
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Verdieping: Wie is wie - tijdlijn 
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

De gebeurtenissen in Oekraïne volgden elkaar snel op. De leerlingen krijgen een tijdlijn met de 

belangrijkste gebeurtenissen en personen van de afgelopen jaren. De leerlingen zetten de 

personen en begrippen op de juiste plaats in de tijdlijn. 

 

Leerdoel 

Leerlingen leren de hoofdpersonen en belangrijkste gebeurtenissen van de revolutie in 

Oekraïne. 

 

Duur 

30 minuten 

 

Handleiding 

1. Deel de tekst ‘wie is wie in Oekraïne’ en de tijdlijn uit.  
2. Verdeel de klas in groepjes van twee personen en laat ze de begrippen en personen 

invullen op de tijdlijn.  

3. Bespreek klassikaal de antwoorden na. 

 

 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Tijdlijn Oekraïne 

Let op: personen, begrippen en gebeurtenissen kunnen meer dan één keer voorkomen op de 

tijdlijn.  

24 augustus 

1991 

 

Oekraïne wordt onafhankelijk van....................... 

Een groep mensen wordt extreem rijk door het 

kopen van staatsbedrijven, zij worden 

....................... genoemd. 

 

2004 

 

 

....................... wint de verkiezingen.  

Presidentskandidaat .......................beschuldigt hem 

van stembusfraude.  

Burgers protesteren. Dit protest wordt ook wel de 

.......................genoemd. 

Na een nieuwe verkiezing wint .......................hij 

werkt samen met oppositieleider ....................... 

 

2008 

 

 

President ....................... krijgt ruzie met 

oppositieleider ....................... 

 

2010 

 

 

....................... wint de presidentsverkiezingen van 

2010. 

 

11 oktober 

2011 

 

 

Oppositieleider ....................... wordt tot 7 jaar cel 

veroordeeld wegens machtsmisbruik en valsheid in 

geschrifte. 

 

21 november 

2013 

 

 

In de nacht van 21 november protesteren studenten 

op het.......................  in Kiev. Zij willen dat president 

....................... het .......................met de Europese 

Unie  ondertekent. En dat de .......................minder 

macht krijgen.  

De demonstranten worden al snel gesteund door 

anderen en blijven de hele winter demonstreren. De 

actievoerders bezetten ook regeringsgebouwen. 

De ex-bokser .......................ontpopt zich als de 

woordvoerder van de protesten. 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

 

18 februari 

2014 

 

Het leger en de demonstranten botsen met elkaar 

op ....................... 

Dit leidde tot 25 doden en honderden gewonden. 

 

 

21 februari 

2014 

 

 

 

President ....................... vlucht naar Charkov en 

probeert vanuit daar naar .......................te vluchten. 

 

22 februari 

2014 

 

 

 

Het parlement zet president .......................af.  

.......................wordt vrijgelaten uit de gevangenis. 

 

23 februari 

2014 

 

 

.......................wordt benoemd tot tijdelijk president 

en roept nieuwe presidentsverkiezingen uit. 

 

26 februari 

2014 

 

 

Naast  Joelia .......................stelt ook Vitali  

.......................zich kandidaat voor de 

presidentsverkiezingen. 

 

 

 

25 mei 2014 
 

 

Nieuwe presidentsverkiezingen in Oekraïne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Wie is wie? 

Sinds Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd van Rusland is het land nog geen stabiele 

democratie. Het westen van het land richt zich op Europa en het oosten op Rusland. Door 

corruptie en ruzie tussen partijen is de politiek niet in staat om de economische crisis goed aan 

te pakken. Hieronder staan de hoofdpersonen en belangrijkste gebeurtenissen. 

 

Joelia Timosjenko:  

Oppositieleider. Verloor in 2012 de presidentsverkiezingen van Viktor Janoekovitsj. Zat van 

2010 tot 23 februari 2014 in de gevangenis wegens machtsmisbruik en valsheid in geschrifte. 

Werkte tussen 2004 en 2010 samen met Joetsjenko. Timosjenko wil zich kandidaat stellen voor 

de komende presidentsverkiezingen. 

 

Vitali Klitsjko:  

Ex-bokskampioen en oppositieleider. Eén van de leiders van de demonstraties tegen president 

Janoekovitsj in 2014. Klitsjko heeft zich kandidaat gesteld voor de komende 

presidentsverkiezingen. 

