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 Verwondersessies   

1: week 10 2: week 11 3: week 12 4: week 13 5: week 14 6: week 15 7: week 16 8: week 17 

Tijdvak 9: De 
eerste 
wereldoorlog 

Tijdvak 9: IJskoude 
klassenstrijd 

Herkansing HC 
de Republiek 

Tijdvak 9: Verenigd 
in isolement 

Tijdvak 9: de 
Tweede 
wereldoorlog 

Tijdvak 9: Europa en 

de rest van de 

wereld 

PTA tijdvak 9 Bespreken toets 

 

 

Workshop: 

Maak de 

opdrachten 

van 9.2 volgens 

je eigen route. 

 

 

Workshop: 

Maak de 

opdrachten van 

9.3 volgens je 

eigen route. 

 

 

Workshop: 

Inschrijven als je  

gaat herkansen.  

 

 

Workshop: 

Maak de 

opdrachten 

van 9.5 

volgens je 

eigen route. 

 

 

Workshop: 

Maak de 

opdrachten van 

9.6 volgens je 

eigen route 

 

 

Workshop: 

Inschrijven voor 

de toets. 

 

 

Workshop: 

Maak de 

opdrachten 

van 9.4 

volgens je 

eigen route. 

 

 



                                                 Check de leerdoelen. Ik kan:   
Noem de twee landen zich 
bedreigd voelden door 
Duitsland. 
Geef aan: 
wat het doel was van de 
Realpolitik van Bismarck; 
uit welke middelen deze 
politiek bestond. 
Noem drie redenen voor het 
ontstaan van de 
revanchegedachte in 
Frankrijk. 
Noem de vijf indirecte 
oorzaken voor het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog. 
Geef aan wat het doel was 
van de Weltpolitik van keizer 
Wilhelm II; 
Benoem de onderlinge 
samenhang tussen 
nationalisme, modern-
imperialisme, militarisme en 
industrialisatie. 
Noem de twee 
allianties/bondgenootschapp
en in Europa in 1914 
Noem de aanleiding voor het 
uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Beschrijf de rol van de 
bondgenootschappen bij het 
uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Noem het doel en de 
strategie van het Duitse 
militaire Von Schlieffenplan. 
Noem drie redenen 
waardoor het Von 
Schlieffenplan mislukte. 

Geef de naam van de 
familie die de macht in 
Rusland in handen had. 
Geef drie voorbeelden van 
de economische 
problemen in Rusland. 
Geef een voorbeeld van 
het verzet van de politieke 
groepen tegen de tsaar. 
Geef twee redenen dat de 
problemen in Rusland 
tijdens de Eerste 
Wereldoorlog verergerde. 
Geef een uitleg van de 
Februarirevolutie. 
Geef voor elke van de 
leuzen aan welke 
bevolkingsgroep de 
communisten aanspraken. 
Vrede  
Land  
Brood  
Geef een uitleg van het 
communisme. 
Geef een uitleg van de 
Oktoberrevolutie. 
Geef de naam van de leider 
van de communisten in 
Rusland. 
een uitleg van de vrede van 
Brest-Litovsk. 
Geef aan welke groepen 
tegenstanders waren van 
de communisten. 
Geef de naam van de 
Rusland na de 
burgeroorlog. 
Geef een uitleg van 
nationalisatie. 

Geef een uitleg van het 
woord frontier. 
Geef aan welke 
bevolkingsgroep het 
slachtoffer werden van 
de trek naar het westen. 
Geef een uitleg van het 
begrip Manifest Destiny. 
Geef twee oorzaken voor 
het uitbreiden van 
Manifest Destiny. 
Geef twee oorzaken voor 
het uitbreken van de 
burgerloog. 
Geef een uitleg van 'the 
American Dream'. 
Geef een uitleg van het 
begrip segregatie. 
Geef een uitleg van het 
begrip isolationisme. 
Geef de reden dat 
Woodrow Wilson 
Amerika alsnog in de 
Eerste Wereldoorlog 
betrok. 
Geef twee redenen 
waarom er na de Eerste 
Wereldoorlog een 
economische bloei in de 
Verenigde Staten kwam. 
Geef een uitleg van het 
begrip 
consumptiemaatschappij. 
Geef vier voorbeelden 
van producten en 
diensten waaraan het 
geld in Amerika werd 
uitgegeven. 

Noem de zes belangrijkste 
bepalingen van het Verdrag 
van Versailles. 
Geef een uitleg van het 
begrip dolkstootlegende. 
Geef aan welke 
economische problemen er 
in Duitsland waren. 
Noem drie kenmerken van 
de nationaalsocialisten. 
Geef de naam van de leider 
van de NSDAP. 
Geef de reden dat Hitler de 
machtigingswet kon laten 
aannemen. 
Geef aan welke 
maatregelen Hitler nam op 
politiek gebied. 
Geef aan welke 
maatregelen Hitler nam op 
cultureel gebied. 
Geef aan welke 
maatregelen Hitler nam op 
economisch gebied. 
Geef twee voorbeelden 
van de maatregelen van 
Hitler op sociaal gebied. 
Geef twee voorbeelden 
van hoe de bevolking 
onder controle werd 
gehouden. 
Geef de naam van de 
politiek die Hitler veel 
kansen gaf in het 
interbellum. 
Geef de reden dat het 
Nederlandse leger niet 
opgewassen was tegen het 
leger van Duitsland. 

