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Doen de geschiedenismethodes wat ze moeten doen? 
 

Onderzoek naar de overdracht van oriëntatiekennis in de geschiedenismethodes Feniks, 
Memo en Werkplaats. 

 
Door Erika Klap, Lotje Lomme, Marieke Montijn en Berdine Westland  

 
Voor menig geschiedenisdocent was het even wennen aan het begin van dit schooljaar. In 
augustus 2007 ging het nieuwe examenprogramma geschiedenis voor havo en vwo van start. 
Voorheen lag het accent in de geschiedenislessen in de bovenbouw op de Moderne Tijd. Nu 
moest men de leerlingen een overzicht van de gehele geschiedenis bijbrengen, te beginnen bij de 
prehistorie. Het doel van dit alles? Het aanbrengen van een historisch referentiekader (ook wel 
oriëntatiekennis genoemd) bij de leerlingen. Maar zijn de nieuwe geschiedenismethodes wel echt 
gericht op het aanbrengen van oriëntatiekennis? Of is dit slechts een mooi politiek ideaal? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden hebben vier historici gekeken hoe en of oriëntatiekennis 
wordt bevorderd in de nieuwe geschiedenismethodes Feniks ,  Memo en Gesch i eden is  Werkplaats .  
 
Geschiedenisonderwijs in de politiek 
Het geschiedenisonderwijs staat de laatste jaren volop in de publieke belangstelling. In de jaren negentig 
groeide de kritiek op het geschiedenisonderwijs in Nederland; Nederlandse jongeren zouden te weinig 
kennis van het nationale verleden hebben. En dat was zorgelijk, zo vonden veel politici en opiniemakers. 
Kennis van het nationale verleden zou tegenwicht moeten bieden tegenover de vermindering van de 
sociale verbondenheid in de samenleving. Door middel van het geschiedenisonderwijs zouden 
Nederlanders meer waardering moeten krijgen voor de Nederlandse identiteit en deze met trots moeten 
dragen.  
 In 1997 besloot de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Tineke Netelenbos, een commissie 
in te stellen die de taak kreeg te onderzoeken wat de maatschappij nu eigenlijk verwachtte van het 
geschiedenisonderwijs. De Commissie-De Wit kwam tot de conclusie dat het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs teveel gericht was op het aanleren van vaardigheden. Ze kwam met het advies meer 
aandacht te geven aan de overdracht van feitenkennis. Een nieuwe commissie (Commissie-De Rooy) 
kreeg de opdracht dit advies uit te werken in concrete voorstellen voor een curriculum en 
eindexamenprogramma voor alle vormen van onderwijsi.  

Daarbij kwam de commissie al direct voor een dilemma te staan: want welke feiten moesten nu 
geleerd worden en welke niet? En nog belangrijker: wat was eigenlijk het nut van feitenkennis? De 
commissie kwam tot de conclusie dat het niet zozeer ging om pure feitenkennis, maar om het overdragen 
van historisch besef aan de scholieren. Wanneer je historisch besef hebt, kun je de historische kennis die je 
hebt ook toepassen. Dankzij kennis van de geschiedenis ben je in staat het heden te begrijpen en dat heeft 
invloed op de wijze waarop mensen zich in het heden opstellen, aldus de Commissie-De Rooyii.  

Om de leerlingen historisch besef bij te kunnen brengen diende het geschiedenisonderwijs zich 
volgens de commissie op twee dingen te richten: het aanbrengen van een historisch referentiekader en het 
aanleren van historische vaardigheden. Het aanleren van historische vaardigheden was niets nieuws, het 
aanbrengen van een referentiekader, oftewel oriëntatiekennis, daarentegen wel.  
 
De tien tijdvakken 
De Commissie-De Rooy kwam met een concreet voorstel om oriëntatiekennis te kunnen overdragen. De 
geschiedenis werd onderverdeeld in tien tijdvakken met beeldende namen als ‘Tijd van monniken en 
ridders’ en ‘Tijd van ontdekkers en hervormers’. Bij elk tijdvak horen circa 5 kenmerkende aspecten en 
een aantal kenmerkende begrippen. In totaal zijn er 49 kenmerkende aspecten. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen al op de basisschool kennismaken met de tien tijdvakken en de geschiedenis eenmaal in zijn 
geheel behandelen. In de onderbouw van de middelbare school worden de tien tijdvakken opnieuw 
doorlopen. Leerlingen die havo- of vwo-examen doen in geschiedenis hebben zodoende al driemaal de 
gehele geschiedenis behandeld. Steeds wordt er teruggegrepen op hetzelfde tijdvakkenkader. De 
bijbehorende kenmerkende aspecten worden echter steeds uitgebreid. 