 

Oranjerevolutie: 

De protesten onder leiding van Viktor Joetsjenko na de verloren presidentsverkiezingen van 

2004. Uiteindelijk komt er een nieuwe stemming en wint Joetsjenko. 

Viktor Janoekovitsj:  

President van de Oekraïne van 2010 tot 22 februari 2014. Janoekovitsj won de verkiezingen 

van 2004 door stembusfraude. Na nieuwe stemming verloor hij de verkiezingen. In 2010 won 

hij de presidentsverkiezingen van Timosjenko. Janoekovitsj komt uit het oosten van het land 

en heeft goede banden met Rusland. Na zijn verkiezing in 2010 zorgde hij dat zijn familie in 

korte tijd erg rijk werd. 

 

Viktor Joetjsenko: 

President van 2005 tot 2010. Verloor de verkiezingen van 2004 van Janoekovitsj door 

stembusfraude. Na lange vreedzame protesten op Majdan kwam er een nieuwe stemming die 

Joetjsenko won. Hij kreeg een meerderheid in het parlement door samenwerking met Joelia 

Timosjenko. In 2008 kreeg Joetsjenko ruzie met Timosjenko. Bij de verkiezingen van 2010 

haalde Joetsjenko slechts 5% van de stemmen. 

 

Majdan:  

Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Kiev. Hier begonnen de protesten tegen president 

Janoekovitsj.  

 

Rusland:  

Het oosten van Oekraïne heeft een grote Russische minderheid. Rusland tekende in december 

een vrijhandelsverdrag met de Oekraïne. Russen erkennen de tijdelijke regering van Oekraïne 

in 2014 niet. 

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Europees vrijhandelsverdrag:  

Een verdrag dat de handel tussen Europa en Oekraïne makkelijker moet maken. Sinds de 

onafhankelijkheid wil Europa meer samenwerking met Oekraïne. De Europese Unie wil dat de 

Oekraïne democratischer wordt en dat de mensenrechten worden gerespecteerd. En Europa 

wil graag handel drijven met Oekraïne en wil dat Oekraïne een vrijhandelsverdrag tekent. 

Oligarchen:  

Groep extreem rijken. Zij zijn rijk geworden door het goedkoop opkopen van staatsbedrijven. 

Ze hebben nauwe banden met de politiek. 

Aleksandr Toertsjinov:  

Tijdelijk president van Oekraïne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Oekraïne 

 

Antwoordmodel 
Let op: personen, begrippen en gebeurtenissen kunnen vaker dan één keer voorkomen op de 

tijdlijn.  

24 augustus 1991 

Oekraïne wordt onafhankelijk van Rusland. Een groep mensen wordt extreem rijk door het 

kopen van staatsbedrijven, zij worden Oligarchen genoemd.  

2004 

Janoekovitsj wint de verkiezingen.  Presidentskandidaat Joetsjenko beschuldigt hem van 

stembusfraude.  Burgers protesteren. Dit protest wordt ook wel de Oranje Revolutie genoemd. 

Na een nieuwe stemming wint Joetsjenko hij werkt samen met oppositieleider Timosjenko. 

2008 

President Joetsjenko krijgt ruzie met oppositieleider Timosjenko. 

2010 

Janoekovitjs wint de presidentsverkiezingen van 2010. 

11 oktober 2011 

Oppositieleider Timosjenko wordt tot 7 jaar cel veroordeeld wegens machtsmisbruik en 

valsheid in geschrifte. 

21 november 2013 

In de nacht van 21 november protesteren studenten op het Majdan in Kiev. Zij willen dat 

president Janoekovitsj het vrijhandelsverdrag met de Europese Unie  ondertekent. En dat de 

oligarchen minder macht krijgen. De demonstranten worden al snel gesteund door anderen en 

blijven de hele winter demonstreren. De actievoerders bezetten ook regeringsgebouwen. 

De ex-bokser Klitsjko ontpopt zich als de woordvoerder van de protesten. 

18 februari 2014 

Het leger en de demonstranten botsen met elkaar op Majdan, dit leidde tot ongeveer 25 

doden en honderden gewonden. 

21 februari 2014 

President Janoekovitjs vlucht naar Charkov en probeert vanuit daar naar Rusland te vluchten. 

 

22 februari 2014 

Het parlement zet president  Janoekovitsj af. Timosjenko wordt vrijgelaten uit de gevangenis. 

 

23 februari 2014 

Aleksandr Toertsjinov wordt benoemd tot tijdelijk president en roept nieuwe 

presidentsverkiezingen uit. 

26 februari 2014 

Naast  Joelia Timosjenko stelt ook Vitali Klitsjko zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen. 

25 mei 2014  

Nieuwe presidentsverkiezingen Oekraïne. 


