Geschiedenis: Historische Context Duitsland en Tijdvak 10

1: week 45

2: week 46

HC Duitsland
H.2 De wankele Europese
machtsbalans, 1871-1914
H.3 De Eerste
Wereldoorlog, 1914-1918

HC Duitsland
H.4 Begin en einde van de
Weimarrepubliek, 19191933

Verwondersessies
3: week 47
HC Duitsland
H.5 Doelbewust naar een
nieuwe oorlog, 1933-1939
H.6 De Tweede
Wereldoorlog, 1939-1945

Workshop:
- Opdrachten maken volgens eigen route
- Begrippen en KA’s leren
- Maak de examentraining of de
ondersteuning

Je hebt inzicht in de fouten die je in
de toets hebt gemaakt en waaraan
dat ligt.
Je weet hoe je je voor volgende
keer kan voorbereiden en kan
verbeteren.
Leidende vraag: Wat betekende de
vorming van het Duitse keizerrijk
voor het machtsevenwicht tussen

HAVO 5

Periode 2: november – december 2019

4: week 48

5: week 49

Tijdvak 10
H.1 Dekolonisatie
H.3 Welvaart en Cultuur

Tijdvak 10
H.4 Europese eenwording
H.5 Pluriforme en
multiculturele samenleving

Workshop:
- Mondeling HC Duitsland
- Opdrachten maken volgens eigen route
- Begrippen en KA’s leren
- Maak de examentraining of de
ondersteuning

Workshop:
- Toets bespreking
TOETS:
week
50 route
- Opdrachten maken
volgens
eigen
- Begrippen enP2:
KA’sweek
leren 50
- Maak de examentraining
of de&
HC Duitsland
ondersteuningTijdvak 10

Check de leerdoelen. Ik kan:
Welke factoren leidden
Welke gevolgen had het
tot de ondergang van de nationaalsocialisme voor
Republiek van Weimar,
Duitsland en Europa, 19331919-1933?
1945?

Je kent de kenmerkende
aspecten van deze
paragrafen.

Je kent de kenmerkende
aspecten van deze
paragrafen.

Je kent de kenmerkende
aspecten van deze
paragrafen.

Geef een omschrijving
van 'nationalistische
vrijheidsstrijd'.
Geef de term die wordt

Je weet wat je kan
verwachten op toets.
Je kent de verschillende
historische vaardigheden
met name verandering en

Je kent de kenmerkende
aspecten van deze
paragrafen.
Noem drie maatregelen van

de Europese grootmachten, 18711918?
Je kent de kenmerkende aspecten
van deze paragrafen.
Noem de twee landen die voor
1871 dominant waren in Europa
Geef aan wat het doel was van
de Realpolitik van Bismarck;
Geef aan uit welke middelen deze
politiek bestond.
Leg uit dat de Frans-Duitse Oorlog
van 1870-1871 leidde tot de
eenheid van Duitsland.
Noem drie redenen voor het
ontstaan van de revanchegedachte
in Frankrijk.
Noem de vijf lange termijn
oorzaken voor het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog.
Geef aan wat het doel was van
de Weltpolitik van keizer Wilhelm
II;
Geef aan met welke Duitse
politicus hij daarmee in conflict
kwam (zie ook vraag 10 hieronder).
Benoem de onderlinge samenhang
tussen nationalisme, modernimperialisme, militarisme en
industrialisatie.
Bismarck en keizer Wilhelm II
voerden allebei
een alliantiepolitiek in Europa. Ze
hadden daarbij echter een
verschillend doel. Noem deze.

