
 

Nieuwsuur in de klas 
Het Rusland van Poetin 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Vladimir Poetin is sinds 1999 de 
machtigste politicus van Rusland. In het 
Westen wordt soms argwanend naar hem 
gekeken, bijvoorbeeld als Rusland in 
Oekraïne de Krim binnenvalt. Maar in 
eigen land is hij onder sommige inwoners 
best populair.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Rusland, Poetin, Oekraïne, internationale 
conflicten 
 
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 van 
‘Nieuwsuur in de Klas’ met achtergronden 
bij het nieuws. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over actuele onderwerpen, 
zoals: ‘De omwenteling in de Sovjet-Unie’. 
 
Antwoorden 
1 A, B, C en D zijn juist. 2 Juist is: het 
platteland, vergeten, geen werk, arm. 3 De 
Krim was  onderdeel van Oekraïne. Poetin 
vindt dat het bij Rusland hoort en heeft 
daarom met zijn leger de Krim 
geannexeerd. De internationale reacties 
hierop waren kritisch. 4a Tegenstander. b 
Nee c Ja, hij heeft de moord veroordeeld. 
d Nee 5 Hij bedoelt dat hoe meer het 
buitenland de bevolking onder druk zet 
met sancties, hoe harder de Russen 
ertegenin gaan. 6 Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: mensen vinden het een 
sterke leider, of: wij krijgen een ander 
beeld van hem dan mensen in Rusland. Of: 
er zijn amper politieke tegenstanders. 
 
 

 

Kijkvragen 
 

1 Voor welke beslissingen is Vladimir Poetin 
verantwoordelijk? (meerdere antwoorden 
mogelijk). 
A Binnenlandse onderwerpen 
B Buitenlandse onderwerpen  
C Beslissingen over het leger 
D Economische beslissingen 

 
2 Streep door wat onjuist is. 
Inwoners van het platteland/de stad zijn 
ontevreden over de politiek van Vladimir 
Poetin. Ze voelen zich onder druk 
gezet/vergeten. Er is veel criminaliteit/geen 
werk en de bewoners zijn daardoor 
onveilig/arm. 
 
3 Welke onderwerpen hebben in de 
aflevering te maken met De Krim? Gebruik 
woorden hieronder om uit te leggen wat er 
rondom dit gebied is gebeurd. 
Oekraïne, fotograaf, Rusland, popmuziek, t-
shirts, Poetin, internationale reacties, 
annexeren. 
 
4a In 2015 wordt Boris Nemtsov dood 
gevonden. Was hij een tegenstander of 
voorstander van Poetins politiek? 
b Is hij de enige Russische politicus die 
verdwenen is? 
c Heeft Poetin gesproken over de moord?  
d Verwachten deskundigen dat de moord 
ooit wordt opgelost? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Een Russische marktkoopman is niet 
onder de indruk van sancties uit het 
buitenland. Hij zegt: ‘Russen kun je 
vergelijken met een veer’. Wat bedoelt hij 
hiermee? 
 
6 Er is veel kritiek op Poetin in de wereld. 
Toch is hij geliefd en wint hij verkiezing na 
verkiezing. Hoe zou je dit verklaren? 
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https://schooltv.nl/share/WO_NTR_12753436
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-de-omwenteling-in-de-sovjet-unie/

