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Inleiding en verantwoording 

In februari 2009 ben ik begonnen aan het maatwerktraject van de eerstegraads 
lerarenopleiding van IVLOS van Universiteit Utrecht. Na een half jaar het theoretische 
gedeelte van het maatwerktraject gevolgd te hebben op de maandagen ben ik begonnen aan 
een stage op NSG Groenewoud te Nijmegen. Deze stage heeft een half jaar geduurd. Na 
afloop van de stage en ter aanvulling op de onderzoeksgegevens zijn interviews afgenomen 
met twee docenten van NSG. Deze interviews zijn afgenomen met Chantal Vlijm en Loek 
Janssen. Zij worden binnen deze scriptie verder vnl. bij de voornaam vernoemd. 
Een praktijkgericht onderzoek moet relevant zijn voor de opleiding, het vak in het algemeen, 
de student en de stageschool. Tijdens het zoeken naar een vraagstelling voor het 
praktijkgericht onderzoek heb ik geprobeerd zo dicht mogelijk bij de belangrijkste uitdaging 
van mijn stage te blijven. Deze uitdaging bestond uit goed functioneren als docent 
geschiedenis binnen de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud te Nijmegen. 
Aangezien het een belangrijke vraag is wat er nodig is voor geschiedenisdocenten om te 
kunnen functioneren binnen de onderwijsvernieuwing van geschiedenis heb ik gekozen voor 
de onderstaande vraagstelling. Ik hoop dat de verzamelde data van nut is voor scholen die 
nog moeten beginnen met de invoering de tien tijdvakken en een examen over 
oriëntatiekennis.  
 
Centrale vraagstelling en deelvragen: 
Centrale vraagstelling: 

 In het kader van mijn praktijkgericht onderzoek heb ik gedurende mijn stage de volgende 
onderzoeksvraag centraal gesteld: 
 

Wat heeft een docent geschiedenis op NSG Groenewoud nodig om de onderwijsvernieuwing 
van geschiedenis in vier en vijf vwo ten uitvoer te brengen? 
 
Deelvragen: 
Deelvraag 1) 

Welke vakdidactische uitgangspunten en welk beleid is van belang voor het ten uitvoer 
brengen van de pilot van de onderwijsvernieuwing van geschiedenis voor de bovenbouw van 
het vwo op NSG? 
 

1.1 Hoe is het vak geschiedenis opgebouwd sinds de invoering van de tweede fase in 

2007?1.2 Wat zijn de centrale begrippen uit het examenprogramma? 

1.3 Wat is het nut van oriëntatiekennis en waarom zijn de tien tijdvakken nuttig voor het 

aanleren van oriëntatiekennis? 

1.4 Waarom moet geschiedenis zinvol, leerbaar en haalbaar zijn? 
 
Deelvraag 2)  

Hoe voeren docenten van de vaksectie van NSG Groenewoud de pilot van geschiedenis in 
vier en vijf vwo uit en wat geven zij aan als noodzakelijk om van deze pilot een succes te 
maken?  
 

2.1 Op welke wijze is de vaksectie geschiedenis tot een visie gekomen m.b.t. de didactische 
aanpak van het onderwijs op NSG? 
2.2)Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot vakdidactiek om 
het examenprogramma uit te kunnen voeren? 
2.3)Op welke wijze vindt er overleg plaats binnen de vakgroep geschiedenis? 
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2.4)Met welke organisaties of interne begeleiders staat de vaksectie geschiedenis in contact 
om jullie visie af te stemmen op interne ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van 
geschiedenisdidactiek?  
2.5)Welke stappen wil het team in de toekomst ondernemen om verder aan te sluiten op de 

onderwijsvernieuwing van geschiedenis? 
2.6)Staan doelstellingen m.b.t. de onderwijsvernieuwing van geschiedenis in relatie met 
doelstellingen uit de persoonlijke ontwikkelingsplannen van betrokken docenten? 
2.7)Welke gevolgen heeft de onderwijsvernieuwing voor de inhoudelijke studie/bijscholing 

van de docent? 
2.8)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren specifieke materialen aangekocht 
i.v.m. het pilotprogramma? 
2.9)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren om specifieke aanpassingen 
gevraagd van lokalen/faciliteiten i.v.m. het pilotprogramma? 
2.10)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren nieuwe excursies of andere 
buitenschoolse activiteiten gepland i.v.m. het pilotprogramma? 
2.11)Zijn er samenwerkingen met andere vakgroepen i.h.k.v. onderwijsvernieuwing?  
2.12)Is er in het curriculum afstemming m.b.t. het aanleren van centraal staande begrippen 
die essentieel zijn voor het vak geschiedenis? 
2.13) Wat was de reden waarom de vakgroep niet heeft gekozen voor de aanschaf van een 
methode? 
2.14)Welke leermiddelen wil de vaksectie in de toekomst aanschaffen? 
2.15)Zijn de docenten ervan overtuigd dat kinderen een beter historisch besef krijgen door 

de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten? 
2.16)Hebben de docenten van NSG de indruk dat de invoering van de tien tijdvakken 
veranderingen teweeg heeft gebracht in de geografische spreiding van onderwerpen uit  die 
bestudeerd worden? 
2.17)Gebruiken de docenten bij periodiseringen alleen de tien tijdvakken of maken ze ook 
gebruik van andere periodiseringen bijv. voor specifieke onderwerpen zoals de geschiedenis 
van Griekenland of de oude periodiseringen (prehistorie, oudheid, middeleeuwen enz.)?  
2.18)Wat zijn verwachtingen binnen de vakgroep van de leeropbrengst van een eindexamen 
waarin oriëntatiekennis centraal staat voor vwo? 
2.19)Is naar de mening van docenten het niveau van het vak gewijzigd door de  
onderwijsvernieuwing van geschiedenis? 
2.20)Zijn er onderwerpen die door de docenten gemist worden? 
2.21) Worden er ook lessen gegeven waarin het totale systeem van de tien tijdvakken en de 
kenmerkende aspecten centraal staat? 
2.22)Wat zijn de ervaringen van docenten met de thema‟s die de derde component van het 
nieuwe examenprogramma vormen en die over meerdere tijdvakken moeten gaan? 
2.23) Hoe verloopt het werken met praktische opdrachten? 
2.24)Hoe wordt binnen het vernieuwde onderwijs gewerkt aan punt vijf van domein A van de 
eindtermen voor het Centraal Examen dat stelt dat de kandidaten een vraag en een daarop 
aansluitende hypothese moeten kunnen formuleren en daar vervolgens voor een vraag 
bruikbare bronnen voor moeten kunnen verwerven en er gegevens uit selecteren? 
2.25)Heeft de invoering van de tien tijdvakken volgens de docenten in de praktijk tot 
inperking van de hoeveelheid leerstof geleid? 
2.26)Hoe wordt door de docenten getraind dat kandidaten in het centraal examen de 
kenmerkende aspecten van ieder tijdvak kunnen noemen en herkennen aan de hand van 
uitgangsmateriaal? 
2.27)Hoe trainen de docenten dat de kandidaat tijdens het examen in de context van het 
materiaal dat bij de toetsvraag voorhanden is gebeurtenissen, ontwikkelingen, verschijnselen 
of handelingen en gedachtegangen in verband kan brengen met kenmerkende aspecten? 
2.28)Wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan de wijze waarop de kandidaat 
moet uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse 
werkelijkheid beïnvloedt? 
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2.29)Ligt de voorkeur van de docenten bij het oude systeem van een examen over een 
thema of bij het nieuwe examen? 
2.30)Worden leerlingen volgens de docenten door het nieuwe systeem meer aangemoedigd 
om zich ook buiten de verplichte lessituatie in geschiedenis te verdiepen? 
 

Deelvraag 3) 

Wat heb ik gedaan om als beginnend docent te kunnen functioneren binnen de 

onderwijsvernieuwing voor 4 en 5 vwo op NSG Groenewoud? 

3.1)Hoe heb ik me voorbereid op mijn stage bij NSG Groenewoud? 
3.2)Wat zijn de belangrijkste keuzes die ik in de afgelopen periode op vakdidactisch gebied 
heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de redenen/argumenten voor? 
3.3) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 
3.4) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het pilotprogramma 
op het vwo? 
3.5) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  
3.6)Welke stappen moet ik ondernemen om een bijdrage te leveren aan de bijstelling van het 
aangeboden onderwijs zodat het volgend jaar als verbeterde versie weer aangeboden kan 
worden.  
.3.7) Welke leerproces denk ik door te moeten maken om me verder te ontwikkelen als 
startend docent geschiedenis om succesvol te kunnen functioneren binnen de 
onderwijsvernieuwing van het vak geschiedenis? 
3.8) Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot vakdidactiek om 
het examenprogramma uit te kunnen voeren.  
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Hoofdstuk 1 Deelvraag 1) 

Welke vakdidactische uitgangspunten en welk beleid is van belang voor het ten uitvoer 
brengen van de pilot van de onderwijsvernieuwing van geschiedenis voor de bovenbouw van 
het vwo op NSG? 
 

1.1 Hoe is het vak geschiedenis opgebouwd sinds de invoering van de tweede fase in 2007? 

1.2 Wat zijn de centrale begrippen uit het examenprogramma? 
1.3 Wat is het nut van oriëntatiekennis en waarom zijn de tien tijdvakken nuttig voor het 
aanleren van oriëntatiekennis? 
1.4 Waarom moet geschiedenis zinvol, leerbaar en haalbaar zijn? 
1.5 Welke typen teksten kunnen worden onderscheiden binnen het geschiedenisonderwijs? 
 
1.1 Hoe is het vak geschiedenis opgebouwd sinds de invoering van de tweede fase in 

2007? 

Het document „Syllabus Geschiedenis HAVO/VWO nieuwe stijl ; (werkversie voor docenten) 
uit 2008 uitgegeven door CEVOi. Beschrijft de eindtermen voor het Centraal Examen en 
geeft informatie over de invoering van de Tweede Fase  voor geschiedenis die in 2007 is 
ingezet op basis van het advies door de commissie Historische en Maatschappelijke 
Vorming in 20011. 
De pilot voor VWO is in 2007 van start gegaan op een acht pilotscholen die al meededen 
aan de pilot voor havo. NSG Groenewoud is één van deze pilotscholen. 
Het vak geschiedenis heeft binnen de tweede fase een plaats als verplicht profielvak in de 
profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij op havo en vwo. In de vrije 
ruimte van  havo en vwo is geschiedenis een keuzevak. Voor VWO bedraagt de studielast 
440 uren voor geschiedenis in het profiel Economie en Maatschappij en de vrije ruimte. Voor 
het profiel Cultuur en Maatschappij staan 480 uren. 
 
Het nieuwe examenprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 
Domein A: Historisch besef 
Domein B: Oriëntatiekennis 
Domein C: Thema‟s  
Domein D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 
Domein E: Oriëntatie op studie en beroep     
 
1.2 Wat zijn de centrale begrippen uit het examenprogramma? 

In het centraal examen wordt in de pilotscholen alleen gewerkt aan domein A en B.  
Domein A gaat over Historisch besef. Onder historisch besef wordt in de syllabus van CEVO 
historisch denken en historisch redeneren verstaan. In de syllabus worden deze begrippen 
niet verder toegelicht.  
In Geschiedenisdidactiek ; Handboek voor de vakdocent van Arie Wilschut worden deze 
begrippen nader toegelicht.  
Onder historisch denken wordt een manier van denken over het verleden verstaan die in de 
negentiende eeuw is ontstaan. Bij historisch denken wordt rekening gehouden met een 
langdurig tijdsverloop. Iemand die historisch denkt is in staat het heden in relatie met het 
verleden te zien. In dit denken heeft men oog voor het fundamenteel andere van voorbije 
tijden. Geschiedenisonderwijs is nodig om het al aanwezige historische denken door middel 
van een scholing naar een hoger niveau te tillen.  

                                                             
1 SLO, Verleden, heden en toekomst (digitaal beschikbaar 2001) 
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Drie aspecten spelen een belangrijke rol bij historisch denken en redeneren: 
-Realiteitsbewustzijn: onderscheid tussen feitelijk en fictief 
-Historiciteitsbewustzijn: onderscheid tussen statisch (onveranderlijk en veranderlijk) 
-Waardebewustzijn: onderscheid tussen goed en kwaad2 
Tijdens mijn stageervaringen bij NSG merkte ik dat het streven naar een duidelijk 
onderscheid tussen feit en fictie zowel door lln. als docenten nagestreefd werd. Met name bij 
praktische opdrachten kon dit goed getraind worden door te benadrukken dat lln. hun 
bronnen moesten vermelden en gegevens moesten selecteren op basis van 
betrouwbaarheid. Historiciteitsbewustzijn is moeilijk te bereiken en is niet heel expliciet 
besproken en benoemd wanneer er sprake van was. Waardebewustzijn speelde geen grote 
rol tijdens mijn stage. Ik kan het me voorstellen dat deze zaken meer een rol spelen als 
recentere onderwerpen behandeld worden. De lln. zijn sterk gefocust op het leren voor een 
toets en trainen voor een examen. Daardoor staat reflecteren vanuit ethiek en waarden op 
historische gebeurtenissen onder druk. De docenten gaven aan dat het ook niet in het 
centraal schriftelijk examen voorkwam, dit is ook een impuls om hier minder aandacht aan te 
besteden.  
Belangrijke aspecten van de historiciteit van historisch denken zijn het uitgaan van 
geschiedenis als een lineaire ontwikkeling waarbinnen oorzakelijke ketens beschreven 
kunnen worden. Het systeem van de tien tijdvakken sluit hierop aan. Het is aan de docent 
om verbanden tussen verschillende periodes aan te tonen en hier ook opdrachten voor te 
geven. Op NSG zitten thema‟s in het curriculum waarin dit geoefend wordt. Zo wordt het 
fenomeen ontdekkingsreizen in een thema bestudeerd en dan komen meerdere tijdvakken 
aan bod. Ook de rol van toeval in het verleden speelt hier een grote rol.  
Het besef dat iedereen een kind van zijn eigen tijd is en dus op een eigen wijze tegen de 
geschiedenis aankijkt en eigen vragen heeft heb ik tijdens mijn stage niet heel expliciet terug 
gezien. Met name door het leggen van een relatie met gebeurtenissen uit het heden kan dit 
ook benoemd worden. Verder kan aandacht voor dit besef ook versterkt worden tijdens het 
werken met bronnen die een indruk geven van de gedachten van een individu of een groep. 
 
Categorisering van beelden van het menselijke verleden. 
De in het onderwijs en de vakwetenschap bekende indeling van sociaal-economische 
geschiedenis, bestuurlijk politieke geschiedenis en cultureel mentale geschiedenis heb ik 
tijdens mijn stage gebruikt voor de analyse van een tekst over de Griekse Beschaving. Ik 
kreeg de indruk dat de docenten op NSG zelf ook grotendeels vanuit deze driedeling zijn 
opgeleid en het ook noemen in hun lessen maar dat het niet een ordening is die ook zo heel 
expliciet wordt verwoord tijdens de lessen.  
Tijdens de lessen die ik op NSG gaf merkte ik dat vooral wanneer je met oudere teksten 
werkt je er niet aan ontkomt om ook de oudere periodiseringen te behandelen. Daarnaast 
zitten deze periodiseringen met begrippen zoals prehistorie en oudheid ook zo sterk 
verankerd in je eigen denken. Met name als je ingaat op een specifiek tijdvak kunnen 
fijnmaziger periodiseringen ook steun bieden. Uit de interviews met één van de docenten 
bleek dat zij voorzichtig was met het toevoegen van exta tijdvakken.  
 
Historische kennis in verschillende vormen 
Wilschut maakt een onderscheid in zijn boek tussen de volgende verschillende typen 
historische gegevens: 
-Gebeurtenissen: Concrete  voorvallen die zich in de loop der tijd voordoen. 
Vaak wordt een optelsom van gebeurtenissen als één gebeurtenis behandeld zoals 
bijvoorbeeld de slag bij Waterloo. 
-Verschijnselen: toestanden en instellingen die gedurende langere tijd min of meer 
onveranderd hebben bestaan. 

                                                             
2 Arie Wilschut, Geschiedenisdidactie ; handboek voor de vakdocent (Bussum 2008) 18. 
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-Ontwikkelingen: 
 
In “De kennisbasis nader bekeken ; een analyse van de kennisbases aardrijkskunde, 
geschiedenis en maatschappijleer door het LEMM staan schematisch een aantal 
eigenschappen van historisch denken in een ordening weergegeven: 
-Geneigd zijn informatie op het eerste gezicht te wantrouwen. 
Geneigd zijn te vragen naar uitzonderingen en bijzonderheden. 
-Inzicht hebben in veranderingsprocessen. 
-Respect tonen voor „het andere‟ en rekening houden met historische 
standplaatsgebondenheid. 
-Geneigd zijn te vragen naar causale relaties en inzien dat die gecompliceerd zijn. 
-Zich realiseren dat beelden van het verleden het enige zijn waarover we beschikken en dat 
beelden nooit zonder doel tot stand komen. 
-Zich bewust zijn van de rol van waarden en normen bij beeldvorming3.  
In de kennisbasis Geschiedenis van tweedegraads lerarenopleidingen in hetzelfde document 
worden verschillende vaardigheden benoemd die gekoppeld benoemd worden als 
„historische redeneerwijzen‟: 
 -Verzamelen: bron, vraagstelling, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit van 
bronnen, feit 
-Ordenen:verandering en continuïteit, bijzonder en algemeen, historische ontwikkeling, 
tempo van verandering, factoren die verandering bepalen, belang van verandering bepalen, 
belang van veranderingen, chronologie en periodisering. 
-Verklaren: oorzaak, gevolg, opvattingen, waarden en belangen als oorzaken, relatief 
gewicht van oorzaken, verklaring, gevolgen, op langere en kortere termijn, bedoelde en 
onbedoelde gevolgen, relatief gewicht van gevolgen. 
-Beeldvormen: beeld, inleving, standplaatsgebondenheid, waarde, norm, interpretatie, 
objectiviteit4. 
 
Historisch besef 

Bij historisch besef gaat het om de (complexe) relatie tussen interpretatie van het 
verleden, perceptie van de hedendaagse werkelijkheid en toekomstverwachtingen. 
Leerlingen moeten zich, aldus Arie Wilschut (één van de leden van de commissie De 
Rooij) in de handreiking bij het schoolexamen, een bewuste, duidelijke voorstelling van 
het verleden kunnen maken. Zo'n voorstelling moet het gevolg zijn van het toepassen 
van bepaalde welomschreven redeneringen en denkwijzen. Nieuw is dit onderdeel niet. 
Al sinds de invoering van de WIEG in 1994 worden, wat toen genoemd werd 
'structuurbegrippen en vaardigheden', getoetst in het examen. Domein A in het nieuwe 
examenprogramma sluit hierbij aan. Bij historisch besef gaat het zowel om een 
kenniskader als om het kunnen toepassen van bepaalde denk- en redeneerwijzen. 
1 Tot een nader door de minister te bepalen datum heeft het centraal examen betrekking op 
de 
domeinen A en C. De CEVO stelt daartoe twee thema's vast en maakt de daarbij behorende 
specificatie bekend. Tot de bedoelde datum omvat het schoolexamen de domeinen A, B, C 
(alleen vwo, drie thema's voor het profiel cultuur en maatschappij, twee voor het profiel 
economie 
en maatschappij), D en E. 
Hiervoor is kennis van termen als bron, feit, interpretatie, oorzaak en gevolg een 
voorwaarde. 
Oriëntatiekennis 

                                                             
3 LEMM, De kennisbasis nader bekeken ; een analyse van de kennisbases aardrijkskunde, geschiedenis en 

maatschappijleer(Enschede 2009)  54. 
4 LEMM, De kennisbasis nader bekeken ; een analyse van de kennisbases aardrijkskunde, geschiedenis en 
maatschappijleer(Enschede 2009)  47. 
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De oriëntatiekennis is bedoeld als gemeenschappelijk kader dat de leerlingen kunnen 
gebruiken als instrument om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en 
ontwikkelingen historisch te plaatsen. Als onderwerp van het centraal examen komt 
het, zo is althans de bedoeling, in de plaats van de twee (wisselende) thema's. Dit 
betekent overigens niet dat de ene stofomschrijving simpelweg vervangen wordt door 
een andere. 
Bij oriëntatiekennis gaat het niet om een 'algemeen overzicht' van elk van de tien 
tijdvakken, maar om 'een raamwerk, een geheel, een stelsel van tijdvakken waaraan 
zaken moeten worden gerelateerd om ze beter te kunnen plaatsen en begrijpen. 
Feitenkennis is van belang om er nieuwe zaken mee in verband te kunnen brengen en 
te interpreteren'. Deze oriëntatiekennis is opgesteld vanuit een Europees/Nederlands 
perspectief. 
Elk van de tien tijdvakken wordt nader gespecificeerd door een aantal kenmerkende 
aspecten die bewust globaal zijn gehouden. Leerlingen moeten bij elk van de 
kenmerkende aspecten een passend voorbeeld kunnen geven van een gebeurtenis, 
een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een 
persoon en dit voorbeeld kunnen gebruiken om het betreffende aspect te 
verduidelijken. 
Thema's 

Derde component in het nieuwe examenprogramma is een aantal thema's. Voor havo 
zijn dat er twee en voor het vwo vier (E&M), respectievelijk vijf (C&M). De school kan 
zelf de inhoud van deze thema's bepalen. Daarnaast is er het voor alle leerlingen 
verplichte onderwerp: de geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire 
democratie (domein D). 
Met gebruikmaking van de eindtermen uit domein A moeten leerlingen een 
beargumenteerd antwoord kunnen geven op inhoudelijke vragen over elk thema. Ook 
moeten zij op grond van situaties in de verschillende tijdvakken ontwikkelingen op 
langere termijn kunnen beschrijven. Dat betekent concreet dat de thema's betrekking 
moeten hebben op meer dan één tijdvak (zogenoemde diachronische thema's). 
PTA 
Inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing is, binnen de kaders van de school, aan de 
sectie. Schoolkaders kunnen beperkingen opleggen aan de keuzevrijheid. 
Alle vormvoorschriften voor het schoolexamen zijn verdwenen. Dat betekent dat 
secties naast toetsen met open en/of gesloten vragen, bijvoorbeeld ook tijdvakdossiers 
of verslagen van een bezoek aan een tentoonstelling of voorstelling deel kunnen laten 
uitmaken van het schoolexamen. 
Ook kan de sectie zelf bepalen of de leerlingen een praktische opdracht moeten 
maken en wat het onderwerp is. Men zou bijvoorbeeld de kenmerkende aspecten van 
een tijdvak als onderwerp voor een praktische opdracht kunnen nemen, maar de 
praktische opdracht kan ook betrekking hebben op een thema. 
De weging van de diverse schoolexamens is niet meer vastgelegd en wordt 
overgelaten aan de sectie. Bovendien kan de sectie ervoor kiezen onderdelen te 
examineren die niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn. 
De sectie bepaalt of de twee thema's van het centraal schriftelijk examen ook worden 
getoetst in het schoolexamen5. 
 
1.3 Wat is het nut van oriëntatiekennis en waarom zijn de tien tijdvakken nuttig voor 
het aanleren van oriëntatiekennis. 
 
De uitgave Oriëntatiekennis toetsen ; Analyse en handreiking ; geschiedenis van het 
Landelijk Expertisecentrum Mens- en maatschappijvakken bevat een interesssante analyse 

                                                             
5 Stichting Leerplan Ontwikkeling eindred. A. van der Kaap, Enquete nieuwe examenprogramma voor het vak 
geschiedenis (Enschede 2009) 8. 



10 

 

van de problematiek rond de toetsing van oriëntatiekennis6. De belangrijkste ideeën uit deze 
uitgave zijn verwerkt in deze paragraaf.  
 
Hoe komen leerlingen in aanraking met geschiedenis? 
In deze publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen het historische terrein en het niet-
historische terrein. Onder het historische terrein worden confrontaties met verschijnselen 
verstaan  die appelleren aan het historisch oriënteren. Hier moet gedacht worden aan 
teksten, beelden, gesprekken en gedachten die over het verleden gaan.  
Om je te kunnen oriënteren binnen dit historische terrein is een kader nodig. Iedereen heeft 
voor zichzelf een kader opgesteld. Op dit natuurlijke kader probeert men met de tien 
tijdvakken en de kenmerkende aspecten aan te sluiten en met dit systeem wordt geprobeerd 
dit overzicht over de geschiedenis te verbeteren en zo tot betere oriëntatiekennis te komen.  
Met betrekking tot het niet-historische terrein is het belangrijk dat de leerling gebeurtenissen 
in het heden zoals bijv. de financiële crisis in relatie kan brengen met verschijnselen in het 
verleden zoals bijv. de beurscrisis van 19297.  
 
Kennis en vaardigheden. 
Bij oriëntatiekennis gaat het erom dat leerlingen „kapstokkennis‟ hebben. Door deze 
kapstokkennis moet een leerling beter zicht krijgen op grote structuren, lijnen of patronen van 
de geschiedenis en via deze zaken gedetailleerde kennis beter kunnen plaatsen.  
Om deze oriëntatiekennis te verbeteren zijn de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten 
in gebruik genomen in het onderwijs. Dit „frame of reference‟ is vergeleken met andere 
landen zeer goed uitgewerkt en mag zeker als vernieuwend worden beschouwd.   
Het is nu nog moeilijk te voorspellen wat de leerwinst zal zijn als het systeem in het volledige 
basisonderwijs en middelbaar onderwijs is ingevoerd maar het beeld dat tot nu toe bij de 
meeste betrokken docenten bestaat is dat de oriëntatiekennis toeneemt. 
 
1.4 Waarom moet geschiedenis zinvol, leerbaar en haalbaar zijn? 

In het boek Geschiedenisdidactiek ; handboek voor de vakdocent van Arie Wilschut noemt 
Wilschut drie belangrijke eisen die aan geschiedenisonderwijs gesteld moeten worden. 
Deze begrippen worden hieronder besproken en in verband gebracht met ervaringen uit mijn 
stage op NSG Groenewoud.  
 
Zinvol: 
Het vak moet nut hebben voor de leerlingen. Het moet de lln. duidelijk worden dat gs. zin en 
betekenis heeft en dat ze er wat mee kunnen. Dat het onderwijs is ingericht op deze wens is 
verre van vanzelfsprekend omdat de vakdocent vaak zelf geschiedenis om de geschiedenis 
is gaan studeren. . 
Leerbaar: 
 De leerbaarheid van geschiedenis laat te wensen over ten opzichte van bijvoorbeeld een 
avk als wiskunde. Het curriculum moet zo opgezet worden dat het niet overladen is en dat de 
complexiteit systematisch wordt opgebouwd.  
Haalbaar: 
De haalbaarheid van het vak moet vooral versterkt worden door aan te sluiten op de 
belangstelling, aanleg en capaciteiten van leerlingen aansluiting op de leefwereld van de lln. 
moet gevonden worden. Hier wordt aansluiting van de belangstelling en mogelijkheden van 
lln. onder verstaan.  
Aantrekkelijk en gevarieerd: 

                                                             
6 M. van Riessen, A. Logtenberg, B. van der Meijden, Oriëntatiekennis toetsen ; Analyse en handreiking 

geschiedenis (Landelijke Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken) Amsterdam 2009. 
7 M. van Riessen, Oriëntatiekennis toetsen ; Analyse en handreiking geschiedenis (Amsterdam 2009) blz. 2. 
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Het is natuurlijk belangrijk dat gs aantrekkelijk en gevarieerd is. Dit kan bereikt worden door 
een grote variatie aan werkvormen in te zetten en met een diversiteit aan onderwerpen, 
invalshoeken en beeldvormers te werken. Deze variatie en diversiteit zorgen er tevens voor 
dat er beter aan de verschillende te ontwikkelen vaardigheden gewerkt kan worden8.  
 
Tijdens mijn stage op NSG Groenewoud heb ik ervaren dat er oog is voor de gevaren van te 
overladen geschiedenisonderwijs. Het is belangrijk om duidelijk met leerlingen te bespreken 
wat bijv. geleerd moet worden voor een tentamen en waarom zaken die niet geleerd moeten 
worden toch behandeld worden. Met name oriëntatiekennis moet geleerd worden en dit heeft 
enorm bijgedragen aan de leerbaarheid van het vak. Omdat hier gedurende de hele 
middelbare schoolperiode aan gewerkt wordt is het vak zinvoller geworden en wanneer er 
ook in het basisonderwijs met dit systeem gewerkt wordt is er ook sprake van een 
spiraalcurriculum. 
Daarnaast is er op NSG ook aandacht voor de hoeveelheid begrippen die gekend moeten 
worden door de lln. Er wordt gewerkt met sleutelbegrippen. Deze begrippen worden niet 
letterlijk uit het hoofd geleerd maar ze worden wel aangeduid als relevant en veelvuldig 
gebruikt.   
De aansluiting op de belevingswereld van de lln. wordt gezocht door ook met praktische 
opdrachten te werken. De keuzevrijheid hierin komt niet altijd tot zijn recht. Hier liggen nog 
kansen. Variatie en diversiteit is goed te bereiken, het is natuurlijk het beste als er overzicht 
bestaat over de toepassing van vaardigheden en het aanbod van diverse bronnen en 
beeldvormers.   
 
