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Les 1

Begrippen hoofdstuk 5 – blad 1
Doel: Om te leren

Besturen door overleg

het asiel
Opvang of bescherming van mensen die in hun eigen
land gevaar lopen.
de cultuur
Het denken en doen van een groep mensen.
de democratie
Als het volk beslist over het bestuur.
het kiesrecht
Je mag stemmen op een volksvertegenwoordiger.
de minister
Het hoofd van een afdeling van de regering.
multicultureel
Met mensen uit verschillende culturen.
het respect
Eerbied en waardering.

Les 2

De Koude Oorlog

de atoombom
Krachtige bom die veel schade kan aanrichten.
het Oostblok
Groep communistische landen die bij elkaar hoorden
tijdens de Koude Oorlog.
het Westblok
Groep kapitalistische landen die bij elkaar hoorden
tijdens de Koude Oorlog.
de Koude Oorlog
Vijandigheid tussen de Verenigde Staten en Rusland
en hun bondgenoten.
het IJzeren Gordijn
Vroeger een streng bewaakte grens tussen landen in
Oost-Europa en landen in West-Europa.
de wapenwedloop
Als landen steeds meer wapens willen hebben om
sterker te zijn dan de vijand.

de Tweede Kamer
Een deel van het parlement in Nederland, dat
gekozen wordt door het volk.

de NAVO
Verbond van landen uit het Westblok.

de regering
Een groep mensen die een land bestuurt.

het Warschaupact
Verbond van landen uit het Oostblok.

de volksvertegenwoordiging
Groep mensen die handelen in naam van het volk.

de Berlijnse Muur
Muur die Berlijn in tweeën deelde tijdens de Koude
Oorlog.
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Les 3

Naam

Begrippen hoofdstuk 5 – blad 2
Doel: Om te leren

Nederland na de oorlog

Les 4

Samenwerken voor vrede

de wederopbouw
Periode na de Tweede Wereldoorlog waarin
Nederland weer werd opgebouwd.

de Benelux
Samenwerking van België, Nederland
en Luxemburg.

de immigrant
Iemand die uit een ander land komt en in jouw land
wil wonen.

de Europese Unie (EU)
Landen in Europa die samenwerken.

de asielzoeker
Iemand die zijn of haar land is ontvlucht en in een
ander land wil blijven.
de verblijfsvergunning
Document dat je nodig hebt om in Nederland te
mogen wonen.
de emigrant
Iemand die naar een ander land verhuist.
de multiculturele samenleving
Samenleving waarin mensen uit verschillende
culturen samenleven.

de euro
Munt van landen in de
Europese Unie.
de Europese Commissie
De regering van de Europese Unie.
het Europees Parlement
De vertegenwoordigers van de inwoners van de
Europese Unie, die wetten bespreken en goedkeuren.
de Verenigde Naties (VN)
Organisatie voor vrede, waarin bijna alle landen van
de wereld samenwerken.
de mensenrechten
Grondrechten van alle mensen, zoals het recht op
leven en vrijheid.
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de blauwhelmen
Neutrale soldaten van de Verenigde Naties.

