
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Het conflict in Syrië  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Oorlog, Syrië, vluchtelingen, Arabische lente  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 47 van 
maatschappijleer: 
De leerling leert actuele spanningen, conflicten en 
oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun 
achtergrond, en leert daarbij de doorwerking 
ervan op individuen en samenleving (nationaal, 
Europees en internationaal), de grote onderlinge 
afhankelijkheid in de wereld, het belang van 
mensenrechten en de betekenis van 
internationale samenwerking te zien. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Vluchteling in Nederland, De 
geschiedenis van het kalifaat van IS en de serie 
Danny in Arabistan.   
 
Antwoorden 
1 Omdat ze dacht dat het kans op een nieuw 
begin voor het land zou geven. 
2 De Arabische Lente 
3a De geheime dienst 
b Negen maanden   
4 21 miljoen / 5,6 miljoen / 6 miljoen / 500.000  
5 Enerzijds is ze blij dat ze veilig is, anderzijds is ze 
niet blij omdat het haar pijn doet om de mensen 
die nog in Syrië zijn te zien lijden.  
6 Omdat de kinderen Syrisch zijn en het voor de 
ouders belangrijk is dat hun kinderen weten waar 
ze vandaan komen.  
7 Omdat ze nog steeds achter de idealen staat 
waar ze voor streden.  
 

Samengevat 
De oorlog in Syrië is een complexe en hevige strijd 
tussen verschillende partijen. De onrust begint in 
2011, wanneer de bevolking de straat op gaat om te 
demonstreren voor meer vrijheid. Fatima was daar 
ook bij en ze blikt er in Nederland op terug. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom is Fatima aanvankelijk blij met de 
demonstraties in Syrië? 
 
2 Hoe wordt de golf van opstanden, protesten en 
revoluties die sinds 2010 plaatsvonden in de 
Arabische wereld genoemd? 
 
3a Door wie is Fatima opgepakt? 
b Hoe lang zit Fatima in de gevangenis? 
 

 
 
4 Vul in: 
In Syrië woonden …………….. mensen. Daarvan zijn er 
…………….. naar het buitenland gevlucht. Binnen 
Syrië zijn er nog eens …………….. mensen verplaatst. 
Naar schatting ……………….. mensen werden gedood. 
 
5 Fatima zegt  dat ze wel en niet blij is om in 
Nederland te zijn. Leg uit waarom wel en waarom 
niet. 
 
6 Sommige Syriërs die al langer in Nederland zijn, 
hebben inmiddels hier kinderen gekregen. Ondanks 
dat de kinderen nooit in Syrië zijn geweest, vinden 
de ouders het belangrijk dat hun kinderen weten 
wat er in Syrië is gebeurd. Leg uit waarom? 
 
7 Ondanks de oorlog die uitbrak, heeft Fatima geen 
spijt van de opstanden. Waarom niet?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/de-locker-vluchteling-in-nederland/#q=syrie
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-het-kalifaat-van-is-islamitische-staat-onder-vuur/#q=syrie
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-het-kalifaat-van-is-islamitische-staat-onder-vuur/#q=syrie
https://schooltv.nl/programma/danny-in-arabistan-in-de-klas/


  
 
 
 
 
 
 

EenVandaag in de klas 
Het conflict in Syrië  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Oorlog, Syrië, vluchtelingen, Arabische lente  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Vluchteling in Nederland, De 
geschiedenis van het kalifaat van IS en de serie 
Danny in Arabistan.   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘het conflict in Syrië’ is te 
gebruiken als thema voor je profielwerkstuk de 
vakken maatschappijleer en aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Gezinsbegeleider 
NT2-deskundige 
 
HBO: 
Rechten 
Maatschappelijk werker 
 
WO:  
Midden-Oostenstudies   
Politicologie  

 
Samengevat 
De oorlog in Syrië is een complexe en hevige strijd 
tussen verschillende partijen. De onrust begon in 
2011, toen de bevolking de straat op ging om te 
demonstreren voor meer vrijheid. Fatima was 
daarbij en ze blikt in Nederland terug. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom was Fatima aanvankelijk blij met de 
demonstraties in Syrië? 
 
2 Hoe wordt de golf van opstanden, protesten en 
revoluties die sinds 2010 plaatsvonden in de 
Arabische wereld genoemd? 
 
3a Door wie werd Fatima opgepakt? 
b Hoe lang zat Fatima in de gevangenis? 
 

 
 
4 Vul in: 
In Syrië woonden …………….. mensen. Daarvan zijn er 
…………….. naar het buitenland gevlucht. Binnen 
Syrië zijn er nog eens …………….. mensen verplaatst. 
Naar schatting ……………….. mensen werden gedood. 
 
5 Fatima zegt  dat ze wel en niet blij is om in 
Nederland te zijn. Leg uit waarom wel en waarom 
niet. 
 
6 Sommige Syriërs die al langer in Nederland zijn, 
hebben inmiddels hier kinderen gekregen. Ondanks 
dat de kinderen nooit in Syrië zijn geweest, vinden 
de ouders het belangrijk dat hun kinderen weten 
wat er in Syrië is gebeurd. Leg uit waarom? 
 
7 Ondanks de oorlog die uitbrak, heeft Fatima geen 
spijt van de opstanden. Waarom niet?  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/de-locker-vluchteling-in-nederland/#q=syrie
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-het-kalifaat-van-is-islamitische-staat-onder-vuur/#q=syrie
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-het-kalifaat-van-is-islamitische-staat-onder-vuur/#q=syrie
https://schooltv.nl/programma/danny-in-arabistan-in-de-klas/