Zet de gebeurtenissen
van 1919-1933 in de
juiste volgorde.
Noem enkele problemen
waar de Republiek van
Weimar mee te maken
kreeg.
Noem twee groepen
binnen Duitsland die
tegen de Republiek van
Weimar waren
Geef aan hoe de
Dolkstootlegende tot
stand kwam.
Noem vijf landen die
aanwezig waren bij het
Verdrag van Versailles
Noem enkele bepalingen
uit het Verdrag van
Versailles die ongunstig
waren voor het
grondgebied van
Duitsland.
Noem enkele bepalingen
uit het Verdrag van
Versailles die ongunstig
waren voor de economie
van Duitsland.
Noem enkele bepalingen
van het Verdrag van
Versailles die ongunstig
waren voor de militaire
kracht van Duitsland.
Geef drie redenen
waarom de Republiek

Hitler die de vorming van
een totalitaire staat onder
zijn absolute leiding
betekende.
Noem vier maatregelen van
de naziregering om de
werkloosheid te bestrijden
en de economie te
stimuleren.
Geef met behulp van drie
voorbeelden aan dat de
nationaalsocialisten een
gelijkschakeling binnen de
samenleving realiseerden.
Noem minstens vijf
onderdelen van de
samenleving waarop
propaganda en censuur
invloed probeerde te
krijgen op de mensen.
Geef aan wat wordt
bedoeld met 'de nazificatie
moest leiden tot een
Volksgemeinschaft'.
Leg het verband uit tussen
de rassenleer van Hitler en
diens antisemitisme.
Noem twee redenen
waarom er vanuit de
maatschappij weinig kritiek
op Hitler kwam. Geef aan
hoe Joden en politiek
actieve communisten
werden uitgesloten door de
nazi's vanaf 1933.

gebruikt het
onafhankelijk worden
van de kolonies.
Noem een gevolg van het
onafhankelijk worden
van de kolonies voor de
hegemonie van de
westerse wereld.
Geef aan hoe de
Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie de
voormalige kolonies
betrokken in de Koude
Oorlog.
Noem het terrein waarop
de kolonies nog
afhankelijk bleven van
het vroegere moederland.
Noem een modern
conflict waarvan de
wortels liggen in de
koloniale tijd.
Geef aan waardoor de
wederopbouw in
Nederland vooral werd
gestimuleerd.
Geef de reden voor het
besluit van de regering
om over te gaan op grote
staatsbemoeienis in de
sociale zekerheid.
Geef het begrip waarmee
de grote staatsbemoeienis

continuïteit en
standplaatsgebondenheid.
Je weet hoe je een
bronvraag moet lezen en
beantwoorden.
Noem een voorwaarde die
de Verenigde Staten
stelden aan het verlenen
van de Marshallhulp.
Noem drie doelen van het
Marshallplan en de
Europese samenwerking.
Geef de naam van de
militaire samenwerking
van het westen.
Geef de naam van de
organisatie waarin zes
West-Europese landen
vanaf 1958 samenwerkten.
Geef een reden waarom
Nederland een groot
voorstander was van
Europese samenwerking.
Geef de naam voor de
economische
samenwerking van
Europese landen zonder
binnengrenzen en andere
economische
belemmeringen.
Geef de kern van de
Verdragen van Schengen.
Geef de volledige naam
van de opvolger van de

Noem de aanleiding voor het
uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
Geef aan ten aanzien van
de Weltpolitik van keizer Wilhelm II
Geef aan welk belangrijk middel hij
daarvoor inzette.
Geef aan met welk Europees land
hij vooral in conflict kwam (zie ook
vraag 6 hierboven).
Noem de twee
allianties/bondgenootschappen in
Europa in 1914
Noem de twee Europese
grootmachten die gebruik maakten
van het zwakker wordende
Ottomaanse Rijk op de Balkan.
Beschrijf de rol van Servië in het
uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
Beschrijf de rol van de
bondgenootschappen bij het
uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
Noem twee elementen van het
Franse militaire plan 'XVII'.
Noem het doel en de strategie van
het Duitse militaire Von
Schlieffenplan.
Noem drie redenen waardoor het
Von Schlieffenplan mislukte.
Noem het gevolg van het
mislukken van het Von
Schlieffenplan voor de inzet van de
Duitse troepen.

van Weimar weinig
vertrouwen kreeg.
Leg uit
wat Erfüllungspolitik inho
udt.
Geef de oorzaken van
de hyperinflatie van
1923.
Leg het verband uit
tussen het Dawesplan en
de economische crisis in
Duitsland als gevolg van
de Beurskrach van 1929.
Noem enkele gevolgen
van de economische
crisis voor Duitsland.
Geef aan waarom de
regering weinig/geen
maatregelen tegen de
crisis nam.
Verklaar waarom de
knokploegen de
extremisten juist
stemmen opleverden.
Noem enkele belangrijke
programmapunten van
de NSDAP
Geef aan wat de
noodverordening met de
Rijksdagbrand te maken
heeft.
Verklaar hoe de Rijksdag
voor de Machtigingswet
heeft gestemd.