De tweede fase leerlingen moeten bij hun eindexamen geschiedenis deze 49 kenmerkende 
aspecten kunnen omschrijven en met een voorbeeld kunnen toelichten. Concreet betekent dit dus dat zij 
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niet alle details van de Franse revolutie uit hun hoofd hoeven te leren. Wel moeten ze weten dat het begrip 
‘democratische revoluties’ één van de kenmerkende aspecten van het tijdvak ‘pruiken en revoluties’ is. Ze 
moeten dit kenmerkende aspect in de tijd kunnen plaatsen en aan de hand van een voorbeeld (zoals de 
Franse revolutie) kunnen toelichten. De politiek reageerde enthousiast op het voorstel en de tien 
tijdvakken zijn inmiddels in de wet verankerd en de basis van het Nederlandse geschiedenisonderwijs 
geworden. 

In augustus 2007 ging het nieuwe examenprogramma geschiedenis voor havo en vwo van start. In 
allerijl ontwierpen educatieve uitgeverijen nieuwe methodes die aansloten bij het vernieuwde 
examenprogramma. Veelal betekent dit dat elk tijdvak in één hoofdstuk word behandeld. De 
kenmerkende aspecten dienen als leidraad voor de indeling van de paragrafen. Voorin elk hoofdstuk 
worden de kenmerkende aspecten en de bijbehorende begrippen netjes opgesomd en toegelicht. Enkele 
methodes voegden speciale opdrachten toe die er op gericht waren om oriëntatiekennis aan te brengen. 
Maar is dit voldoende om echt een historisch referentiekader aan te brengen? We besloten de proef op de 
som te nemen en te onderzoeken hoe en of oriëntatiekennis wordt overgedragen aan de leerlingen. Omdat 
we het graag praktisch en dichtbij de lespraktijk wilden houden, beperken we ons onderzoek tot de 
opdrachten in de geschiedenismethodes.  
 
Oriëntatiekennis als didactisch concept 
Alvorens met ons onderzoek te starten, moesten we eerst helder hebben wat oriëntatiekennis als 
didactisch concept precies inhoudt. Het raadplegen van verschillende vakdidactici over dit onderwerp 
bracht ons tot de volgende definitie:  
 
Binnen dit onderzoek gehanteerde definitie van oriëntatiekennis: 
  
Oriëntatiekennis als een didactisch concept bestaat uit een historisch referentiekader. Dit referentiekader 
heeft een chronologische indeling waarvan niet de op zichzelf staande historische gebeurtenissen de basis 
vormen, maar het verloop van de menselijke geschiedenis. Het referentiekader is bedoeld als instrument 
om nieuw opgedane kennis historisch te plaatsen en verbanden te leggen met behulp van kennis in het 
lange termijngeheugen.  
 
 
De tien tijdvakken van de Commissie-De Rooy zijn bewust niet in de definitie opgenomen. De tijdvakken 
met de bijbehorende kenmerkende aspecten zijn immers slechts een uitwerking van het didactische 
concept oriëntatiekennis. 

De definitie van oriëntatiekennis bevat de vier belangrijkste didactische uitgangspunten van 
oriëntatiekennis: een chronologische indeling aanleren, een referentiekader aanbrengen, verbanden leggen 
en ervoor zorgen dat de kennis beklijft in het lange termijngeheugen. Maar hoe kun je oriëntatiekennis 
overbrengen op de leerlingen? Op deze vraag bestaat geen helder antwoord. Oriëntatiekennis, zoals 
verwoord in het examenprogramma, is een Nederlandse aangelegenheid; weinig didactici of 
leerpsychologen hebben hierover geschreven. We hebben daarom de werken van een aantal didactici en 
theoretici over kenniskaders in het algemeen en het toepassen daarvan geraadpleegd om deze vraag te 
kunnen beantwoorden. 
 
