanghuizen. 
Hieronder twee voorbeelden:  
 
Kinderruimtes in de opvang 
Het is vaak nogal ongezellig in de vrouwen- en daklozenopvang. Kinderen die veel nare dingen hebben 
meegemaakt, hebben juist een prettige eigen plek nodig, voor henzelf en het gezin. Kinderpostzegels 
biedt opvangcentra daarom de mogelijkheid om hun kinder-, tiener- en gezinsruimtes beter in te richten. 
Afgelopen jaren hebben verschillende opvanghuizen met de opbrengst van vorige acties van 
Kinderpostzegels de opvang al een stuk kindvriendelijker kunnen inrichten. Samen met de kinderen en 
jongeren die in de opvang wonen is bepaald wat er nog nodig was om het voor de kinderen zo prettig 
mogelijk te maken.  
 
Een kamer voor een kind  
Soms maken kinderen thuis zulke nare en onveilige situaties mee, dat het voor hen beter is om in een 
pleeggezin te wonen. Ook kinderen waarvan de ouders (tijdelijk) niet in staat zijn goed voor hen te 
zorgen, worden opgevangen in een pleeggezin. Een eigen kamer is voor deze kinderen heel belangrijk 
om tot rust te komen. 
Om dit te realiseren, is er vaak een verbouwing nodig. Kinderpostzegels helpt pleegouders hierbij. Via 
een landelijk fonds ondersteunen we kleinschalige verbouwingen. In de regio Groningen hebben we in 
het afgelopen jaar 5 verbouwingen gerealiseerd. Ook in het komend jaar zal er behoefte zijn aan 
nieuwe kamers voor pleegkinderen. Vanuit een landelijk fonds wijst Kinderpostzegels in allerlei regio’s 
aanvragen voor verbouwingen toe.   
Voor meer informatie: Kamer voor een kind 
 
Bronnen: www.kinderpostzegels.nl; Federatie Opvang 

Kinderpostzegels helpt kinderen die niet 
meer thuis kunnen wonen 

https://www.kinderpostzegels.nl/achterliggende-programmas/landingpage%20februari
http://www.kinderpostzegels.nl/
http://www.opvang.nl/
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Doelgroep 2:  
Kinderen die een trauma hebben 
 
Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd hele nare dingen 
mee. Door die trauma’s slapen ze vaak slecht en zijn ze vaak 
bang en boos. Ook hebben ze het moeilijk op school. Kinderen 
hebben hulp en positieve ervaringen nodig om weer gewoon 
kind te kunnen zijn. Kinderpostzegels helpt kinderen om te gaan 
met die traumatisch  e ervaringen. 
 
Kinderen die nare dingen hebben meegemaakt 
Kinderen maken soms geweld mee in hun wijk, op school of thuis. Wereldwijd heeft een kwart van alle 
volwassenen lichamelijk geweld meegemaakt als kind. Kinderen die nare dingen hebben meegemaakt, 
zoals mishandeling of huiselijk geweld, kunnen daar veel last van hebben. Het kan ervoor zorgen dat ze 
slecht slapen of moeilijk kunnen leren. Soms hebben ze ook moeite om met hun gevoelens om te gaan. 
Kinderen die een trauma hebben voelen zich soms bang, verdrietig en boos.  
 
Hoe kun je die kinderen helpen? 
Kinderen die een trauma hebben, hebben allereerst een veilige en rustige omgeving nodig. Ook is het 
belangrijk dat deze kinderen meer veerkracht krijgen. Als je veerkracht hebt, dan betekent dat dat je 
sterk genoeg bent om met moeilijke situaties om te gaan. Je krijgt meer veerkracht als je je veilig voelt 
en een goede band met anderen krijgt en vertrouwen in jezelf en in anderen hebt. Veerkracht kun je 
opbouwen door ervoor te zorgen dat kinderen kunnen spelen en plezier kunnen hebben. Kinderen 
kunnen ook meer zelfvertrouwen krijgen door te sporten of muziek te maken.  
 
Wat doet Kinderpostzegels voor kinderen die een trauma hebben? 
Kinderpostzegels steunt verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen die een trauma 
hebben. Hieronder twee voorbeelden:  
 
Huisje boompje beestje in de opvang 
Dieren en natuur hebben een positieve invloed op volwassenen én kinderen. Groen om je heen, een 
wandeling in het bos, tuinieren of knuffelen met een hond of poes zorgt bij kinderen voor minder stress. 
Ook krijgen ze er meer zelfvertrouwen door en kunnen ze beter omgaan met hun problemen. 
Daarnaast leren kinderen dankzij dieren om op mensen te vertrouwen en ervaren zij de behoefte om 
voor anderen te zorgen. Tenslotte draagt het bij aan het contact tussen kinderen en ouders. 
Kinderpostzegels vindt het belangrijk om kinderen in alle opvanglocaties in Nederland in contact 
brengen met natuur en dieren.  
 
