
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Genocides 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Toen na de Tweede Wereldoorlog de verschrikkingen 
van de Holocaust bekend werden, zei de hele wereld: 
‘Dit nooit meer’. Maar ook tegenwoordig worden 
volkeren vermoord. Door machthebbers of andere 
rivalen. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde (Landen en volken) en Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Moord, oorlog, misdaad, mensenrechten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Maatschappijwetenschappen 46; internationale 
verhoudingen: De leerling leert over de verdeling van 
welvaart en armoede over de wereld, hij leert de 
betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het 
milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in 
Nederland. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Holocaust, Nederland en de 

Zesdaagse Oorlog, Oorlog na de oorlog, Syrië in oorlog 
en Ten Oorlog. 
 
Antwoorden 
1 Massamoord / volkenmoord 
2a De Hutu’s en de Tutsi’s  
2b Omdat het land overbevolkt was  
3 Meer dan een miljoen  
4 Door de Chinese overheid  
5 Ze worden in heropvoedingskampen gestopt  
6 Naar Bangladesh  
7 B Als een groep mensen het recht van bestaan wordt 
ontzegd  
 
 

Vragen 
 
1 Wat is een genocide 
 
2a Tussen welke twee volken ging de strijd in Rwanda? 
2b Waardoor was er strijd tussen de twee volken? 
 
3 Hoeveel mensen werden er in Rwanda vermoord 
tijdens de genocide tussen april en juli 1994? 
A Meer dan een miljoen 
B Zo’n 200.000 
C Zo’n 50.000 
 

 
 
4 Door wie wordt de vrijheid van de Oeigoeren 
ingeperkt? 
 
5 Op welke manier wordt geprobeerd de Oeigoeren de 
chinese cultuur bij te brengen? 
 
6 Naar welk land vluchten de meeste vluchtelingen uit 
Myanmar? 
 
7 Wanneer wordt iets officieel een genocide genoemd? 
A Als er meer dan 100.000 mensen zijn vermoord  
B Als een groep mensen het recht van bestaan wordt 
ontzegd  
C Als een volk opzettelijk een ander volk uitmoord  
 
 
Verdiepingsvraag 
Denk je dat er een manier is om ervoor te zorgen dat er 
geen genocides meer plaatsvinden? Zo ja, wat zou 
volgens jou de oplossing zijn? Zo nee, waarom niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=massamoord
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-nederland-en-de-zesdaagse-oorlog/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-nederland-en-de-zesdaagse-oorlog/
https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-20e-eeuw-oorlog-na-de-oorlog/#q=oorlog%20
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-syrie-in-oorlog/#q=oorlog%20
https://schooltv.nl/video/de-ijzeren-eeuw-in-de-klas-ten-oorlog/#q=oorlog%20


  
 
 
 
 Nieuwsuur in de klas 

Genocides 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en Geschiedenis 
 
Samengevat 
Toen na de Tweede Wereldoorlog de 
verschrikkingen van de Holocaust bekend werden, 
zei de hele wereld: ‘Dit nooit meer’. Maar ook 
tegenwoordig worden volkeren vermoord. Door 
machthebbers of andere rivalen. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Holocaust, Nederland en de 

Zesdaagse Oorlog, Oorlog na de oorlog, Syrië in 
oorlog en Ten Oorlog. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Genocides’ is te gebruiken als 
thema 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 
Cultureel Organisator 
Veiligheid en Vakmanschap 
 
HBO 
Culturele en Maatschappelijke Vorming 
Culturele diversiteit 
 
WO 
Archeologie 
(Militaire) geschiedenis 
 

Vragen 
 
1 Wat is een genocide 
 
2a Tussen welke twee volken ging de strijd in Rwanda? 
2b Waardoor was er strijd tussen de twee volken? 
 
3 Hoeveel mensen werden er in Rwanda vermoord 
tijdens de genocide tussen april en juli 1994? 
A Meer dan een miljoen 
B Zo’n 200.000 
C Zo’n 50.000 
 

 
 
4 Door wie wordt de vrijheid van de Oeigoeren 
ingeperkt? 
 
5 Op welke manier wordt geprobeerd de Oeigoeren de 
chinese cultuur bij te brengen? 
 
6 Naar welk land vluchten de meeste vluchtelingen uit 
Myanmar? 
 
7 Wanneer wordt iets officieel een genocide genoemd? 
A Als er meer dan 100.000 mensen zijn vermoord  
B Als een groep mensen het recht van bestaan wordt 
ontzegd  
C Als een volk opzettelijk een ander volk uitmoord  
 
 
Verdiepingsvraag 
Denk je dat er een manier is om ervoor te zorgen dat er 
geen genocides meer plaatsvinden? Zo ja, wat zou 
volgens jou de oplossing zijn? Zo nee, waarom niet? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/histoclips-holocaust/#q=massamoord
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-nederland-en-de-zesdaagse-oorlog/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-nederland-en-de-zesdaagse-oorlog/
https://schooltv.nl/video/literatuurgeschiedenis-20e-eeuw-oorlog-na-de-oorlog/#q=oorlog%20
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-syrie-in-oorlog/#q=oorlog%20
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-syrie-in-oorlog/#q=oorlog%20
https://schooltv.nl/video/de-ijzeren-eeuw-in-de-klas-ten-oorlog/#q=oorlog%20

