
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Kijktip: Achtergrond van het protest  
 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze werkvorm kijken de leerlingen een fragment uit de uitzending van SchoolTV van 6 

december 2013. In deze uitzending wordt op een heldere manier een overzicht gegeven van 

de achtergrond van het conflict in Oekraïne. De presentator van SchoolTV sloot de uitzending 

op 6 december hoopvol af: Ja dat [verandering] lijkt een beetje te gaan lukken, de regering 

gaat erover nadenken om eerder verkiezingen te houden voor een nieuwe regering.  

 

Bijna drie maanden later is er nog lang geen einde aan de onrusten in Oekraïne. Wat is er 

sindsdien gebeurd? De leerlingen kijken nog een kort fragment van het NOS-journaal van 

maandag 23 februari en beantwoorden vragen over beide fragmenten.  
 

Leerdoel 

 Leerlingen weten waar het conflict in Oekraïne over gaat. 

 Leerlingen krijgen een globaal beeld van wat er de afgelopen drie maanden gebeurd is 

in Oekraïne.  

 

Bronnen 

SchoolTV: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1383039   (van 12:09 tot 15:59) 

NOS: http://nos.nl/video/615641-arrestatiebevel-tegen-janoekovitsj.html  

 

Duur 

ca. 15 minuten 

 

Handleiding 

1. De demonstraties in Oekraïne zijn al sinds november 2013 in het nieuws. Wat is er nu 

eigenlijk aan de hand? Vertel de leerlingen dat ze een fragment gaan kijken van 

SchoolTV. De uitzending is van 6 december, en dus al een paar maanden oud. Maar de 

achtergrond van dit conflict wordt in deze uitzending heel duidelijk uitgelegd.  

2. Deel het werkblad uit.  

3. Bekijk het fragment van SchoolTV. 

4. Leerlingen beantwoorden de eerste zes vragen op het werkblad.  

5. Vertel dat we inmiddels bijna drie maanden verder zijn en dat er sindsdien veel 

gebeurd is. Laat het fragment van de NOS zien, van maandag 23 februari 2014. 

6. Leerlingen beantwoorden de overige vragen op het werkblad.  

7. Bespreek klassikaal de antwoorden na.  

 

 

 

  

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1383039
http://nos.nl/video/615641-arrestatiebevel-tegen-janoekovitsj.html


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Werkblad 
 

Fragment 1 – 6 december 2013 

1. Wie is de president van Oekraïne? 

 

_______________________________________________________________________ 

2. Wat willen de actievoerders dat de President doet?  

 

_______________________________________________________________________ 

3. Oekraïne is een van de grootste landen van Europa. Het heeft 45 miljoen inwoners. 

Welke problemen zijn er in het land? 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

4. Geef een voorbeeld van corruptie in Oekraïne. 

 

_______________________________________________________________________ 

5. Waarom heeft Oekraïne voorlopig weinig kans om lid te worden van de Europese 

Unie? 

 

_______________________________________________________________________ 

6. Wat is het dilemma van de president van Oekraïne? 

 

_______________________________________________________________________ 

Fragment 2 – 23 februari 2014 

1. Wat is er inmiddels gebeurd met de president? 

 

_______________________________________________________________________ 

2. Kies het juiste antwoord en vul de zin aan: 

 

De demonstraties in Oekraïne zijn de afgelopen tijd vreedzamer/gewelddadiger 

geworden, want _________________________________ _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Waarom zijn de demonstranten nog steeds op het onafhankelijkheidsplein? 

 

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Antwoordmodel 
 

Fragment 1 – 6 december 2013 

1. Wie is de president van Oekraïne? 

Viktor Janoekovitsj 

2. Wat willen de actievoerders dat de President doet?  

Dat hij gaat samenwerken met de Europese Unie. 

3. Oekraïne is een van de grootste landen van Europa, Het heeft 45 miljoen inwoners. 

Welke problemen zijn er in het land? 

a. Het verschil tussen arm en rijk is heel groot 

b. Het land is erg corrupt 

4. Geef een voorbeeld van corruptie in Oekraïne. 

Politieagenten steken geld van boetes in eigen zak.  

Mensen met macht trekken bepaalde mensen voor.  

5. Waarom heeft Oekraïne voorlopig weinig kans om lid te worden van de Europese 

Unie? 

Het land voldoet niet aan de eisen waaraan lidstaten van de EU moeten voldoen. 

(Bijvoorbeeld vanwege de corruptie). 

6. Wat is het dilemma van de president van Oekraïne? 

Samenwerken met de EU of met Rusland? 

Fragment 2 – 23 februari 2014 

1. Wat is er ondertussen gebeurd met de president? 

Janoekovitsj is afgezet, en er is een arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd.  

2. Kies het juiste antwoord en vul de zin aan: 

De demonstraties in Oekraïne zijn de afgelopen tijd vreedzamer/gewelddadiger 

geworden, want er zijn half februari weer rellen geweest en volgens het filmpje was er 

sprake van een bloedbad. Er zijn 70 doden gevallen. 

3. Waarom zijn de demonstranten nog steeds op het onafhankelijkheidsplein? 

Ze hebben geen vertrouwen in de politiek en zijn bang dat er van hervormingen niets 

terecht komt. 

 

 

 

 

  

 

 