Geef een uitleg van het 
cultuurstelsel. 
Geef aan welk gevolg het 
modern-imperialisme had 
voor de mensen in de 
kolonies. 
Geef een uitleg van de 
voogdijgedachte. 
Geef aan waaruit de 
Ethische Politiek bestond. 
Leg uit hoe het onderwijs 
bijdroeg aan het verzet 
tegen het imperialisme. 
Geef aan hoe de Eerste 
Wereldoorlog bijdroeg 
aan het verzet tegen het 
imperialisme. 
Geef de reden dat Lenin 
tegen kolonialisme was. 
Geef de reden dat de 
Verenigde Staten tegen 
kolonialisme waren. 
Geef aan hoe de moderne 
technologie bijdroeg aan 
het verzet tegen het 
imperialisme. 
Geef aan hoe de 
economische crisis en de 
Tweede Wereldoorlog 
een impuls gaven aan het 
verzet. 
Geef een mogelijke reden 
waarom Gandhi niet zoals 
de lokale elite leefde. 
Geef aan hoe de Engelsen 
het verzet hebben 
voorkomen. 
Geef de reden dat Ho Chi 
Minh na de Eerste 
Wereldoorlog dacht 



Noem het gevolg van het 
mislukken van het Von 
Schlieffenplan voor de inzet 
van de Duitse troepen. 
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. 
Geef aan waardoor er vele 
informatie is over het leven 
in de loopgraven. 
Leg in eigen woorden uit: 
'Aan het thuisfront stond de 
economie in dienst van de 
oorlog'. 
Geef de reden dat de 
regeringen van de 
deelnemende landen 
propaganda inzette. 
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 anti-Duits was 
geworden. 
Noem de inhoud en de 
uitwerking van het 
Zimmermanntelegram in 
1917. 
Geef aan waardoor Rusland 
overging tot de Vrede van 

Geef de reden dat de 
nationalisatie niet lukte. 
Geef een uitleg van de NEP. 
Geef een uitleg van een 
éénpartijdictatuur. 
Geef aan welke 
veranderingen Lenin op 
cultureel gebied 
doorvoerde. 
Geef aan welke 
veranderingen Stalin op 
economisch gebied 
doorvoerde. 
Geef aan welke gevolgen 
zijn plannen hadden. 
Geef aan op welke manier 
Stalin de collectivisatie 
doorvoerde. 
Geef de namen van de 
collectieve boerderijen. 
Geef aan welk middel van 
protest de boeren hadden. 
Geef aan waar de Grote 
Terreur van Stalin uit 
bestond. 
Geef aan op welke manier 
er onder Stalin propaganda 
werd gemaakt. 
Geef een uitleg van het 
begrip 'vadertje Stalin'. 
 

Geef aan welke kritiek 
tegenstanders op deze 
ontwikkelingen hadden. 
Geef de belangrijkste 
oorzaken voor het 
uitbreken van de crisis. 
Geef aan hoe de 
beurkrach kon leiden tot 
een economische crisis. 
Geef aan wat de reactie 
van de regering was 
tijdens de economische 
crisis. 
Geef een uitleg van de 
Grote Depressie. 
Geef de reden dat 
Roosevelt aan de macht 
kwam. 
Geef vier maatregelen 
van de New Deal van 
Roosevelt. 
Geef vier punten van de 
kritiek op de New Deal. 
Noem een van de 
belangrijke gevolgen van 
de New Deal. 
Geef de reden dat de 
economische crisis 
wereldwijde gevolgen 
had. 
Geef de reden dat 
Duitsland de hulp van 
Amerika nodig had. 
Geef een uitleg van het 
begrip hyperinflatie. 
Geef de reden dat de 
economische crisis in 

Geef de reden dat 
Nederland op 15 mei 1940 
capituleerde. 
Geef een uitleg van het 
begrip Totale Oorlog. 
Geef de reden dat het 
Duitse bestuur in het begin 
relatief mild was. 
Geef de reden dat veel 
bedrijven collaboreerden 
met de Duitsers. 
Geef het meest bekende 
voorbeeld van verzet tegen 
de Duitse bezetting. 
Geef de reden dat Amerika 
bij de oorlog betrokken 
raakte. 
Geef een uitleg van het 
begrip hongerwinter. 
Geef de reden dat Hitler 
vond dat mindere rassen 
gedomineerd of uitgeroeid 
moesten worden. 
Geef twee voorbeelden 
van 'slechte rassen' in de 
ogen van Hitler. 
Geef de reden dat Hitler 
een sterke aanhanger van 
het antisemitisme was. 
Geef bij elk van 
onderstaande fasen van de 
Jodenvervolging een 
voorbeeld. 
Discriminatie  
Isolatie  
Deportatie  
Eliminatie  

onafhankelijkheid te 
kunnen bereiken. 
Geef de naam van de 
verzetsbeweging die Ho 
Chi Minh in Vietnam 
oprichtte. 
Geef de reden dat er na 
1900 verzetsbewegingen 
in Nederlands-Indië 
opkwamen. 
Geef de naam van de vier 
verzetsbewegingen in de 
tekst. 
Geef de twee redenen 
dat de PNI juist na 1918 
werd opgericht. 
Geef de naam van de 
leider van de PNI. 
Geef de reden dat het 
nationalisme tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
toenam in Nederlands-
Indië. 



 

Brest-Litowsk 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. 
 
 

Duitsland grote gevolgen 
had. 
 

Geef aan hoeveel 
slachtoffers de Holocaust 
of Shoah kent. 
Geef de reden dat veel 
gewone burgers niets van 
de Jodenvervolging wilde 
weten.  