Wilschut geeft een beschrijving van stappen die kunnen leiden tot historisch redeneren. Het 
gaat hier om: 
1)Verzamelen 
Onderzoek naar het verleden begint met het stellen van een vraag en het verzamelen van 
bronnen. Bronnen moeten relevant, betrouwbaar en representatief zijn.  
2)Ordenen 
Feiten kunnen in categorieën worden geordend zoals politiek, economisch en cultureel. Ze 
kunnen ook in tijd geordend worden, hier kunnen periodiseringen helpen bij het ordenen.  
3)Verklaren 
Verbanden tussen feiten worden hier onderzocht. Begrippen als oorzaak,gevolg, structurele 
oorzaak, incidentele oorzaak en aanleiding spelen hier een belangrijk rol.  
4)Beeldvormen 
In de fase van het beeldvormen komt de onderzoeker na het doorlopen van de eerste drie 
fasen tot een beeld van het bestudeerde historisch onderwerp. Het is belangrijk te beseffen 
dat dit beeld gekleurd is door standplaatsgebondenheid en waarden en oordelen. Bij 
geschiedenisonderwijs moet aandacht zijn voor begrijpen door objectief bestuderen en 
oordelen.  
 
Deze stappen worden op NSG onder andere doorlopen tijdens het werken aan een 
praktische opdracht. Delen van deze stappen worden ook tijdens de lessen doorlopen. De 
docenten hebben o.a. door hun contacten met het IVGD kennis genomen van dit model. Dit 
model wordt voor zover ik het heb kunnen waarnemen niet expliciet met de leerlingen 
besproken. 
 
1.5 Welke typen teksten kunnen worden onderscheiden binnen het 
geschiedenisonderwijs? 

In Geschiedenisdidactiek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten teksten: 
1)Leerstofteksten 
2)Verhalende teksten 

                                                             
8 Wilschut, Geschiedenisdidactiek ; handboek  voor de vakdocent  (Bussum 2008). 
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3)Instructieteksten 
4)Primaire bronnen 
5)Secundaire bronnen 
6)Illustratieve teksten 
Tijdens mijn stage op NSG heb ik alle typen teksten in gebruik gezien behalve verhalende 
teksten. Filmfragmenten die een historische gebeurtenis verhalend weergaven werden wel 
door meerdere docenten gebruikt. 
De syllabus over Grieken en Romeinen werd gevuld met relatief oude leerstofteksten die in 
vergelijking met de nieuwste methodes voor dezelfde doelgroep veel moeilijke woorden en 
een hoge informatiedichtheid bevatten. Tijdens de lessen worden door verschillende 
docenten o.a. filmfragmenten getoond. Er wordt ook met primaire bronnen geoefend. 
 
Tijdens het bestuderen van leerstofteksten kan volgens Wilschut onderscheid gemaakt 
worden tussen translatie en interpretatie.  
Onder translatie wordt het verwoorden van een antwoord verstaan dat volledig uit de tekst 
gehaald kan worden.  
Onder interpretatie wordt het geven van betekenis, het leggen van verbanden en het 
verklaren van informatie verstaan.  Wilschut geeft aan dat met name in de bovenbouw de 
interpretatiefase te weinig aandacht krijgt. Deze aandacht kan verkregen worden door lln. 
korte reproduceerbare vragen te stellen.  
Tijdens de lessen stonden op de stage stonden vragen uit de studiewijzer centraal als 
huiswerk voor de lln. De volgende vraag is hier een voorbeeld van: 
 

Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe het 

Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 v. Chr. tot 500 na Chr. Gebruik hiervoor 

kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen(bron: studiewijzer NSG Groenewoud vwo 4 

en 5 thema Grieken en Romeinen).  

 Omdat bij deze vragen gemerkt werd dat de lln. van vier vwo hier hulp en extra informatie bij 
nodig hadden werden de teksten meer ingeleid en werden de vragen daarna pas als 
huiswerk opgegeven. Dit heeft te maken met de mate waarin het vinden van antwoorden een 
kwestie is van translatie of interpretatie.  
Tijdens het werken aan de praktische opdracht lag de nadruk zeer sterk op interpretatie. 
Algemene richtlijnen voor de wijze waarop een tekst bestudeerd moeten worden zoals bijv. 
het eerst lezen van de titel en de kopjes en het bekijken van de afbeeldingen of het 
opzoeken van begrippen die je niet kent kunnen hier gezien worden als bijdragend aan de 
vaardigheid tot translatie9.  
 
 
 
 
  

                                                             
9 A. Wilschut, Geschiedenisdidactiek ; handboek voor de vakdocent (Amsterdam 2004)117. 
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Hoofdstuk 2 Deelvraag 2   

Hoe voeren docenten van de vaksectie van NSG Groenewoud de pilot van geschiedenis in 
vier en vijf vwo uit en wat geven zij aan als noodzakelijk om van deze pilot een succes te 
maken?  

 
Om beter zicht te krijgen op de implicaties van de onderwijsvernieuwing voor geschiedenis in 
het vwo is een interview afgenomen met Chantal Vlijm en Loek Janssen. Zij zijn beide 
werkzaam aan NSG. Chantal werkt minder dan tien jaar als docent geschiedenis op NSG. Zij 
is na de afronding van haar studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit en de 
eerstegraads lerarenopleiding dit vak gaan uitoefenen.  
Loek Janssen heeft al een zeer lange carriere als docent geschiedenis achter de rug. Hij is 
de afgelopen jaren ook sectiehoofd van de sectie geschiedenis geweest maar heeft deze 
functie aan het begin van schooljaar 2009-2010 overgedragen.  
Deze interviewvragen zijn ter plekke genoteerd en opgenomen met een dictafoon. De 
informatie die verkregen is uit deze interviews is verwerkt in de conclusie en in het betoog 
over vakkenintegratie dat ook onderdeel uitmaakt van het curriculum van het 
maatwerktraject. Tussen haakjes geplaatste zinnen zijn een toevoeging achteraf om wat er 
gezegd is beter in de context te kunnen plaatsen. 
Bij de verzameling van gegevens ben ik er van uitgegaan dat deze twee docenten een 
representatief beeld van de standpunten van de vakgroep geven. Dit is natuurlijk nooit 
volledig het geval. Ieder individu geeft een persoonlijke invulling aan vragen over een groep 
in een interview. Tijdens mijn stage van een half jaar heb ik de indruk gekregen dat er echt 
sprake is van een team en dat doelstellingen in hoge mate gedeeld worden. Niettemin blijft 
het zo dat dit deel van het onderzoek meer valide was als er meer mensen waren 
geïnterviewd. 

 
De tekst die nu volgt is een samenvatting van de antwoorden op de vragen die antwoord 
moeten geven op de deelvraag. Deze vragen zijn in het interview allemaal aan bod 
gekomen. Het interview is terug te vinden in de bijlage. Wat nu volgt is een samenvattting 
van de antwoorden op de vragen uit het interview.  De aantekeningen van het originele 
interview zijn opgenomen in de bijlage. 
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1)Welk leerproces moet een startend docent geschiedenis volgens jou doormaken om 
succesvol te kunnen functioneren op NSG Groenewoud binnen de onderwijsvernieuwing van 
het vak geschiedenis?   
Chantal Vlijm gaf aan dat ze na haar studie drie tot vijf jaar bezig was om inhoudelijk in te 
lezen en de specifieke stof van het middelbaar onderwijs te beheersen en dit te kunnen 
vertalen naar onderwijs.  
 
Visie 

2.1 Op welke wijze is de vaksectie geschiedenis tot een visie gekomen m.b.t. de didactische 
aanpak van het onderwijs op NSG? 
Loek geeft aan dat er veel gepraat wordt over deze zaken met name in de pauze. Wat hier 
helpt is dat de docenten vaak in de pauze in de sectieruimte voor geschiedenis zitten. 
Daarnaast is er officieel overleg en worden besluiten genomen via sectieberaad.  
 
Vakdidactiek  
2.2)Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot vakdidactiek om 
het examenprogramma uit te kunnen voeren? 
Volgens Chantal moet de docent de lln. vooral goed voorbereiden op het eindexamen. De 
begeleiding wordt vrijer richting het examen. Om de juiste leerstof te selecteren maakt 
Chantal gebruik van haar eigen studieboeken en methodes voor de eindexamenklas. 
 
 
4)Samenwerking intern en extern 

2.3)Op welke wijze vindt er overleg plaats binnen de vakgroep geschiedenis? 
Overleg vindt in de eerste plaats veelal informeer plaats in de pauzes. In vergaderingen 
worden besluiten formeel vastgelegd. Een visie en de concrete uitvoering komen zo 
geleidelijk en in overleg tot stand.  
 
2.4)Met welke organisaties of interne begeleiders staat de vaksectie geschiedenis in contact 
om jullie visie af te stemmen op interne ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van 
geschiedenisdidactiek?  
De vakgroep staat in contact met het pilotproject van IVGD en los daarvan zijn leden 
betrokken bij regionale, landelijke en internationale verbanden, VGN, Yad Vashem, Euroclio.  
Regionaal is er voor Nijmegen door Loek een netwerk over de tweede fase van  
geschiedenis opgericht. Docenten die meedoen komen regelmatig bij elkaar er is een 
bijeenkomst geweest over de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben o.a. lln. verteld over hun ervaringen.  Er is ook een bijeenkomst geweest 
over de  tien tijdvakken in relatie met een door NSG en het archief ontwikkelde activiteit over 
de geschiedenis van Nijmegen. Door dit netwerk kon een scholenbezoek tijdens de 
conferentie van Euroclio in Nijmegen gemakkelijk en goed geregeld worden. Een 
bijeenkomst van dit netwerk over het pilotexamen en het reguliere examen is gepland. 
 
2.5)Welke stappen wil het team in de toekomst ondernemen om verder aan te sluiten op de 
onderwijsvernieuwing van geschiedenis? 
Loek geeft aan dat het vooral belangrijk is om veel te praten over de didactiek. Vooral de 
afstemming op de verschillende onderwijsniveau‟s is belangrijk. Mogelijk gaat het 
programma voor vmbo aangepast worden m.b.t. de hoeveelheid leerstof die behandeld gaat 
worden.   
 
2.6)Staan doelstellingen m.b.t. de onderwijsvernieuwing van geschiedenis in relatie met 
doelstellingen uit de persoonlijke ontwikkelingsplannen van betrokken docenten? 
Hier bestaat volgens de geïnterviewden geen specifieke relatie tussen. 
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2.7)Welke gevolgen heeft de onderwijsvernieuwing voor de inhoudelijke studie/bijscholing 
van de docent? 
Er worden door de docenten geen specifieke cursussen gevolgd op dit moment. De 
voorbereiding op de nieuwe uitdagingen van de onderwijsvernieuwing zit meer in het samen 
ontwikkelen van materialen. De discussie over vaardigheden en didactiek volgt vaak pas na 
de discussie over de inhoud volgen Loek. Hij geeft aan dat eerder de discussie over de 
didactiek en de vaardigheden voor zou moeten gaan.  
 
Faciliteiten: 
2.8)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren specifieke materialen aangekocht 
i.v.m. het pilotprogramma? 
Materialen worden alleen nog aangeschaft als ze duidelijk in relatie staan met de inhouden 
van de tien tijdvakken. Leerlingen dragen zelf ook steeds meer bij aan het verzamelen van 
materialen door het vinden van bronnen via internet. Daarnaast worden er ook zaken op de 
digitale leeromgeving gezet. Deze zaken zijn vaak afkomstig van het IVGD.  
 
2.9)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren om specifieke aanpassingen 
gevraagd van lokalen/faciliteiten i.v.m. het pilotprogramma? 
Oude methodes zijn op NSG gericht bewaard. Lln. wordt geadviseerd om naast 
computerprogramma‟s ook de methodes te gebruiken. Daarnaast is er een laptopkar en 
draadloos internet (de laptopkar wordt in combinatie met draadloos internet gebruikt om ook 
in het lokaal met digitale middelen te kunnen werken).  
 
2.10)Heeft de vaksectie geschiedenis de afgelopen jaren nieuwe excursies of andere 
buitenschoolse activiteiten gepland i.v.m. het pilotprogramma? 
Standaard vindt in havo vijf een excursie plaats in Nijmegen bij het archief in relatie met de 
tien tijdvakken. Bronnen worden bestudeerd in relatie met de tien tijdvakken.  Dit is specifiek 
voor het NSG maar wel gedeeld via het netwerk. Er is ook een excursie naar Vucht. In VWO 
zes en er is  een excursie naar een stad in Europa. Dit is vrijwillig, dit jaar ging men naar 
Praag en er werd een relatie gelegd met de tien tijdvakken.  
 
 
2.11)Zijn er samenwerkingen met andere vakgroepen i.h.k.v. onderwijsvernieuwing?  
Er wordt samengewerkt  met andere vakgroepen maar het is heel ingewikkeld i.v.m. 
coördinatie en samenwerking. De afgelopen jaren is er een project gedaan met 
levensbeschouwing en dat is gestaakt omdat het te bewerkelijk was m.b.t. overleg. Met CKV 
is het gestaakt omdat een deel van de lln. deze combi van vakken had en een deel niet. We 
hebben een samenwerking met Nederlands gehad over een aspect. Een boek moest 
gelezen worden over één aspect. Er loopt in de onderbouw een project over de stad dat een 
samenwerking is met aardrijkskunde. Het voornemen om iets dergelijks te ondernemen 
wordt meestal informeel gestart en uitgewerkt door een kartrekker. Na de uitvoering wordt 
geëvalueerd en gekeken of het gecontinueerd wordt. Er vinden inititiatieven plaats in alle 
jaren. 
  
2.12)Is er in het curriculum afstemming m.b.t. het aanleren van centraal staande begrippen 
die essentieel zijn voor het vak geschiedenis? 
Er zijn documenten opgesteld over vaardigheden. We maken onderscheid tussen 
vakinhoudelijke vaardigheden en vaardigheden waarbij je iets moet doen zoals het werken 
met een kaart. De tweede soort is vakoverstijgend en is meer ondersteunend maar mag niet 
teveel centraal staan. De vakspecifieke begrippen en vaardigheden die voorkomen in het 
examen moeten centraal staan.  
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2.13) Wat was de reden waarom de vakgroep niet heeft gekozen voor de aanschaf van een 
methode? 
Loek geeft aan dat er drie bezwaren waren tegen methodes. Historisch Perspectief was de 
laatste methode die gebruikt is. Een boek heeft veel meer thema‟s dan er behandeld kunnen 
worden. Minder dan de helft van het boek werd gebruikt. Ook de examenbundels werden 
gebruikt. Omdat  lln. bij praktische opdrachten veel onderzoek doen in een leeromgeving is 
er minder noodzaak voor een methode.  
De prijs is een tweede reden. 60 a 70 euro per jaar per leerling is te duur.  
De derde reden is dat we het niet eens waren met de inhoudelijke keuzes.  
De samengesteld syllabi van de vakgroep komen meer overeen met de wensen van de 
vakgroep.  
Dit streven naar het samenstellen van eigen onderwijsmaterialen was al ingezet voor het 
starten met de pilot voor geschiedenis.  
Loek is ervan overtuigd dat de lln. zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het verzamelen van 
de informatie over de tien tijdvakken.  
Bij havo wordt andersom geredeneerd, daar wil men de zekerheid van een boek bieden. 
Loek denkt dat dit een schijnzekerheid is. Vwo lln. schaffen zelf ook regelmatig een boek 
aan.  
Loek geeft een voorbeeld van het nut van het zelf verzamelen van informatie: 
Stel dat  lln. een tijdbalk moeten maken over de Grieken en uit hebben moeten leggen wat 
typisch is aan de Grieken dan kunnen ze verbanden leggen. De boeken zijn te consumerend 
en geordend naar 49 hoofdstukken en dat sluit niet aan bij wat er bij toetsen gevraagd wordt.  
  
Loek geeft aan dat het een landelijk probleem is dat lln. zich niet herkennen in het examen. 
De lln. heeft het gevoel dat  alles wat hij heeft geleerd  niet gevraagd wordt. Normaal 
gesproken behandeld  Loek tijdens zijn lessen veel stof. Als het eindexamen voorbereid 
wordt dan wordt het een heel ander verhaal. De training voor het eindexamen wordt als een 
specifiek onderdeel van het onderwijs aangekondigd. De relatie met thema‟s en wat er 
onthouden moet worden wordt specifiek uitgelegd.  
Vaak kan steeds hetzelfde antwoord gegeven worden en die hebben te maken met kritisch 
zijn op bronnen. Problemen die ontstaan bij lln. bij het vak geschiedenis zijn vaak gerelateerd 
aan aan taalvaardigheid. 
 
Chantal geeft aan dat de talige problemen bij geschiedenis groter  zijn bij de havo dan bij 
vwo. Ze laat de lln. zelf de aspecten uitzoeken en daarmee vertalen ze de kenmerkende 
aspecten naar hun eigen niveau. Bij Nederlands wordt er steeds minder talig onderwijs 
gegeven. Ook bij bovenbouw gaan we regelmatig tekstverklarend aan de slag, we hebben 
het dan ook over leesstrategieen. We merkten dat bovenbouwleerlingen uit het vwo 
schrokken van het niveau van teksten uit een brugklasboek van 25 jaar geleden toen we ze 
dit voorlegden.  Ze vinden het zelf dan moeilijk. Ze hebben moeite met de hoeveelheid tekst, 
het woordgebruik. Als je moeilijk taalgebruik aan gaat bieden dan schrikken de leerlingen. 
Hbo‟s en universiteiten klagen dat de studenten steeds minder leeswerk van een lager 
niveau aankunnen.  
Teveel moeilijke teksten kunnen ervoor zorgen dat minder leerlingen het vak kiezen.  
Leerlingen laten regelmatig horen dat ze veel moeten doen voor geschiedenis. Dit lijkt soms 
minder vanzelfsprekend voor de lln. omdat we soms met het beeld geconfronteerd worden 
dat geschiedenis een minder belangrijk vak is dan bijv. wiskunde.  
 
2.14)Welke leermiddelen wil de vaksectie in de toekomst aanschaffen? 
Loek geeft aan dat dit niet echt het geval is. Hij is zelf geneigd om steeds minder met fimpjes 
e.d. te werken omdat de lln. hier mee kunnen komen. Hij neemt zelf meer het initiatief om te 
waken voor de grote lijn. Door de tien tijdvakken is het gemakkelijker geworden lln. te 
betrekken bij het verzamelen van materialen.Lnn. komen zelf vaker met materialen, 
kranteknipsels  en tv. programma‟s.  Zelf kwam hij met een documentaire over 
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Indianencultuur in de DDR geïnspireerd op onder andere de boeken van Karl Mai. Dit brengt 
hij dan in relatie met het verlangen van mensen om te ontsnappen aan zinloosheid en hun 
gebrek aan ontplooiïngsmogelijkheden. Hij wil dat de lln. ook tijdens vakantie nadenken over 
geschiedenis.  
 
Chantal geeft aan dat bij havo een keuze is gemaakt voor een boek en bij vwo is niet 
gekozen voor een boek. Bij havo is men nog zoekende naar het ideale boek. Lln. kunnen 
hun materialen ook zelf samenstellen en daardoor lijken ze het beter vast te houden. De 
vakgroep zet zaken uit het oude systeem in binnen het nieuwe systeem. 
 
Vragen over oriëntatiekennis. 

2.15)Zijn de docenten ervan overtuigd dat kinderen een beter historisch besef krijgen door 
de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten? 
Chantal heeft de indruk dat het systeem werkt. Het is haar opgevallen dat havo lln. die 
doorstromen naar vwo een betere basis hebben dan de VWO  lln. die alleen thema‟s 
voorgeschoteld gekregen hebben. Een voorbeeld daarvan is het thema China. Havo lln. 
kunnen beter het verband leggen met WOII dat ze als tijdvak hebben gekregen dan de vwo 
lln. die hier via thema‟s les in hebben gehad.  
 
2.16)Hebben de docenten van NSG de indruk dat de invoering van de tien tijdvakken 
veranderingen teweeg heeft gebracht in de geografische spreiding van onderwerpen uit  die 
bestudeerd worden? 
Loek geeft aan dat de leerstof vrij Europa-centrisch is.  
 
2.17)Gebruiken de docenten bij periodiseringen alleen de tien tijdvakken of maken ze ook 
gebruik van andere periodiseringen bijv. voor specifieke onderwerpen zoals de geschiedenis 
van Griekenland of de oude periodiseringen (prehistorie, oudheid, middeleeuwen enz.)?  
Chantal geeft aan dat het moeilijk is de  oude begrippen niet te gebruiken omdat ze in je 
systeem zitten ze probeert voor lln. de periodiseringen van de tien tijdvakken te gebruiken 
om verwarring te voorkomen.  
 
2.18)Wat zijn verwachtingen binnen de vakgroep van de leeropbrengst van een eindexamen 
waarin oriëntatiekennis centraal staat voor vwo? 
Loek geeft aan dat in het oude systeem de leerling veel weet van twee onderwerpen terwijl je 
binnen het nieuwe systeem meer kennis van alle tijdvakken hebt.  
 
2.19)Is naar de mening van docenten het niveau van het vak gewijzigd door de  
onderwijsvernieuwing van geschiedenis? 
Het is onduidelijk of het niveau gewijzigd is  maar ze denkt wel dat het nieuwe systeem  de 
lln. meer en een breder aanbod geeft. De lln. heeft gedurende de hele schoolperiode meer 
het gevoel voor het examen bezig te zijn omdat binnen het examen alle tien de tijdvakken 
getoetst worden. 
 
2.20)Zijn er onderwerpen die door de docenten gemist worden? 
Over veel onderwerpen wordt  globaal iets vertelt.  WOII en de Vietnamoorlog worden 
minder uitgebreid behandeld dan in het oude systeem. Loek geeft aan dat hij er nog zijn 
twijfels over heeft of dat echt een gemis is. Hij denkt dat mensen hun favoriete onderwerpen 
misschien wat meer gaan missen. Loek geeft aan dat hoe specifieker je iets gaat 
behandelen hoe meer de lln. gaan denken dat het zo ook teruggevraagd wordt tijdens het 
examen.  
 
2.21) Worden er ook lessen gegeven waarin het totale systeem van de tien tijdvakken en de 
kenmerkende aspecten centraal staat? 
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Chantal geeft aan  dat  de begrippen en de icoontjes al in de onderbouw zoveel mogelijk 
gebruikt. Steeds meer lln. uit het basisonderwijs zijn bekend met het nieuwe systeem. 
Er worden geen speciale lessen gegeven over het systeem van de tien tijdvakken.  
 
Toevoeging: Tijdens een informeel gesprek met Thieu van Ingen en Joep Reijven gaven 
deze twee docenten ook aan dat ze onder andere tijdens de Open Dag van NSG merkten 
dat de leerlingen al gewerkt hadden met de tien tijdvakken op hun basisschool. Zij 
verwachten dan ook dat dit systeem meer gaat opleveren naarmate er generaties lln. gaan 
komen die er al vroeger mee gestart zijn zodat er in totaal een langere leerlijn is die dus in de 
eindfase ook meer diepgang kan hebben. Joep gaf ook aan dat het mooie hiervan is dat lln. 
in iedere leeftijdsgroep andere vragen en interesses hebben met betrekking tot een 
historische periode.   
 
 
Vragen over thema’s. 

2.22)Wat zijn de ervaringen van docenten met de thema‟s die de derde component van het 
nieuwe examenprogramma vormen en die over meerdere tijdvakken moeten gaan? 
Chantal geeft aan dat het thema „Tijdlijn van de ontdekkingsreizigers‟ gaat over tijdvak 3 tot 
en met 6. Door dit thema wordt zichtbaar hoe tijdvakken in elkaar overlopen. Het onderwerp 
spreekt lln. ook aan. Er worden veel  wereldkaarten gebruikt. Er is bijv. een opdracht met drie 
kaarten. Een kaart waarin Spanje en Portugal actief waren, een kaart waarin Nederland en 
Engeland actief worden en een derde kaart. Leerlingen moeten invullen wie wanneer wat 
ontdekt.  Bij één van de  praktische opdrachten wordt tijdvak 3 tot 5 behandeld. De lln. 
moeten kaarten zoeken bij de tijdvakken.  
 
 
 
Vragen over het examen 

2.23) Hoe verloopt het werken met praktische opdrachten? 
Loek geeft aan dat er gewerkt wordt met een dossier van krantenknipsels die in relatie staan 
met de tien tijdvakken. 
-Elk trimester wordt er aan één praktische opdracht gewerkt over twee of soms drie 
tijdvakken. Alle praktische opdrachten samen zijn één schoolexamencijfer.  
-Hoe bevalt het werken met de praktische opdrachten: 
Chantal geeft aan dat  omdat de vwo lln. niet met een boek werken waardoor de praktische 
opdrachten  ook hun examendossier vormen. Dit werkt motiverend om het dossier goed aan 
te leggen. Het valt Chantal wel op dat er heel veel van internet afkomstig is. Voor bepaalde 
sites zoals Wikipedia wordt gewaarschuwd i.v.m. de betrouwbaarheid. De meeste lln. pakken 
de eerste vijf hits van Google. Ze vragen ook regelmatig naar de mening van de docent over 
de betrouwbaarheid van de site.   
De vakgroep probeert de lln. via de opdrachten te leren met diversere bronnen te laten 
werken. Bijv. het werken met kaarten, historische films enz. , dat is een goede voorbereiding 
op het examen.  
 
2.24)Hoe wordt binnen het vernieuwde onderwijs gewerkt aan punt vijf van domein A van de 
eindtermen voor het Centraal Examen dat stelt dat de kandidaten een vraag en een daarop 
aansluitende hypothese moeten kunnen formuleren en daar vervolgens voor een vraag 
bruikbare bronnen voor moeten kunnen verwerven en er gegevens uit selecteren? 
Chantal geeft aan dat dit tijdens het examen werd gedaan bij de stelopdracht maar deze is 
afgeschaft. Dit komt voor in de les maar tegenwoordig minder omdat in het examen 
tegenwoordig meer deelvragen gebruikt worden.  
Bij de praktische opdracht worden onderzoeksvragen geformuleerd. Met het formuleren van 
een hypothese wordt niet veel gewerkt.  
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2.25)Heeft de invoering van de tien tijdvakken volgens de docenten in de praktijk tot 
inperking van de hoeveelheid leerstof geleid? 
Loek is van mening dat Deze doelstelling volledig wordt gehaald maar het probleem is dat de 
leerling dit niet vertrouwt. Bij biologie wordt gezegd dat de lln. alles moet kennen en dat 
wordt getoetst in het examen. Bij geschiedenis wordt in alle jaren van alles behandeld. De 
lln. vlucht uit onzekerheid in het leren van de 49 aspecten en de begrippen. De kans dat de 
leerling zaken gaat leren die niet getoetst gaan worden is buh de tien tijdvakken minder 
groot.  
 
2.26)Hoe wordt door de docenten getraind dat kandidaten in het centraal examen de 
kenmerkende aspecten van ieder tijdvak kunnen noemen en herkennen aan de hand van 
uitgangsmateriaal? 
Loek geeft aan dat dit  niet getraind wordt in de zin dat het uit het hoofd geleerd moet 
worden.  Dit kan d.m.v voorbeelden geoefend worden. Aan de hand van een kaart moet je 
aangeven bij welk kenmerkend aspect het hoort en je moet het beoordelen op 
bruikbaarheid,betrouwbaarheid,  standplaatsgebondenheid.  
 
2.27)Hoe trainen de docenten dat de kandidaat tijdens het examen in de context van het 
materiaal dat bij de toetsvraag voorhanden is gebeurtenissen, ontwikkelingen, verschijnselen 
of handelingen en gedachtegangen in verband kan brengen met kenmerkende aspecten? 
Chantal geeft aan dat een samenwerking met het archief een voorbeeld hiervan is. De lln. 
gaan naar het archief. De lln. gaan op zoek naar bronnen die typisch zijn voor een aspect. 
Ze moeten  deze bron bestuderen, een beschrijving van de bron geven en er vragen bij 
bedenken zoals deze in het examen zouden kunnen zitten.   
We horen van medewerkers van het archief terug dat ze soms lln. terug zien die later voor 
een werkstuk opnieuw naar het archief komen. 
 
2.28)Wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan de wijze waarop de kandidaat 
moet uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse 
werkelijkheid beïnvloedt? 
2.28)Ligt de voorkeur van de docenten bij het oude systeem van een examen over een 
thema of bij het nieuwe examen? 
Chantal geeft aan dat haar voorkeur ligt bij het nieuwe systeem. Ondanks dat dit systeem 
lastiger is voor examenmakers. Dit is ieder jaar hetzelfde onderwerp namelijk de tien 
tijdvakken dus dan wordt het lastig welke vragen je hierover kan stellen.  
 