Leerpsychologen en didactici en oriëntatiekennis 
Arie Wilschut, lid van de Commissie-De Rooy en de eerste die het belang van de aanwezigheid van een 
historisch referentiekader bij leerlingen benadrukte, heeft een aantal didactische richtlijnen gegeven voor 
het overbrengen van oriëntatiekennis. Volgens hem moeten docenten beginnen met een klein en 
overzichtelijk raamwerk, dat vervolgens verder wordt uitgebreid door er steeds op terug te komen. Leren 
kan het beste plaatsvinden als nieuwe dingen een plaats kunnen vinden in een kader dat al aanwezig is. 
Daarbij is het belangrijk dat leerlingen doorzien welke kennis ze echt moeten onthouden en welke feiten 
slechts dienen als illustratie van een bepaald begrip of verschijnsel. Tevens is het volgens Wilschut 
belangrijk om regelmatig verbanden te leggen en vergelijkingen te maken tussen de verschillende 
tijdvakken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van zogenaamde diachronische thema’s.iii  

De Britse historicus en didacticus Peter Lee pleit eveneens voor het aanbrengen van een 
historisch referentiekader bij de leerlingen.iv Leerlingen hebben volgens hem een historisch kader nodig 
om de grote lijnen van de geschiedenis te kunnen ontdekken. Pas wanneer men over een raamwerk van de 
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geschiedenis beschikt, kan men echt het vak geschiedenis beoefenen. Historische dieptestudies kunnen 
dan geplaatst worden binnen het grote kader en men kan verbanden leggen tussen heden en verleden. 
Door op deze manier met het historisch referentiekader te gaan werken, zullen ze dit ook beter gaan 
onthouden. Om een referentiekader aan te brengen bij de leerlingen is het volgens Lee belangrijk om 
duidelijk aan te geven welke kennis er precies tot het referentiekader behoort en regelmatig terug te 
verwijzen naar dit kader. Ook de woordkeuze van docenten en methodemakers is van belang. Lee pleit 
voor het gebruiken van ‘substantive concepts’, oftewel begrippen die nodig zijn om het vak geschiedenis 
te kunnen begrijpen. Dit zijn begrippen als: handel, welvaart, regering, natie, protestant, slaaf en president.  

De werking van het tientijdvakkenkader komt overeen met het door de Amerikaanse psycholoog 
Jerome Bruner bedachte spiraalcurriculum. Bruner pleit ervoor om dezelfde basisstructuur en 
basisbeginselen steeds opnieuw in het onderwijs aan de orde te stellen, op een steeds hoger niveau.v 
Leerlingen bouwen op die manier voort op hetgeen ze eerder geleerd hebben en krijgen het gevoel 
vooruitgang te boeken, en dat motiveert. Het is volgens Bruner belangrijk dat de leerlingen de 
fundamentele principes van een vak goed begrijpen.vi Aan de docenten (en methodemakers) de taak om 
deze fundamentele principes te vertalen naar het niveau en de interesses van de leerlingen. Triviale zaken 
dient men achterwege te laten, daar dit alleen maar leidt tot zinloos stampwerk. Tevens is het volgens de 
leerpsycholoog belangrijk om regelmatig vergelijkingen te maken, zodat de leerlingen patronen leren 
herkennen.  

Belangrijke voorwaarde voor het overbrengen van oriëntatiekennis is dat deze kennis ook 
daadwerkelijk beklijft bij de leerlingen. Leerpsychologen hebben veel geschreven over het verankeren van 
kennis in het lange termijn geheugen.vii Kennis blijft beter hangen wanneer je aansluit bij de voorkennis 
van leerlingen. Op deze manier kunnen zij de nieuwe kennis koppelen aan de al aanwezige kennis. De 
wijze van kennisoverdracht is eveneens van belang. Wanneer leerlingen moeten samenwerken of hun 
eigen ervaringen in verband moeten brengen met de leerstof, zullen zij de geleerde kennis beter 
onthouden.  
 
Analysemodel 
Aan de hand van de voorgaande theorieën hebben we bepaald aan welke eisen de opdrachten in 
geschiedenismethodes moeten voldoen, willen zij daadwerkelijk oriëntatiekennis overbrengen. Deze eisen 
hebben we in een analysemodel verwerkt.viii Het analysemodel hebben we toegepast op de opdrachten 
behorend bij het tijdvak ‘Tijd van ontdekkers en hervormers’ in de methodes voor VWO4 van Feniks, 
Geschiedenis Werkplaats en Memo.ix Van dit tijdvak zijn per boek alle opdrachten geanalyseerd, omdat 
per boek de thematische en didactische indeling en opbouw van de paragrafen anders is.  

