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STOF PERIODE 1 (september t/m november) 
 
Onderwerp: China 
De kenmerken van de oude Chinese geschiedenis; daarna de contacten met het westen, uitlopend in 
de westerse jacht op concessiegebieden in China. 
 
Vervolgens het ontstaan en de groei van het Chinese nationalisme, de contacten met de Sovjet Unie 
en de overgang naar Tjiang Kai Sjek. 
 
Daarna het ontstaan en de groei van het Chinese communisme met een accent op Mau Ze Dong. 
Daarna de burgeroorlog tussen Tjiang en Mau uitlopend op de overwinning van Mau in 1949. 
 
Daarna de Chinese Volksrepubliek o.l.v. Mau. Na de dood van Mau de hervormingen van Deng Xiao 
Ping, die de basis vormen voor de ontwikkelingen in het China van nu. 
 
STOF PERIODE 2 (november t/m januari) 
 
Onderwerp: Midden-Oosten 
Bij Midden-Oosten: Gaan we kijken naar  ondergang van  Ottomaanse Rijk, gevolgen WO I voor 
Midden-Oosten. Invloed van Britten en Fransen na WO I, tegenstrijdige verdragen. Ontstaan Israel en 
Palestina, Armeense genocide,  moeilijke positie van de Koerden. Wat houdt Islam  in en heel veel 
onrust tussen Sjiieten, Soennieten en Alevieten. Wat betekent OLIE  voor Midden-Oosten? Wat zijn 
de  Grote Lijnen in hedendaagse conflicten daar? 
 
STOF PERIODE 3 (januari t/m maart) 
 
Onderwerp: Examenkatern – De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 – 1965 • De 
staatsinrichting van de Verenigde Staten. 
 
In de periode 1865-1965 wordt de VS een wereldmacht. 
De wordingsgeschiedenis van de VS, de staatsinrichting en de problemen met Indianen en Afro-
Amerikanen komen aan bod. 
De verhouding tussen de VS en Europa en de rol in de beide wereldoorlogen komt ook aan bod. 
 
STOF PERIODE 4 (maart t/m juni) 
 
Onderwerpen: Het Nederlandse vorstenhuis.  
Boeken : ‘De gekroonde republiek’ (Cees Fasseur; ISBN: 9789460032929) en ‘Rechtsstaat en 
Democratie’ (GWP). 
  
In 1815 wordt Nederland onder Willem I een koninkrijk. Deze ontwikkeling komt tot stand onder 
invloed van de Verlichting en de Franse tijd in de 18e eeuw. In deze context wordt naar het ontstaan 
van de monarchie in Nederland gekeken. Het Koninkrijk Holland onder Lodewijk-Napoleon komt 
voorbij. Maar ook het koninkrijk in de 19e, 20e en 21e eeuw. Willem I tot Willem-Alexander passeren de 
revue.  
 

 