2.29)Volgens de werkversie syllabus geschiedenis nieuwe stijl havo en vwo, september 2008 
worden er in het centraal examen geen vragen gesteld waarin de kandidaat moet uitleggen 
hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid 
beïnvloedt.  
Doen jullie toch iets met deze doelstelling? Zoja op welke wijze? 
Chantal geeft aan dat ze dit lln. niet laten uitzoeken maar ze spelen wel op de actualiteit in 
omdat het aan een tijdvak te koppelen valt. Chantal geeft aan dat de docenten  hier mee 
moeten uitkijken omdat de lln. snel het gevoel heeft dat hij van alles doet wat niet nuttig is 
m.b.t. toetsen.  
 
 
Buitenschools leren bevorderen 

2.30)In de publicatie oriëntatiekennis toetsen van het LEMM wordt de doelstelling genoemd 
dat de leerling door beter historisch besef de behoefte moet krijgen zich blijvend gedurende 
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zijn leven in geschiedenis te verdiepen binnen en buiten de school. Denk je dat de 
onderwijsvernieuwing hier aan bijdraagt10? 
Loek is van mening dat het de onderwijsvernieuwing wel degelijk leidt tot een toename in 
motivatie van leerlingen. Tijdens een reis naar Praag met lln. waarvan een deel geschiedenis 
gekozen had nam Loek waar  dat zij het  heel interessant om met behulp van het raamwerk 
van de tien tijdvakken de geschiedenis van Praag te ontdekken. 
Chantal gaat ervan uit dat dit een mooie hoop is maar ze twijfelt of het reëel is dat de 
buitenschoolse interesse toe gaat nemen bij lln. van de leeftijd 12 tot 20. Ze  denkt wel dat ze 
op latere leeftijd beter een beeld kunnen vormen van periodes. Het is ook fijn dat iedere lln. 
die gs niet gekozen heeft i.i.g alle tijdvakken heeft gehad.  
 

Hoofdstuk 3 deelvraag 3) 

Wat heb ik gedaan om als beginnend docent te kunnen functioneren binnen de 

onderwijsvernieuwing voor 4 en 5 vwo op NSG Groenewoud? 

3.1)Hoe heb ik me voorbereid op mijn stage bij NSG Groenewoud? 
In de periode februari tot juli 2009 heb ik iedere maandag onderwijs gevolgd op het IVLOS. 
Gedurende de ochtend verdiepten we ons in algemene onderwijskundige en pedagogische 
zaken met betrekking tot het middelbaar onderwijs.  
Gedurende de middag verdiepten we ons in vakdidactiek en gammadidactiek. Tijdens de 
bijeenkomsten vakdidactiek stond het boek Geschiedenisdidactiek ; handboek voor de 
vakdocent van o.a. Arie Wilschut centraal. 

De lessen vakdidactiek op het IVLOS en de gesprekken ter oriëntatie op het praktijkgericht 
onderzoek waren de eerste voorbereidingen op deze stage. Toen eenmaal zeker was dat ik 
stage kon lopen bij NSG ben ik in eerste instantie met name in overleg gegaan met Chantal 
Vlijm omdat zij mijn stagebegeleider zou worden bij NSG. 
In de periode juli en augustus heb ik overleg gehad met Chantal over de voorbereiding op de 
stage. In de eerste instantie hebben we het gehad over de groepen die ik zou gaan krijgen. 
Bij vrijwel alle docenten van de sectie geschiedenis ben ik wezen observeren en zo heb ik 
een beeld gekregen van de werkwijze op NSG. Er is binnen het team een grote diversiteit 
aan werkwijzen. De ene docent werkt met aantekeningen via het bord en beeldvormers. Ook 
heb ik docenten geobserveerd die meer gebruik maken van videofragmenten en 
powerpoints. Ook de werkvormen van samenwerkend leren  worden gebruikt op NSG. Op 
basis van wat ik gezien heb ben ik in gesprek gegaan met de verschillende docenten om 
verder te achterhalen hoe men het onderwijs vorm geeft. Hier was in de tussenuren tijd voor. 
Omdat de docenten de sectieruimte voor geschiedenis voornamelijk gebruiken als hun 
werkplek buiten de lessen en hier ook in de pauzes meestal zitten waren er veel 
mogelijkheden om vragen te stellen en te horen wat er speelde.  
Met Chantal ben ik in overleg gegaan over de inhoud van de lessen die ik zou gaan geven. 
Met betrekking tot de te bestuderen literatuur, leerbronnen, de studiewijzer en opdrachten 
die tijdens de lessen uitgevoerd kunnen worden ben ik in gesprek gegaan met Chantal. We 
bespraken wat nodig was. Mijn suggesties werden besproken en ik deed vervolgens een 
voorzet. Mijn voorstellen voor de bovenstaande zaken heb ik vervolgens in augustus 
besproken met Chantal en op basis van haar adviezen en aanpassingen zijn we samen tot 
een uiteindelijke versie gekomen. Gedurende de uitvoering van de lessen is er nog veel 
aangepast.  
In de periode juli, augustus en september heb ik ook veel tijd gestoken in de vakinhoudelijke 
voorbereiding. Doordat ik de afgelopen jaren weinig lessen heb kunnen geven over de 
inhouden van geschiedenis voor het middelbaar onderwijs waren deze inhouden behoorlijk 
weggezakt. Hier heb ik veel plezier aan beleefd. Enkele maanden daarvoor en gedurende 

                                                             
10 LEMM, Oriëntatiekennis toetsen ; Analyse en handreiking geschiedenis (Amsterdam 2009)4. 
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mijn stage heb ik naast literatuurstudie veel documentaires van met name History Channel 
gekeken over de oudheid.  
 
3.2)Wat zijn de belangrijkste keuzes die ik in de afgelopen periode op vakdidactisch 
gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 
Bij de begeleiding in het werken aan de praktische opdrachten heb ik gestreefd naar gebruik 
van boeken ter aanvulling op informatie van internet. Aangezien de opdrachten voor de 
leerlingen gebaseerd waren op de kenmerkende aspecten heb ik de leerlingen geadviseerd 
in eerste instantie gebruik te maken van de teksten uit Geschiedenis Werkplaats Historisch 
Overzicht. Op ieder aspect wordt afzonderlijk ingegaan en daardoor is dit boek geschikt voor 

een eerste oriëntatie op een kenmerkend aspect. Daarnaast heb ik de lln. verwezen naar 
uitgebreidere handboeken als De Oudheid van Naerebout en Singhor en Kennismaking met 
de Oude Wereld door L. de Blois. Deze boeken zijn aanwezig in de mediatheek van NSG en 

er zijn daar goede mogelijkheden om bladzijden te scannen en digitaal te versturen. 
Omdat de leerlingen een specifieke opdracht hadden leken deze handboeken me qua niveau 
haalbaar. Ik heb de leerlingen geadviseerd de bladzijdes die ze nodig hadden te scannen en 
naar alle groepsleden te mailen. Op deze wijze probeerde ik alle leerlingen  uit een groepje 
aan te moedigen de geselecteerde literatuur te bestuderen. Daarnaast heb ik geprobeerd zo 
problemen rond verloren aantekeningen en dergelijke te voorkomen, met name omdat mijn 
boeken niet buiten de lessen beschikbaar waren. 
Bij de tekst over de Grieken was de eerste opdracht er één waarbij de leerlingen een 
chronologisch overzicht moesten maken van sociaal-economische, politieke en culturele 
ontwikkelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de leerlingen zich konden verdiepen in de 
chronologie van de geschiedenis van de Grieken en gedwongen waren een tekst te 
analyseren naar aanleiding van de bovengenoemde driedeling. Ook de wijze waarop 
verschillende ontwikkelingen elkaar beïnvloeden werd besproken. Ik ben tevreden over deze 
keuze omdat deze de leerlingen heeft gedwongen de tekst actief te bestuderen en de 
gegevens in een nieuwe context te plaatsen. Ook is er geoefend in het benoemen van 
sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkelingen wat ook voor het examen relevant 
is. 
De keuze om de leerlingen hun uitkomsten met elkaar te laten bespreken heb ik daarna 
vaker gemaakt. Het bespreken van huiswerk met een medeleerling is activerender dan 
meteen de antwoorden krijgen van de docent. Bovendien geeft het mij aan het begin van de 
les de tijd om het huiswerk te controleren terwijl zij het bespreken en al heel kort individuele 
feedback te geven. Daarna besprak ik de uitkomsten klassikaal. Meestal aan de hand van 
een antwoordmodel. De bovenstaande werkwijze heb ik over het algemeen ook gehanteerd 
bij de opdrachten uit de studiewijzer. 
Voor de opdrachten uit de studiewijzer was het noodzakelijk dat ik antwoordmodellen schreef 
dit was ook nieuw voor me. Ik zat met het probleem dat de tekst uit  de reader onvoldoende 
uitging van de kenmerkende aspecten en de lln. niet erg aansprak. Teksten uit Geschiedenis 
Werkplaats ; Historisch Overzicht heb ik toegevoegd tijdens de lessen en hier hebben we 
ook vragen bij gemaakt.   
We hebben ook met bronnen gewerkt. Een tekst van Herodotos genaamd „het debat der 
Perzen‟ hebben we geanalyseerd. Bij deze opdracht heb ik leerlingen de opdracht gegeven 
om het standpunt van een specifieke persoon in het debat onder woorden te brengen en aan 
te geven hoe hij over de andere sprekers dacht.  Het was mijn bedoeling meer oefeningen 
met bronnen aan te gaan bieden. Dit is helaas beperkt gebleven omdat veel lessen uitvielen 
door het vroegtijdige zwangerschapsverlof van mijn mentor. Daardoor bleven alleen mijn 
lessen over. Gedurende deze lessen heb ik me dan ook gericht op het behandelen van de 
vragen uit de studiewijzer en het chronologisch doorlopen van de geschiedenis van de 
Grieken en de Romeinen aan de hand van de studiewijzer.  
We hebben ook meerdere kaarten bekeken op papier en via een projectie op het scherm om 
de geografische locaties te kunnen bespreken. De laatste weken had ik weer meer tijd omdat 
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er toen een vervanger was. Toen kon ik weer meer tijd besteden aan onderwerpen en 
gedurende de les ook aanvullingen geven op de opdrachten uit de studiewijzer. We hebben 
toen twee afleveringen gekeken van The Rise And Fall Of Rome over Constantijn en de 
ondergang van het West-Romeinse rijk.   
In nauw overleg met Loek, Chantal en Eugeny heb ik de vragen en het antwoordmodel voor 
de toets aangeleverd. Daarnaast heb ik suggesties gedaan voor de herkansing. Het aantal 
keuzes dat ik hierin had was beperkt. Het ging er vooral om dat ik aansloot op het format dat 
er was voor toetsen en dit was een behoorlijke uitdaging.  
Het antwoordmodel heb ik via internet gedeeld met de leerlingen. Dit was een goed idee en 
ik denk dat het opbouwen van een interessante electronische leeromgeving veel 
mogelijkheden heeft voor het vak geschiedenis. Helaas was ik te laat met het delen van deze 
informatie. Ik had dit eerder moeten doen.  
De nabespreking van de toets en de praktische opdracht leverde veel reacties op bij de 
leerlingen. Ik vond het belangrijk serieus op de reacties in te gaan en de leerlingen de indruk 
te geven dat hun argumenten er echt toe deden. Ik ga ervan uit dat leerlingen tijdens het 
inzagemoment veel kunnen leren. De leerlingen mochten het tentamen dan ook vergelijken 
met het antwoordmodel. Argumenten voor bijstelling van het punt hebben bij een deel van de 
leerlingen ook tot een bijstelling geleid.  
Loek had gevraagd of ik ook een advies wilde geven voor de aanpassing van dit thema. In 
mijn advies ben ik uitgegaan van een aanpassing van de literatuurlijst. Nieuwe teksten met 
een meer aansprekende vormgeving die geschreven zijn op basis van de kenmerkende 
aspecten vormen de kern. Een selectie uit handboeken als De Oudheid kan dienen als 
verdiepings- en verrijkingsstof.  
 
3.3) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 

Door zoals hierboven besproken eerst te observeren in de lessen van de docenten, 
vervolgens mee te werken aan het schrijven van de studiewijzer, opdrachten, toetsen, en 
antwoordmodellen heb  ik kennis kunnen maken met de werkwijze en het gedachtegoed van 
de sectie m.b.t. de vwopilot.  
Tijdens de uitwerking van dit praktijkgericht onderzoek na afloop van mijn stage heb ik me 
verder verdiept in beleidsdocumenten over de onderwijsvernieuwing zoals Syllabus 
Geschiedenis HAVO/VWO nieuwe stijl ; werkversie voor de pilotscholen. De informatie uit 
deze beleidsdocumenten heb ik verwerkt in het theoretisch kader en deze ga ik gebruiken 
voor de nog te behalen vakken voor vakdidactiek en gamma didactiek.  
 
3.4) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 

Mijn persoonlijke interesse in de onderwerpen waar ik les over mocht geven heeft me 
gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan. In de stof heb ik me verdiept en dit heb ik 
naar teksten en opdrachten en lessen vertaald. Ik ben met ideeën gekomen om de lessen op 
een wijze vorm te geven waardoor er sprake was van zelfwerkzaamheid, deling van 
inzichten en een bijdrage door de docent. Mijn kennis van beschikbare historische bronnen 
en leerbronnen van diverse aard heb ik ook ingebracht. Mijn ervaring met digitale 
leeromgevingen heeft ertoe geleid dat ik documenten via internet aan de lln. ter beschikking 
heb gesteld.  
 
3.5) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of 
geleerd omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

Gedurende de periode van juli tot en met december 2009 heb ik me vakinhoudelijk verdiept 
in de periode van de Grieken en de Romeinen. In het functioneren van de organisatie van 
NSG heb ik me verdiept om er les te kunnen geven. In de ordening van de leerstof voor 
geschiedenis op het vwo heb ik me verdiept en ik heb kennis genomen van de specifieke 
uitwerking op NSG Groenewoud.  
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Het uitwerken van lessen waarin het bestuderen van een bron centraal staat en dit koppelen 
aan kenmerkende aspecten was ook een interessante uitdaging. Daarnaast ben ik op zoek 
gegaan naar geschikte leerbronnen voor de leeromgeving (teksten, handboeken, historische 
bronnen, internetsites, powerpoints, afbeeldingen, films, documentaires).  
Het overleg over de te schrijven documenten (studiewijzer, opdrachten voor tijdens de les, 
toetsen, antwoordmodellen) heeft me ook een goed beeld gegeven waar de vakgroep als 
totaal naar streeft en hoe overleg hierover plaatsvindt.  
 
3.6)Welke stappen moet ik ondernemen om een bijdrage te leveren aan de bijstelling 
van het aangeboden onderwijs zodat het volgend jaar als verbeterde versie weer 
aangeboden kan worden.  

Naar aanleiding van de stage op NSG is door Loek de vraag gesteld of ik na kon denken 
over een verbetering van het thema over Grieken en Romeinen van schooljaar 2009-2010. 
Naar aanleiding van alle ervaringen tijdens de stage en de materialen die ik gevonden heb 
volgt hieronder een voorstel voor eventuele bijstelling.  
 
-De belangrijkste verbetering zou kunnen liggen in het selecteren van nieuwe teksten voor 
de reader waarin de kenmerkende aspecten meer centraal staan.  
Hiervoor zouden teksten gebruikt kunnen worden uit Geschiedenis Werkplaats ; historisch 
overzicht.  Een belangrijke vraag hierbij is hoe belangrijk de chronologie van de geschiedenis 
in de lessen is ten opzichte van een ordening van lesstof gebaseerd op de tien tijdvakken. 
Onder andere in het historisch overzicht van Geschiedenis Werkplaats en het themaboek de 
Oudheid van Geschiedenis Werkplaats is niet chronologisch geordend maar naar aanleiding 
van de kenmerkende aspecten. 
De boeken bevatten ook veel kaarten, tijdbalken, begrippenoverzichten, bronnen en 
opdrachten. 
Voor leesbare teksten die specifiek handelen over bepaalde periodes uit de tijd van de 
Grieken en de Romeinen zouden de volgende boeken uitkomst kunnen bieden: 
-Een kennismaking met de oude wereld van L. de Blois en R.J. van der Spek  
-De Oudheid; Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis van F.G. 
Naerebout en H.W. Singor  
Deze publicaties bevatten uitgebreide informatie waardoor ook de achtergronden van een 
historische gebeurtenis duidelijk worden. Nadeel is echter wel dat dit ook vrij droge teksten 
zijn zonder interessante layout en met weinig afbeeldingen. Ik denk dat leerlingen hier met 
gerichte opdrachten mee kunnen werken. Het zal dan waarschijnlijk wel handig zijn voor de 
lln. om onbekende begrippen op te zoeken in Geschiedenis Werkplaats of via het internet 
(bijv. Wikipedia). Als de lln. dit ook doet om antwoorden op de vragen uit de studiewijzer te 
vinden dan vindt er transfer in vaardigheden plaats van de praktische opdracht naar de 
opdrachten uit de studiewijzer.  
 
-Tijdens de bijeenkomsten waarin er niet gewerkt wordt aan de praktische opdracht zou er in 
de eerste plaats een aanvulling gegeven kunnen worden op de antwoorden op de vragen uit 
de studiewijzer. Daarnaast kan er in die lessen gewerkt worden aan opdrachten waarbij met 
bronnen gewerkt moet worden. Deze opdrachten zouden natuurlijk ook geïntegreerd kunnen 
worden in de studiewijzer waardoor de lln. minder het gevoel krijgt „iets extra te moeten doen 
wat verder niet meetelt‟.  
-De lessen kunnen ook gebruikt worden om documentaires, filmfragmenten en powerpoints 
te bekijken om dit tijdvak ook beeldend onder de aandacht te brengen. Leerlingen zouden 
ook gewezen kunnen worden op series en documentaires die via internet beschikbaar zijn en 
die hen helpen hun kennis bij te spijkeren.  
-De uitwisseling van één V4 klas met een klas uit Duitsland zou ook in toekomstige jaren een 
interessante aanvulling op het programma kunnen zijn. Een bezoek aan het museum in 
Xanthen maakt dan het thema compleet. 
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De vragen uit de studiewijzer helpen de leerling de belangrijkste elementen uit de tijd van 
Grieken en Romeinen te vinden. De vragen waren nu echter nog te moeilijk om als huiswerk 
te dienen. Dit was wel de bedoeling en de vragen zullen dan ook vragen moeten zijn die 
letterlijk uit de geselecteerde teksten gehaald kunnen worden.  
Vervolgens kunnen de antwoorden besproken worden tijdens de les en dan kunnen ze 
verder worden aangevuld.  
-VWO 4 had dit jaar het voordeel dat ze dit onderwerp ook hadden voor de praktische 
opdracht. Hier valt wellicht nog meer voordeel uit te halen wat zeker belangrijk is wanneer dit 
het onderwerp voor de eerste praktische opdracht is die door de lln. gemaakt wordt. 
Deze opdracht biedt een uitgelezen kans om leerlingen zelf op zoek te laten gaan naar 
historische bronnen en publicaties en actief met deze informatie te werken. Zowel de boeken 
in de mediatheek als de computers spelen hierin een waardevolle rol. Deze oefening lijkt me 
ook zeer relevant voor een universitaire vervolgstudie.   
Bij de praktische opdrachten was het nu nog moeilijk te beoordelen waar een goede 
powerpoint aan moet voldoen. Daar kunnen meningen behoorlijk over verschillen.  
 
-Naast deze teksten zou het antwoordmodel verder uitgebreid kunnen worden en als 
ondersteuning kunnen dienen door het op de ELO te plaatsen.  
 
3.7) Welke leerproces denk ik door te moeten maken om me verder te ontwikkelen als 
startend docent geschiedenis om succesvol te kunnen functioneren binnen de 
onderwijsvernieuwing van het vak geschiedenis? 

Als ik me verder zou willen ontwikkelen als docent geschiedenis dan heb ik in de eerste 
plaats een baan als docent geschiedenis op een middelbare school nodig. Jarenlange 
grondige verdieping in de vakinhoudelijke competenties blijft nodig. Dit zou ik in mijn vrije tijd 
moeten doen en dat zou op zich geen probleem zijn omdat dit ook één van mijn hobbies is. 
Daarnaast lijkt het me nuttig dan ook een logboek en een archief bij te houden van geschikte 
leerbronnen.  
De meeste documentaires zijn te vinden op internet maar het is ook handig om een grote 
collectie van digitaal opgenomen documentaires en films aan te leggen. 
Verder lijkt het me nuttig een digitale leeromgeving in te richten die de leerlingen kan 
ondersteunen bij het studeren en tegemoet komt aan verschillende leerstijlen van leerlingen.  
Literatuur en concrete instructies voor vaardigheden als het maken van een powerpoint zijn 
ook relevant. Hier zou een relatie moeten bestaan met de lesmaterialen van andere vakken 
om synergie in het aanleren van vaardigheden te creëren.  
 Daarnaast lijkt het me heerlijk om met een aangekochte methode te mogen werken. Als 
beginnend docent geschiedenis lijkt het me geen overbodige luxe om dit als basis te hebben. 
Het lijkt me ook belangrijk om een kast te hebben met materiële bronnen of replica‟s van 
bronnen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als leermiddelen gedeeld worden met collega‟s. Op 
mijn werk bij Avans Hogeschool heb ik om die reden de leeromgeving voor een groot deel 
ondergebracht in ons leercentrum genaamd Xplora. 
Omdat het één van de hoofddoelen is dat de leerlingen voorbereid worden op het centraal 
examen is het ook belangrijk om kennis over het schoolexamen geschiedenis te verzamelen. 
Als beginnend docent is het moeilijk constant de overweging te maken of een activiteit 
bijdraagt aan je kansen om succesvol het eindexamen te maken. Als je ook betrokken raakt 
bij het nakijken van de examens bouw je door de jaren heen kennis op van de examens en 
de aard van de vragen. In het begin is het dan ook belangrijk dat een ervaren docent toezicht 
houdt het lesaanbod.  
Integratie van inhouden met andere vakken is een streven waarmee meerwaarde bereikt kan 
worden. Voor het tijdvak van de Grieken en de Romeinen is er winst te behalen als er 
bijvoorbeeld afstemming plaats vindt op het aanbod bij Latijn en Grieks. 
Dit soort acties moet je ondernemen als vaksectie en het lijkt me dan logisch dat de langer 
zittende docenten hier het voortouw in nemen omdat zij de organisatie beter kennen.  
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Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het onderwijs zo is ingericht dat het bijdraagt aan de 
slagingskansen in het vervolgonderwijs. Het is dan ook goed als leerlingen ook regelmatig in 
groepen moeten werken, werkstukken moeten maken, moeten reflecteren op hun 
functioneren en allerlei soorten toetsen krijgen. Om succesvol aan dit doel te werken moet er 
op schoolniveau aan deze aansluitingskwestie gewerkt worden.  
 
3.8) Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot 
vakdidactiek om het examenprogramma uit te kunnen voeren.  

Op welke wijze geeft de vaksectie geschiedenis vorm aan de onderwijsvernieuwing van 
geschiedenis  in 4-5-6 VWO? 
Een geschiedenisdocent op NSG moet geïnformeerd raken of zijn over de wijze waarop ze 
op NSG in hun onderwijsvernieuwing voor geschiedenis voortbouwen op een visie die al 
daarvoor grotendeels bestond en tot stand was gekomen. Daarnaast moet een docent actief 
participeren in het verder ontwikkelen en vormgeven van die visie en de uitwerking daarvan. 
Er is veel overleg dat vaak in de eerste plaats informeel is en dat vervolgens tot formele 
besluiten leidt. Persoonlijke initiatieven en persoonlijke netwerken van docenten spelen een 
belangrijke rol  in de uiteindelijke vormgeving van het onderwijs. Hoewel er met betrekking 
tot de doelstellingen en het samenstellen van lesmaterialen samenwerking is hebben de 
leraren allemaal hun eigen stijl van lesgeven.  
Samenwerking verloopt extern in relatie met het IVGD. Daarnaast wordt ook gebruik 
gemaakt van andere netwerken zoals de VGN en Euroclio. Het goede van de 
onderwijservaringen uit het verleden wordt in het systeem van de tien tijdvakken in  dit 
nieuwe kader ondergebracht. Tevens wordt er ook nieuw onderwijs ontworpen om aan de 
nieuwe doelen te voldoen.  
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Conclusie 
Hoofdvraag: 

Wat heeft een docent geschiedenis op NSG Groenewoud nodig om de onderwijsvernieuwing 
van geschiedenis in vier en vijf vwo ten uitvoer te brengen? 
Deelvraag 1) 

Welke vakdidactische uitgangspunten en welk beleid is van belang voor het ten uitvoer 
brengen van de pilot van de onderwijsvernieuwing van geschiedenis voor de bovenbouw van 
het vwo op NSG? 
Deelvraag 2)  

Hoe voeren docenten van de vaksectie van NSG Groenewoud de pilot van geschiedenis in 
vier en vijf vwo uit en wat geven zij aan als noodzakelijk om van deze pilot een succes te 
maken?  
Deelvraag 3) 
Wat heb ik gedaan om als beginnend docent te kunnen functioneren binnen de 

onderwijsvernieuwing voor 4 en 5 vwo op NSG Groenewoud? 

Om ervoor te zorgen dat een docent geschiedenis op NSG Groenewoud de 

onderwijsvernieuwing van geschiedenis ten uitvoer kan brengen zijn allerlei competenties 

van de docent en omgevingsfactoren van belang.  

Er zijn factoren waar de docent geschiedenis geen invloed op heeft. De mate waarin het 

basisonderwijs al actief is met de onderwijsvernieuwing voor geschiedenis is bepalend voor 

de beginsituatie in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Nu zijn er nog geen 

bovenbouwleerlingen die al in de basisschool met de tien tijdvakken gewerkt hebben. De 

beginsituatie van de leerlingen blijft de komende jaren in verandering omdat het startmoment 

waarin men met de tien tijdvakken aan de slag is gegaan door de jaren heen steeds vroeger 

in de schoolcarrière van de leerling komt te liggen.  

Het taalniveau en de algemene competenties van leerlingen zijn ook wisselend en per school 

en onderwijsniveau anders. Ook hier moet de docent rekening mee houden.  

De docent moet kennis hebben van de didactiek van geschiedenis en de didactische 

uitgangspunten die gerelateerd zijn aan de onderwijsvernieuwing. Een groot deel van de 

didactische uitgangspunten is niet nieuw. Dat er kritisch met bronnen gewerkt moet worden 

en dat leerlingen zich beelden moeten vormen van het verleden is niets nieuws. Het 

geschiedenisonderwijs consequent in verband brengen met de tien tijdvakken en de 

kenmerkende aspecten ten einde de oriëntatiekennis van de leerling te vergroten is nieuw. 

De leraar moet dan ook in de eerste plaats zijn vakinhoudelijke concepten vertalen naar 

deze nieuwe ordening. De leraar moet zelf zijn concepten en zijn oriëntatiekennis ordenen 

naar aanleiding van de tien tijdvakken.  

De docent zal ook kritisch moeten zijn op zijn vakinhoudelijke kennis. Zeer gedetailleerde 

kennis van zaken die als examenonderwerp zijn behandeld is te koppelen aan de tien 

tijdvakken en de kenmerkende aspecten maar er zijn ook zeker onderwerpen die de leraar 

voorheen minder uitgebreid behandeld heeft dan nu gevraagd wordt.  

De inhoud van het curriculum moet opnieuw vormgegeven worden. Veel leerstof kan nog 

steeds gebruikt worden maar deze moet geordend worden naar aanleiding van de tien 

tijdvakken. Dit is een langdurig proces van herstructurering van het gehele curriculum. 

Binnen het team van NSG is ervoor gekozen om als vakgroep alle lesmaterialen zelf samen 



27 

 

te stellen. Hier is veel overleg over zowel informeel als formeel. Dit is een zeer tijdrovend 

proces van onderwijsontwikkeling. Het voordeel hiervan is dat het team samen tot een 

curriculum komt en dat het daardoor een gedeeld curriculum is waarin een duidelijke opbouw 

zit en waarin de goede elementen uit het oude curriculum geborgd kunnen worden. Door het 

zelf ontwerpen van het onderwijs kunnen ook de mogelijkheden van de omgeving zoals 

bijvoorbeeld  de aanwezigheid van een archief maximaal benut worden. 

Het nieuwe centraal schriftelijk examen en de schoolexamens over oriëntatiekennis geven 

richting aan de invulling van het onderwijs. Binnen de sectie is er veel ervaring in de 

voorbereiding op de oude examens. De voorbereiding op de nieuwe examens en de 

doelstellingen van het nieuwe onderwijs verloopt in contact met het IVGD en andere scholen 

die met deze pilot bezig zijn. Daarnaast zijn er beleidsdocumenten over de 

onderwijsvernieuwing die richting geven aan deze onderwijsvernieuwing.   

Didactisch gezien houdt de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs ook in dat er meer 

sprake is van actief leren. Met name de praktische opdrachten betrekken de leerling sterk bij 

het verzamelen van leerbronnen. De leerling werkt samen met medeleerlingen aan een 

werkstuk over een aantal kenmerkende aspecten en oefent meerdere historische 

vaardigheden. De leraar heeft binnen dit type onderwijs meer een begeleidende rol.  