We zijn er bewust van dat er ook andere factoren van belang zijn om oriëntatiekennis te 
stimuleren. Je kunt daarbij denken aan de indeling van een hoofdstuk of het duidelijk aangeven van het 
soort opdracht. Een methode kan ervoor kiezen onderscheid te maken tussen opdrachten gericht op 
oriëntatiekennis en opdrachten gericht op verwerking of verdieping, zoals bij Werkplaats. Memo én 
Werkplaats hebben na de paragrafen een extra deel voor examenoefening en een deel voor historisch 
denken, een toepassingsdeel, een verdiepingsdeel en keuzeopdrachten. Ook bij Feniks is er een duidelijke 
inleiding en afsluiting. Deze extra paragrafen hebben een ander type vragen dan het A of ‘normale 
verwerking’ gedeelte. In onze analyse hebben we deze opdrachten wel meegenomen, maar hebben we ons 
vooral toegelegd op de verwerkingsvragen van de ‘hoofdparagrafen’, aangezien deze opdrachten verreweg 
het vaakste in de lespraktijk gebruikt zullen worden.  
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Afbeelding 1 - Een opdracht waarin Memo diachronische thema's behandeld aan de hand van de tijdvakken. 
 
Conclusies Memo 
De lesmethode voor 4-vwo van Memo is nog duidelijk in ontwikkeling als het gaat om het overbrengen 
van oriëntatiekennis door middel van opdrachten. De opdrachten richten zich voorzichtig op 
oriëntatiekennis, maar dit kan nog verder doorgevoerd worden. Een kwaliteit van Memo is dat in de 
opdrachten vaak zogenaamde substantieve begrippen worden gebruikt, algemene begrippen die nodig zijn 
om de inhoud van het vak te kunnen begrijpen. Dit kan er dan weer voor zorgen dat leerlingen bewust 
worden van een kader. Ook is in Memo duidelijker dan in andere methodes wat de hoofdzaken zijn zodat 
de leerlingen kunnen weten wat ze moeten onthouden.  
Didactische middelen om leerlingen oriëntatiekennis bij te brengen zijn er wel bij Memo, maar kunnen 
veel vaker gebruikt worden. Zo wordt er af en toe geoefend in leggen van verbanden door de geschiedenis 
heen. Van historische vergelijkingen of het plaatsen van gebeurtenissen in een groter kader zou de 
methode vaker gebruik moeten maken willen leerlingen hiervan bewust worden. Vaker noemen van het 
referentiekader en de kenmerkende aspecten zou hierin al een groot verschil uit kunnen maken.  
 
Conclusies Werkplaats 
De kwaliteiten van de lesmethode van Werkplaats 
voor VWO4 liggen vooral op het gebied van het 
leggen van verbanden door de geschiedenis heen 
en het zien van de grote lijnen. Dit zijn 
belangrijke aspecten wil een leerling zich kunnen 
oriënteren op het kader dat bij het vak 
geschiedenis gebruikt wordt.  Een sterk punt is 
ook dat er regelmatig een beroep wordt gedaan 
op de voorkennis van de leerling wat eronder 
andere voor zorgt dat de stof eerder wordt 
opgeslagen in het lange termijngeheugen.  
 

Afbeelding 2: Opdracht uit Werkplaats met 
kenmerkende aspecten en vergelijkingen. 
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Opvallend is dat een voor de hand liggende opdracht niet vaak wordt ingezet. Waar de andere methodes 
vaak gebruik maken van specifieke gevallen om hierna een breder verband te kunnen laten zien, gebruikt 
Werkplaats deze opdrachtvorm niet vaak. Werkplaats gaat vooral op oriëntatiekennis in bij de extra 
opdrachten en minder bij de verwerkingsvragen per paragraaf. In de praktijk zal dit echter betekenen dat 
leerlingen deze opdrachten alleen maken als er tijd over is. Het is belangrijk dat leerlingen regelmatig aan 
de slag gaan met de kenmerkende aspecten en begrippen en niet alleen als extra opdracht.  
 
Conclusies Feniks 
De opdrachten van Feniks geven veel aandacht aan 
verbanden door de geschiedenis heen. Dit doet de 
methode door vaak de diepte in te gaan en deze 
kennis dan weer te plaatsen in het grote kader, maar 
ook doordat leerlingen aan de slag gaan met grote 
lijnen door de geschiedenis heen en historische 
vergelijkingen moeten maken. De leerlingen worden 
zo bewust van het kader waarin het 
geschiedenisonderwijs historische ontwikkelingen  
wil plaatsen. In de inleiding en de afsluiting worden 
de kenmerkende aspecten van het betreffende 
tijdvak expliciet behandeld, zodat leerlingen bewust 
met deze aspecten aan de slag gaan. In de verwerkingsvragen van de verschillende paragrafen wordt hier 
minder nadrukkelijk op gewezen, dus ook met dit boek gaat de leerling pas expliciet aan de slag met het 
referentiekader als daar ruim tijd voor is. Ook geeft Feniks in verhouding ruim aandacht aan het aspect 
van samenwerking. 
 
