
 

College Tour in de klas 
Shimon Peres 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Shimon Peres was 55 jaar politicus in 
Israël. Hij was minister van Buitenlandse 
Zaken, premier en president van Israël 
tussen 2007 en 2014. Hij heeft de 
geboorte van zijn land meegemaakt, de 
oorlogen en natuurlijk het Israelisch-
Palestijns conflict. Toch is hij tijdens deze 
aflevering met Twan Huys nog steeds een 
optimist: hij gelooft dat er nog tijdens 
zijn leven vrede komt tussen de Israëliërs 
en de Palestijnen. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis  
 
Kernbegrippen 
Israël, Palestina, oorlog, vrede 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38,  
47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer uit deze serie, zoals: ‘Ahmed 
Aboutaleb’. 
 
Antwoorden 
1 De beginjaren van Israël vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. 2 B en D 3a Om 
terroristen tegen te houden. b Ja, want er 
zijn minder aanslagen. c De Palestijnen 
zijn nu afgesloten van Israël en de rest 
van de wereld. 4 Dat de Palestijnen een 
eigen staat krijgen en dat er vrede is 
tussen Israël en de Palestijnse staat. 5a 9 
maanden. b Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1 Wat was volgens Shimon Peres de 
zwaarste periode uit de Israëlische 
geschiedenis? 
 
2 Met welke Arabische buurlanden heeft 
Israël vrede gesloten? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 
A Syrië 
B Jordanië 
C Libanon 
D Egypte 
 
3 Israël bouwt aan een muur tussen haar 
en de Palestijnen. 
a Wat is volgens Shimon Peres de reden dat 
Israël een muur heeft gebouwd? 
b En heeft het gewerkt? 
c Wat is het gevolg van de muur voor de 
Palestijnen? 
 
4 Wat is het uiteindelijke doel van de staat 
Israël? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Volgens Shimon Peres ligt een oplossing 
van het conflict tussen Israël en de 
Palestijnen binnen handbereik. 
a Binnen hoeveel tijd denkt Peres dat er 
een akkoord mogelijk is? 
b Denk je zelf ook dat dit mogelijk is? Leg 
uit. 
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