LEREN VOOR DE TOETS

Dit weet ik nu

Les 1 Verdeling van de wereld

Les 2 Europa verdeeld

Na de Tweede
Wereldoorlog waren de
VS en de Sovjet-Unie de
machtigste landen. In de
Sovjet-Unie was
communisme, in de VS
kapitalisme. Deze landen wantrouwden elkaar.
De VS en West-Europa richtten de NAVO op.
De Sovjet-Unie had een verbond met OostEuropa. Er ontstond een wapenwedloop.
Op Cuba liep de Koude Oorlog bijna uit op een
atoomoorlog.
De VS en de Sovjet-Unie waren voor
dekolonisatie. Nederland wilde de
onafhankelijkheid van Nederlands-Indië
tegenhouden en stuurde militairen. Na kritiek van
onder andere de VS trok Nederland zich terug en
ontstond Indonesië.

De VS hielp West-Europa
met Marshallhulp.
De Sovjet-Unie was de
baas in Oost-Europa en
moest niets van de
kapitalistische VS hebben.
Daarom kwam tussen Oost- en West-Europa het
IJzeren Gordijn. De grens liep dwars door
Duitsland. Berlijn lag in Oost-Duitsland,
maar hoorde voor de helft bij West-Duitsland.
Tussen Oost- en West-Berlijn stond de Berlijnse
Muur.
Vanaf 1985 zorgde president Gorbatsjov van de
Sovjet-Unie voor verandering. Het IJzeren Gordijn
en de Berlijnse Muur verdwenen. Duitsland werd
weer één land. De VS en de Sovjet-Unie sloten
een verdrag voor ontwapening. De Koude
Oorlog was voorbij.

het communisme
Een manier van regeren waarbij iedereen even
rijk is en alles samen bezit.

de Marshallhulp
De financiële steun die de VS na de Tweede
Wereldoorlog aan Europa gaf om de landen
weer op te bouwen.

het kapitalisme
Een systeem waarbij iedereen vrij is om een
bedrijf of winkel te beginnen en rijk te worden.
de NAVO
Een militair bondgenootschap tussen de VS en
West-Europa.

het IJzeren Gordijn
Een zwaarbewaakte grens van
prikkeldraad, muren en
mijnenvelden tussen Oost- en
West-Europa tijdens de Koude
Oorlog.

de wapenwedloop
De strijd tussen de VS en de Sovjet-Unie om
sterker proberen te zijn dan de ander door
meer atoomwapens te hebben.

de Berlijnse Muur
Een betonnen muur tussen Oosten West-Berlijn tijdens de Koude
Oorlog.

de Koude Oorlog
Een periode van spanningen tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waarin ze
dreigen hun atoomwapens te gebruiken.

de ontwapening
Het (gedeeltelijk) afschaffen van wapens.

de dekolonisatie
Als een kolonie een zelfstandig land wordt.
de onafhankelijkheid
Als een land zichzelf bestuurt.
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Les 3 Vrede en dreiging
Europese leiders
bedachten dat een nieuwe
oorlog kon worden
voorkomen als landen
meer met elkaar
handelden. Dat leidde tot
de oprichting van de EU. Grenscontroles tussen
EU-landen verdwenen en er kwam een Europese
munt: de euro.
In 1945 werd de VN opgericht. Bij ernstige
conflicten kan de VN-Veiligheidsraad militairen
naar een conflictgebied sturen om te proberen
de strijdende partijen uit elkaar te houden en de
bevolking te beschermen. In Srebrenica ging dat
mis.
Ondanks het einde van de Koude Oorlog en
wereldwijde samenwerking blijven er dreigingen
zoals van het terrorisme.
de EU
Een samenwerkingsverband tussen een groot
aantal Europese landen.

Los het op
Mensen proberen dingen sinds de vroegste
geschiedenis op te lossen. Bestaat er voor
alles een oplossing? Hoe gingen mensen met
problemen om?

Les 1
Je hebt gebeurtenissen geanalyseerd en aan
een tijdbalk gekoppeld. Zo kun je zien met welke
problemen Indonesië te maken kreeg op weg
naar de onafhankelijkheid.
Les 2
Je hebt bronnen bestudeerd. Zo kun je erachter
komen hoe de afsluiting van West-Berlijn door
de Sovjets is opgelost door het westen.
Les 3
Je hebt een werelddoel van de VN gekozen
waaraan je zou willen werken. Je hebt erover
nagedacht hoe je dat doel zou kunnen bereiken.
Zo kun je bedenken wat je nodig hebt om dat
werelddoel te bereiken.

de VN
Een organisatie waarvan bijna alle landen van
de wereld lid zijn en die tot doel heeft de vrede
te bewaren.
Srebrenica
Een stad in Bosnië waar Nederlandse
VN-militairen er niet in slaagden om de
bevolking te beschermen. Meer dan 7000
mannen werden vermoord.
het terrorisme
Het gebruiken van geweld door terroristen om
angst te zaaien in een samenleving om er
politieke doelen mee te bereiken.
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