De vakgroep waarborgt dat er een rijke leeromgeving voor de leerlingen is. Binnen deze 

leeromgeving kunnen al aanwezige leerbronnen zoals oude methodes, een 

documentatiecentrum met literatuur over zeer specifieke onderwerpen, een bibliotheek in de 

buurt, een archief en een museum prima ingezet worden.  

De competenties van leerlingen die voor dit type onderwijs nodig zijn kunnen schoolbreed 

maximaal ontwikkeld worden door de activiteiten bij verschillende schoolvakken met elkaar in 

verband te brengen. Op NSG wordt hier in beperkte mate energie in gestoken. De nadruk ligt 

op de vakken en de specifieke vaardigheden die voor deze vakken geoefend moeten 

worden.  

Niettemin is er met name met betrekking tot de talige aspecten van het 

geschiedenisonderwijs oog voor de noodzaak van vakkenintegratie en verdieping op 

didactisch gebied. Het team ervaart de noodzaak om stil te staan bij de taalkundige 

uitdagingen waar leerlingen binnen het geschiedenisonderwijs voor geplaatst worden als een 

steeds grotere noodzaak en kans op verbetering van het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is 

het bewustzijn van de hoeveelheid nieuwe begrippen die geïntroduceerd worden. 

Voor een beginnende docent die binnen deze onderwijsvernieuwing in de bovenbouw van 

vwo op NSG wil functioneren gelden alle bovenstaande zaken ook als een grote uitdaging. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de algemene uitdagingen die gelden voor een nieuwe werkplek in 

het onderwijs zoals je weg vinden binnen de organisatie, het je eigen maken van 

noodzakelijke routines, jezelf op de hoogte stellen van schoolbrede afspraken en beleid 

enzovoorts. Voor een beginnende docent is het met betrekking tot de onderwijsvernieuwing 

van belang dat hij of zij meteen deelneemt aan het gehele proces en gebruik maakt van wat 

er al door het team ontwikkeld is. Veel samenwerking met de vakgroep en begeleiding door 

de vakgroep is belangrijk omdat het onderwijs door deze vakgroep is ontwikkeld. De nieuwe 

docent moet hierop voortbouwen. Het is natuurlijk wel te hopen dat nieuwe docenten ook zo 

snel mogelijk weer vanuit hun frisse blik bij kunnen dragen aan verbetering van het traject.  
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Een beginnende docent zal zich ook moeten verdiepen in de mogelijkheden van de 

leeromgeving. Welke boeken zijn er aanwezig in de bibliotheek? Wat voor faciliteiten zijn er 

op multimediagebied? Wat is de collectie van dvd‟s  en dergelijk van de vakgroep? Met 

name de digitale leeromgeving is een relatief nieuwe factor binnen het onderwijs. Het 

beschikbaar stellen van leerbronnen, communicatie met leerlingen, het inleveren van 

werkstukken en vele andere aspecten van het onderwijs kunnen met behulp van een digitale 

leeromgeving op nieuwe manieren ingevuld worden en hier is zeker winst mee te behalen. 

Een beginnende docent kan op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van didactiek door lid te worden van de VGN, door zich in te schrijven voor 

nieuwsbrieven via onder andere Histoforum, door regelmatig bijscholing te volgen en door 

schooloverstijgende netwerkbijeenkomsten bij te wonen zoals deze onder andere in 

samenwerking met NSG georganiseerd worden. Ik twijfel of de klassieke onderwijsmethodes 

zoals ze uitgegeven worden door uitgevers nog toekomst hebben. Ik denk eerder dat 

verenigingen van eigenaren die materialen ontwikkelen voor een groep scholen in de 

toekomst veel onderwijsmateriaal gaan produceren. Landelijke netwerken gaan hier zeker 

een grote rol in spelen. Ik denk dat een docent geschiedenis ook op didactisch gebied 

geprikkeld blijft en blijft innoveren maar  er zeker niet alleen voor staat.  

De vakinhoudelijke verdieping en verbreding  is iets wat veelal in de vrije tijd van de docent 

plaats zal moeten vinden. Gelukkig is dat voor de meeste historici een vanzelfsprekendheid.  

Bredere toepasbaarheid van resultaten uit dit onderzoek 

NSG heeft een voorhoedepositie in ontwikkelingen op het gebied van 

geschiedenisonderwijs. De resultaten uit dit onderzoek kunnen voor veel andere scholen een 

blik op een mogelijke toekomst geven. Uit de bovenstaande conclusie heb ik samengevat 

wat naar mijn mening belangrijke aanbevelingen zijn die van belang gaan zijn voor 

geschiedenisonderwijs in heel Nederland. Om deze toevoeging meerwaarde te geven ten 

opzichte van de bovenstaande conclusie heb ik de zaken die breder toepasbaar zijn 

samengevat in zo bondig mogelijke aandachtspunten voor scholen die zich in de toekomst 

bezig gaan houden met de onderwijsvernieuwing. 

-Breng in kaart hoe ver de toeleverende basisscholen zijn met de implementatie van de tien 

tijdvakken en de canon. Breng hen op de hoogte van de eisen die op de middelbare school 

gesteld worden met betrekking tot geschiedenisonderwijs. Communiceer over de didactische 

aanpak en gebruik van de leeromgeving en probeer dit op elkaar af te stemmen.  

-Start een professionaliseringstraject in relatie met het persoonlijk ontwikkelingsplan van 

iedere betrokkene met betrekking tot de didactiek van geschiedenis en de didactische 

uitgangspunten die gerelateerd zijn aan de onderwijsvernieuwing. Maak gebruik van de 

faciliteiten die geboden worden door het IVGD, de VGN, lerarenopleidingen, lokale 

netwerken en bouw aan eigen kennisnetwerken.  

-Creëer voor het personeel een veilige situatie waarin ook tijd is om de eigen vakinhoudelijke 

kennis en vakinhoudelijke concepten te vertalen naar de nieuwe ordening en hier in te 

oefenen. Reserveer hier structureel voldoende tijd voor maar eis ook van de docenten dat ze 

zich deels in hun vrije tijd vakinhoudelijk blijven professionaliseren.  
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-Vernieuw het curriculum op basis van de onderwijsvernieuwing. Doe dit in relatie met 

algemene onderwijsvernieuwingen en pas de leeromgeving hier op aan. Maak gebruik van 

materialen van andere scholen en wissel bijvoorbeeld via de portal van je schoolbestuur of 

landelijke netwerken ervaringen en materialen uit. 

-Breng in kaart aan welke competenties en vaardigheden binnen het geschiedenisonderwijs 

gewerkt wordt. Probeer afstemming op andere vakken te bereiken.   

-Op de hoeveelheid nieuwe begrippen binnen het curriculum moet zicht zijn liefst in 

samenhang met andere vakken. Aandacht voor de talige uitdaging van het vak geschiedenis 

blijft een belangrijk aandachtspunt.  

Nawoord: 
Graag zou ik Hanneke Tuithof willen bedanken voor haar motiverende, vriendelijke en 
constructieve begeleiding tijdens de studie in het algemeen en bij het schrijven van het PGO 
in het bijzonder. Daarnaast wil ik alle docenten van de vaksectie geschiedenis van NSG 
Groenewoud bedanken voor hun gastvrijheid, hun medewerking en de gezelligheid. In het 
bijzonder wil ik Loek Janssen en Chantal Vlijm bedanken voor hun begeleiding op de 
stageschool. De stage en het daaraan gekoppelde praktijkgerichte onderzoek waren zeer 
interessant en ook inspirerend voor mijn werkzaamheden op de pabo. Dankzij Loek Janssen 
en Chantal Vlijm, de leerlingen van vwo en het team van NSG kon ik deze stage lopen.  
Linda, Werner en Denise wil ik bedanken voor de morele steun.  
Mijn vader Ben wil ik bedanken omdat hij tijdens deze drukke tijd ook zonder mijn hulp 
doorging met de afwerking van mijn huis.  
Verder wil ik mijn moeder Dora bedanken omdat zij tijdens alle hectiek een paar keer mee 
heeft geholpen om het huis in orde te houden.  
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Bijlage: 
 
Lesvoorbereidingen 
 
3 lessen op basis van de tekst ; De Griekse Beschaving 
Doelstelling van de lessen: 

-De leerlingen bestuderen de tekst “Wereldgeschiedenis ; De Griekse Beschaving 

-De leerlingen denken na over een onderverdeling in sociaal economische, politieke en 

cultureel mentale factoren. 

-De leerlingen oefenen in het analyseren en schematiseren van informatie uit een tekst.  

-De leerlingen oefenen in het integreren van informatie uit meerdere teksten  

 

Benodigdheden: 

-Tekst Wereldgeschiedenis; De Griekse Beschaving 

-evt. andere ondersteunende literatuur. 

-evt. internet. 

-Papier, pennen en stiften in meerdere kleuren, geodriehoek. 

-circa 6 prints van het antwoordmodel van het schema.  

-Per tweetal of drietal een aan stukken geknipte versie van het schema. 

 

Les 1: 

1) De leerlingen krijgen de opdracht de tekst “Wereldgeschiedenis ; De Griekse 
Beschaving te lezen. 

2) Deze les wordt verder ingevuld met lesdoelen die buiten de serie lessen over Grieken 
en Romeinen staan.  

 

Les 2: 

3) We bespreken de opdracht. Wat verstaat men onder de verschillende soorten 
ontwikkelingen? 

4) We vullen een deel van de tekst klassikaal op het bord in. 
5) We maken afspraken hoe de resultaten ingeleverd moeten worden, waar en 

wanneer. 
6) Als er tijd over is dan mogen de leerlingen evt. samenwerkend een begin maken.  De 

leerlingen mogen zich ook verder oriënteren op de mogelijkheden tot schematisering 
van historische gegevens door de meegebrachte boeken of bronnen via internet te 
raadplegen. 
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Voor  aanvang van les 3: Leerlingen leveren hun opdracht in. Ik kijk de opdrachten na. 

Les 3: Een aantal kinderen mag het schema presenteren aan de groep.  

 

Eventuele toevoeging voor les 3: 

Een goed schema van een leerling (printversie) of van de leraar wordt aan stukken geknipt 

en de jaartallen worden weggelaten/onleesbaar gemaakt.  

De leerlingen ordenen het aan stukken geknipte schema in een volgens hen kloppende 

chronologische volgorde bij de goede categorie (sociaal-economisch, politiek, cultureel 

mentaal). Deze oefening is een laatste oefening om te kijken in hoeverre de kennis aanwezig 

is bij de leerlingen. Door oefening in tweetallen lokt dit historisch redeneren uit. De afspraak 

kan gemaakt worden dat de leerlingen één voor één een stukje afpakken om het te ordenen 

zodat beiden aan de beurt komen. De leerling moet uitleggen aan de ander waarom hij het 

stukje ergens plaatst.  

De Griekse Beschaving 

 

Opdracht 1 De Griekse Beschaving 

Je gaat de informatie uit wereldgeschiedenis ; De Griekse Beschaving schematiseren. 

 

Benodigdheden: 

-Tekst Wereldgeschiedenis; De Griekse Beschaving 

-evt. andere ondersteunende literatuur. 

-evt. internet. 

-Papier, pennen en stiften in meerdere kleuren, geodriehoek. 

 

Introductie opdracht 

Voordat in het onderwijs gebruik werd gemaakt van de indeling in tijdvakken werd het tijdvak 

van Grieken en Romeinen (500 v. Chr. -500 na Chr.)  ‟Oudheid‟ (3000. v. Chr. -500 na Chr.) 

genoemd. In de tekst van Wereldgeschiedenis ; De Griekse Beschaving worden veel 

jaartallen, geografische locaties en periodes genoemd.  

Om greep op deze tekst te krijgen ga je de gegevens uit de tekst in een schema verwerken.  

Verdeel één tot twee A4 in een tabel met drie kolommen (definieer eerst wat je onder de 

onderstaande drie begrippen verstaat): 
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Kolom 1)Sociaal economisch ontwikkelingen (samenlevingsvormen, voedselproductie, 

handel, economie, beroepen, verdeling van bezit): 

Kolom 2 Politieke ontwikkelingen (verdeling van macht, bestuursvormen, leger, oorlog, 

diplomatie): 

Kolom 3)Cultureel-mentale ontwikkelingen (denkbeelden, religie, godsdienst, literatuur, 

wetenschap, kunst) 

 

Periodiseringen, jaartallen, gebeurtenissen en personen kunnen met behulp van een korte 

beschrijving in één van de drie kolommen geplaatst worden. Je mag natuurlijk ook symbolen, 

kleuren en layout gebruiken om je schematische overzicht duidelijker te maken.  

Je mag uiteraard naast de tekst ondersteunende informatiebronnen zoals de Sesam 

Wereldatlas of Wikipedia gebruiken. Noteer dan wel summier je bronnen. 

Tip: werk je schema uit op de computer zodat je het gemakkelijk aan kan aanpassen en 

uitbreiden.  
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Schema Tijd van Grieken en Romeinen versie 5 

 

Inhoudelijke doelstellingen Tijd van Grieken en Romeinen: 

 

Tijd van Grieken en Romeinen

3000 v. Chr. – 500 na Chr.

Oudheid

Kenmerkende aspecten

4. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het 

denken over burgerschap en politiek in de Griekse 

stadstaat. 

5. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse 

cultuur.

6. De groei van het Romeinse Imperium, waardoor de 

Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en 

de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.

8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom 

als de eerste monotheïstisch godsdiensten.

Begrippen
Burgerschap

Christendom

Imperium

Jodendom

Klassiek

Monotheïsme

Politiek

Stadstaat

Wetenschap

Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een 

verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om 

het betreffende aspect te verduidelijken.

 

Bron: 

http://www.damstede.net/uploads/geschiedenis/0b_tien%20tijdvakken%20en%20kenmerken

de%20aspecten.ppt#258,2,Dia 2 
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Antwoordmodel/materiaal voor feedback bij schema dat gemaakt moet worden bij drie 

lessen op basis van de tekst “De Griekse Beschaving”.  

Periodisering11 Personen Politieke 

aspecten 

Sociaal 

economische 

Aspecten 

Cultureel 

mentale  

aspecten 

Griekenland: 

De donkere 

eeuwen 1200-

800 v. Chr.  

 De Myceense 

beschaving is 

ingestort onder druk 

van volks-

verhuizingen 

O.a. inval van 

Doriërs in 

Peloponesos, de 

latere Spartanen. 

Hereboeren hebben 

de politieke en 

militaire macht in 

agrarische 

gemeenschappen. 

Uitbreiding van 

Griekse 

beschaving tot aan 

andere kant van 

de Egeïsche Zee 

en langs de 

westkust van 

Klein-Azië (Turkije) 

Sterke teruggang 

in bevolking en 

verarming van de 

materiële cultuur. 

Het schrift uit de 

Myceense 

cultuur (lineair B) 

is verdwenen. 

 

Negende eeuw 

v. Chr. 

Een keramische 

stijl met 

swastika‟s en 

zigzaglijnen en 

later gestyleerde 

figuren ontwikkelt 

zich. 

 

725 c. Chr. De 

oriëntaliserende 

stijl wordt 

populair met o.a. 

fabeldieren en 

veel planten als 

afbeeldingen 

  

                                                             
11 Voor periodiseringen van de Griekse geschiedenis zie o.a. : 

L. de Blois, R.J. van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (Bussum 1996). 
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Griekenland 
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De 

archaïsche 

periode 800-

500 v. Chr.  

Homerus 

(750 v. 

Chr.) 

Solon 

Hesíodus 

(circa 700 v. 

Chr.) 

Pisistratus 

 

Circa 600 v. 

Chr.  

Sparta wordt 

een militaire 

staat 

 

594 v. Chr.  

Solon hervormt 

de Atheense 

grondwet 

 

546-527 v. Chr. 

Pisistratus 

heerst als tiran 

over Athene 

 

510 v. Chr. 

De tiran 

Hippias wordt 

uit Athene 

verdreven en 

democratische 

hervormingen 

volgen (508) 

 

Het land bestaat uit 

kleine 

boerengemeenschappen 

en steden die 

fungeerden als 

bestuurscentrum, 

handelscentrum en 

toevluchtsoord. 

 

Naast hereboeren wordt 

een grotere groep rijk 

genoeg om een 

wapenuitrustiging te 

bekostigen en binnen 

het leger worden 

hoplieten het 

belangrijkst. 

 

Achtste eeuw voor Chr. 

Herstel van 

handelscontacten met 

andere volkeren en 

toename van export. 

 

Bevolkingsexplosie door 

intensivering van 

landbouw en handel. 

 

Stichting van kolonieën 

in Zuid-Italië, Sicilië, 

West-kust Turkije 

 

 

776 v. Chr.  

Traditionele 

datum van de 

eerste 

Olympische 

spelen 

circa 700 v. Chr. 

O.a. in het 

literaire genre van 

de lyriek treedt de 

schrijver meer 

naar voren als 

individu dan 

voorheen. 

Introductie van 

het 

Phoenischische 

alfabet 

Homérus 

beschrijft in een 

verhaal uit 

vroeger tijden de 

wereld van de 

adel in zijn eigen 

tijd.  

Beeldhouwkunst 

is eerst naar 

Egyptisch 

voorbeeld 

vormgegeven 

maar gaat zich 

ontwikkelen naar 

meer levensechte 

voorstellingen en 

variaties in 

houding.  

 

In keramische 

(aardewerk) kunst 

zijn in de zesde 

eeuw zwarte 
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figuren tegen een 

rode achtergrond 

typerend.  
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De 

klassieke 

periode  

500 v. Chr. 

338 v. Chr. 

Darius I 

Xerxes 

Themistocle

s 

Socrates 

Plato 

Pericles 

Herodotus 

 

Epaminond

as 

Philippus 

van 

Macedonië 

 

499-494 v. Chr.  

De Grieken in Klein-Azië komen in 

opstand tegen de Perzen 

 

490 v. Chr.  

Perzische expeditie door de Atheners bij 

Marathon verslagen 

 

480 v. Chr.  

Perzische invasie: Spartanen sterven bij 

Thermopylae; Athene bezet: de Griekse 

vloot behaalt de overwinning bij Salamis 

 

479 v. Chr.  

De perzen worden op het land (Plataea) 

en ter zee (Mycale) verslagen 

 

478 v. Chr.  

Delisch-Attische Zeebond gevormd onder 

hegemonie van Athene 

 

449 v. Chr.  

De Grieken sluiten vrede met Perzië 

 

431 v. Chr.  

De peloponnesische oorlog breekt uit 

 

413 v. Chr.  

 Athene is 

toonaangevend in 

de culturele bloei 

van Griekenland 

in deze periode 

op het gebied van 

poëzie, 

aardewerk, 

beeldhouwkunst, 

filosofie en toneel. 

 

In keramische 

(aardewerk) kunst 

zijn in de vijfde 

eeuw rode figuren 

tegen een zwarte 

achtergrond 

typerend. 
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Athene verslagen bij Syracuse 

 

404 v. Chr.  

Athene geeft zich over; dit betekent het 

einde van de Peloponnesische oorlog 

 

371 v. Chr.  

Spartanen door de Thebanen verslagen 

bij Leuctra 

 

338 v. Chr.  

Slag bij Chaeronaea; Philippus van 

Macedonië wordt heerser over 

Griekenland 
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De 

Hellenistische 

periode (323 v. 

Chr.–146 v. 

Chr.)  

 De Hellenistische periode (323 v. Chr.–

146 v. Chr.) is een periode in de Griekse 

geschiedenis die begon met de dood van 

Alexander de Grote en eindigt met de 

annexatie van het Griekse schiereiland 

door het Romeinse Rijk.   

  

     

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
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Les over klassieke vormentaal Grieks Romeinse Cultuur. 

Doelstelling: 

-Door middel van een powerpoint de leerling onderwijzen in de klassieke vormentaal van de 

Grieks-Romeinse cultuur. 

-De begrippen klassiek en vormentaal verduidelijken.  

-De relatie tussen dit onderwerp, de kenmerkende aspecten en het schoolexamen duidelijk 

maken.  

-De relevantie van de klassieke vormentaal en de relatie met de vormentaal van het heden 

duidelijk maken.  

-De ontwikkeling van klassieke vormentaal in de Griekse periode bondig beschrijven.  

-Oefenen in het beschouwen van kunst. 

-Genieten van kunstzinnige uitingen uit de tijd van de Grieken.  

-Beelden koppelen aan de bestudeerde periodes om zo ook visuele aanknopingspunten te 

hebben en de vorming van het historische besef te versterken en het verwerven van 

oriëntatiekennis te vergemakkelijken 

-Een lange klassikale les geven waarbij we gericht zijn op een centraal medium en toch de 

leerlingen betrekken bij de les en hen activeren.  

 

Werkwijze: 

Ik ga een zelf gemaakte powerpoint over de klassieke vormentaal presenteren aan de 

leerlingen en hier een toelichting bij geven. Daarna gebruik ik delen uit twee powerpoints van 

Bas van der Meijden die op Histoforum staan. De namen van de powerpoints zijn “Wat was 

er zo bijzonder aan de Grieken” en “Griekse bouwstijlen”12.  Daarnaast ga ik ook vragen 

stellen en de leerlingen proberen te activeren door hen mee te laten denken.  

 

Persoonlijke leervragen: 

-Waarderen de leerlingen dit soort klassikale lessen? 

-Gaan de vragen die ik ga stellen de leerlingen activeren? 

-Is de informatiedichtheid goed ingeschat? 

-Is het niveau goed gekozen? 

-Kan ik antwoord geven op de vragen van de leerlingen? 

                                                             
12 http://histoforum.digischool.nl/pilot/tijdvak2.htm 
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Bronnen: 

Wikipedia: Hermes, Caduceus, Asclepius, Aesculaap 

 

http://www.museumkennis.nl/asp/page.asp 

Een artikel over de Griekse bouwstijl. 

 

http://www.turkije-info-site.nl/asklepion-turkije.html 

Informatie over kuuroord  Asklepion gesticht door Hypocrates waar Asklepios vereerd werd. 

 

http://www.museumkennis.nl/asp/page.asp
http://www.turkije-info-site.nl/asklepion-turkije.html
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Begrippenlijst (voor gebruik tijdens de les):  

De Griekse wereld 

Hellas = naam voor leefwereld van de Grieken. 

Rond 800 v.Chr. ontstaan er in het gebied Griekenland zo‟n 200 aparte staatjes: 

Polis  poleis  politiek (= manier waarop de mensen macht onder elkaar verdelen) 

Bekendste poleis: Athene en Sparta. 

Middelpunt van een polis: acropolis (hoge stad) heuvel waar mensen in tijden van nood hun 

toevlucht zochten. Op de acropolis was vaak een tempel en een agora (plaats waar mensen 

elkaar ontmoetten, te vinden). 

In de poleis was rond 800 – 700 v.Chr. de adel de baas = aristocratie. 

Rond 750 v.Chr. kregen Griekse poleis te maken met twee problemen: 

Overbevolking leidt tot kolonisatie 
Overbevolking leidt tot spanning (en soms burgeroorlog), want er was niet genoeg 

vruchtbare grond om iedereen van eten te voorzien. Om de problemen op te lossen gaan 

mensen op zoek naar andere plaatsen om te wonen. Er worden nederzettingen overzee 

gesticht: kolonisatie. Deze steden waren afhankelijk van de moederstad. 

Handelaars willen deelnemen aan het bestuur van de polis. 
Door de kolonisatie breidde de handel zich sterk uit. Hierdoor werd een nieuwe 

bevolkingsgroep belangrijk: de handelaren. Zij wilden zoveel mogelijk op de adel lijken en 

daardoor wilden zij ook iets te zeggen hebben in het bestuur van een polis. De adel wilde dit 

niet. 

Oplossing Athene: 509 v.Chr. stelt Kleisthenes een nieuwe regeringsvorm voor: directe 

democratie  alle beslissingen worden door de volksvergadering (= ekklesia) genomen. 

Iedere burger (= mannen vanaf 18 jaar) mocht meebeslissen. 

Veel filosofen zagen niets in de democratie. Zij voelden meer voor een oligarchie = macht in 

handen van een paar verstandige mensen, die door traditie of persoonlijke kwaliteiten 

hadden bewezen dat zij de staat konden leiden. 

Andere politieke vormen in Griekse stadstaten: 

Monarchie en tirannie. 
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Les 21 september VWO 4  over burgerschap en denken over politiek in de Griekse 

stadstaat: 

Doelstelling: 

-De aantekeningen uit de vorige les worden kort herhaald. Met name de verschillende 

regeringsvormen worden besproken.  

-De leerlingen oefenen in het bestuderen van schriftelijke bronnen. 

-De leerlingen oefenen in het discussiëren met elkaar over standpunten die besproken 

worden in de bron.  

Materialen: 

-2 prints van de lesvoorbereiding (één voor mezelf en één voor Hanneke Tuithof). 

-Geschiedenis Werkplaats Historisch Overzicht.  

-33 x print van bron Herodotus, Het debat van de Perzen uit H.M. Beliën, F.J. Meijer, K.A.D. 

Smelik, Een geschiedenis van de Oude Wereld ; Bronnen (Haarlem 1981) 141. 

-Stiften en grote vellen papier A3 of (liever)A2. 

Persoonlijke aandachtspunten: 

-De tijdsplanning in de gaten houden. 

-De leerlingen tot veel inbreng stimuleren tijdens het bestuderen van de bron en tijdens de 

discussie.  

-Duidelijk maken wat de consequenties zijn van het niet maken van opdrachten.  

-Snelheid houden in les door materialen klaar te zetten ook op computer en Smartboard. 

Inleiding 5 minuten: 

-We blikken terug op de aantekeningen die de vorige les centraal hebben gestaan. Ik vertel 

dat de les van vandaag gaat over de discussie in de vijfde eeuw voor Christus in o.a. Athene 

over de juiste regeringsvorm.  

-Ik vertel dat we een bron gaan bestuderen die de discussie weergeeft. Vraag: 

-Wat was ook alweer een bron?-Ik leg uit dat het bestuderen en interpreteren van bronnen 

deel uitmaakt van het examen en dat we dit daarom ook oefenen. Daarnaast is het 

bestuderen van bronnen één van de interessantste onderdelen van geschiedenis omdat je 

dan het verleden goed kan ervaren. -Ik vertel kort over de persoon Herodotus en wat men 

weet van zijn teksten. Ik plaats de tekst “Het debat van de Perzen” in een grotere context 

namelijk de discussie over de regeringsvormen en de Perzische Oorlogen.  

-Hier moet ik nog meer info toevoegen- 
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Instructie 5 minuten: 

De opdracht: 

De klas wordt in drie groepen verdeeld. De drie groepen moeten antwoord vinden op één 

van de drie vragen: 

1)De ideale staatsvorm volgens Otanès. 
Nadelen aan andere staatsvormen volgens Otanès. 

2)De ideale staatsvorm volgens Megabyzos. 
Nadelen aan andere staatsvormen volgens Megabyzos. 

3)De ideale staatvorm volgens Dareios. 
Nadelen aan andere staatsvormen volgens Dareios. 

-De opdracht is dat iedere leerling individueel of in samenwerking met zijn 

buurman/buurvrouw het antwoord op de toegewezen vraag gaat zoeken. Belangrijke 

gegevens staan verspreid door de hele tekst. Het gaat om de discussie niet om de Perzische 

context waarbinnen de discussie is geplaatst. 

-Ik vertel dat de leerlingen later moeten gaan discussiëren met gebruikmaking van de 

argumenten van de persoon wiens argumenten ze in kaart moeten brengen.  

-Ik vertel dat ik de teksten inneem na de les en dat degene die te weinig heeft genoteerd een 

extra opdracht krijgt na correctie en dat dit dan de volgende week bekend wordt gemaakt.   

-De teksten worden uitgedeeld aan de leerlingen.  

Kern:bron individueel bestuderen 12 minuten 

-Ik controleer op aanwezigheid. 

-De leerlingen moeten alleen of in tweetallen de bron bestuderen en aantekeningen maken 

in de tekst zelf. Ze kunnen bijv. met + voordelen van hun eigen staatsvorm aangeven en met 

– nadelen van andere staatsvormen.  

 

Kern2: Uitwisseling in groepen van 4 tot 6 leerlingen 10 minuten 

De leerlingen uit dezelfde groep gaan in groepen van 4 tot 6 leerlingen (ik maak de groepen) 
hun bevindingen bespreken en spreken af wie de woordvoerder gaat worden. De 
woordvoerder moet „welsprekend‟ en bondig zijn argumenten geven. Als de groepen gaan 
discussiëren dan controleer ik of er een woordvoerder is gekozen.   
De groepen noteren op een blad: 
Voordelen van …. 
Nadelen van …… 
Nadelen van …… 
De woordvoerder kan naar dit blad kijken tijdens het presentatie en iemand moet het 

omhoog houden. 
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Afsluiting: 

De woordvoerders van de groepen mogen staan (twee woordvoerders per groep).  

Ik vraag iedere groep wat zij de beste regeringsvorm vinden en waarom. Wat vinden zij van 

één van de favoriete regeringsvormen van de andere groep (ik wijs de groep aan en vertel 

wat hun regeringsvorm ook alweer was). 

Alle groepen komen aan bod.  

-Teksten innemen: Voorzien van naam, klas, datum en het nummer en de naam van de 

bestudeerde persoon van de groep waar je in zat.  

