
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Vietnam 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 

Aardrijkskunde, geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Communisme, kapitalisme, toerisme 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van 
de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland. 49: 
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke 
spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van 
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 
tropische regenwouden, hooggebergten en 
rivieren. 

 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals Vietnam: een 
ontwikkelingsland in opkomst, Andere Tijden in de 
klas: wanhoop op zee en alle afleveringen van Ersin 
in Wonderland in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Vietnam ligt in (Zuidoost) Azië. Tot 1976 is het 
land verdeeld in het (communistische) Noord-
Vietnam en het (kapitalistische) Zuid-Vietnam. Sinds 
de hereniging is Vietnam een (socialistische) 
Volksrepubliek met als hoofdstad (Hanoi). 
2 1955-1975 
3 Amerika is bang dat het communisme groeit. 

4 A) Onwaar B) Onwaar C) Onwaar 
5 C 
6 Op het platteland moet elk familielied bijdragen 
aan het inkomen. Als iemand beperkt is vanwege 
Agent Orange, moet diegene thuisblijven én moet 
iemand anders thuisblijven voor de zorg. 
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: Dat Vietnam minstens net zo veel 
leed door Amerika is aangedaan als anderom en dat 
dat niet altijd duidelijk wordt uit de Westerse 
geschiedenisvertelling. 

Samengevat 
Als je op wereldreis gaat, kun je haast niet om 
Vietnam heen. Het toerisme viert er hoogtij. Je zou 
haast vergeten dat het land ooit verscheurd werd 
door een bloedige oorlog. De Vietnamoorlog kost 
aan vele Vietnamezen en Amerikanen het leven.  
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Vietnam ligt in (….) Azië. Tot 1976 is het land 
verdeeld in het (….) Noord-Vietnam en het (…) Zuid-
Vietnam. Sinds de hereniging is Vietnam een (….) 
Volksrepubliek met als hoofdstad (….). 
 
2 Welke periode omvat de oorlog in Vietnam? 

 
3 Waarom steunt Amerika het Zuiden van Vietnam in 
de oorlog? 
 
4 Waar of onwaar? 
A) Amerika heeft de oorlog gewonnen 
B) Amerikanen haten Vietnamezen nog steeds 
C) Het gifgas Agent Orange is een moordwapen 
 

 
 
5 Hoeveel generaties Vietnamezen zijn slachtoffer 
van het gifgas Agent Orange? 
A) Eerste generatie 
B) Eerst en tweede generatie 
C) Dat is onbekend 
 
6 Hoe beïnvloedt de oorlog nu nog sterk de 
Vietnamese samenleving? 
 
Verdiepingsvraag: 
Wij kennen deze periode als Vietnamoorlog, maar in 
Vietnam noemen ze het de Amerikaanse oorlog. Wat 
bedoelt Ersin hiermee?     
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/vietnam-een-ontwikkelingsland-in-opkomst/
https://schooltv.nl/video/vietnam-een-ontwikkelingsland-in-opkomst/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-wanhoop-op-zee/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-wanhoop-op-zee/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/


  
 
 

Ersin in Wonderland in de klas 
Vietnam 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals Vietnam: een 
ontwikkelingsland in opkomst, Andere Tijden in de 
klas: wanhoop op zee en alle afleveringen van Ersin 
in Wonderland in de klas. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘communisme’ en ‘kapitalisme’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 

 
MBO: 
Geo-ICT 
 
HBO: 
Leraar Aardrijkskunde 
Leraar Geschiedenis 
 
WO: 
Geschiedenis en Actualiteit 
Internationale Ontwikkelingsstudies 

Samengevat 
Als je op wereldreis gaat, kun je haast niet om 
Vietnam heen. Het toerisme viert er hoogtij. Je zou 
haast vergeten dat het land ooit verscheurd werd 

door een bloedige oorlog. De Vietnamoorlog kost 
aan vele Vietnamezen en Amerikanen het leven.  
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Vietnam ligt in (….) Azië. Tot 1976 is het land 
verdeeld in het (….) Noord-Vietnam en het (…) Zuid-
Vietnam. Sinds de hereniging is Vietnam een (….) 
Volksrepubliek met als hoofdstad (….). 
 
2 Welke periode omvat de oorlog in Vietnam? 
 
3 Waarom steunt Amerika het Zuiden van Vietnam 
in de oorlog? 
 

4 Waar of onwaar? 
A) Amerika heeft de oorlog gewonnen 
B) Amerikanen haten Vietnamezen nog steeds 
C) Het gifgas Agent Orange is een moordwapen 
 

 
 
5 Hoeveel generaties Vietnamezen zijn slachtoffer 
van het gifgas Agent Orange? 
A) Eerste generatie 
B) Eerst en tweede generatie 
C) Dat is onbekend 
 
6 Hoe beïnvloedt de oorlog nu nog sterk de 
Vietnamese samenleving? 
 
Verdiepingsvraag: 
Wij kennen deze periode als Vietnamoorlog, maar 
in Vietnam noemen ze het de Amerikaanse oorlog. 
Wat bedoelt Ersin hiermee?     
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