Geef de inhoud van de
Neurenberger wetten weer.
Geef aan wat de
Kristallnacht inhield.
Geef aan waarvoor het
eerste concentratiekamp in
Dachau diende.
Noem de drie
uitgangspunten van het
buitenlandse beleid van
Hitler.
Geef aan welke twee
veranderingen in de
economie Hitler doorvoert
om bovenstaande doelen te
realiseren mogelijk te
maken.
Geef aan waarom de
Verenigde Staten, GrootBrittannië en Frankrijk
Hitler weg lieten komen
met de schendingen van het
Verdrag van Versailles.
Geef aan welke twee fases
er te onderscheiden zijn in
het buitenlandse beleid van
Hitler.
Verklaar hoe Hitlers
bondgenootschappen met
Italië en Rusland hem
sterkten in het buitenlandse
beleid.
Geef in je eigen woorden
een uitleg van de
oorlogstactiek 'Blitzkrieg'

in de sociale zekerheid
wordt aangeduid.
Geef enkele voorbeelden
van sociale
zekerheid/uitkering.
Noem de twee manieren
waarmee de sociale
zekerheid kon worden
gefinancierd.
Geef aan hoe de komst
van het aardgas ook het
natuurmilieu en het
huiselijk milieu
verbeterde.
Geef aan waardoor vrije
weekenden en vakanties
mogelijk werden.
Noem vier gevolgen van
de komst van de
(anticonceptie)pil.
Noem drie problemen
waar werkende vrouwen
mee te maken kregen.
Geef de naam voor de
nieuwe beweging voor
vrouwenemancipatie
vanaf het midden van de
jaren zestig.
Geef de naam van de
opvallendste groep
binnen de
vrouwenbeweging rond
1970.

EEG.
Geef voorbeelden van de
toenemende macht van de
EU.
Noem drie ontwikkelingen
in de Europese
samenwerking na de
Koude Oorlog.
Noem twee problemen
voor de EU in de eerste
helft van de 21e eeuw.
Noem drie redenen voor
het ontstaan van een 'antiEuropa' beweging.
Noem een gevolg in het
Verenigd Koninkrijk
(Groot-Brittannië) van de
kritiek op de EU.
Geef het Europese
standpunt van de meeste
politieke partijen in
Nederland t.a.v. Europese
samenwerking.
Geef een voorbeeld dat
rond 1950 zowel een
emigratie- als een
immigratieland was.
Noem de bevolkingsgroep
die na 1975 naar ons land
kwam vanuit een
voormalige Nederlandse
kolonie.
Noem twee oorzaken voor
het ontstaan van een
tekort aan arbeiders in

Beschrijf de betekenis van de Slag
aan de /Marne voor het ontstaan
van de loopgravenoorlog.
Beschrijf het leven en gevechten in
de loopgraven.
Noem vier nieuwe wapens die in
WOI werden ingezet.
Geef de naam van het psychische
trauma dat veel soldaten in de
loopgraven opliepen.
Leg in eigen woorden uit: 'Aan het
thuisfront stond de economie in
dienst van de oorlog'.
Noem het nieuwe wapen dat de
Duitsers op zee inzetten.
Geef de kern van het buitenlandse
beleid van de Verenigde Staten.
Geef aan waardoor de stemming in
de Verenigde Staten in 1915 antiDuits was geworden.
Noem de inhoud en de uitwerking
van het Zimmermanntelegram in
1917.
Geef aan waardoor Rusland
overging tot de Vrede van BrestLitowsk van 1918 en wat dit
betekende voor het oostfront van
de Duitsers.
Noem het gevolg van de komst van
de Amerikaanse soldaten in het
voorjaar van 1918.
Noem de oorzaken van de Duitse
Novemberrevolutie van 1918.
Noem het gevolg van de Duitse
Novemberrevolutie van 1918.