Evt. nog tijd over: 

Ik geef meer informatie over de bron.  

-Hier moet ik nog meer info over opzoeken- 
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Lesvoorbereiding 14 september 

V4 2de lesuur 

Doelstellingen: 

-Kaartjes van de uitbreiding van het Romeinse rijk uitdelen.  

-Uitleggen dat er niet aan de praktische opdracht gewerkt kan worden.  

-Studiewijzer opdracht 2 en 3 behandelen (bestuur van Rome en interne problemen in de 

Republiek). 

-De rust in de klas bewaren tijdens een klassikale les.  

 

De lln. krijgen een week extra om aan hun praktische opdracht te werken maar er wordt niet 

meer in de klas aan gewerkt. De nieuwe datum voor het inleveren van de praktische 

opdracht is 20 november 17.00 uur.  

 

Vraag twee en drie uit de studiewijzer gaan we bespreken. De lln. hebben dit als het goed is 

gemaakt. Ik ga het niet controleren want dat kost teveel tijd. Tevens wil ik duidelijk maken dat 

het nu hun eigen verantwoordelijk is nadat de vorige keer de groep het huiswerk niet af had. 

Het onderwijs gaat i.i.g. door.  

 De antwoorden moeten pasklaar zijn want de lln. zijn onzeker of het nog haalbaar is om 

alles af te krijgen.  

Deze klas heeft ook hele drukke lln. Van deze lln. accepteer ik niets meer omdat we snel 

voortgang moeten boeken.  

V5 3e lesuur 

We gaan verder met opdracht 7 (Hoe dachten de Romeinen over de Germanen) en de 

politiek in Noord-Europa.  

Ik gebruik kaartjes uit de Sesam Atlas die ik de vorige keer heb uitgedeeld.  

We bespreken a.d.h.v. een kaartje van de Grote Volksverhuizingen en het antwoordmodel 

vraag acht.  

V4 7e lesuur 

In overleg met Loek aansluiten op waar de groep gebleven is met de vragen uit de 

studiewijzer.  

V5 8e lesuur 

We bekijken een docu „Rise and fall of the Roman empire‟ en  bespreken 8 en 9 verder. 
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Reflecties lessen stage NSG Groenewoud Roy van Eert 

21 september lesuur 2 9.30-10.20 VWO4 

Voor aanvang van de les hadden de leerlingen de opdracht gekregen om de tekst “De 

Griekse beschaving” te lezen. Van deze tekst was de opdracht uitgelegd en de opdracht is 

als huiswerk meegegaan voor de les van 21 sept.  

Chantal gaf vooraf al aan dat wrschl.  Een groot deel de opdracht niet af zou hebben en dat 

was inderdaad ook zo. Een deel van de klas had boeken en huiswerk vergeten. Na een 

controle moesten deze leerlingen het lokaal verlaten.  

Ik heb op het blad met de opstelling van de klas een notitie gemaakt wie weg moest. Er was 

weinig discussie hierover. De leerlingen die het lokaal moesten verlaten moesten vijf minuten 

voor het einde van de les terug komen en laten zien hoe ver ze gekomen waren.  

14 leerlingen hadden het huiswerk niet af  en moesten weg, er bleven 15 leerlingen over. 

Van de 14 leerlingen hadden aan het einde van het lesuur 7 leerlingen naar mijn mening 

onvoldoende resultaten geboekt. Deze leerlingen moeten over een week als ik er weer ben 

hun bijgewerkte resultaten laten zien. Ik heb aanwijzingen gegeven wat verbeterd moest 

worden.  

Aanwijzingen die ik gegeven heb: 

-Verwerk de gegevens in een schema zoals in de opdracht gevraagd wordt. 

-Verzamel ook gegevens over sociaal-economische en culturele zaken want daar staat nog 

bijna niets. 

De leerlingen konden het onderscheid tussen de drie categorieën goed maken.  

 

Achteraf had ik beter de leerlingen waarvan ik al wist dat ze moesten vertrekken meteen 

kunnen laten gaan. Ik wist toen alleen nog niet hoeveel het er zouden zijn.  

 

De leerlingen die bleven heb ik in groepjes met elkaar de schema‟s laten bespreken. Een 

aantal leerlingen had in tweetallen gewerkt dit  maakte het maken van groepjes wat lastiger.  

De leerlingen waren niet heel enthousiast om met elkaar hun resultaten te bespreken. Ik 

maakte de groepjes maar probeerde hen dit eerst zelf te laten doen. Dit leverde niet echt iets 

op en dit veroorzaakte een beetje verwarring. Ik wilde de jongens en de meisjes mixen en 

überhaupt de gebruikelijke samenwerkingsverbanden doorkruisen om ze de kans te geven 

elkaar te leren kennen. Ik zei dat ik groepjes met dames en heren gemengd wilde. Dit had ik 

misschien beter niet kunnen zeggen. Ik had beter groepjes kunnen maken zonder verdere 

discussie.  

Het was moeilijk overzicht te houden over de intensiteit van de besprekingen.  
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Ik twijfelde of ik het schema meteen uit moest delen of pas na enkele minuten bespreking in 

groepjes. Ik heb ze meteen uitgedeeld wat achteraf teveel uitnodigde om het eigen werk 

meteen terzijde te schuiven.  

21 september lesuur 3 10.20-10.40 VWO5  

Tijdens deze les heb ik in overleg met Chantal de opening verzorgd. De deadline van 6 

oktober voor de praktische opdracht is bekend gemaakt en de mededeling dat ‟s middags de 

mediatheek niet gereserveerd is maar wel gebruikt kan worden is gedaan. 

De leerlingen zijn verder gegaan met hun praktische opdracht. In overleg met Chantal heb ik 

een ronde langs de groepen gemaakt om hen te attenderen op de handboeken Historisch 

Overzicht van Geschiedenis Werkplaats die per kenmerkend aspect geschreven zijn.  

21 september les 7 14.35-15.25 VWO 4 docent: Loek Janssen reflectie 

De leerlingen hadden als huiswerkopdracht opgekregen dat ze de tekst moesten lezen.  

Het is een grote groep van 31 lln.  

Het opnemen van aanwezigen is nu niet nodig dus ik begin met vragen wat mensen van de 

tekst vonden. Dit doe ik al bij de inloop om al contact te maken met diverse leerlingen in de 

klas en hen al bewust te maken van de inhoud van de les. De leerlingen reageren vnl. dat ze 

de tekst moeilijk vinden en dat ze de tekst ook saai vinden.  

Ik heb uitleg gegeven over de drie soorten ontwikkelingen en ik heb de opdracht met de lln. 

Besproken. Vervolgens heb ik twee jaartallen uit het einde van de tekst in het schema 

geplaatst.  

Ik heb de leerlingen de tip gegeven eerst de jaartallen uit het overzicht onder te brengen en 

vervolgens bij het begin van de tekst te beginnen met het verwerken van de stof.  

Dit werd niet helemaal begrepen want toen de leerlingen begonnen waren en ik rondjes door 

de klas ging maken vroegen meerdere leerlingen of ze alleen de jaartallen moesten indelen.  

Met name het geven van voorbeelden werd gewaardeerd door de leerlingen. Ik krijg de 

indruk dat naast begeleiding op de werkwijze inhoudelijke hulp zeer wordt gewaardeerd. Het 

is natuurlijk niet de bedoeling dat ik te veel „weg ga geven‟ maar ik vind het toch ook wel 

belangrijk dat ze ervaren dat mijn hulp ook nuttig kan zijn.  

 

Met Loek heb ik na afloop de volgende zaken besproken over het vervolg: 

-De leerlingen krijgen tijdens de volgende les van Loek te horen dat ze verder moeten 

werken aan het schema en dat ze ook de volgende les verder moeten werken. De maandag 

daarna moeten ze dit met mij bespreken.  

Ik laat de tweetallen dan de resultaten met een ander tweetal bespreken.  

-Tijdens de bespreking controleer ik de resultaten. 
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De vier leerlingen  moeten vervolgens samen beslissen: 

-Welke vijf politieke ontwikkelingen en welke drie sociale en culturele ontwikkelingen uit de 

tekst zijn het belangrijkst.  

-Deze zaken moeten ze op papier zetten en bij mij inleveren.  

-Ze moeten ook Voorbeelden geven waarin de ontwikkelingen uit de ene categorie een 

ontwikkelingen uit een anderen categorie beïnvloed hebben. Alle categorieën moeten 

minimaal twee keer aan bod zijn gekomen.  

-Wie dit niet af heeft moet tijdens het achtste lesuur in de mediatheek doorwerken tot max. 

vijf uur.  

21 sept les 8 15.25-16.15  VWO 5 Chantal Vlijm reflectie 

Deze les had ik de groep alleen. De groep was volledig aanwezig in het lokaal. We zijn naar 

de mediatheek gegaan. Daar is serieus gewerkt maar een deel van de groep was zonder dit 

te overleggen in een ander lokaal gaan werken. Daar wil ik het graag over hebben met deze 

groep tijdens de volgende bijeenkomst.  

28 september lesuur 2 9.30-10.20 VWO4 reflectie 

Tijdens deze bijeenkomst had ik een stagebezoek van Hanneke Tuithof. Deze les is 

mondeling zeer uitgebreid besproken. Mijn belangrijkste leerpunten: 

-Ik moet de namen z.s.m. leren om meer greep op de klas te krijgen.  

-Alles moet bondiger en scherper geformuleerd worden en waar mogelijk schriftelijk 

ondersteund worden.  

-Gebruik maken van mijn mogelijkheden om een inhoudelijk verhaal te vertellen want dan is 

er de meeste aandacht.  

28 september lesuur 3 VWO 5 10.40-11.30  

Tijdens deze les waren de leerlingen bezig met de praktische opdracht. Tussen het geven 

van begeleiding door heb ik gepraat met Hanneke over de voortgang van de stage.  

28 september lesuur 7 VWO 4 14.35-15.25  

Tijdens deze les hebben de leerlingen een tekst gelezen genaamd „Het debat van de Perzen‟ 

van Herodotus. Ze moesten hier leren informatie uit bronnen te halen en deze in een 

opdrachtenblad te verwerken. Deze opdrachten bestonden uit het vergelijken van meningen 

over de ideale regering. Het was deze keer gelukt de leerlingen bondig uit te leggen wat de 

bedoeling was en hen aan het werk te krijgen. De les is volgens plan doorlopen en ook de 

ondersteuning van het opdrachtenblad heeft geholpen.  

28 september lesuur 8 VWO 5 15.25-16.15  

De leerlingen hebben verder gewerkt aan hun praktische opdracht.  
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Doordat Chantal Vlijm als ziek stond gemeld was een deel van de leerlingen afwezig. Dit 

schijnt vaker voor te komen bij de leerlingen. Ik had duidelijk gezegd dat deze les wel door 

zou gaan maar de leerlingen hebben het risico genomen. Ik heb een mail gestuurd naar de 

klas dat de lessen op maandag altijd doorgaan ook als Chantal ziek gemeld is.  

5 oktober lesuur 2 VWO4 9.30-10.20  

Tijdens deze les heeft Chantal afscheid genomen van de leerlingen omdat zij minder moet 

werken i.v.m. haar zwangerschap.  

Tijdens deze les heb ik uitleg gegeven over de Griekse filosofen. Dit was gebaseerd op 

informatie over dit onderwerp uit Geschiedenis Werkplaats. Vooraf las ik een stukje voor uit 

de Odyssee om het verschil tussen het denken over de wereld als een door goden gestuurd 

universum en het denken over een wereld waarvan de verschijnselen logisch en rationeel te 

verklaren zijn.  

 De leerlingen moesten aantekeningen maken. Ik had aangegeven dat ik dit na afloop zou 

controleren.  Een groot deel van de leerlingen heeft goede aantekeningen gemaakt. Het was 

echter rumoerig in de klas. Ik werd vaak onderbroken. Een aantal leerlingen achterin de klas 

gaf toen ik daar na afloop naar vroeg aan het niet goed te kunnen volgen door het gepraat in 

de klas. Ik denk dat dit deels waar was al waren deze leerlingen zelf ook aan het praten. 

Deze manier van lesgeven zorgt voor mijn gevoel voor teveel botsing met de leerlingen. Dit 

ga ik zo dus niet meer aanpakken.  

5 oktober lesuur 3 VWO5  

Tijdens deze les heeft Chantal afscheid genomen van de leerlingen omdat zij minder moet 

werken i.v.m. haar zwangerschap.  

Ik heb bij vijf vwo de boekjes met teksten en de studiewijzers uitgedeeld. Vervolgens heb ik 

de opdracht uitgelegd waarin de leerlingen een schema moeten maken van de tekst van de 

Griekse Beschaving. Vervolgens moesten de leerlingen aan de slag. Een aantal leerlingen 

had de mail genegeerd. Dit ging Chantal bespreken met. 

Een deel van de leerlingen reageerde negatief op de opdracht. Het was een soort 

chagerijnige reactie met ook de bijbehorende mimiek. Dit soort reacties ben ik niet gewend 

en ik ervaar het ook als beledigend. Leerlingen wilden ook de discussie aangaan over de 

behandeling van de afwezigen. Ik ben hier niet op ingegaan. Er is tijdens de bijeenkomst wel 

gewerkt en daar was ik tevreden over. De werkhouding bij deze groep is in het algemeen 

goed. Over mijn prestaties ben ik bij deze groep het meest tevreden. Het heeft er ook mee te 

maken dat deze groep kleiner is namelijk 18 personen.  

Een leerpunt voor mij is dat ik me weerstanden van leerlingen niet teveel persoonlijk moet 

aantrekken. Mijn gebruikelijke tactiek is om met veel positiviteit de leerlingen te motiveren. Ik 

probeer dan me te richten op de posititieven en het onaantrekkelijk te maken om jezelf te 

profileren als mopperaar.    

 De verwachtingen die leerlingen hebben van de lessen blijf ik lastig vinden. Er zijn leerlingen 

die vragen om pasklare antwoorden en samenvattingen over ieder behandeld onderwerp. Ze 

zijn onzeker over hun eigen antwoorden ook als ze besproken zijn en ze willen 
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samenvattingen van de docent die ze kunnen bestuderen voor de toets. Loek geeft aan dat 

dit ongebruikelijk is, de leerlingen van Chantal geven aan dat ze wel van alles hebben 

gekregen.  

Chantal gaf in een eerder gesprek aan op een soortgelijke wijze met het geven van 

aantekeningen om te gaan als Loek.  

Mijn probleem met vertrouwen op de aantekeningen van de leerlingen is dat het bespreken 

van zaken dan automatisch langer duurt en dat er dan veel vaker om verduidelijking 

gevraagd wordt. Ik vind het lastig om dit dan ter plekke in woord en tekst (op het bord) aan te 

vullen en de orde te bewaken. Gevolg is dat ik dan weer uitkom bij vooraf gemaakte 

antwoorden die dan weer het nadeel hebben dat de leerling het gevoel krijgt dat hij of zij dat 

ook wel in zijn eigen tijd kan lezen.  

Een aandachtspunt voor mij is dat ik terugkom op het bovenstaande en het probleem beter 

helder krijg.  

 

5 oktober lesuur 7 vwo 4  

Omdat de les met de vorige VWO groep voor mijn gevoel door het klassikale karakter te veel 

weerstand opriep probeerde ik het deze keer anders. Ik had de tekst gecopieerd en ik wilde 

de leerlingen hier aan laten werken, hen de bijbehorende opdrachten laten maken en deze 

vervolgens aan het einde van de les met hen nakijken. Ik wilde dit aan het einde van de les 

nakijken omdat de leerlingen dit anders gingen opvatten als extra huiswerk naast het 

huiswerk van de studiewijzer.  

Tijdens de inloop komen er altijd wel een paar leerlingen met vragen. Op zich is daar niets 

mis mee, het leidt mij echter af omdat ik dan probeer de aanwezigheid in kaart te brengen.  

Aandachtspunt is dat ik de controle op aanwezigheid en evt. ook huiswerk op een later 

moment doe of dat ik het sneller leer doen. 

Bij deze groep vergat ik het fragment uit de Odyssee voor te lezen. Daar baalde ik van 

omdat ik vind dat het me moet lukken aan een lesvoorbereiding vast te houden.  

Toen de opdracht duidelijk was gaven de leerlingen meteen aan dat ze eigenlijk liever eerst 

aan de opdracht uit de studiewijzer wilden werken omdat die de volgende dag af moest zijn.   

Tijdens het werken was het redelijk rustig. Er kwamen ook vragen vnl. over begrippen. Het 

helpen van leerlingen terwijl ze zelfstandig of in kleine groepjes bezig zijn bevalt me veel 

beter. Ik heb het idee dat dit meer oplevert en de leerling zekerheid geeft omdat hij iets in 

handen heeft wat hij kan bewaren voor studie ter voorbereiding op de toets.  

5 oktober lesuur 8 VWO 5  

Tijdens deze les ben ik met deze groep aan de slag gegaan met de activiteit over 

burgerschap rond „Het debat van de Perzen‟. Ik heb uitgelegd dat het leren analyseren van 

bronnen belangrijk is voor het examen. Ook heb ik geprobeerd de leerlingen te 

enthousiasmeren via de persoon Herodotus.  
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Deze activiteit verliep voor mijn gevoel redelijk. Ik heb geprobeerd de argumenten die de 

groepen in de nabespreking aandroegen op het bord te noteren. Ik had moeite om tijdens het 

schrijven de vaart van de erin te houden en netjes te schrijven. Ik ging twijfelen over hoe ik 

iets moest schrijven en besefte na de les dat ik een taalfout had gemaakt op het bord.   

12 oktober lesuur 2 VWO 4   

Tijdens deze les heb ik uitleg gegeven over de praktische opdracht en ik heb de leerlingen 

groepjes laten maken voor de praktische opdracht. Deze klas was weer onrustig. Het lukte 

groepjes te maken maar één groepje bleek een nummer voor een opdracht geclaimd te 

hebben bij het inventariseren van de groepjes dat ze in werkelijkheid niet konden hebben. 

Hierover ga ik dit groepje mailen dat ten onrechte die opdracht heeft geclaimd en dat ik 

teleurgesteld ben over hun gedrag.   

Twee leerlingen waren zich dusdanig aan het profileren dat ik ze er eigenlijk achteraf uit had 

moeten sturen. Ik durf dit niet goed. Ik vraag me nu achteraf af wat me tegen heeft gehouden 

. Ik denk dat het de onbekendheid is met de conrector.  Ik weet niet wat er gebeurt met de 

leerlingen en hoe er over mij gedacht wordt als ik een leerling wegstuur. 

 

Op de pabo zou ik een dergelijke drang om gezien te worden en jezelf te profileren een 

uitlaatklep geven door presentatiemomenten in te bouwen in de lessen. Dit is naar mijn 

mening een manier om ruimte te geven aan de behoefte aan aandacht, goede voorbereiding 

te belonen en slechte voorbereiding af te straffen (met een afgang voor de klas). Tevens 

betrek je de leerling meer bij de vormgeving van het onderwijs waardoor de betrokkenheid 

groter wordt en er meer sprake is van samenwerkend leren. Het stimuleert ook het leren van 

elkaar en de oefening in presentatievaardigheden. Ik ga hier opnieuw het gesprek over aan 

met Loek om te kijken of elementen van het bovenstaande toch een plek kunnen krijgen in 

toekomstige lessen.  

 

12 oktober lesuur   3 VWO 5  

Tijdens deze les hebben we een vervolgopdracht uitgevoerd op de opdracht rond het maken 

van een schema over de tekst “de Griekse beschaving”. Een deel van de klas had het 

schema niet af of de spullen niet bij zich. Deze mensen heb ik buiten de klas verder laten 

werken. Zij moesten vijf minuten voor het einde van de les laten zien dat ze verder gewerkt 

hadden. De leerlingen die vijf minuten voor tijd terug kwamen hadden goed doorgewerkt.  

Met de leerlingen die overbleven heb ik de vervolgactiviteit uitgevoerd. Dit leverde in de 

groepjes een interessante discussie op. De leerlingen waren vooral bezig met discussie over 

wat nou de belangrijkste ontwikkelingen waren en hoe groot een ontwikkeling mocht zijn. Ze 

hadden het er bijvoorbeeld over of je een specifieke veldslag moest noteren uit de Perzische 

oorlog of de Perzische oorlog als geheel.  

Uiteindelijk heb ik met de leerlingen doorgenomen wat ik genoteerd had. Daarbij benadrukte 

ik dat er niet één goed antwoord was en dat eigenlijk alles wat ik ook had deels door de 

genoemd was.  
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12 oktober lesuur 7  

Tijdens deze les heb ik de antwoorden besproken op de tekst op de Griekse filosofen. 

Tijdens deze les moest ook alles besproken worden over de aard van de praktische opdracht 

en de verdeling van de groepjes. Ik heb de antwoorden van het vragenblad bij de tekst op 

het bord gezet en ik heb de antwoorden met de leerlingen doorgesproken. Een paar keer 

stelde ik de vraag wat het antwoord was terwijl ik dit al op het bord had staan. Dit  kwam 

onhandig over hoewel de antwoorden van de leerlingen eigenlijk nog steeds interessant 

waren, met name bij de vragen waarin meningen gevraagd werden. Loek gaf als feedback 

dat de leerlingen ook zelf mochten kijken en dat dan gevraagd kon worden wie over welke 

vragen/antwoorden nog vragen had.  

 

12 oktober lesuur 8  

Tijdens deze les heb ik de leerlingen van vijf vwo uitgelegd wat de komende weken af moet 

zijn uit de studiewijzer. Volgende week opdracht 1 en 2 in lesuur 3 en in lesuur acht 3 en 4. 

De week erna (na de herfstvakantie) opdracht 5 en 6 in lesuur drie en 7 en 8 in lesuur acht.  

Dit stuitte op weerstand omdat dit teveel zou zijn voor de leerlingen die op uitwisseling 

gingen. Ik gaf aan dat deze leerlingen moesten kijken wat ze af konden krijgen maar dat ze 

hoe dan ook uiteindelijk evenveel moesten doen.  De leerlingen gingen aan de slag maar 

mochten ook buiten het lokaal aan de computer werken en vijf minuten voor het einde van de 

les terugkomen.  

Twee leerlingen die vijf minuten voor de les terugkwamen zeiden eerst dat ze goed gewerkt 

maar hun spullen niet konden laten zien omdat het op de computer stond. Toen ik hen vroeg 

in te loggen en het te laten zien gaven ze allebei een iets andere verklaring namelijk: “we 

hebben voor iets anders geleerd” en “we hebben spelletjes gedaan”. Deze leerlingen heb ik 

duidelijk gezegd dat ik het niet goed vond dat ze in eerste instantie tegen me hadden 

gelogen en dat ze daarom zich moesten melden bij de conrector. Dit hebben de leerlingen 

gedaan en daarna kwamen ze terug. Ze moesten van de conrector hun excuses aanbieden 

en dat hebben ze gedaan. Ik heb nog even met hen gepraat om hen duidelijk te maken dat 

dergelijk gedrag geen zin heeft.  

19 oktober lesuur 2 VWO 4  

Tijdens de inloop bleken veel leerlingen geschokt te zijn door een ongeluk waar leerlingen 

van een naburige school bij betrokken waren. We hebben het hier kort in de klas over gehad.  

Vervolgens heb ik met de lln.  De planning doorgenomen voor de komende weken. Er 

kwamen enkele reacties dat dit te veel zou zijn. Ik gaf aan dat de leerlingen antwoorden per 

vraag van circa een half A4 moesten formuleren. Ik heb uitgelegd dat de   

Veel lln. Waren op uitwisseling. Ik gaf aan dat de opdrachten op de maandagen besproken 

gingen worden. Lln. Waren bezorgd over het uitvallen van lessen op andere dagen. Er werd 

gesuggereerd dat de punten daardoor lager uit zouden vallen en dat er minder stof 
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voorgeschreven moest worden ter tegemoetkoming. Ik heb uitgelegd dat we  ons daar alleen 

maar mee voor de gek zouden houden omdat het toch stof is voor het examen. De afspraak 

is dat de opdrachten uit de studiewijzer als het moet per week alleen op maandag besproken 

worden. Als er een vervanger is dan worden de opdrachten van die week over mijn lessen 

en de lessen van de vervanger verdeeld.  

De groep ging aan de slag in de mediatheek. Er was inmiddels een andere groep 

gearriveerd. Dit bleek normaal te zijn omdat ik relatief lang in het lokaal was gebleven en 

daardoor was de reservering in de mediatheek vervallen en gegeven aan een docent die 

daar naar vroeg. Niettemin lukte het met passen en meten om de klas ondergebracht te 

krijgen. Circa de helft van de klas heb ik geholpen met stukken tekst uit boeken die ik zelf 

heb meegebracht. De op de kenmerkende aspecten toegesneden teksten uit Geschiedenis 

Werkplaats zijn gecopieerd en gescand maar ook teksten uit “Een kennismaking uit de oude 

wereld” van de Blois en van der Spek en De Oudheid ; Grieken en Romeinen in de context 

van de wereldgeschiedenis van Naerebout en Singor. Delen uit de Sesam Atlas van de 

Wereldgeschiedenis zijn ook gebruikt.  

Ik heb  passages aangereikt om de boeken sneller te laten circuleren maar de lln. Vonden 

zelf ook voor hen interessantte stukken. De jongens kwamen niet vragen om tekst. Dit had er 

ook mee te maken dat zij het aspect van de klassieke vormentaal en o.a. mensbeeld hadden 

waarvan ze al veel eigen materiaal hadden via ckv en filosofie hadden. Ze hadden ook zelf 

boeken uit de mediatheek gehaald.  
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19 oktober lesuur 3 VWO 5 

Ook deze les had veel afwezigen i.v.m. de uitwisseling. Een lln. Die al lang ziek was meldde 

zich weer. Ook hier was de ontsteltenis groot over het ongeluk met een tourbus waar 

leerlingen van het Canisius College inzaten. We hebben dit kort besproken.  

Ik ken de namen van de lln. al een stuk beter. Ik heb de indruk dat het contact wat 

persoonlijker begint te worden.  

De lln. krijgen de opdracht om de opdrachten uit de studiewijzer 1 en 2 te bespreken. Terwijl 

ze dit bespreken ben ik het huiswerk gaan controleren. De lln. hadden in het algemeen de 

zinnen goed geformuleerd en zeer volledig de relevante gegevens uit de tekst verwerkt in 

hun tekst. Enkele lln. hadden de opdrachten niet af. Omdat er  zoveel lln. niet waren heb ik 

het genoteerd op een administratieblad maar heb ik er verder geen consequenties aan 

verbonden.  

De gesprekken tussen de lln. waren inhoudelijk en relevant bij de groepjes waarvan ik het 

kon horen tijdens het controleren. Tijdens het controleren kon  ik bij ieder tweetal feedback 

geven op de korte teksten die de antwoorden waren op de vragen. Ik vond een aantal fouten 

en het beeld van wat duidelijk en nog onduidelijk was werd me duidelijk. Toen ik bij de 

laatste vier lln. ging controleren gaf ik klassikaal aan dat wie klaar was met bespreken verder 

mocht met opdracht 3 en 4. Na de bespreking met de laatste vier lln. heb ik geïnventariseerd 

welke vragen bleven liggen.  

Met name de politieke structuur van de Romeinse republiek was onduidelijk. De relatie 

tussen senaat, consuls, volksvergadering en volkstribunen werd niet helemaal begrepen en 

dit kon ook niet op basis van de gegevens uit de tekst. Ik heb eerst een piramidemodel uit de 

Blois en van der Spek toegelicht over de Romeinse samenleving. Vanuit dit model heb ik 

uitgelegd wie hoe vertegenwoordigd waren in de regering.  

De rol van het patronagesysteem, de invloed van gebiedsuitbreiding en het systeem van 

verdeling van oorlogsbuit heb ik uitgelegd om duidelijk te maken hoe de samenleving en de 

ontwikkelingen in  het rijk de politieke constellatie beïnvloedden.  

Ik was onzeker of ik het model niet te beperkt heb uitgelegd. In de tekst stond dat de 

volksvergadering consuls koos maar dit bleek na bespreking met Loek op voordracht van de 

senaat te gebeuren en dat was precies de toevoeging die ik miste. Dit ga ik de volgende les 

toevoegen.  

Al met al ervaar ik deze les als een succes.  

 

Loek gaf in een gesprek aan dat hij na de herfstvakantie de tekst „het almachtige Rome‟ op 

een andere manier gaat bespreken omdat de vragen uit de studiewijzer te moeilijk zijn voor 

de lln. Om zelfstandig te maken. Hij is van plan de gegevens in drie categorieën uit te 

splitsen.  

-Ontwikkelingen in Rome/ Romeinse burgers onderling. 
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-Ontwikkelingen in Italië, verhoudingen met bondgenoten, verovering van Italië, invasies 

-Ontwikkelingen buiten Italië, oorlogen, provincies. 

Tevens heb ik een model van Loek overgenomen dat veel lijkt op het model uit de Blois en 

van der Spek dat ik al had. Uit ons gesprek bleek dat Loek in zijn verhaal ook duidelijk 

onderscheid had gemaakt tussen plebejers en proletariërs. Dit onderscheid was niet 

opgenomen in het model van de Blois maar is wel relevant. Hier ga ik nog wat dieper op in 

voordat ik dit in de klas bespreek.  