Kanttekeningen 
Bij deze conclusies is een aantal kanttekeningen te plaatsen. In ons onderzoek is de rol van de docent niet 
meegenomen. En deze rol is bepalend voor het succes van een methode. Het is de docent die bepaalt hoe 
er met opdrachten wordt omgegaan; welke worden gemaakt en hoe dat gebeurt. Daarnaast hebben wij 
alleen naar de opdrachten gekeken. Opdrachten zijn het didactisch hulpmiddel bij uitstek om 
oriëntatiekennis over te brengen. De tekst hebben we daarom buiten beschouwing gelaten. Tot slot moet 
worden benadrukt dat de lesmethoden zijn getoetst op slechts één onderdeel van het nieuwe 
examenprogramma. De onderzoeksresultaten zeggen daarmee dus weinig over de kwaliteit van de 
methodes in het geheel.  
 
Aanbevelingen 
Tenslotte volgen hier kort vier tips voor docenten en schrijvers voor het bevorderen van oriëntatiekennis 
bij leerlingen. 
De eerste aanbeveling betreft de docent. De omgang van een docent met  de lesmethode is mede-
bepalend voor het succes ervan. Alle methoden hebben oriënterende en/of afsluitende vragen die gericht 
zijn op het aanbrengen van een historisch referentiekader. Sla deze vragen dus niet over, maar gebruik ze 
om oriëntatiekennis over te dragen.  
Voor de schrijvers van de methoden: Verwijs regelmatig terug naar het referentiekader. Door in de 
opdracht expliciet de kenmerkende aspecten van het betreffende onderwerp te noemen raken de 
leerlingen bekend met de begrippen van de oriëntatiekennis en krijgen leerlingen eerder zicht op het 
tijdvakkenkader als geheel. De kracht zit hier in herhaling. 
Voor docent en schrijver: sluit regelmatig aan op de belevingswereld van de leerlingen. Leerlingen worden 
nu nauwelijks gestimuleerd om de stof op hun eigen wijze te verwerken en om eigen ervaringen te 
koppelen aan de lesstof. En juist dat laat nieuwe kennis beklijven. Kom daarbij terug op eerder opgedane 
kennis. Wanneer dat systematisch gebeurt, wordt kennis is het lange termijn geheugen opgeslagen. Maak 
in de opdrachten ook het onderscheid tussen domeinspeficieke kennis en het referentiekader expliciet. Er 
is een verschil tussen domain-specific knowledge (De Bastille werd aangevallen door hongerige mensen) en 
general knowledge (de 3e stand kwam in opstand tegen onderdrukking)x. Dit is voor leerlingen nauwelijks te 
onderscheiden bij de opdrachten,  terwijl juist dit onderscheid leerlingen helpt om een verschil te leren 
kennen tussen ‘het verloop van de menselijke geschiedenis’, zoals dat door oriëntatiekennis wordt 
gewenst, en de voorbeelden die daaruit vloeien. 

Afbeelding 3: Opdracht uit Feniks die aan veel eisen uit 
het analysekader voldoet. 
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Tenslotte 
Als deze onderzoekers een aanbeveling van een methode zouden moeten doen, zouden zij kiezen voor 
Feniks. De opdrachten van deze methode zijn het beste uit het onderzoek gekomen.  Bekijk voor tips nog 
eens het analysemodel in de bijlage. Oriëntatiekennis is voor velen een begrip gebleven, waar wel mee 
wordt gewerkt, maar waarvan niet precies duidelijk is wat het is, en hoe het gerealiseerd kan worden. Wij 
hopen dat we het begrip oriëntatiekennis hebben verhelderd en de mogelijkheden om het te bevorderen 
hebben geconcretiseerd. 
 
