
 

Nieuwsuur in de klas 
Noord-Korea: leven in een 
dictatuur 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Noord-Korea is een gesloten land. We 
weten niet veel over hoe het is om er te 
wonen, maar correspondent Marieke de 
Vries van Nieuwsuur mag bij hoge 
uitzondering een kijkje nemen in het land 
van dictator Kim Jong-Un. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Noord-Korea, communisme, Korea-oorlog 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Wat is communisme?’. 
 
Antwoorden 
1a 25 miljoen inwoners. b In 1948. 2 Door 
Rusland (de Sovjet-Unie). 3a In 1950. b De 
oorlog duurde drie jaar. c In een 
wapenstilstand die bemiddeld was door 
de Verenigde Naties. 4a Kim Il-Sung. b Kim 
Jong-Un. c God, vaderfiguur en 
heiligschennis. 5 Kernwapens en 
executies. 6 Eigen antwoord. 7 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Hoeveel inwoners heeft Noord-Korea? 
b In welk jaar werd Noord-Korea 
zelfstandig? 
 
2 Noord-Korea was in de Tweede 
Wereldoorlog bezet door Japan. Na de 
oorlog werd het land opgedeeld. Door welk 
land werd Noord-Korea gesteund?  
 
3a In welk jaar begon de Korea-oorlog? 
b Hoe lang duurde deze oorlog? 
c Hoe eindigde de Korea-oorlog? 
 

 
 
4a Hoe heette de eerste ‘Grote leider’ van 
Noord-Korea? 
b En hoe heet de huidige leider? 
c Vul de volgende ontbrekende woorden in: 
De bevolking van Noord-Korea ziet de ‘Grote 
Leider’ als een … en een … .  Kritiek op de 
leider wordt gezien als … 
 
5 Noord-Korea komt vaak in het nieuws 
door twee onderwerpen. Welke twee?  
 
Verdiepingsvragen 
 
6 In Noord-Korea zijn ze bang dat het 
toelaten van buitenlanders mogelijk tot de 
val van het regime zou kunnen zorgen. Leg 
uit waarom ze dat denken. 
 
7 De journalisten van Nieuwsuur worden in 
Noord-Korea constant begeleid door 
mensen van de Koreaanse overheid en 
mogen niet alles filmen. Kun je bedenken 
waarom ze dit doen? 
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