Geschiedenis: Historische Context Koude Oorlog

1: week 45

2: week 46

HC Koude Oorlog
H.2 Argwaan en tijdelijke
vrienden, tot 1945
H.3 Twee machtsblokken
tegenover elkaar, 19451955

HC Koude Oorlog
H.4 'Koude' conflicten, 1953
- 1963

VWO 6

Verwondersessies
3: week 47
HC Koude Oorlog
H.5 Stabilisatie en nieuwe
spanningen, 1963 – 1985
H. 6 De Val van de Muur,
1985-1991

Periode 2: november – december 2019

4: week 48

5: week 49

HC Koude Oorlog
H.7 De Koude Oorlog
wereldwijd, 1945-1975

Herhaling HC Koude Oorlog

Workshop:
- Toets bespreking
TOETS:
week
50 route
- Opdrachten maken
volgens
eigen
P2: week
50
- Begrippen, verplichte
voorbeelden
en
KA’s leren HC Duitsland &
- Maak de examentraining
Tijdvak 10 of de
ondersteuning

Workshop:
Workshop:
- Opdrachten maken volgens eigen route
- Opdrachten maken volgens eigen route
- Begrippen, verplichte voorbeelden en KA’s
- Begrippen, verplichte voorbeelden en
leren
KA’s leren
- Maak de examentraining of de
- Maak de examentraining of de
ondersteuning
ondersteuning
Check de leerdoelen. Ik kan:
Je hebt inzicht in de fouten die Leidende vraag:
Leidende vraag: Waardoor
Leidende vraag: Waardoor Je kent de kenmerkende
je in de toets hebt gemaakt en Waardoor liep de Koude namen de spanningen tussen
raakte Azië betrokken bij
aspecten van deze
waaraan dat ligt.
Oorlog op kritieke
Oost en West af, 1963-1991?
de Koude Oorlog en
paragrafen.
Je weet hoe je je voor volgende momenten niet uit tot
groeide de spanning tussen
keer kan voorbereiden en kan
een directe militaire
Je kent de kenmerkende
beide blokken in Azië en
Je weet wat je kan
verbeteren.
confrontatie tussen
aspecten van deze paragrafen. Afrika, 1949-1975?
verwachten op toets.
Leidende vraag: Waardoor
beide grootmachten,
Geef aan waarom de Détente
Je kent de verschillende
raakte Europa verdeeld in twee 1955 – 1963?
een gevolg is van de
Je kent de kenmerkende
historische vaardigheden
ideologische blokken en
Cubacrisis.
aspecten van deze
met name verandering en

waardoor groeide de spanning
tussen deze blokken, 19451955?

Je kent de kenmerkende
aspecten van deze
paragrafen.

Geef aan op welke twee
manieren er toenadering werd
gezocht tussen de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie.
Je kent de kenmerkende
Geef aan waarom de
Geef twee voorbeelden van
aspecten van deze paragrafen. bevolking in het
onderhandeling over
Geef een andere naam voor de Oostblok vanaf 1953 in
kernwapenbeheersing.
Amerikaanse Revolutie.
actie kwam voor meer
Geef een argument voor en
Noem twee politieke ideeën
vrijheid.
tegen het nut van de
van de Verlichting die in het
Geef aan waarom de
onderhandelingen over
bestuur van de VS werden
volksopstand in Oostnucleaire wapens die leidden
toegepast.
Berlijn in 1953
tot het SALT-I verdrag.
Noem drie kenmerken van het hardhandig werd
Geef aan wat het begrip
kapitalisme.
neergeslagen.
Praagse Lente inhoudt.
Geef een omschrijving van
Noem een gevolg van
Geef aan wat met de uitspraak
economisch liberalisme.
het onderdrukken van de 'communisme met een
Geef de naam van de
Oost-Berlijnse
menselijk gezicht' wordt
grondlegger van het
volksopstand.
bedoeld.
communisme en socialisme.
Geef aan wat het begrip Geef de reden voor het
Geef het einddoel aan van
vreedzame co-existentie neerslaan van de opstand
communisten en socialisten.
inhoudt.
door de Sovjet-Unie.
Leg dat voor het bereiken van
De toespraak van
Geef aan wat de
de socialistische heilstaat in de Chroesjtsjov in 1956
Brezjnevdoctrine inhoudt.
ogen van Marx en Lenin een
leidde tot een kleine
Noem de verandering die
dictatuur van het proletariaat
binnenlandse en
Ronald Reagan doorvoerde.
nodig was.
buitenlandse 'dooi'. Geef Geef de twee redenen van
Geef een politiek en een
aan wat daarmee wordt Reagan voor het SDI-project
economisch voorbeeld van het bedoeld.
uit de tekst.
totalitaire systeem in de SU.
Noem enkele oorzaken
Geef aan waarom de
Noem zes
van de Hongaarse
kernwapendemonstraties veel
gebeurtenissen/ontwikkelingen Opstand.
invloed hadden op de rol van
tussen 1914 en 1939 die de
Geef de reden dat de
de Verenigde Staten in de
argwaan tussen de VS en de SU westerse wereld de
wereld.
versterkten.
Hongaarse Opstand niet Geef de reden waarom de
Leg twee
met militaire hulp
Sovjet-Unie niet mee kon

paragrafen.