19 oktober lesuur 7 VWO 4 

Tijdens deze les heb ik met de V4 groep aan de praktische opdracht gewerkt in de 

mediatheek. Omdat ik door de voorbereiding van de opdrachten uit de studiewijzer nu goed 

in de stof zit is het leuk om vragen te beantwoorden en mee te denken over welke 

leerbronnen bruikbaar zijn. Ik heb veel leerlingen overtuigd van het nut van het gebruiken 

van teksten uit boeken. Bijna alle groepjes hebben scans gemaakt en ik hoop dat dit hun 

teksten in positieve zin gaat beïnvloeden. Het is jammer dat vertalingen van klassieke 

bronnen niet aanwezig zijn want dan hadden ook de historische bronnen meer geïntegreerd 

kunnen worden in het geheel. Voor zover ik het weet zijn er geen Nederlandse vertalingen 

van deze bronnen op internet. Engelse vertalingen zijn er misschien wel maar dat zal snel te 

moeilijk worden.   

Een deel van de jongens was niet serieus genoeg bezig. Ik heb hen meerdere keren 

aangespoord om te werken.  

19 oktober lesuur 8 VWO 5 

Twee leerlingen waren ongeoorloofd afwezig. De meeste lln. hadden hun huiswerk af. De lln. 

bespraken hun huiswerk. Er kwam minder uit dan tijdens de ochtend. Ik denk dat dit kwam 

omdat de onderwerpen er zich minder voor leenden maar ook omdat het laat was en omdat 

deze opdrachten met de minste aandacht waren gemaakt omdat ze de laatste opdrachten 

waren die gemaakt moesten worden. Mijn controle kostte tijd. Vervolgens heb ik 

geïnventariseerd wat de vragen waren. Het ontbreken van een letterlijk antwoord op de 

vraag wat „populares‟ waren was de belangrijkste vraag. Dit begrip werd gevraagd maar was 

niet vindbaar in de tekst. Loek gaf ook aan dat de lln. het gewend zijn om vrij letterlijke 

antwoorden op vragen te zoeken. Ik heb vervolgens mijn antwoordmodel en aantekeningen 

erbij gepakt en ik heb aan de hand van deze informatie de antwoorden verder toegelicht. Ik 

scrollde door de tekst om passages te gebruikte die ik nodig had voor vragen  of 

opmerkingen van leerlingen.  

Een leerling gaf aan het moeilijk te vinden hier aantekeningen bij te maken. 

Omzetting van de aantekeningen in powerpoints is waarschijnlijk beter en dan zou ik de 

antwoordmodellen en powerpoints op de elo kunnen zetten.  

Ik vroeg aan de lln. of ze de informatie zouden kunnen gebruiken die ik voor mezelf had 

opgesteld. Daar waren ze heel stellig in, ze wilden mijn antwoordmodel graag hebben. Een 

leerling gaf aan dat ze dan minder onzeker was over haar eigen antwoorden en dat ze dat 

fijn vond voor de toets.  
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Nog doen: 

-Martinette Selten (management-team) vragen om koppeling van mijn gegevens aan de V5 

klas i.v.m. registratie aanwezigheid/afwezigheid. Gevraagd maar nog geen reactie. De groep 

staat nog steeds op uitgevallen en dit levert bijv. bij reserveringen in de mediatheek 

problemen op. 

-Mogelijkheden van ieder lokaal goed noteren en hier conclusies aan verbinden m.b.t. 

inplanning filmfragmenten.  

Lokaal 118: beamer en computer 

Lokaal 410: beamer en computer 

Lokaal 414: geen beamer wel een computer 

-Proeftoets maken en voorstel toets maken en voorstel herkansing toets maken.  

-groepje uit V4 mailen dat ik heb ontdekt dat ze een briefje met een aanmelding van een 

groepje hebben vervalst en er zelf een nummer van een andere opdracht op hebben 

genoteerd. Gedaan 

-Besluiten of ik in de V4 van Chantal de groepsindeling ga veranderen. Niet nodig 

-Contact opnemen met de conrector van Loosbroek. 

- Bespreken met Loek in hoeverre ik leerlingen aan elkaar mag laten presenteren.  

Dit idee laat ik voorlopig varen. Ik ga eerst kijken hoe mijn greep op V4 kan versterken 

tijdens de begeleiding van de praktische opdracht.  

-Hoe praktische opdracht inleveren?-->via de mail.  

-Nadenken over het idee van Loek en dit evt. ook overnemen.  

-Toets maken en proefopdrachten maken en deze aan het einde van de herfstvakantie 

rondmailen naar de sectie zodat ze er op kunnen reageren en er verder aan kunnen werken.  

-Afwezigheid van Eke van Zwol en Bram … doormailen naar Martinette Selten.  

-Mogelijkheden ELO met Loek bespreken. 
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Voortgang organisatorische zaken/to-do-lijst: 

-Martinette Selten (management-team) vragen om koppeling van mijn gegevens aan de V5 
klas i.v.m. registratie aanwezigheid/afwezigheid. Gevraagd maar nog geen reactie. De groep 
staat nog steeds op uitgevallen en dit levert bijv. bij reserveringen in de mediatheek 
problemen op.V5 staat inmiddels op maandag op mijn naam dus dit is geregeld. 

-Mogelijkheden van ieder lokaal goed noteren en hier conclusies aan verbinden m.b.t. 

inplanning filmfragmenten.  

Lokaal 118: beamer en computer 

Lokaal 410: beamer en computer 

Lokaal 414: geen beamer wel een computer 

-Proeftoets maken en voorstel toets maken en voorstel herkansing toets maken.  

Gedaan. Ik wacht reacties af.  

-Contact opnemen met de conrector van Loosbroek. 

-Hoe praktische opdracht inleveren?-->via de mail.  

-Overeenkomst vrijwillersvergoeding inleveren.  
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Lesuur 2 VWO 4 van Chantal Vlijm 

Doelstelling:  

-De voortgang van het werk aan de praktische opdracht bewaken.  

-Opdracht 1 tot 5 uit de studiewijzer bespreken.  

-De leerlingen samen laten werken met lln. waar ze normaal niet mee samenwerken. 

-Leerlingen die zich in verschillende onderwerpen hebben verdiept elkaar laten helpen.  

-Achterhalen wat lln. vinden van korte informatieve tv clips.  

-10 minuten Vragen over de praktische opdracht inventariseren en beantwoorden. 

-Wellicht willen leerlingen zaken copiëren uit de boeken die ik meeneem. In dat geval maak 

ik de afspraak dat deze het vijfde lesuur terug moeten zijn gebracht in de sectieruimte 

geschiedenis of ze moeten in mijn postvak in de lerarenkamer worden gelegd. Ze moeten 

dan een leraar vragen dit erin te leggen. 

-Aanwezigheid noteren.  

 -15 minuten 

-Opdracht 1 tot 5 uit de studiewijzer bespreken: 

De leerlingen bespreken in 15 minuten hun antwoorden met elkaar.  

Ik maak groepen van twee personen. Ik mix met opzet de groepjes om uitwisseling van 

kennis te versterken. Als het goed is hebben de leerlingen uit de verschillende groepjes van 

de praktische opdracht nu verschillende kennis omdat ze andere kenmerken aspecten 

hebben bestudeerd. De groepjes bestaan uit twee tot maximaal drie personen om de 

informatieuitwisseling intensief te houden.  

-Wie de opdrachten niet af heeft moet buiten het lokaal deze opdrachten maken en vijf 

minuten voor tijd laten zien wat hij af heeft. Wie niet terug komt wordt als afwezig genoteerd.  

-Als de opdrachten niet af zijn dan moet de leerling het negende lesuur naar de mediatheek 

komen om de opdrachten af te maken of de inmiddels voltooide opdrachten laten zien.  

-Ik controleer of de resterende leerlingen hun opdrachten werkelijk gemaakt hebben en waar 

mogelijk geef ik al feedback.  

-Als leerlingen klaar zijn met hun bespreking dan mogen ze verder werken aan opdrachten 

uit de studiewijzer.   

-10 minuten: 

We bespreken klassikaal vragen die overgebleven zijn na de bespreking in groepjes. Ik 

geef aanvullingen.  
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Evt. kijken we de volgende clips waarin de geschiedenis van Rome in vogelvlucht op 

eenvoudige wijze wordt besproken: 

Het ontstaan van Rome en de legende van Romulus en Remus: 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-

remus#beeld 

Alle wegen leiden naar Rome: 

De uitbreiding van het Romeinse Rijk en het Romeinse leger. 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-alle-wegen-

leiden-naar-rome#beeld 

De Romeinen in Nederland: 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-

ons-land#beeld 

-5 minuten: 

Ik noteer welke lln. die hun huiswerk niet af hebben hun huiswerk nu wel af hebben en ik 

maak de afspraak met lln. die hun huiswerk nu nog niet af hebben om het negende naar de 

mediatheek te komen.  

  

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-remus#beeld
http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-remus#beeld
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Lesuur 3 VWO 5 van Chantal Vlijm 

-Materialen: Extra copieën van het blad met kaarten  

“De groei van het Romeinse Rijk” 

 

-Doelstelling: 

Opdracht 5 en 6 uit de studiewijzer bespreken. De antwoorden van de lln. verbeteren en 

aanvullen waar nodig.  

 

-Evt bespreking resultaten en beoordeling praktische opdracht door Chantal Vlijm. 

-Bespreking van opdr. 5 en 6 uit de studiewijzer.  

 

-10 minuten: 

We bekijken de volgende clips van Schooltelevisie. Dit zijn clips van een eenvoudig niveau 

maar ze bevatten wel goede beelden en de kenmerkende aspecten die vandaag centraal 

staan komen duidelijk aan bod. Ik hoop dat deze clips ook werken als opfrisser na de 

Herfstvakantie.  

 

Het ontstaan van Rome en de legende van Romulus en Remus: 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-

remus#beeld 

 

Alle wegen leiden naar Rome: 

De uitbreiding van het Romeinse Rijk en het Romeinse leger. 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-alle-wegen-

leiden-naar-rome#beeld 

 

De Romeinen in Nederland: 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-

ons-land#beeld 

 

-15 minuten 

http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-remus#beeld
http://www.entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romulus-en-remus#beeld
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-Opdracht 5 en 6 uit de studiewijzer bespreken: 

De leerlingen bespreken in 15 minuten hun antwoorden met elkaar.  

Ik maak groepen van twee personen. Ik mix met opzet de groepjes om uitwisseling van 

kennis te versterken.  

-Wie de opdrachten niet af heeft moet buiten het lokaal deze opdrachten maken en vijf 

minuten voor tijd laten zien wat hij af heeft. Wie niet terug komt wordt als afwezig genoteerd.  

-Als de opdrachten niet af zijn dan moet de leerling het negende lesuur naar de mediatheek 

komen om de opdrachten af te maken of de inmiddels voltooide opdrachten laten zien.  

-Ik controleer of de resterende leerlingen hun opdrachten werkelijk gemaakt hebben en waar 

mogelijk geef ik al feedback.  

-Als leerlingen klaar zijn met hun bespreking dan mogen ze verder werken aan opdrachten 

uit de studiewijzer.   

-15 minuten: 

We bespreken klassikaal vragen die overgebleven zijn na de bespreking in groepjes. Ik 

geef aanvullingen.  

-5 minuten: 

Ik noteer welke lln. die hun huiswerk niet af hebben hun huiswerk nu wel af hebben en ik 

maak de afspraak met lln. die hun huiswerk nu nog niet af hebben om het negende lesuur 

naar de mediatheek te komen.  

 

 

Bespreking opdr. 5: 

Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe het 

Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 v. Chr. tot 500 na Chr. Gebruik hiervoor 

kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen.  

 

We gebruiken de kaart “De groei van het Romeinse Rijk” . 

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen de volgende zaken opmerken: 

-Na de strijd om Italië ontstaat door de strijd om Sicilië met Carthago de strijd om het hele 

Midellandse-Zeegebied. Tijdens de strijd om het Middellandse-Zeegebied worden andere 

stadstaten geannexeerd. Griekenland, Macedonië, kleinere stadstaten, het rijk der 

Seleuciden en Ptolemeeën. 

-De Noordwestelijke grens wordt aanzienlijk opgeschoven door de veroveringen van Julius 

Caesar.  
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-De campagne ter verovering van Duitsland slaagt gedeeltelijk. De Rijn en de Donau worden 

na de slag bij het Teutoburgerwoud de noordgrens.  

-Britannië wordt gedeeltelijk veroverd. Schotland is te onherbergzaam. 

-Campagnes tegen de Parthen hebben wisselende successen maar hun rijk wordt niet 

veroverd.  

-De Sahara is een belangrijke natuurlijke grens.  

 

Bespreking opdr. 6: 

Je legt aan de hand van een kaart van Europa uit hoe de noordgrens van het Romeinse rijk 

vorm kreeg door de geografie van Europa en de confrontatie met de Germanen. 

 

-Ik leg uit dat men ervan uit gaat dat het oorspronkelijke plan van de Romeinen was om heel 

Duitsland tot circa de Elbe te veroveren. Mogelijk was er het plan om in de jaren voor 9 na 

Chr. via Rijn en Donau en via de Noordzee vanuit het noorden Duitsland te veroveren. Ook 

Nijmegen had een functie als uitvalsbasis voor dit plan.  

-Tijdens de slag bij het Teutoburgerwoud nabij Osnabruck leden de Romeinen een 

dusdanige nederlaag dat de plannen om Duitsland te veroveren veranderden. De Rijn en de 

Donau werden uiteindelijk de noordgrens. Deze rivieren waren meer een verbindingsroute 

dan een militaire verdediging. De Rijn maakte ook Britannië bereikbaar.  
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Lesuur 7 VWO 4 van Loek Janssen 

De indeling van deze les verloopt in overleg met Loek. Het onderstaande is dan ook  een 

voorstel.  

Doelstelling:  

-De voortgang van het werk aan de praktische opdracht bewaken.  

-Opdracht 1 tot 5 uit de studiewijzer bespreken.  

-De leerlingen samen laten werken met lln. waar ze normaal niet mee samenwerken. 

-Leerlingen die zich in verschillende onderwerpen hebben verdiept elkaar laten helpen.  

 

-10 minuten  

Vragen over de praktische opdracht inventariseren en beantwoorden. 

-Wellicht willen leerlingen zaken copiëren uit de boeken die ik meeneem. In dat geval maak 

ik de afspraak dat deze het vijfde lesuur terug moeten zijn gebracht in de sectieruimte 

geschiedenis of ze moeten in mijn postvak in de lerarenkamer worden gelegd. Ze moeten 

dan een leraar vragen dit erin te leggen. 

-Aanwezigheid noteren.  

  

-15 minuten 

-Opdracht 1 tot 5 uit de studiewijzer bespreken: 

De leerlingen bespreken in 15 minuten hun antwoorden met elkaar.  

Ik maak groepen van twee personen. Ik mix met opzet de groepjes om uitwisseling van 

kennis te versterken. Als het goed is hebben de leerlingen uit de verschillende groepjes van 

de praktische opdracht nu verschillende kennis omdat ze andere kenmerken aspecten 

hebben bestudeerd. De groepjes bestaan uit twee tot maximaal drie personen om de 

informatieuitwisseling intensief te houden.  

-Wie de opdrachten niet af heeft moet buiten het lokaal deze opdrachten maken en vijf 

minuten voor tijd laten zien wat hij af heeft. Wie niet terug komt wordt als afwezig genoteerd.  

-Als de opdrachten niet af zijn dan moet de leerling het negende lesuur naar de mediatheek 

komen om de opdrachten af te maken of de inmiddels voltooide opdrachten laten zien.  

-Ik controleer of de resterende leerlingen hun opdrachten werkelijk gemaakt hebben en waar 

mogelijk geef ik al feedback.  
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-Als leerlingen klaar zijn met hun bespreking dan mogen ze verder werken aan opdrachten 

uit de studiewijzer.   

-10 minuten: 

We bespreken klassikaal vragen die overgebleven zijn na de bespreking in groepjes. Ik 

geef aanvullingen.  

-5 minuten: 

Ik noteer welke lln. die hun huiswerk niet af hebben hun huiswerk nu wel af hebben en ik 

maak de afspraak met lln. die hun huiswerk nu nog niet af hebben om het negende naar de 

mediatheek te komen.  
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Lesuur 8 VWO 5 van Chantal Vlijm 

-Materiaal: 

Sesam Atlas van de Wereldgeschiedenis 1 blz. 96 en 100 copiëren. 

DVD set Rise and fall of the Roman empire.  

-Doelstelling: opdracht 7 en 8 bespreken en mogelijkheden van dvd uitproberen. 

-Evt bespreking resultaten en beoordeling praktische opdracht door Chantal Vlijm als deze 

nog niet plaats heeft gevonden in lesuur 3. 

15 min.  

-De lln. gaan net als in de andere lessen eerst hun resultaten met elkaar bepspreken 

gedurende circa 15 minuten. Ondertussen controleer ik en werk ik de administratie bij.  

20 min.  

-Vervolgens gaan we klassikaal nabespreken en evt. een filmfragment uit Rise and fall of the 

Roman empire bekijken.  

-5 min.  

Controle van werkzaamheden van lln. die hun werk niet af hadden.   

 

-Bespreking van opdracht 7 en 8 uit de studiewijzer. 

 

-7. Je legt uit hoe Romeinen dachten over Noord-Europa, Germanen, de mogelijkheden en 

beperkingen van dit gebied. Je legt ook uit wat de belangen van de Romeinen waren in 

Britannië. Je legt uit hoe de romanisatie van het huidige Nederland ten zuiden van de Rijn 

vorm kreeg. (blz. 13-14) 

-Door de uitgestrektheid en de bebossing kregen de Romeinen moeilijk militair overwicht. 

Door de gespreide bevolking was het relatief moeilijk een campagne in stand te houden 

d.m.v. het roven van oogsten.  

-Het varen via de Noordzee leverde problemen op door de onbekendheid met deze zee en 

de grote getijdeverschillen.  

-Het installeren van een Romeins bestuur viel tegen omdat het verschil met de Germaanse 

samenleving zo groot was.  

-Britannië was rijk aan grondstoffen en het was dus een interessant wingewest voor de 

Romeinen. Het was voor de pacificatie van West-Europa ook belangrijk dit gebied onder 

controle te houden.  

-Invallen van o.a. Saksen en Chauken konden ook via de Noordzee plaatsvinden.  
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-O.a. Tacitus en Caesar beschreven hen als onbeschaafde brute barbaren met enigszins 

monsterlijke trekjes. Van de andere kant werden ze als „onverpest door welvaart‟ 

afgeschilderd en dit zou ook één van de redenen van hun kracht zijn.  

EVT. fragment uit Caesars „De Gallische Oorlogen‟. 

-8. Je bespreekt de ondergang van het West-Romeinse rijk. Wat waren de interne en externe 

problemen, die uiteindelijk zouden leiden tot de ondergang van het rijk in de vijfde eeuw? 

-Druk op grenzen nam toe door o.a. Hunnen, Germanen en Perzen. 

-Loyaliteit van legers aan hun generaals zorgde voor interne strijd.  

-Legers werden sinds Augustus steeds minder Romeins of Italisch.  

-Zeespiegelstijging/klimaatverandering en daaraan gerelateerde migratie.  

-Militaire superioriteit van de Romeinen werd minder groot.  

-Geldontwaarding afname van vertrouwen in de economie en toename van 

zelfverzorgende gemeenschappen. Het leger was niet meer te financieren.  

 

EVT. fragment uit BBC serie Rise and Fall of the Roman Empire. Deze is aanwezig in de 

sectieruimte geschiedenis.  

 
 
Reflectie gegeven lessen 2 november 
 
De onderstaande punten zijn volgens een format voorgesteld door Hanneke Tuithof. Daarna 
volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het verloop van iedere 
les. 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 2 november) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 

-Voor de lessen heb ik besloten veel gebruik te maken van materialen van Geschiedenis 
Werkplaats. Deze methode is ontwikkeld n.a.v. de nieuwe richtlijnen m.b.t. de tien tijdvakken 
en de kenmerkende aspecten. Ik gebruik deze teksten om te zien welke begrippen daar 
centraal gesteld worden en welke onderwerpen centraal staan. Waar nodig vul ik de 
lesmaterialen voor de lln. aan met materiaal. 
-Bij de begeleiding van de praktische opdrachten maak ik gebruik van allerlei boeken. Bij de 
praktische opdracht moet je een werkstuk maken. De lln. zijn geneigd hun gegevens op 
internet bij elkaar te zoeken. Door de verzameling boeken in te zetten is het gelukt de lln. het 
nut van deze leerbronnen in te laten zien. Ze hebben hier scans van gemaakt en deze naar 
hun groepsgenoten gestuurd.   
  
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtengoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 

 -Het is belangrijk dat ik me verder verdiep in de toetsformats om een goede toets te kunnen 
maken voor dit thema. De eerste hoeveelheid toetsvragen die ik voor had gesteld  waren van 
te laag niveau voor vwo 5. Deze moet ik dus nog aanpasssen.  
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-Ik heb gesprekken met Loek over de inhoud van de lessen en de selectie van inhouden.  
-We hebben overleg gehad over de wijze waarop ik de praktische opdrachten ga beoordelen. 
--We hebben afgesproken dat ik de beoordelingswijze ga overnemen, de praktische 
opdrachten ga beoordelen en mijn beoordelingen dan ga bespreken met Loek om te 
voorkomen dat mijn werkwijze een breuk is met de gebruikelijke manier van werken.  
  
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 

 -Inhoudelijke ervaring. Ik steek veel tijd in inhoudelijke verdieping in de onderwerpen.  
-Ervaring in het verzamelen van lesmateriaal. Ik verzamel informatiebronnen en verwerk 
deze in de lessen.  
-Ik schrijf antwoordmodellen voor vragen  waar de lln. aan moeten werken.  
-Ervaring in het voeren van overleg. Ik overleg met de verschillende collega‟s over te nemen 
stappen.  
-Ervaring met electronische leeromgevingen. Ik heb voorgesteld om de elo te vullen met 
diverse nuttige informatiebronnen. Hoewel ik het gevoel had dat ik dit punt nog wat 
duidelijker onder de aandacht moet brengen heb ik de indruk dat hier geen grote behoefte 
aan is bij mijn collega‟s. Ik denk dat het een aanwinst is op basis van ervaringen die ik op 
mijn werk heb opgedaan.   Loek is meer voorstander  van weloverwogen aanbod dat via de 
lessen m.b.v. diverse leerbronnen aangereikt wordt. De keuzes voor te leggen accenten 
hebben denk ik veel te maken met wat de docent en de leerlingen gewend zijn. Door mijn 
werk op de pabo ben ik meer geneigd via een elo te werken.  
-Kennis en ervaring m.b.t. samenwerkend leren. Samenwerkend leren speelt ook bij het 
huidige lesaanbod een rol. Hier heb ik ervaring in. Ik hecht er persoonlijk veel waarde aan lln. 
zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Bij oefeningen in groepjes of tweetallen 
maak ik ook vaak groepjes om de gebruikelijke sociale structuren te doorbreken.  
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

-Ik heb me verdiept in toetsing en beoordeling (hier ben ik de komende weken nog veel mee 

bezig).-Ik heb me verder verdiept in de vakinhouden. Tijdens de laatste les heeft de 

combinatie van tekst met o.a. jaartallen en meerdere  geografische kaarten een grote rol 

gespeeld.  

-Ik voer nu overleg met een invaller die de dagen dat ik er niet ben twee van mijn klassen 

heeft. Gisteren heb ik de invaller een voorstel voor de verdeling van de leerstof over de 

lessen gestuurd. We hebben ook telefonisch overleg  gehad.   

Reflectie lessen 2 november 

H4 tweede lesuur: 

Deze klas heb ik maar één lesuur per week en voor hen zijn dus de meeste lesuren 

uitgevallen. Ik zag mezelf dan ook genoodzaakt vier opdrachten uit de studiewijzer in één les 

te bespreken. Daarnaast moeten de lln. nu aan hun praktische opdracht werken.  

De lln. bleken massaal hun opdrachten uit de studiewijzer niet af te hebben. Een groot deel 

van de lln. was op uitwisseling geweest en de focus lag in de klas meer op de praktische 

opdracht. Ik heb besloten de lln. een week uitstel te geven voor de vijf opdrachten uit de 

studiewijzer en ik heb afspraken gemaakt over de de wijze van inleveren van de praktische 

opdracht.  
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Vervolgens zijn we aan de praktische opdracht gaan werken. Met deze praktische opdracht 

zijn de lln. goed bezig. Er wordt dan veel gecommuniceerd en lln. lopen ook. De mediatheek 

zat erg vol en ik kreeg de indruk dat het personeel in de mediatheek het te lawaaierig vond. 

Waar de grens ligt is natuuriljk subjectief . Ik probeer me echter aan te passen aan de 

wensen van de school en ik heb de rust vnl. bewaard  door niet taakgerichte individuen weer 

op hun werk te richten. De lln. vonden het moeilijk deelvragen te formuleren.  Hier heb ik ze 

bij geholpen. Daarnaast waren er lln. die op zoek waren naar informatiebronnen. Twee 

groepjes  heb ik geholpen om hun onderwerp vanuit meerdere verschillende perspectieven 

te benaderen. Hier waren zij minder toe geneigd, ik denk dat dit te maken had met de 

informatiebronnen die ze wisten te vinden zonder vooraf vragen op te stellen.  

 

V5 derde lesuur: 

Ook bij deze klas was er achterstand m.b.t. het maken van de opdrachten. Ook hier waren 

lln. een week op uitwisseling geweest. Ik wilde tijdens dit lesuur oorspronkelijk twee 

opdrachten behandelen en tijdens het achtste lesuur ook twee opdrachten. Omdat ik nu wist 

dat er een invaller was die de dag erna kon beginnen  was de situatie veranderd. Dit heb ik 

besproken met de lln. Vervolgens heb ik de lln. aan het werk gezet met de opdrachten en 

met hen de afspraak gemaakt dat alle opdrachten het achtste lesuur af moeten zijn.  Tijdens 

het rondlopen kon ik al veel mensen helpen. Ik merkte tijdens de les dat er behoefte was aan 

extra kaartmateriaal m.b.t. de  totstandkoming van de noordelijke grens van het Romeinse 

Rijk en de Grote Volksverhuizing. Deze kaartjes heb ik na de les uit de Sesam Wereldatlas 

gecopiëerd. 

 

 

Tussen het derde en zevende lesuur heb ik wat aanpassingen aangebracht aan de les die 

ik het achtste lesuur moest gaan geven. Verder heb ik overleg gehad met Loek over de 

invulling van zijn les het zevende.  Met Eugeny heb ik gesproken over mijn voorstellen voor 

de toets. Deze ga ik aanpassen. Ik heb ook kort kennisgemaakt met Joep, de nieuwe 

vervanger die de dagen dat ik er niet ben de klassen van Chantal over gaat nemen.  Verder 

heb ik ook gewoon wat gepraat met de andere geschiedenis docenten. Dit was heel 

interessant en het ging over typische onderwijs onderwerpen zoals de zin en onzin van 

fusies van scholen.  

 

V4 zevende lesuur 

Na een korte opening door Loek met een aantal mededelingen heb ik de klas meegenomen 

naar de mediatheek. We hebben daar gewerkt aan de praktische opdrachten. Er waren 

vragen over deelvragen en er waren vragen over informatiebronnen. Een paar jongens 

waren niet gemotiveerd om te werken. Ik heb in beperkte mate hier wat aan gedaan omdat ik 

ook aan de slag wilde met lln. die wel wilden werken en vragen hadden.  
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V5 achtste lesuur: 

Tijdens dit lesuur hebben we een opdracht besproken over de oorlogen die de Romeinen 

uitgevochten hebben en een opdracht over de uitbreiding van het Romeinse territorium. Ik 

heb ervoor gekozen om de tekst als richtlijn te gebruiken en daarnaast een A4 met kaarten 

die de lln. bij hun opdracht moesten betrekken te gebruiken.  

De lln. moesten eerst de antwoorden kort met elkaar bespreken. 

Ik heb tijdens en direct na de bespreking geïnventariseerd waar vragen over waren.  

We doorliepen de tekst en keken of de beschreven gebeurtenissen terug te vinden waren op 

de kaarten. Over de Punische oorlogen heb ik meer informatie gegeven. Ik heb het verloop 

van beide oorlogen kort beschreven. Ook bij de oorlogen met de Germanen heb ik wat 

langer stil gestaan omdat dit van belang is bij de volgende vragen over o.a. de situatie in het 

huidige Nederland.  

Meerdere keren heb ik verwezen naar de vorige lessen.  

De interactie bevond zich in het eerste deel van de les. Toen waren de lln. aan het uitleggen 

aan elkaar. Het tweede gedeelte was er weinig interactie. Ik had het graag interactiever 

willen maken. Van de andere kant heb ik sterk het gevoel dat zeker door het uitval van 

lessen de afgelopen tijd en de werktijd tijdens het eerste lesuur de lln. dit klassikale gedeelte 

konden worden. Het nam ook onzekerheid over de eigen antwoorden weg.  

