
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
De val van Srebrenica  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In de zomer van 1995 is Nederland betrokken bij de 
grootste volkerenmoord in Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Wat gebeurde er in Srebrenica, en wat 
was de rol van Nederlandse soldaten? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde (Landen en volken) en Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Genocide, oorlog, misdaad, mensenrechten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Geschiedenis 47: 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: ‘Genocides’ en ‘Srebrenica, de 
grootste Europese volkerenmoord sinds de Tweede 
Wereldoorlog’ en ‘graven naar familieleden’.  
 
Antwoorden 
1  Omdat Nederlandse soldaten niet konden 
voorkomen dat Serviers duizenden moslims 
vermoordden.  
2 Bosnië en Herzegovina 
3 moslims / Servische / Milošević / Srebrenica 
4 Dutchbat 
5 De vrouwen worden afgevoerd en de mannen 
worden doodgeschoten 
6 Enerzijds hebben ze als dutchbatters 23.000 mensen 
gered, maar er zijn ook 8000 mensen vermoord  
7 Zij hebben een voorgevoel wat er gaat gebeuren en 
vluchten de bergen in  
Verdiepingsvraag  
De Nederlandse regering trad af. Milošević overleed in 
de gevangenis en Mladić kreeg levenslang.  

Vragen 
 
1 Waarom is de genocide in Srebrenica ook een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van Nederland? 
 
2 In welke deelrepubliek ligt Srebrenica?  

A. Servië 
B. Bosnië en Herzegovina 
C. Kroatië 

 
3 Vul in, kies uit: Milošević / servische / moslims / 
Srebrenica.  
De ………………… in Bosnië en Herzegovina willen graag 
onafhankelijkheid. De ……………………. minderheid is tegen, 
zij willen bij het Servië van ………………… horen. Tijdens de 
burgeroorlog vluchten veel moslims naar de stad 
……………………. .  
 
4 Wat is de officiële naam van de ‘blauwhelmen’ die naar 
Srebrenica worden gestuurd?  
 
5 Wat doet Mladić met de moslimvluchtelingen? 
 

 
 
6 Remko moest als Dutchbatter bussen met vrouwen en 
kinderen naar veilig gebied begeleiden. Hij spreekt over 
‘verschillende perspectieven’ op wat er gebeurd is. Leg 
dit uit.  
 
7 De overige moslimmannen nemen afscheid van hun 
vrouwen, kinderen en moeders. Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
Zoek op hoe de Nederlandse regering reageerde toen de 
genocide aan het licht kwam. En wat er met Milošević en 
Mladić is gebeurd.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/


  
 
 
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
De val van Srebrenica  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde (Landen en volken) en Geschiedenis 
 
Samengevat 
In de zomer van 1995 is Nederland betrokken bij de 
grootste volkerenmoord in Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Wat gebeurde er in Srebrenica, en 
wat was de rol van Nederlandse soldaten? 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: ‘Genocides’ en ‘Srebrenica, de 
grootste Europese volkerenmoord sinds de Tweede 
Wereldoorlog’ en ‘graven naar familieleden’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘de genocide van Srebrenica’ 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 
Maatschappelijke zorg 
Veiligheid en Vakmanschap 
 
HBO 
Juridische dienstverlening 
Culturele diversiteit 
 
WO 
Internationale betrekkingen 
Vrede en conflictbeheer 

Vragen 
 
1 Waarom is de genocide in Srebrenica ook een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van Nederland? 
 
2 In welke deelrepubliek ligt Srebrenica?  

A. Servië 
B. Bosnië en Herzegovina 
C. Kroatië 

 
3 Vul in, kies uit: Milošević / servische / moslims / 
Srebrenica.  
De ………………… in Bosnië en Herzegovina willen graag 
onafhankelijkheid. De ……………………. minderheid is 
tegen, zij willen bij het Servië van ………………… horen. 
Tijdens de burgeroorlog vluchten veel moslims naar de 
stad ……………………. .  
 
4 Wat is de officiële naam van de ‘blauwhelmen’ die 
naar Srebrenica worden gestuurd?  
 
5 Wat doet Mladić met de moslimvluchtelingen? 
 

 
 
6 Remko moest als Dutchbatter bussen met vrouwen 
en kinderen naar veilig gebied begeleiden. Hij spreekt 
over ‘verschillende perspectieven’ op wat er gebeurd 
is. Leg dit uit.  
 
7 De overige moslimmannen nemen afscheid van hun 
vrouwen, kinderen en moeders. Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
Zoek op hoe de Nederlandse regering reageerde toen 
de genocide aan het licht kwam. En wat er met 
Milošević en Mladić is gebeurd.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-genocides/#q=genocide
https://schooltv.nl/video/srebrenica-de-grootste-europese-volkerenmoord-sinds-de-tweede-wereldoorlog/#q=srebrenica
https://schooltv.nl/video/srebrenica-de-grootste-europese-volkerenmoord-sinds-de-tweede-wereldoorlog/#q=srebrenica
https://schooltv.nl/video/srebrenica-de-grootste-europese-volkerenmoord-sinds-de-tweede-wereldoorlog/#q=srebrenica
https://schooltv.nl/video/graven-naar-familieleden-wat-is-er-gebeurt-met-de-gevangengenomen-bosnische-moslims/#q=genocide