Geef de reden dat de VS
en de SU zich bemoeide
met de dekolonisatie.
Geef aan welke
gebeurtenis de aanleiding
is tot de angst voor de
communistische
wereldrevolutie
wereldwijd.
Geef een uitleg van het
begrip dominotheorie.
Geef aan welke rol de
VS, de SU en China
speelde bij de Koreaoorlog.
Geef aan hoe de angst
voor een wereldoorlog
het conflict in NoordKorea beïnvloedde.
Geef drie punten van
onenigheid tussen China
en de SU.
Geef aan waarom de VS
tegen de
onafhankelijkheid van
Zuid-Vietnam was.
Geef aan wat de reden
was dat Frankrijk de
akkoorden van Genève
sloot.
Noem drie afspraken van
de akkoorden van

continuïteit en
standplaatsgebondenheid.
Je weet hoe je een
bronvraag moet lezen en
beantwoorden.

gebeurtenissen/ontwikkelingen
van de vorige vraag uit.
Noem de twee gebeurtenissen
waardoor de SU en de VS
bondgenoten werden in de
strijd tegen de
Asmogendheden in WOII.
Noem het verschil van mening
tussen de VS en de SU over de
militaire strategie in WOII.
Noem vier zaken die na afloop
van WOII in Europa geregeld
moesten worden.
Geef aan wat het doel van de
Conferentie van Potsdam was.
Geef drie redenen waarom de
sfeer in Potsdam anders was
dan in Jalta.
Noem de reden dat de
aanvankelijke drie
bezettingszones werden
uitgebreid tot vier.
Noem de reden dat er werd
besloten tot de opdeling van
Berlijn.
Noem de twee doelen die de
Verenigde Staten bereiken met
het afwerpen van de
atoombom boven Hiroshima.
Geef aan waarom Stalin in
Oost-Europa
volksdemocratieën instelde.
Verklaar waarom deze landen
satellietstaten werden
genoemd.

ondersteunde.
Noem de reden voor de
bouw van de Berlijnse
Muur.
Geef aan waarom de
Berlijnse Muur hét
symbool van de Koude
Oorlog is geworden.
Geef aan waarom de VS,
net als bij de Hongaarse
Opstand, ook bij de
bouw van de Berlijnse
Muur niet militair
ingreep.
Geef aan waarom de
Sovjet-Unie op Cuba
raketten wilde plaatsen.
Geef aan waarom de VS
plaatsing van Russische
raketten op Cuba
onacceptabel vond.
Verklaar waarom de
uitkomst van de
Cubacrisis een
compromis is.
Verklaar waarom beide
grootmachten niet
wilden dat de Cubacrisis
escaleerde.

blijven doen met de
wapenwedloop.
Geef drie redenen waarom de
Russische planeconomie
weinig geld opleverde.
Geef een voorbeeld van de
ontevredenheid over het
communisme in een
satellietstaat van de SovjetUnie.
Noem het buitenlandse
conflict dat de Sovjet-Unie
veel geld kostte.
Geef aan welke oplossing
Gorbatsjov bedacht voor zijn
idee dat de mensen niet mee
wilde werken aan de opbouw
van de Sovjet-Unie.
Geef aan wat de politiek van
glasnost inhield.
Geef aan wat de politiek van
perestrojka inhield.
Geef aan waardoor glasnost
zorgde voor de hervormingen
in de Oostblok landen.
Geef aan hoe Gorbatsjov
omging met de
Brezjnevdoctrine.
Noem de twee landen waar
het communistische systeem
als eerste verdween.
Verklaar waarom de OostDuitse regering overging tot
het versoepelen van de
reisrechten.

Genève voor Vietnam.
Geef de naam van het
communistische
rebellenleger van Nooden van Zuid-Vietnam.
Geef aan in welk jaar de
Tonkin-resolutie werd
gesloten.
Geef aan wat de Tonkinresolutie inhoudt.
Geef aan waarom er in de
hele wereld protesten
tegen de Vietnam-oorlog
uitbraken.
Geef aan waarom de
driehoeksdiplomatie
leidde tot ontspanning in
de wereldpolitiek.
Geef aan waarom de
burgeroorlog in Angola
tot een Koude Oorlog
conflict behoort.

Verklaar waarom de vestiging
van volksdemocratieën in OostEuropa leidde tot de
Trumandoctrine en het
Marshallplan.
Noem de vier doelen van het
Marshallplan.
Leg uit hoe de Blokkade van
Berlijn bijdroeg aan de Koude
Oorlog.
Geef de twee gebeurtenissen
waarmee de blokvorming in
Duitsland werd voltooid.
Noem de aanleiding voor de
ontwikkeling van de
wapenwedloop.
Verklaar waarom de oprichting
van organisaties als de NAVO
en het Warschaupact het
gevolg zijn van de
wapenwedloop.
Verklaar waarom de
wapenwedloop leidde tot
wederzijdse afschrikking.
Geef een voorbeeld van een
binnenlandse ontwikkeling in
de VS die de Koude Oorlog in
stand hield.

Geef twee redenen waarom
de grensopening in Berlijn niet
zo bedoeld was.
Geef aan waarom de mensen
diezelfde nacht nog op de
muur gingen zitten en stukken
van de muur afbraken.
Geef de reden dat de twee
Duitslanden verenigd moesten
worden.
Noem de twee soorten
tegenstand waarop
Gorbatsjov bij het doorvoeren
van zijn beleid stuitte.
Noem drie gevolgen van de
mislukte staatsgreep van
augustus 1991 in de SU.
Leg uit hoe de Sovjet-Unie
uiteen viel.
Noem de drie
achtereenvolgende
samenwerkingsverbanden van
de Europese landen.
Noem twee punten van kritiek
van West-Europese burgers op
de Europese Unie.

