
de Koude Oorlog
Periode tussen 1945 en 1989. De VS en de Sovjet-Unie zijn dan de sterkste 
landen van de wereld. Ze proberen ervoor te zorgen dat de ander niet sterker 
wordt. Ze voeren geen oorlog, maar dreigen er wel mee.

het IJzeren Gordijn
Tussen 1945 en 1989 de grens tussen West-Europa en Oost-Europa. Het IJzeren Gordijn zorgt ervoor 
dat mensen niet van Oost naar West kunnen vluchten. En ook niet van West naar Oost.

het Marshallplan
De VS geeft na de Tweede Wereldoorlog geld, goederen en eten aan de landen in West-Europa. Zo 
kunnen zij hun landen weer snel opbouwen.

de NAVO
Een organisatie die de VS, Canada en West-Europa na de oorlog oprichten. Ze beloven elkaar te 
helpen als een van hen wordt aangevallen.

de EU
Afkorting van Europese Unie. Samenwerking van Europese landen, onder andere voor vrije handel 
tussen de landen.

de Veiligheidsraad
Groep binnen de VN die probeert te zorgen voor veiligheid en vrede in de wereld.

de haven van Rotterdam
De grootste haven van Europa en een van de modernste van de wereld. Belangrijk voor de 
Nederlandse economie.

de maanlanding
Met een ruimteschip naar de maan gaan en daar landen. Neil Armstrong is de eerste mens die op de 
maan rondloopt. Hij komt uit de VS.

het informatietijdperk
De periode waarin steeds meer informatie voor veel mensen makkelijk te bereiken is, vooral via 
internet. Onze tijd wordt ook wel het informatietijdperk genoemd.

de satelliet
Een kunstmaan in de ruimte. De satelliet kan informatie snel naar de andere kant van de wereld 
sturen.

de globalisering
Door sneller vervoer en internet kunnen we grondstoffen, producten en informatie sneller met elkaar 
delen. We gaan wereldwijd (globaal) meer samenwerken en meer op elkaar lijken.

de multinational
Een groot bedrijf dat fabrieken of kantoren in verschillende landen heeft. Bijvoorbeeld IKEA of 
McDonalds.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 1

B E G R I P P E N L I J S T
JAARGROEP 8

Televisie en computer
Thema 5

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



de dekolonisatie
Koloniën willen zelfstandig zijn en niet meer bestuurd worden door een ander land.

de politieke vluchteling
Iemand die uit zijn eigen land moet vluchten. Hij is in zijn eigen land niet veilig. Omdat het daar 
oorlog is of omdat hij daar niet zichzelf mag zijn.

de asielzoeker
Iemand die in het buitenland een veilige plek zoekt om te wonen.

de economische vluchteling
Iemand die vlucht voor de armoede in zijn eigen land. Hij probeert in het buitenland een beter 
bestaan op te bouwen.

het terrorisme
Als mensen met geweld hun doel proberen te bereiken. Vaak is dat geweld gericht op gewone 
mensen.

de vrijheid van meningsuiting
Mogen zeggen en schrijven wat je wilt. Een eigen mening mogen hebben, zonder dat je daarvoor 
gestraft wordt.
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