
 

Nieuwsuur in de klas 
Syrië in oorlog 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In 2011 begon de opstand tegen het 
Syrische regime. Tegenstanders van 
president Assad eisten zijn vertrek. 
Verschillende groepen gingen het gevecht 
aan. De gevolgen van de opstand zijn 
groot: het land is een chaos, de 
groeperingen vechten ook tegen elkaar. 
Miljoenen mensen zijn gevlucht. De stad 
Aleppo was voorheen de rijkste stad van 
Syrië, maar is nu één grote puinhoop.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Syrië, oorlog, vluchtelingen, 
mensenrechten, IS 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 43, 
46, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld: Na de Arabische lente. 
 
Antwoorden 
1 Vrijheid, rechtvaardigheid en aandacht 
voor de mensenrechten. 2 Er zijn veel 
verschillende religies, groepen en 
(extremistische) organisaties. Niet elke 
bewe-ging heeft hetzelfde doel. 3 IS en Al 
Qaida 4a Damascus, Aleppo, industrie-
stad, noorden. b Spookstad c Omdat bijna 
iedereen de (oude) stad is ontvlucht. 5a 
Om scherpschutters te ontwijken. b Om 
scherpschutters het zicht te ontnemen. 
6a Eigen antwoord. b Eigen antwoord. 7 
Assad zit op een vulkaan, hij probeert de 
woede van het volk, een uitbarsting, 
tegen te houden, maar dat was kansloos. 

Kijkvragen 
 
1 In 2011 kwamen Syrische burgers in 
opstand tegen hun president, Bashar al-
Assad. Waar kwamen ze voor op? 
 

2 Aan het begin van de video roepen de 
mensen ‘Het Syrische volk is één’. Waaruit 
blijkt dat dit op een gegeven moment niet 
meer zo is? 
 
3 Noem twee extremistische 
(terreur)groepen die actief zijn in Syrië.  
 
4a Vul de ontbrekende woorden in, kies uit: 
Aleppo, industriestad, Damascus, noorden 
De hoofdstad van Syrië is _ _ _. _ _ _ is de 
tweede stad. Deze stad was een _ _ _ in het 
_ _ _ van Syrië.  
b Welke bijnaam heeft de stad Aleppo nu?  
c Waarom? 
 
5a Waarom moet de verslaggever zo hard 
rijden? 
b Waarom worden er gigantische doeken in 
de stad opgehangen? 
 
6a De winkelier geeft aan dat Oud-Aleppo 
ooit de rijkste stad van Syrië was. Nu ligt 
de stad in puin en er is constante dreiging 
van gevaar. Begrijp je dat er mensen uit 
Aleppo naar Nederland zijn gevlucht? Geef 
aan waarom wel of waarom niet. 
b Waarom vlucht de winkelier zelf niet, 
denk je? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Bekijk de cartoon. Wat bedoelt de 
tekenaar hiermee? 

 
Beeld: Carlos Latuff 
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