Stichting de Vrolijkheid  
Stichting de Vrolijkheid wil kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra helpen. De stichting 
helpt hen door hen bezig te laten zijn met kunst. Stichting De Vrolijkheid biedt wekelijks op een vast 
moment lessen aan in allerlei vormen van kunst, zoals muziek, dans, theater, beeldende kunst, film en 
fotografie. Mensen van De Vrolijkheid willen het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners 
minder schadelijk maken, hun veerkracht vergroten en hun talent verder laten ontwikkelen. 
Voor meer informatie: Stichting de Vrolijkheid 
 
Bron: www.kinderpostzegels.nl  

Kinderpostzegels helpt kinderen die 
een trauma hebben 

https://vrolijkheid.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/
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Doelgroep 3:  
Kinderen die extra steun op school nodig hebben 
 
Kinderpostzegels zet zich in voor het recht van elk kind op 
onderwijs. Alle kinderen, ook de meest kwetsbare kinderen 
moeten goed onderwijs krijgen om zich goed en veilig te kunnen 
ontwikkelen. Kinderpostzegels niet alleen kinderen in 
Nederland, maar ook in het buitenland.  
 
Extra hulp voor kinderen in Nederland 
Sommige kinderen in Nederland hebben het zwaar op school. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben 
met leren of omdat ze gepest worden. Of ze hebben het zwaar omdat het thuis niet zo goed gaat. Dat 
kan zijn doordat er thuis problemen zijn waardoor het voor de kinderen niet veilig is om thuis op te 
groeien. Maar het kan ook zijn dat er thuis heel weinig geld is, waardoor belangrijke dingen die nodig 
zijn voor school niet gekocht kunnen worden. Dat zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat 
sommige kinderen wat extra hulp nodig hebben. Dat kan zijn lesmateriaal om levensgeluk en 
zelfvertrouwen te vergroten, maar kinderen uit arme gezinnen kunnen ook hulp krijgen bij het kopen 
van bijvoorbeeld een laptop voor school of geld om mee te kunnen op schoolreis. 
 
Onderwijs in arme landen 
In landen in bijvoorbeeld Afrika of Azië zijn niet overal scholen aanwezig. Sommige kinderen, vooral op 
het platteland, gaan daarom niet naar school of moeten ver lopen. Waar wel een school is, is het 
schoolgebouw soms slecht of er zijn te weinig leerkrachten. Soms zijn er ook andere problemen. 
Ouders kunnen bijvoorbeeld geen schooluniform of schoolboeken betalen. Of kinderen moeten werken, 
omdat er thuis niet genoeg geld. En ouders vinden het soms niet belangrijk dat hun kinderen naar 
school gaan, vooral voor meisjes niet. Zij moeten meehelpen in het huishouden en jong trouwen. Maar 
het is belangrijk dat alle kinderen naar school gaan.  
 
Wat doet Kinderpostzegels voor kinderen die extra steun op school nodig hebben?  
Kinderpostzegels steunt verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen die extra steun in het 
onderwijs nodig hebben. Hieronder twee voorbeelden uit Nederland. 
 
Petje Af 
Petje Af is een weekendschool voor talentvolle kinderen die door hun leefomstandigheden niet 
voldoende de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elke zondag krijgen zij aanvullend onderwijs van 
deskundigen over allerlei beroepen. De laatste zondag van de maand gaan ze op stap en doen ze 
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en gezond gedrag. Kinderen presenteren op een creatieve 
manier aan hun ouders wat ze geleerd hebben. In totaal komen de kinderen drie jaar bij Petje Af. De 
stichting werkt met coaches, deskundigen, vrijwilligers en stagiair(e)s. Meer informatie: www.petjeaf.nl.  
 
Jeugdeducatiefonds 
Ieder kind wil meedoen op de basisschool. Ouders of verzorgers met weinig geld of met veel schulden 
kunnen soms niet alles betalen. Een school kan voor zo’n kind financiële hulp vragen bij het 
Jeugdeducatiefonds. Het moet wel gaan om dingen die nodig zijn voor school, zoals een laptop, bijles 
of een educatief uitstapje met de klas. Voor meer informatie: www.jeugdeducatiefonds.nl. 
 
Bron: www.kinderpostzegels.nl   

Kinderpostzegels helpt kinderen die 
extra steun op school nodig hebben 

http://www.petjeaf.nl/
http://www.jeugdeducatiefonds.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/
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Bijlage 2: Schema (opdracht 3)  
 
Over welke groep kwetsbare 
kinderen gaat het?  

 
 

Waarom hebben zij hulp nodig?  

Hoe kunnen zij geholpen worden?  

1e organisatie die hulp biedt.  
 

naam:  
 
 
wat zij doen:  

2e organisatie die hulp biedt.  
 

naam:  
 
 
wat zij doen:  
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Bijlage 3 