Van deze les werden de lln. enthousiast. Ik denk dat dit kwam omdat de lln. het gevoel kreeg 

greep te krijgen op de tekst en de andere materialen (de kaarten) waar hij mee aan de slag 

moest. Mijn aanvullende informatie  gaf antwoorden op vragen die op basis van de 

beschikbare info beantwoord konden worden.  

’s Avonds heb ik via de telefoon verder gepraat met Joep over de verdeling , de 

samenwerking en waar ik gebleven was.   
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Reflectie gegeven lessen 2 november 

 
De onderstaande punten zijn volgens een format voorgesteld door Hanneke Tuithof. Daarna 
volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het verloop van iedere 
les. 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 2 november) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 

-Voor de lessen heb ik besloten veel gebruik te maken van materialen van Geschiedenis 
Werkplaats. Deze methode is ontwikkeld n.a.v. de nieuwe richtlijnen m.b.t. de tien tijdvakken 
en de kenmerkende aspecten. Ik gebruik deze teksten om te zien welke begrippen daar 
centraal gesteld worden en welke onderwerpen centraal staan. Waar nodig vul ik de 
lesmaterialen voor de lln. aan met materiaal. 
-Bij de begeleiding van de praktische opdrachten maak ik gebruik van allerlei boeken. Bij de 
praktische opdracht moet je een werkstuk maken. De lln. zijn geneigd hun gegevens op 
internet bij elkaar te zoeken. Door de verzameling boeken in te zetten is het gelukt de lln. het 
nut van deze leerbronnen in te laten zien. Ze hebben hier scans van gemaakt en deze naar 
hun groepsgenoten gestuurd.   
  
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtengoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 

 -Het is belangrijk dat ik me verder verdiep in de toetsformats om een goede toets te kunnen 
maken voor dit thema. De eerste hoeveelheid toetsvragen die ik voor had gesteld  waren van 
te laag niveau voor vwo 5. Deze moet ik dus nog aanpasssen.  
-Ik heb gesprekken met Loek over de inhoud van de lessen en de selectie van inhouden.  
-We hebben overleg gehad over de wijze waarop ik de praktische opdrachten ga beoordelen. 
--We hebben afgesproken dat ik de beoordelingswijze ga overnemen, de praktische 
opdrachten ga beoordelen en mijn beoordelingen dan ga bespreken met Loek om te 
voorkomen dat mijn werkwijze een breuk is met de gebruikelijke manier van werken.  
  
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 
 -Inhoudelijke ervaring. Ik steek veel tijd in inhoudelijke verdieping in de onderwerpen.  
-Ervaring in het verzamelen van lesmateriaal. Ik verzamel informatiebronnen en verwerk 
deze in de lessen.  
-Ik schrijf antwoordmodellen voor vragen  waar de lln. aan moeten werken.  
-Ervaring in het voeren van overleg. Ik overleg met de verschillende collega‟s over te nemen 
stappen.  
-Ervaring met electronische leeromgevingen. Ik heb voorgesteld om de elo te vullen met 
diverse nuttige informatiebronnen. Hoewel ik het gevoel had dat ik dit punt nog wat 
duidelijker onder de aandacht moet brengen heb ik de indruk dat hier geen grote behoefte 
aan is bij mijn collega‟s. Ik denk dat het een aanwinst is op basis van ervaringen die ik op 
mijn werk heb opgedaan.   Loek is meer voorstander  van weloverwogen aanbod dat via de 
lessen m.b.v. diverse leerbronnen aangereikt wordt. De keuzes voor te leggen accenten 
hebben denk ik veel te maken met wat de docent en de leerlingen gewend zijn. Door mijn 
werk op de pabo ben ik meer geneigd via een elo te werken.  
-Kennis en ervaring m.b.t. samenwerkend leren. Samenwerkend leren speelt ook bij het 
huidige lesaanbod een rol. Hier heb ik ervaring in. Ik hecht er persoonlijk veel waarde aan lln. 
zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Bij oefeningen in groepjes of tweetallen 
maak ik ook vaak groepjes om de gebruikelijke sociale structuren te doorbreken.  
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  
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-Ik heb me verdiept in toetsing en beoordeling (hier ben ik de komende weken nog veel mee 

bezig).-Ik heb me verder verdiept in de vakinhouden. Tijdens de laatste les heeft de 

combinatie van tekst met o.a. jaartallen en meerdere  geografische kaarten een grote rol 

gespeeld.  

-Ik voer nu overleg met een invaller die de dagen dat ik er niet ben twee van mijn klassen 

heeft. Gisteren heb ik de invaller een voorstel voor de verdeling van de leerstof over de 

lessen gestuurd. We hebben ook telefonisch overleg  gehad.   

Reflectie lessen 2 november 

H4 tweede lesuur: 

Deze klas heb ik maar één lesuur per week en voor hen zijn dus de meeste lesuren 

uitgevallen. Ik zag mezelf dan ook genoodzaakt vier opdrachten uit de studiewijzer in één les 

te bespreken. Daarnaast moeten de lln. nu aan hun praktische opdracht werken.  

De lln. bleken massaal hun opdrachten uit de studiewijzer niet af te hebben. Een groot deel 

van de lln. was op uitwisseling geweest en de focus lag in de klas meer op de praktische 

opdracht. Ik heb besloten de lln. een week uitstel te geven voor de vijf opdrachten uit de 

studiewijzer en ik heb afspraken gemaakt over de de wijze van inleveren van de praktische 

opdracht.  

Vervolgens zijn we aan de praktische opdracht gaan werken. Met deze praktische opdracht 

zijn de lln. goed bezig. Er wordt dan veel gecommuniceerd en lln. lopen ook. De mediatheek 

zat erg vol en ik kreeg de indruk dat het personeel in de mediatheek het te lawaaierig vond. 

Waar de grens ligt is natuuriljk subjectief . Ik probeer me echter aan te passen aan de 

wensen van de school en ik heb de rust vnl. bewaard  door niet taakgerichte individuen weer 

op hun werk te richten. De lln. vonden het moeilijk deelvragen te formuleren.  Hier heb ik ze 

bij geholpen. Daarnaast waren er lln. die op zoek waren naar informatiebronnen. Twee 

groepjes  heb ik geholpen om hun onderwerp vanuit meerdere verschillende perspectieven 

te benaderen. Hier waren zij minder toe geneigd, ik denk dat dit te maken had met de 

informatiebronnen die ze wisten te vinden zonder vooraf vragen op te stellen.  

 

V5 derde lesuur: 

Ook bij deze klas was er achterstand m.b.t. het maken van de opdrachten. Ook hier waren 

lln. een week op uitwisseling geweest. Ik wilde tijdens dit lesuur oorspronkelijk twee 

opdrachten behandelen en tijdens het achtste lesuur ook twee opdrachten. Omdat ik nu wist 

dat er een invaller was die de dag erna kon beginnen  was de situatie veranderd. Dit heb ik 

besproken met de lln. Vervolgens heb ik de lln. aan het werk gezet met de opdrachten en 

met hen de afspraak gemaakt dat alle opdrachten het achtste lesuur af moeten zijn.  Tijdens 

het rondlopen kon ik al veel mensen helpen. Ik merkte tijdens de les dat er behoefte was aan 

extra kaartmateriaal m.b.t. de  totstandkoming van de noordelijke grens van het Romeinse 

Rijk en de Grote Volksverhuizing. Deze kaartjes heb ik na de les uit de Sesam Wereldatlas 

gecopiëerd. 
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Tussen het derde en zevende lesuur heb ik wat aanpassingen aangebracht aan de les die 

ik het achtste lesuur moest gaan geven. Verder heb ik overleg gehad met Loek over de 

invulling van zijn les het zevende.  Met Eugeny heb ik gesproken over mijn voorstellen voor 

de toets. Deze ga ik aanpassen. Ik heb ook kort kennisgemaakt met Joep, de nieuwe 

vervanger die de dagen dat ik er niet ben de klassen van Chantal over gaat nemen.  Verder 

heb ik ook gewoon wat gepraat met de andere geschiedenis docenten. Dit was heel 

interessant en het ging over typische onderwijs onderwerpen zoals de zin en onzin van 

fusies van scholen.  

 

V4 zevende lesuur 

Na een korte opening door Loek met een aantal mededelingen heb ik de klas meegenomen 

naar de mediatheek. We hebben daar gewerkt aan de praktische opdrachten. Er waren 

vragen over deelvragen en er waren vragen over informatiebronnen. Een paar jongens 

waren niet gemotiveerd om te werken. Ik heb in beperkte mate hier wat aan gedaan omdat ik 

ook aan de slag wilde met lln. die wel wilden werken en vragen hadden.  

 

V5 achtste lesuur: 

Tijdens dit lesuur hebben we een opdracht besproken over de oorlogen die de Romeinen 

uitgevochten hebben en een opdracht over de uitbreiding van het Romeinse territorium. Ik 

heb ervoor gekozen om de tekst als richtlijn te gebruiken en daarnaast een A4 met kaarten 

die de lln. bij hun opdracht moesten betrekken te gebruiken.  

De lln. moesten eerst de antwoorden kort met elkaar bespreken. 

Ik heb tijdens en direct na de bespreking geïnventariseerd waar vragen over waren.  

We doorliepen de tekst en keken of de beschreven gebeurtenissen terug te vinden waren op 

de kaarten. Over de Punische oorlogen heb ik meer informatie gegeven. Ik heb het verloop 

van beide oorlogen kort beschreven. Ook bij de oorlogen met de Germanen heb ik wat 

langer stil gestaan omdat dit van belang is bij de volgende vragen over o.a. de situatie in het 

huidige Nederland.  

Meerdere keren heb ik verwezen naar de vorige lessen.  

De interactie bevond zich in het eerste deel van de les. Toen waren de lln. aan het uitleggen 

aan elkaar. Het tweede gedeelte was er weinig interactie. Ik had het graag interactiever 

willen maken. Van de andere kant heb ik sterk het gevoel dat zeker door het uitval van 

lessen de afgelopen tijd en de werktijd tijdens het eerste lesuur de lln. dit klassikale gedeelte 

konden worden. Het nam ook onzekerheid over de eigen antwoorden weg.  

Van deze les werden de lln. enthousiast. Ik denk dat dit kwam omdat de lln. het gevoel kreeg 

greep te krijgen op de tekst en de andere materialen (de kaarten) waar hij mee aan de slag 



75 

 

moest. Mijn aanvullende informatie  gaf antwoorden op vragen die op basis van de 

beschikbare info beantwoord konden worden.  

’s Avonds heb ik via de telefoon verder gepraat met Joep over de verdeling , de 

samenwerking en waar ik gebleven was.   
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Voortgang organisatorische zaken/to-do-lijst: 

Lesuur 2 VWO 4 van Chantal Vlijm 

Doelstelling:  

-Antwoorden op opdrachten uit de studiewijzer doornemen aan de hand van het 

antwoordmodel op de vragen uit de studiewijzer.  

 

-Ik inventariseer hoe ver de groep is met het bespreken van de antwoorden uit de 

studiewijzer. Mijn verwachting is dat men nog niet bij vraag zes is.  

-Ik bespreek één vraag goed en dan geef ik de lln. tijd om aan de vragen te werken.  

Terwijl de lln. werken loop ik rond om hen te helpen.  

 

 

Lesuur 3 VWO 5 van Chantal Vlijm 

-Tijdens deze les kijken we de video over Constantijn de Grote verder af.  

-Leerlingen krijgen na afloop van de video tijd om hun opdrachten uit de studiewijzer af te 

maken. Ik ga ervan uit dat de laatste opdrachten tijdens de laatste twee lessen van Joep dan 

besproken kunnen worden.   

 

Voor deze les hebben we een lokaal met een beamer nodig. Dit moet ik nog bespreken 

met Loek. Anders moet ik de les aanpassen. 

Lesuur 7 VWO 4 van Loek Janssen 

Doelstelling:  

We bespreken vraag 8 uit de studiewijzer.  

-We bespreken het schema dat de leerlingen hebben gemaakt van de interne en externe 

factoren die bij hebben gedragen aan de ondergang van het Romeinse rijk. 

-We gebruiken een kaart van de Grote Volksverhuizingen om de tekst verder te bespreken. 

-Vragen worden evt. nog besproken. 

 

-We bekijken de powerpoint over de klassieke vormentaal. 
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-Als er tijd over is dan mogen de lln. nog aan de opdrachten werken. 

Reflectie gegeven lessen Roy van Eert 9 november 
 
De onderstaande punten zijn opgesteld volgens een format voorgesteld door Hanneke 
Tuithof. Daarna volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het 
verloop van iedere les. 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 9 november) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 
 In overleg met de docenten heb ik besloten om de opdrachten zo te verdelen over de lessen 

dat één opdracht per les centraal is komen te staan. Het mailen van antwoordmodellen naar 
de klassen waar ik les aan geef is toegestaan dus daar ga ik verder mee aan de slag.  
 
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwo-pilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 
 Met Loek Janssen heb ik een gesprek gehad over de documenten die ik in heb gestuurd 
voor de toets van V4 en V5. De tips die ik heb gekregen over het niveau, de vraagstelling en 
de ordening van de vragen ga ik gebruiken om tot een zo definitief mogelijk resultaat te 
komen.  
   
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 
Mijn kennis van bronnen  en de middelen die ik daarin zelf tot mijn beschikking heb (boeken) 
zet ik in. Ik gebruik de historische atlassen ook veel als leerbron. Verder gebruik ik veel 
informatie van internet. Ook daar haal ik kaarten vandaan. Ik had graag ook meer filmpjes 
willen gebruiken.  
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

Nu voer ik ook overleg met Joep Hermans over de afstemming van onze lessen. Er worden 
ideeën uitgewisseld en we communiceren natuurlijk over hoe we op elkaar aan moeten 
sluiten.  
 

Reflectie lessen 9 november 

H4 tweede lesuur: 

Het blijft moeilijk om aan deze klas les te geven. De klas is groot en druk. Een aantal 

kinderen wil steeds meer weten terwijl een aantal kinderen er zenuwachtig over is dat we 

niet alles af krijgen. Ik heb meegedeeld dat de praktische opdracht een week later ingeleverd 

mag worden. Dit werd gewaardeerd en dit gaf ook meer begrip voor het besluit dat er tijdens 

de lessen niet meer aan de praktische opdracht gewerkt kon worden. De vragen uit de 

studiewijzer staan nu centraal.  

Het gedrag van een aantal lln. zit op het randje van wat ik wel en niet wil tolereren. De lln. 

zijn voorzichtiger geworden na een aantal waarschuwingen maar het blijft voor mijn gevoel 

moeilijk in te spelen op de wensen van alle lln. in deze groep.  
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V5 derde lesuur: 

Tijdens deze les hebben we een aantal zaken uit opdracht 7 besproken en we hebben 

opdracht acht: de ondergang van het Romeinse rijk als gevolg van de Grote 

Volksverhuizingen besproken.  We hebben de gegevens uit de tekst besproken over de 

ondergang van het Romeinse Rijk.  Eerst moesten de lln. de vragen met elkaar bespreken. 

Daarna volgde een toevoeging door mij. Ik  was veel aan het woord. Er waren ook vragen. 

Tegen het einde van de les zag ik dat de lln. moeite kregen zich te concentreren. 

Tussen het derde en zevende lesuur  

Met Loek heb ik het gehad over de toets. De tussentijdse beoordeling heeft nog niet 

plaatsgevonden omdat hij eerst de indicatoren wilde bestuderen.  

V4 zevende lesuur 

Tijdens dit lesuur ben ik met de groep van Loek naar de mediatheek gegaan. Ik heb hen 

geholpen met hun praktische opdracht. Ik heb de lln. deze keer met name geholpen met het 

vinden van geschikte literatuur in de mediatheek. Ik had deze keer niet mijn eigen collectie 

bruikbare boeken bij me.  

Een aantal jongens was minder serieus bezig. Eén van de jongens mocht geen computer 

meer gebruiken omdat hij niet met de les bezig was.  

V5 achtste lesuur: 

We zijn verder gegaan met de bespreking van vraag acht. Daarna kregen de lln. tijd om nog 

circa 15 te werken aan de volgende vragen. Hier heb ik voor gekozen omdat de concentratie 

gedurende dit lesuur toch wat minder was. Ik was ook door mijn goed voorbereide lesstof 

heen. Het leek me dan beter het stokje weer door te geven aan Joep. Verder is tot nu toe 

mijn ervaring dat tijdens het werken aan de vragen de lln. met meer vragen komen dan 

wanneer we het klassikaal behandelen. Dit levert ook nuttige gesprekken op.  
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Reflectie gegeven lessen 16 november 

De onderstaande punten zijn volgens een format voorgesteld door Hanneke Tuithof. Daarna 
volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het verloop van iedere 
les. 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 9 november) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 

Op vakdidactisch gebied heb ik gewerkt met andere leermiddelen namelijk een documentaire 
en een powerpoint presentatie. Hier had ik nog geen gebruik van gemaakt tijdens mijn 
lessen.  Het leek me belangrijk dat de lln. ook meer beelden zouden zien van het tijdvak. 
Daarnaast is er nu de mogelijkheid ontstaan om bij twee klassen meer tijd voor onderwerpen 
te nemen.  
 
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 
Het werken aan de toets blijft op dit moment op vakdidactisch gebied de grootste uitdaging. 
De wijze waarop ik de lessen vormgeef wisselt. Gesprekken met docenten tussen de lessen 
door zijn ook interessant. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen stijl. De één gebruikt veel 
powerpoints. De ander gebruikt veel film. Waarschijnlijk zit er ook verschil in de wijze waarop 
mensen met film en documentaires omgaan. Tijdens mijn eerste stagedagen in het vorige 
studiejaar heb ik gezien dat zowel Thieu als Loek korte fragmenten gebruiken en dan 
informatie toevoegen. 
 
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 

De serie Rise and Fall of the Roman Empire en delen van de powerpoints van Histoforum 
bleken een goede aanvulling te zijn op het materiaal dat al gebruikt werd. De serie kende ik 
al en van de site van Histoforum had. Het is me gelukt dit op een nuttige wijze in te zetten en 
daarmee het totaalaanbod aan beeldvormers over de tijd van de Grieken en de Romeinen te 
verrijken.   
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

Met name de oefening in het opstellen van een toets is nieuw. Ik heb ook strenger op 

moeten treden dan ik de afgelopen jaren gewend was.  
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Reflectie lessen 16 november 

H4 tweede lesuur: 

Tijdens deze les hebben we een vraag uit de studiewijzer besproken. Ik ben verder gegaan 

waar Joep gebleven was. Daarnaast heb ik een powerpoint over de klassieke vormentaal 

gebruikt. De leerlingen willen graag dat deze zaken op de elo gezet worden. Dat lijkt me ook 

een goed idee dus dat ga ik ook doen.  

Eén lln. die me al veel vaker had onderbroken tijdens het lesgeven heb ik na twee 

waarschuwingen uit de les gezet. Dit had ik veel eerder moeten doen. Ik heb in de klas te 

vaak gewaarschuwd en ik heb te lang geaarzeld met  serieuzere maatregelen tegen 

ongewenst gedrag. De lln. was het niet eens met haar verwijdering uit de les. Ik heb laat op 

de middag een briefje in het postvak van de conrector gedaan. Vlak daarna sprak ik hem en 

heb ik met hem de situatie besproken. Hij stelde ook relevante vragen als: was ze onbeleefd 

of stelde ze vragen over de inhoud?  

De conrector bood aan nog eens met de lln. en twee andere lln. te praten. Het ging vnl. om 

het trekken van aandacht in de klas en het verstoren van de les. Ik voel me hierdoor 

gesteund door de organisatie en dat is prettig. 

 

De volgende les ga ik proberen zo vorm te geven dat  

V5 derde lesuur: 

Gedurende dit lesuur hebben we de powerpoint over de klassieke vormentaal doorgenomen 

en ik heb de tekst over Romeins Nijmegen met de lln. doorgenomen. Ik heb tussen de 

powerpoint over de klassieke vormentaal en de tekst een overgang gecreëerd door a.d.h.v. 

beelden van altaren van de Nehalennia Tempel uit Zeeland en info over de Tempel van 

Empel vlakbij den Bosch duidelijk te maken dat de Romeinen zich aanpasten aan lokale 

gebruiken en cultussen maar dat zij deze wel romaniseerden. Het altaar uit Zeeland is dan 

ook een voorbeeld waarin de klassieke vormentaal duidelijk te zien is.  

Tussen het derde en zevende lesuur  

Met Loek heb ik overleg gehad over de toets. We hebben afgesproken dat ik de toets voor 

donderdag af heb op basis van de aanwijzingen die ik vandaag heb gekregen. We hebben 

het ook gehad over de lessen na de toets. Ik loop dan nog twee maandagen stage. De 

eerste maandag ga ik met de V4‟s van Chantal en Loek de praktische opdracht 

nabespreken. Met V5 bespreek ik de toets.  

Het voorstel aan Joep is dat hij de twee V4 klassen nakijkt en dat ik de V5 groep nakijk. De 

praktische opdrachten van V4 kijk ik ook na.  

Ik heb ook mijn tussentijdse beoordeling gehad. Ik had geen officieel formulier kunnen 

vinden. In overleg met Loek hebben we de competenties van de opleiding gebruikt. Loek 

heeft aangegeven hoe hij me beoordeeld heeft. Hij gaf aan dat de beperkingen in hoogte van 

de beoordeling erin zaten dat ik vaak niet de kans had om op niveau vier of soms drie te 
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functioneren omdat het daar over taken ging waar ik door mijn stage van één dag niet aan 

toe kon komen. Alle beoordelingen waren twee of hoger. Dit document is getekend door 

Loek en in mijn bezit. Ik ga nog actie ondernemen om het officiële formulier te bemachtigen. 

Zodat we het correct in kunnen vullen.  

Tijdens de inloop voor het zevende lesuur stond een groep leerlingen uit de middenbouw 

voor het lokaal te wachten. Een vrij grote, zware jongen pakte een kleinere jongen met één 

hand bij de keel en pakte hem met een andere hand bij de arm of bij zijn romp en drukte hem 

tegen de muur omhoog. Voor zover ik het heb kunnen zien kwam de jongen met zijn voeten 

van de vloer. Ik greep in door de jongen te zeggen dat hij onmiddellijk los moest laten.  

De jongen liet los maar reageerde ook met “Ik ben geen mongool ofzo!”. Twee meter 

verderop was ook een soort lompe stoeipartij gaande. Ik besloot geen straf hieraan te 

verbinden eigenlijk omdat ik al een leerling weg had gestuurd naar een conrector die ik nog 

nooit gesproken had.  

Inmiddels heb ik wel de conrector gesproken. Ik wil nog graag met hem of met de docenten 

van geschiedenis bespreken wat de regels over stoeien/intimidatie/vechten e.d zijn. Achteraf 

heb ik er spijt van dat ik er niet meteen werk van heb gemaakt. Het kwam op mij vrij ernstig 

over en ik denk dat het slachtoffer zich onveilig voelt met zo‟n klasgenoot.  

V4 zevende lesuur 

Tijdens dit lesuur waren de lln. druk. Het had waarschijnlijk te maken met een schoolfeest 

dat in het weekend plaats had gevonden. De lln. moesten werken aan de opdracht uit de 

studiewijzer over de ondergang van het Romeinse rijk en ik heb ze geholpen. Daarnaast 

moesten ze de problemen of bedreigingen die een invloed hadden op de ondergang van het 

Romeinse rijk indelen in een schema waarbij onderscheid gemaakt moest worden in interne 

en externe bedreigingen. Er moest een verdere onderverdeling gemaakt worden tussen 

politiek en militaire, culturele en economische bedreigingen en problemen.  

Ik heb de lln. beter in het gareel gekregen door aan te kondigen dat ik aan het einde van de 

les ging controleren hoeveel ze af hadden. Ik denk dat dit een goede standaard maatregel 

wanneer er tijdens de les aan opdrachten gewerkt wordt.  

V5 achtste lesuur: 

We hebben een aflevering van de serie „Rise and fall of the Roman empire‟ gekeken. De 

afgelopen weken is het gelukt de gemiste lessen in te halen. We liggen dan ook weer goed 

op schema. Er was dus ook tijd voor deze documentaire. Het kwam ook goed uit omdat het 

hier om het achtste lesuur na een gymles gaat. De serie geeft een beeld van het Romeinse 

rijk in de laat-Romeinse tijd en gaat specifiek over de carriere van Constantijn. Zijn 

verstandhouding met christenen komt aan bod. Er is ook een rol weggelegd voor Lactantius.  

De serie bevat toch nog wel wat schokkende beelden. Ik twijfel of ik deze scenes over had 

moeten slaan.  

 

Nog doen: 
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-Ik moet nog materialen op de elo zetten. 

-Schema‟s voor een eerder gemaakte opdracht door v4 van Loek nog teruggeven 

-Praktische opdrachten nakijken.  

-Ik moet de toets nog maken en hier moet ik nog antwoordmodellen voor maken.  

-Materiaal voor de herkansing moet op een later tijdstip nog aangeleverd worden.  

-Bespreken met Loek die inmiddels de serie ook gekeken heeft of hij de beelden te 

schokkend vindt? 

-Bespreken wat de regels zijn m.b.t. misstanden/misdragingen op de gang. 
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Lesvoorbereiding 23 november 

Lesuur 8 VWO 5 van Chantal Vlijm 

Doelstelling: 

-Beelden vormen  bij de bestudeerde teksten. 

-Vraag 8 uit de studiewijzer via de bron van een televisieserie bestuderen.  

 

Materiaal: 

De serie Rise and fall of the roman empire  

 

We bekijken de aflevering van Rise and fall of the Roman empire over de val van het 

Romeinse rijk. Ik probeer de aflevering zo in te korten dat hij één les duurt en dat ik ter 

introductie een link kan leggen met de teksten en de opdrachten uit de studiewijzer. Dit is 

tevens een stuk afsluiting van dit thema. Volgende week is de toets. 
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Reflectie gegeven lessen 23 november 

De onderstaande punten zijn volgens een format voorgesteld door Hanneke Tuithof. Daarna 
volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het verloop van iedere 
les. 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 23 november) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 

De belangrijkste keuze die ik heb gemaakt is het besluit om een verfilming van de 
geschiedenis van het Romeinse rijk te laten zien uit serie Rise and Fall of Rome te laten 
zien. Deze heb ik gekoppeld aan de tekst die bestudeerd moet worden.  
 
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 

M.b.t. de totstandkoming van de toets heb ik veel overleg gehad met meerdere collega‟s. Het 
antwoordmodel moet ik nog ontwikkelen. Dit gaat denk ik ook nog tot overleg leiden. 
Daarnaast ga ik overleg plegen over de beoordeling van de praktische opdrachten. 
 Het overleg over de beoordeling van de praktische opdracht gaat tot verdere inzichten 
leiden. Verder heb ik overleg met Joep Hermans. Hij is een vervanger maar via hem krijg ik 
ook een beeld van een stijl van lesgeven.  
 
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 

Gedurende deze week heb ik voor mijn gevoel weinig vernieuwends voor mezelf gedaan 
naast het werk aan de toets.  
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

Ik heb geoefend in het werken volgens een format dat voor mij onbekend was.  
  
Reflectie lessen 23 november 

H4 tweede lesuur: 

Het blijft pittig met deze groep. De belangen van de lln. lopen sterk uiteen. Om eerlijk te zijn 

heb ik een hekel gekregen aan een aantal lln. in deze klas. Ik denk dat ik niet streng genoeg 

ben geweest tegen deze klas. Als ik nog ooit een middelbare schoolklas voor mijn neus krijg 

waar ik lange tijd aan les moet geven dan wil ik eerst precies weten wat de regels zijn m.b.t. 

strafwerk. Ik zou dan zeker sneller straf geven. Verder denk ik dat het belangrijk is dat in 

deze groep lln. zich sociaal gezien niet te sterk voelen. Nu zitten vriendinnen bij elkaar en dat 

versterkt de onrust.  

 

 

V5 derde lesuur: 

Deze les verliep okay. Dit is een klas waar uitstekend mee te werken viel. Van de ene kant 

ben ik tevreden over de verfilmingen omdat ze de periode ook met beelden tot leven wekken. 

Een documentaire met een hogere informatiedichtheid zouden ze ook aankunnen. Van de 
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andere kant vraag ik het me wel af of juist deze dramatisering niet ook bij veel lln. beklijft als 

het gaat om het onthouden van de verbanden tussen een aantal gebeurtenissen zoals bijv. : 

-Constantijn gebruikt christelijke symbolen tijdens de slag bij de Milvische brug,  

-Constantijn staat in contact met Lactantius de christelijke schrijver die ook één van de 

belangrijkste bronnen over Constantijn is, 

- Constantijn rekent af met zijn bondgenoten en wordt allleenheerser,  

-Constantijn zoekt steeds meer toenadering tot het christendom.   