Geef de reden dat Hitler
niet verder naar het Oosten
ging na de verovering van
Polen.
Noem de landen die na
Polen werden veroverd.
Noem de belangrijkste
reden voor Duitsland om
Nederland aan te vallen.
Verklaar waarom na
verloop van tijd in de 'Slag
om Engeland' overgegaan
werd op het bombarderen
van burgerdoelen.
Geef de vier redenen
waarom Duitsland met
'Operatie Barbarossa'
begon.
Geef aan waarom de
mensen in Nederland vrij
normaal konden doorleven.
Geef het verschil aan tussen
het naziregime in West- en
Oost-Europa en verklaar dit
verschil.
Geef van elk van de drie
houdingen die een bezet
volk kon aannemen ten
opzichte van de Duitse
bezetter een voorbeeld.
Geef van elk van de vier
stappen van de
Jodenvervolging een
voorbeeld.
Beschrijf de rol van de

Noem één van de acties
van deze groep.
Noem een belangrijke
verandering in het
financiële leven van de
jongeren vanaf het
midden van de jaren
vijftig.
Noem een ontwikkeling
waardoor jongeren meer
(zelf)bewust werden.
Geef een omschrijving
van 'generatiekloof'.
Geef een omschrijving
van: jongerencultuur.
Noem twee
jongerengroepen uit de
jaren zestig
Geef een omschrijving
van: sociaal-culturele
veranderingsprocessen.
Noem de twee
ontwikkelingen waardoor
de sociaal-culturele
veranderingsprocessen
werden versterkt en
versneld.
Noem de vier 'zuilen'
binnen de verzuilde
samenleving van voor
1965.
Noem drie oorzaken voor
de ontkerkelijking (en

Nederland rond 1960.
Noem de drie gebieden
waaruit de groep
gastarbeiders afkomstig
waren.
Noem twee redenen
waarom deze groep
groeide.
Noem twee groepen
migranten die vanaf de
jaren zeventig naar ons
land kwamen.
In welke woongebieden
ontstond de kritiek op de
multiculturele
samenleving.
Noem drie punten van
kritiek op de multiculturele
samenleving.
Noem drie redenen
waardoor rond het jaar
2000 de kritiek op de
multiculturele samenleving
toenam.
Geef aan welke
verschuiving er plaats vond
in het beleid van de
regeringen vanaf 2002.
Noem twee
gebeurtenissen die het
dubbele gezicht van de
multiculturele samenleving
Van Nederland laten zien.

Wannseeconferentie in de
Holocaust.
Leg uit waarom de nazi's
kozen voor het bouwen van
vernietigingskampen. Geef
de twee gebeurtenissen
weer die het Duitse leger
hebben doen verliezen.
Verklaar waarom Amerika
na Pearl Harbor wel aan de
oorlog meedoet.
Geef vier redenen waarom
'Operatie Barbarossa'
mislukte. Geef aan in welke
twee fases de invasie van
de geallieerden in WestEuropa verliep.
Geef drie redenen waarom
Noord-Nederland last had
van de hongerwinter.
Geef aan met welke
problemen Europa
geconfronteerd werd nadat
Duitsland verslagen was.

daarmee ontzuiling).
Geef een voorbeeld van
het samengaan van
ontkerkelijking en
ontzuiling in de
maatschappij.
Geef twee voorbeelden
van ontzuiling in de
politiek.
Noem de naam van de
regering/kabinet die
model staat voor het
einde van de politieke
verzuiling.
Geef twee oorzaken
waardoor de financiering
van de verzorgingsstaat
onder druk kwam te
staan.
Geef aan hoe regeringen
probeerden de financiën
op orde probeerden te
houden.
Noem twee reden voor
het stopzetten van de
aardgaswinning die na de
Tweede Wereldoorlog
juist voor welvaart had
gezorgd.