Utrecht, Juni 2008 
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Bijlage 1: Analysemodel 
 
 
1. Chronologische 
indeling/overzicht van de 
menselijke geschiedenis 

Niet 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Voldoende Goed 

1.1 In de opdracht is voor leerlingen 
duidelijk welke kennis zij op lange 
termijn moeten onthouden. 

    

1.2. De opdrachten zijn gericht op het 
ontdekken van de grote lijnen in de 
geschiedenis. 

    

1.3 Detailkennis in de opdracht wordt 
ingezet om een algemeen begrip of 
verschijnsel te verduidelijken.  

    

 
2. Aanwezigheid duidelijk 
historisch referentiekader 

Niet 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Voldoende  Goed 

2.1 De opdracht verwijst expliciet 
terug naar het historisch referentie 
kader. (= tien tijdvakken + 
kenmerkende aspecten) 

    

2.2 In de opdracht worden 
substantieve begrippen gebruikt. 
(definitie Peter Lee) 

    

2.3 In de opdracht wordt duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen kennis 
die bij het referentiekader behoort en 
domeinspecifieke kennis. 

    

2.4 In de opdracht wordt algemene 
oriëntatiekennis uit andere periodes 
behandeld. 

    

 
3. Verbanden leggen door de 
geschiedenis heen 

Niet 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Voldoende Goed 

3.1 In de opdracht worden leerlingen 
gestimuleerd de diepte in te gaan, dat 
wil zeggen dat ze een historische 
gebeurtenis of persoon nader 
onderzoeken om deze vervolgens 
expliciet te plaatsen binnen het grote 
kader.  

    

3.2 Leerlingen worden in de opdracht 
gestimuleerd om verschillende 
historische periodes/gebeurtenissen/ 
verschijnselen/ personen met elkaar 
te vergelijken, of een verband te 
leggen, zodat ze patronen kunnen 
herkennen. (zowel binnen een tijdvak 
als tussen verschillende tijdvakken) 

    

3.3 In de opdracht worden verbanden 
gelegd tussen heden en verleden. 

    

3.4 De methodes maken gebruik van 
diachronische aspecten/thema’s die 
gebruikt kunnen worden om 
verbanden tussen periodes te kunnen 
leggen.  
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4. Voortbouwen op kennis in het 
lange termijn geheugen 

Niet 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Voldoende Goed 

4.1 In de opdracht wordt gevraagd 
eigen ervaringen in verband te 
brengen met de lesstof, zodat het 
semantisch en episodisch geheugen 
gerelateerd kunnen worden.   

    

4.2 De opdracht stimuleert 
samenwerken, waardoor kennis 
eerder in het lange termijngeheugen 
wordt opgeslagen.  

    

4.3 In de opdracht wordt 
voortgebouwd op inhoudelijke 
voorkennis. 

    

4.4 De opdracht sluit aan op het 
niveau of de belevingswereld van de 
leerling.  

    

 
 
Bijlage 2: Onderzoeksresultaten 
De deelcijfers zijn gemiddeldes van de scores op onze checklist. 1.1 van Memo (het is voor leerlingen 
duidelijk welke kennis ze op de lange termijn moeten onthouden) heeft dus een gemiddelde behaald van 
0.45. Op een mogelijke score van 3 (Een opdracht kon 0,1,2 of 3 punten behalen; 0 = niet aanwezig, 1 = 
onvoldoende aanwezig, 2= voldoende aanwezig, 3= goed aanwezig) lijkt dat erg weinig, maar er moet in 
achting worden genomen dat opdrachten móeten verschillen en dat een opdracht nooit aan alle 
voorwaarden van de checklist kan voldoen.  
 
Bij de cijfers ‘totaal’ zijn de deelcijfers opgeteld. Deze hebben geen andere waarde, dan een indicatie te zijn 
van het verschil t.o.v. de andere methodes op de deelgebieden: 1 chronologische indeling van de 
geschiedenis, 2 aanwezigheid duidelijk referentiekader, 3.verbanden leggen door de geschiedenis heen, en 
4. voortbouwen op kennis in het lange termijn geheugen. 
 
vraag MEMO FENIKS WERKPLAATS 
1.1  0.45 0.37 0.18 
1.2 0.66 0.76 0.88 
1.3 0.79 1.17 1,09 
1 totaal 1.90 2.30 2.15 
 
2.1 0.23 0.49 0.48 
2.2 1.64 0.61 1.31 
2.3 0.25 0.19 0.24 
2.4 0.20 0.10 0.09 
2 totaal 2.32 1.39 2.12 
 
3.1 0.70 1.34 0.55 
3.2 0.73 1.07 1.17 
3.3 0.25 0.59 0.40 
3.4 0.09 0.34 0.06 
3 totaal 1.77 3.27 2.18 
 
4.1 0.02 0.08 0.03 
4.2 0.14 0.42 0.13 
4.3 0.34 0.10 0.35 
4.4 0.09 0.22 0.16 
4 totaal 0.59 0.82 0.67 
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