Tussen het derde en zevende lesuur  

 

V4 zevende lesuur   

Met de V4 groep heb ik de antwoorden op de tekst over de ondergang van het Romeinse rijk 

doorgenomen. Het doornemen van de antwoorden verliep moeizaam. In de eerste instantie 

moest er een schema worden besproken over interne en externe factoren. Dit schema heb ik 

besproken en ik heb het met de lln. ingevuld en hen dus laten reageren. Dit leverde veel 

rumoer en onrust op. Weinig lln. waren geneigd te reageren  en dit  leverde trage reacties 

op. Door deze trage reacties werd het onrustig.  

Na twintig minuten heb ik de lln. verder laten werken aan hun opdrachten. Dit leverde in 

beperkte mate activiteit op. De lln. waren moeilijk vooruit te branden. Tijdens dit gedeelte van 

de les was Loek afwezig. Bij deze groep is Loek ook regelmatig aanwezig geweest.  

V5 achtste lesuur: 

We hebben een aflevering van Rise and Fall of the Roman Empire over de val van het West-

Romeinse rijk bekeken. Tijdens de les heb ik ook met de groep de passages uit de tekst die 

bestudeerd moet worden erbij gepakt die over dit deel van de Romeinse geschiedenis gaan. 

Dit heb ik gedaan om ervoor te zorgen dat er een link gelegd wordt tussen de belangrijkste 

leerbron voor de lln. namelijk de bundel met teksten en de film/documentaire die we gingen 

bekijken. 

Na wat geklungel met de dvd speler verliep deze les volgens plan. 

 

Nog doen: 

-Materiaal voor de herkansing moet op een later tijdstip nog aangeleverd worden.  

-Bespreken met Loek die inmiddels de serie ook gekeken heeft of hij de beelden te 

schokkend vindt? Is inmiddels gebeurd. Loek had de indruk dat de serie te traag was en 

daardoor niet interessant genoeg.  

-Bespreken wat de regels zijn m.b.t. misstanden/misdragingen op de gang. Hier heb ik het 

nog niet over gehad.  
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-Toets op stick zetten voor lln. met handicap. Is gebeurd.   

-Praktische opdrachten nakijken. Is gebeurd maar moet nog besproken worden. 

 

  



87 

 

Reflectie gegeven lessen 30 november 

De onderstaande punten zijn volgens een format voorgesteld door Hanneke Tuithof. Daarna 
volgt een meer algemene reflectie op de lessen waarin ik terugkijk op het verloop van iedere 
les. 
 
Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 30 november) 
op vakdidactisch gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor?  

-In de week voor 30 november ben ik bezig geweest met het antwoordmodel voor de toets. 
In de eerste instantie wilde ik het antwoordmodel zo maken dat het zoveel mogelijk van de 
mogelijke antwoorden bevatte die door lln. gegeven konden worden. Ik wilde het aan iedere 
beoordelende docent zelf overlaten om te bepalen hoeveel van de te behalen punten 
toegekend zouden worden.  
Een dag later besloot ik dat dit waarschijnlijk ongebruikelijk was en heb ik de mogelijke 
antwoorden toch verdeel in delen waar punten mee gescoord kunnen worden zodat iedereen 
die de toets nakijkt op gelijkwaardigere wijze punten geeft voor resultaten.  
Hier heb ik positieve reacties op gehad en enkele aanpassingen m.b.t. de verdeling van de 
punten.  
 
-In de aanloop van de week heb ik ook een blunder gemaakt waar ik me behoorlijk rot over 
heb gevoeld. De afgelopen weken hebben meerdere lln. gevraagd of ze het antwoordmodel 
dat ik gebruikte mochten hebben. Ik heb gezegd dat ik ze dit nog zou sturen. Het 
antwoordmodel was oorspronkelijk hier niet voor bedoeld en ik was er dan ook niet zeker van 
of het als tekst wel goed genoeg was om aan de lln. te geven en dus op internet te laten 
circuleren. Daarnaast lukte het me niet om het via de nsg elo of webmail te versturen.  Door 
deze twijfel ben ik gaan uitstellen. Daarnaast had ik het werk aan het antwoordmodel voor de 
toets. Hierdoor ging ik twijfelen en heb ik tot in het weekend gedacht dat het beter was om 
het antwoordmodel te laten zitten. Toen kwamen er echter reacties waaruit bleek dat veel lln. 
er inmiddels op rekenden en daardoor heb ik het uiteindelijk wel gestuurd. Toen was het 
echter voor de V4 klas te laat verstuurd en dit leverde verontwaardigde reacties op van lln. 
die terecht waren. Ik had al veel eerder het antwoordmodel moeten versturen en er duidelijk 
bij moeten zeggen dat het om aantekeningen ging die ze mochten gebruiken. Ik had sneller 
om hulp moeten vragen aan collega‟s of mensen van ict over de wijze van versturen van 
documenten aan groepen.. 
 
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 
Tijdens deze stagedag heb ik gesurveilleerd bij twee brugklassen. Ik heb dus geen lessen 
gegeven. Het surveilleren was overigens wel interessant omdat ik tijdens deze stage nog 
geen brugklassen tegen was gekomen. Ook interessant was de locatie. NSG heeft een 
speciaal brugklasgebouw wat qua sfeer tussen een middelbare school en een basisschool in 
zit. Het kwam op mij gezellig over en het leek mij een goede keuze om op deze wijze de 
overgang minder groot te maken. Dit was de eerste toetsweek voor deze lln. dus ik ben 
voorzichtig te werk gegaan m.b.t. het toezicht. Twee kinderen heb ik aangesproken achteraf 
op gedrag dat veel op afkijken leek. Ik heb voor de insteek gekozen dat ik ze erop heb 
gewezen dat ze niet de schijn moeten wekken van afkijken.  
 
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 

Ik heb ervaring met het opstellen en afnemen van toetsen. Dit type toets heb ik de afelopen 
jaren niet vaak opgesteld waardoor dit een behoorlijke uitdaging was. 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

Het bovenstaande. 
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Lesvoorbereiding 14 december 

Vooraf:- Controleren of de mediatheek gereserveerd is. 

-De praktische opdracht printen. 

-Lesuur 2 VWO 4 van Chantal VlijmDoelstelling:  

-De lln. feedback geven op hun werkstukken. 

Materialen: 

-Praktische opdrachten. 

-Prints van werkstukken (liggen in mijn postvak of in het postvak van Loek). 

-Instructie praktische opdracht voor de komende periode. 

Werkwijze: 

-Ik deel de beoordelingen van de praktische opdracht uit.  

-We gaan naar de mediatheek.  

-We gaan naar de mediatheek en gaan daar aan de slag met de praktische opdracht.  

-Opdracht voor de volgende les: 

Verder werken aan de praktische opdracht. 
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Lesuur 3 VWO 5 van Chantal Vlijm 

Doelstelling: De toets bespreken en opstarten met de praktische opdracht. Materiaal:  

-De toetsen van de lln.  

-De antwoordmodellen. 

-Een print van de praktische opdracht.  

-Toets uitdelen. 

-Bespreken met studenten die dit willen bespreken. Studenten die de toets niet willen 

bespreken of daar klaar mee zijn mogen in de mediatheek aan de slag met de praktische 

opdracht. De toets moet dan natuurlijk wel teruggegeven worden.  

-ik leg alle relevante reacties waar ik nog iets mee moet doen vast. Als alles besproken is 

dan ga ik naar de mediatheek om te controleren of iedereen aan het werk is. Waar mogelijk 

help ik de lln. Ik ga hen i.i.g. vragen in de startfase van hun praktische opdracht te zoeken 

naar literatuur in de mediatheek. Dit doe ik om te voorkomen dat men alleen met internet 

werkt.   

Tussen lesuur 3 en 7: 

-lesuur 3 en 4 bespreken. 

-Afspreken wat er in lesuur 7 moet gebeuren. 

 

-De tussenbeoordeling met Loek bespreken. 

-De eindbeoordeling met Loek bespreken. 

-Mijn verzamelde materialen bespreken. 

-Afspraken maken m.b.t. de beoordeling en het indienen van de beoordelingen bij IVLOS. 

 

Lesuur 7 VWO 4 van Loek Janssen 

Doelstelling:  

-De lln. feedback geven op hun werkstukken. 

 

Materialen: 

-Praktische opdrachten. 

-Prints van werkstukken (liggen in mijn postvak of in het postvak van Loek). 
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-Instructie praktische opdracht voor de komende periode. 

 

Werkwijze: 

-Ik deel de beoordelingen van de praktische opdracht uit.  

-We gaan naar de mediatheek.  

-We gaan naar de mediatheek en gaan daar aan de slag met de praktische opdracht.  

-Opdracht voor de volgende les: 

Verder werken aan de praktische opdracht. 

Lesuur 8 VWO 5 van Chantal Vlijm 

Doelstelling: 

De lln. werken aan de praktische opdracht.  

Materiaal: 

We starten in het lokaal. Ik neem de aanwezigheid op.  

De lln. gaan in de mediatheek aan de slag. Ik vraag van hen dat ze inventariseren welke 

boeken uit de mediatheek relevante informatie opleveren voor hun praktische opdracht. Ze 

moeten minimaal drie titels vinden. 
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Reflectie gegeven lessen 14 december 
 
 Wat is de belangrijkste keuze die ik in de afgelopen periode (week van 18 december) 
op vakdidactische gebied heb gemaakt t.a.v. de lessen op het vwo? Wat waren daar de 
redenen/argumenten voor? 
 
2) Hoe maak ik me de werkwijze en het gedachtegoed t.a.v. de vwopilot van de sectie 
eigen? Wat heb ik daar afgelopen periode concreet aan gedaan en voor gedaan? 

Deze dag stond in het teken van de inzage in toetsen en praktische opdrachten. Het was 
weer een interessante kennismaking met de potentiële assertiviteit van de middelbare 
scholier. De lln. kwamen met allerlei argumenten. Ik ben over alles serieus in overleg gegaan 
op individueel niveau. De rest van de lln. was bezig met den nieuwe opdrachten of ze waren 
de toets nog aan het inzien.  
 
3) Wat zet ik in aan eigen kwaliteiten en kennis om vorm te geven aan het 
pilotprogramma op het vwo? 
Ik neem iedere reactie van leerlingen serieus en ik ben bereid de discussie aan te gaan 
omdat ik denk dat dit een nuttige leerervaring is voor de lln. De inzage kon de lln. echt iets 
opleveren en het was dan ook motiverend de antwoordmodellen goed te bestuderen en te 
kijken wat het eigen antwoord was.   
Van de andere kant komt er ook een keer een eind aan de mate waarin je in discussie met 
elkaar kan blijven. Ik heb de wijzigingen van beoordelingen ingevoerd in het 
registratiesysteem.  
 
4) Wat heb ik in de afgelopen periode aan eigen leeractiviteiten ondernomen of geleerd 
omdat dat nodig was voor mijn functioneren in de vwo-pilot-klassen?  

De discussie over de beoordeling was interessant voor mij omdat ik toen meer duidelijkheid 
kreeg over de wijze waarop lln. met een docent onderhandelen.  
  
Reflectie lessen 14 december 

H4 tweede lesuur: 

De beoordeling van de praktische opdrachten is besproken. Met name de beoordeling van 

de powerpoints leverde reacties op. Met name bij de powerpoints heb ik de beoordelingen bij 

een aantal groepjes naar boven bijgesteld.  

V5 derde lesuur: 

We hebben de toets besproken. Ik was vnl. met individuele lln. in overleg. Eén lln. heeft 

d.m.v. het zetten van een pijl volgens mij geprobeerd een fout tijdens de inzage te 

corrigeren.  
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Tussen het derde en zevende lesuur  

Met Loek heb ik overleg gehad over de wijziging van de beoordelingen. Overleg  met Joep. 

Daarnaast hebben we het gehad over een bijdrage van mij m.b..t de herziening van het blok 

over Grieken en Romeinen.  

V4 zevende lesuur 

Tijdens deze les en de nasleep van de les is er zoveel ter sprake gekomen m.b.t. inzage dat 

ik niet doorhad dat het achtste lesuur begonnen was. Daardoor ben ik de V5 klas 

misgelopen. Erg jammer. Met een groep uit V4 die een onvoldoende hadden voor de 

praktische opdrachten zijn nu afspraken gemaakt waardoor ze dit kunnen herkansen.   

V5 achtste lesuur: 

Deze les is dus niet doorgegaan omdat ik niet op tijd ter plaatse was.  

Nog doen: 

-V4 en V5 klassen bedanken op maandag 4 januari.  

-Eindbeoordeling op maandag 4 januari.  
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-Ondersteunende documenten 

-Dit is een overgetypte versie van de praktische opdracht. Ik had de originele versie niet 
digitaal.  
 
Een eerste praktische opdracht in VWO 4 voor het vak geschiedenis 
 
Tijdens de eerste praktische opdracht in de tweede fase voor het vak geschiedenis houden 
we ons bezig met het tweede van de tien tijdvakken, de Oudheid. Onze aandacht gaat uit 
naar de aspecten 5 tot en met 8. Deze aspecten, met bijbehorende begrippen, hebben 
allemaal betrekking op de tijd van de Romeinen, dus van ongeveer  500 v. Chr. tot ongeveer 
500 na. Chr. Aan het einde van deze praktische opdracht heeft ieder groepje (van maximaal 
vier) leerlingen een kort verslag gemaakt van hun uitwerking van een van de vier aspecten 
en een powerpoint-presentatie in het Engels samengesteld, die maximaal tien minuten mag 
gaan duren. In principe zullen de presentaties gepresenteerd worden aan de 
geschiedenisleerlingen van het Konrad Adenauer Gymnasium in Kleef. Die leerlingen zijn 
met eenzelfde project bezig en ook zij presenteren hun resultaten door middel van een 
powerpointpresentatie.  
 

1. De start 
Nadat de vier aspecten onder alle leerlingen zijn verdeeld, gaat ieder groepje eerst 
het aspect (met de bijbehorende begrippen), onder  eigen woorden brengen. Wat 
wordt met het aspect bedoeld, welke basisinformatie heb je nodig om het aspect 
duidelijk te maken? Deze informatie omvat maximaal een kantje. 
 

2. Het vervolg 
Vervolgens gaat ieder groepje het aspect op zijn eigen wijze uitwerken; op papier en 
door middel van een powerpoint-presentatie. Bij elk aspect horen enkele 
deeluitwerkingen, hoe jullie die gaan uitwerken is volledig vrij. Wel moet er bij elke 
uitwerking een link worden gelegd  met het heden: op welke wijze hebben wij er nu 
nog mee te maken? De thema‟s van de uitwerkingen zijn de volgende: 
 
Aspect 5: Klassieke vormentaal 

- de klassieke kunst / het klassieke mensbeeld 
-  de klassieke architectuur 

 
Aspect 6: Groei van het Romeins imperium 

- Het Romeinse leger 
- Romeinse invloeden in de door de hen veroverde gebieden: de economie, het 

transport, munten enz.  
 

Aspect 7: Confrontatie tussen de Romeinen en de Germanen 
- Romeinen en Germanen: samenwerking of strijd 
- De Germaanse cultuur 

 
Aspect 8: De eerste monotheïstische godsdiensten 

- de Romeinse religieuze cultuur 
- de christelijke cultuur in het Romeinse rijk: van vervolging tot staatsgodsdienst 

 
3. Tijdsplanning en beoordeling 

 
We beginnen met deze praktische opdracht in week 42. Vanaf de start tot het einde worden 
alle geschiedenislessen in de week aan de opdracht besteed, in de meeste gevallen in de 
mediatheek. In week 46 moet het gehele project klaar zijn. Je hebt dan het volgende 
ingeleverd:  
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1. De omschrijving van het aspect en de bijbehorende begrippen (telt een keer mee) 
2. De uitwerking van het aspect op papier, maximaal vier kantjes (telt twee keer mee) 
3. De powerpoint-presentatie over het uitgewerkte aspect (telt twee keer mee) 

 
Veel plezier met deze praktische opdracht! 

 
Roy van Eert 
Loek Janssen 
Chantal Vlijm 
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DE TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN 

  

INSTRUCTIE GESCHIEDENIS VWO 5     september – december 2009 

We vervolgen het geschiedenisprogramma in VWO 5 met een groot thema. We besteden 

aandacht aan de opkomst, bloei en het verval van Griekse stadstaten en het Romeinse rijk.  

Waarom aandacht voor de Griekse en Romeinse cultuur? 

De Griekse en Romeinse cultuur zijn van grote invloed geweest op de geschiedenis van 
Europa. Het begrip Europa is zelfs gebaseerd op een Griekse mythe. De stadstaten in het 
oude Griekenland van de achtste eeuw voor Christus bleken een goede voedingsbodem te 
zijn voor nieuwe politieke systemen, commerciële activiteiten, vooruitgang in 

wetenschappelijk opzicht en bloei in cultureel opzicht.  

De Romeinen hebben veel van de Griekse cultuur overgenomen en deze cultuur verspreid 
over Europa, Noord-Afrika en Azië. Ook onze stad Nijmegen is oorspronkelijk gesticht door 
de Romeinen. 

We hopen dat je gedurende dit thema geboeid raakt door deze periode en dat je oog gaat 
krijgen voor de wijze waarop onze cultuur gebaseerd is op het Griekse en Romeinse 
erfgoed. De eerste lessen zullen we besteden aan de geschiedenis van de Grieken. 
Vervolgens richten we ons op het Romeinse rijk. Feitelijk moet dat, deels, een herhaling zijn, 
maar hopelijk is het ook zo, dat je er door hier opnieuw aandacht aan te besteden, meer van 
begrijpt dan in de brugklas. Wat we gaan behandelen komt terug in het examen. We raden 
het je dan ook aan je antwoorden op de opdrachten, je aantekeningen en de uitgedeelde 
materialen goed te bewaren. Daarnaast is het nuttig een knipselmap aan te leggen met 
artikelen en andere bronnen die gaan over dit tijdvak. Tijdens de lessen zul je tips krijgen 

hoe je op diverse manieren je kennis verder uit kan breiden. 



96 

 

Opdrachten bij tijdvak 2: De tijd van Grieken en Romeinen 

De Griekse Beschaving  

 

1.Je beschrijft hoe de Griekse beschaving uit een groep kleine ruziënde staten zich 

ontwikkelde. Je legt daarbij uit hoe heldhaftig optreden, politieke experimenten en culturele 

prestaties een basis legden voor de westerse traditie. Je bespreekt ook de rol van Athene en 

Sparta in deze ontwikkeling. (Blz. 3-6). 

 

Begrippen: stadstaat, aristocratie, tirannie, democratie, Hellenen 

 

Het almachtige Rome  

2. Je legt uit hoe het bestuur van Rome was georganiseerd in de tijd van de republiek. 

(Blz. 7) 

Begrippen: patriciërs, plebejers, republiek, aristocraten, senaat, consuls, volksvergadering, 

volkstribunen.  

3. Je bespreekt de interne problemen waarmee de republiek te maken kreeg en die 
ertoe hebben geleid, dat er een burgeroorlog kwam met aan het einde de instelling van het 

keizerschap. (Blz. 8-10 ) 

Begrippen: proletariërs, populares, optimaten, dictator, burgeroorlog, triumviraat (eerste en 

tweede), keizer.  

4. Maak een beredeneerde tijdbalk van 300 v. Chr. tot 200 n. Chr. waarop je aangeeft welke 

oorlogen de Romeinen hebben uitgevochten. Gebruik o.a. de volgende begrippen: Imperium 

Romanum, Pax Romana, romanisering. (blz. 7-10) 

5. Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe 
het Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 voor Chr. tot 500 na Chr. Gebruik 
hiervoor kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen.  

 

6.  Je legt aan de hand van een kaart van Europa uit hoe de noordgrens van het 
Romeinse rijk vorm kreeg door de geografie van Europa en de confrontatie met de 
Germanen. Je verwerkt in je antwoord de Rijn, Donau, de slag bij het Teutoburgerwoud, de 
Limes, de Friezen, de Bataven. 
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7. Je legt uit hoe Romeinen dachten over Noord-Europa, Germanen, de mogelijkheden 
en beperkingen van dit gebied. Je legt ook uit wat de belangen van de Romeinen waren in 
Brittannië. Je legt uit hoe de romanisatie van het huidige Nederland ten zuiden van de Rijn 
vorm kreeg. (Blz. 13-14) 

 Rome: de ineenstorting in het westen  

8. Je bespreekt de ondergang van het West-Romeinse rijk. Wat waren de interne en 
externe problemen, die uiteindelijk zouden leiden tot de ondergang van het rijk in de vijfde 

eeuw? (Blz. 11-12) 

Begrippen: barbaren,Franken, Hunnen, Vandalen, Grote Volksverhuizing West-Romeinse 

rijk, Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk.  

9. Je kent het verhaal van de Romeinen in Nederland en in Nijmegen in het bijzonder. 
Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen uit die tijd, waarom kwamen de Romeinen hier, wat 

deden de Romeinen hier zoal en wat is er nu nog van terug te vinden? (Blz. 13-14) 

Begrippen: limes, castra, castellum, Germania Inferior.  

De Joden en de eerste christenen  

10. Je legt uit hoe de Joodse cultuur zich heeft ontwikkeld hoe het Joodse geloof is ontstaan 

en hoe het Joodse volk verhield tot de Romeinen. (Blz. 17) 

11 .Je legt uit hoe het christendom als godsdienst is ontstaan. Hierbij besteed je ook 

aandacht aan de opvattingen van het christendom en waarom juist het christendom voor vele 

mensen, met name de gewone mensen, zo aantrekkelijk was. (blz. 17- 20) 

12. Je bespreekt de houding van de Romeinse overheid tegenover de christenen. Je zult dan 

ontdekken, dat die houding in de loop der eeuwen verandert en voor die veranderingen kun 

jij de verklaringen geven. (Blz. 18-19) 

Begrippen hierbij zijn: eucharistie, diaken, bisschop, staatsreligie, concilie, heidens, klooster, 

paus.  
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Antwoorden Studiewijzer 

 

Beste leerlingen, 

 

Deze antwoorden kunnen van dienst zijn ter aanvulling op je eigen aantekeningen en 

antwoorden op de vragen uit de studiewijzer.  

Op verzoek van een aantal leerlingen stel ik dit ter beschikking ter aanvulling op de andere 

materialen.  

 

 

De Griekse Beschaving 

1. Je beschrijft hoe de Griekse beschaving uit een kleine groep kleine ruziënde staten 

zich ontwikkelde. Je legt daarbij uit hoe heldhaftig optreden, politieke experimenten en 

culturele een basis legden voor de westerse traditie. Je bespreekt ook de rol van 

Athene en Sparta in deze ontwikkeling. (blz. 3-6). 

Stadstaat: 

Een stadstaat is een staat bestaande uit een enkele stad met een eigen onafhankelijke 

rechtspraak, belastinginning, verdediging en buitenlandse diplomatie.Gewoonlijk liggen er 

nog wat buitengebieden omheen met wat dorpjes of gehuchten. Vaak woonde de 

meerderheid van de bevolking in deze dorpen, maar het bestuur was altijd in de stad 

geconcentreerd. In het begin van de geschiedenis waren dit de eerste politieke eenheden. 

Gewoonlijk begon het met een dorpje of nederzetting dat op een gunstige plaats lag wat 

betreft handel en transport. Dit was bijna altijd aan een kruispunt van handelswegen en 

rivieren. 

 

Aristocratie: 

Aristocratie (Grieks: ἀριζηοκραηία < ἀριζηεύς ("beste") + κραηεῖν ("heersen")) is een 

regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde 

aristocraten. De Griekse oorsprong van het woord suggereert de betekenis: geregeerd door 

de besten. 

Tirannie: 

Tiran (Grieks: ηύραννoς dat is koning, alleenheerser) was in het oude Griekenland de 

benaming voor een type alleenheerser dat aan de macht gekomen was niet door 

uitverkiezing en evenmin door erfrecht, maar door een staatsgreep, steunend op een 

lijfwacht of militie. Vooral in de 7e en 6e eeuw v.Chr. werden vele Griekse stadstaten door 

tirannen geregeerd. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(fiscaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie_(landsverdediging)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handel_(economie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsvorm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(titel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfwacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Militie
http://nl.wikipedia.org/wiki/7e_eeuw_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/6e_eeuw_v.Chr.
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Democratie: 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden 

δῆμος (dèmos), "volk" en κραηέω (krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk 

"volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals bijvoorbeeld in 
Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en 

Nederland. 

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de 
(minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het 
menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is 
(zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) 
dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of 
beslissingen te nemen. Het implementeren van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet 
eenvoudig en kent vele aspecten. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsvorm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsideaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_Verklaring_van_de_Rechten_van_de_Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Implementeren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
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Hellenen:Grieken (Grieks: Έλληνες‚ Éllines) zijn de inwoners van Griekenland en de 

Republiek Cyprus, heden of in de Griekse oudheid. Een andere naam voor de Grieken in de 

oudheid is Hellenen of oude Grieken. 

De Grieken zijn een Indo-Europees volk dat in het tweede millennium v.Chr. vanuit midden-
Europa naar het Helleense schiereiland trok. In verschillende golven, Myceners, Ioniërs en 
Doriërs, bezetten deze streken waarbij ze gedeeltelijk de oorspronkelijke bevolking opnamen 
in hun stammen. De oude Grieken waren onderling zeer verscheiden op vlak van politiek, 
maar religie, kunst, taal en traditie waren bindende factoren tussen de verschillende 

gebieden 

 

Oligarchie: 

Bij een oligarchie (Oudgrieks : ολιγος (oligos) = weinig en αρχειν (archein) = heersen) is de 

macht in handen van enkelen uit een bevoorrechte klasse (zoals edelen, regenten, 

priesters). In een oligarchie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van deze 

kleine elite. Het is een van de drie staatsvormen beschreven door Aristoteles, die de 

oligarchie identificeert als de 'slechte' variant van aristocratie. 

 

2. Je legt uit hoe het bestuur van Rome was georganiseerd in de tijd van de republiek. 

(blz. 7) 

Begrippen:  

Patriciërs: patricii is afgeleid van patres, „vaderen‟, dat wil zeggen: familiehoofden. De 

patriciërs waren oorspronkelijk die familiehoofden die de senaatszetels bezetten, en hun 

verwanten. Patriciërs leverden bijna alle senatoren en de consuls en sloten zich af van het 

plebs.  

Plebejers: de plebs waren alle niet-patriciërs. Deze groep was niet homogeen en 

vertegenwoordigde alle sociaal-economische geledingen van de maatschappij.  

Republiek: 

Aristocraten: 

Senaat: raad van oudsten, later meer een raad van voornaamsten.  

Consuls:In het Romeinse republikeinse rechtssysteem waren er twee consuls die vrijwel 

altijd afkomstig waren uit het patriciaat.  

Volksvergadering: Het concilium plebis of de vergadering van de plebejers.  

Volkstribunen: twee door de volksvergadering gekozen vertegenwoordigers van deze 

volksvergadering.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyprus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indo-Europeanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Myceners
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ioni%C3%ABrs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dori%C3%ABrs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsvorm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristocratie
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Kort antwoord: 

In 510 voor Christus werd Tarquinius Superbus afgezet. De Romeinen richtten een republiek 

op. Patriciërs leverden leden van de senaat. Deze patriciërs leverden bijna altijd de twee 

consuls die door de volksvergadering gekozen werden. De volksvergadering werd 

vertegenwoordigd door twee volkstribunen.  

Via overleg werden de meeste besluiten genomen maar er waren ook veel spanningen. 

Ambitieuze politici zoals de Gracchen probeerden de besluitvorming door de senaat te 

omzeilen via de volksvergadering. Er was veel concurrentiestrijd onder de patriciërs om de 

magistraten. Ook plebejers wilden toegang tot de magistraten en zij probeerden dan ook de 

macht van de volksvergadering uit te breiden met wisselend succes.  

 

 

 

 

Lang antwoord: 

-Voor 510 v.Chr had Rome waarschijnlijk een rex, een raad van oudsten of senatus en een 

vergadering van bewapende mannen. Koningen probeerden met wisselend succes macht 

naar zich toe te trekken en dit leverde spanningen op met de aristocraten.  

-Binnen families had een pater familias absolute macht over zijn vrouw, kinderen en slaven.  

De patres waren verwant en vormden samen een gens. Alle gentes  (familienamen) samen 

vormden de Populus Romanus.  

Er was ook een groep van cliënten die aan een pater familias verbonden was die hun 

patronus was.  

-In 510 v.Chr verdreven de Romeinen hun laatste koning, Tarquinius Superbus, en stichtten 

een republiek.  

 

De senaat en de volksvergadering waren de belangrijkste politieke organen. 

De senaat koos twee consuls en bevatte driehonderd leden. 

 

Gedurende de vijfde en vierde eeuw was er een standenstrijd tussen patriciërs en plebejers.  

De plebejers wilden ook toegang tot de senaat en de magistraturen als consul, quaestor 

(beheerders van o.a staatsgelden en proviand). Arme plebejers eisten land en verlichting van 

schulden. Alle plebejers sloten zich aanéén en belegden een eigen vergadering, het 
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concilium plebis, en kozen jaarlijks eigen politieke leiders. Dit werden tien tribuni plebis, of 

volkstribunen.   

Van de vijfde tot derde eeuw werd het machtsmonopolie van de patriciërs langzaam 

afgebroken. 

-Eerste jaren vijfde eeuw:erkenning van de onschendbaarheid van de volkstribunen. 

-450 v. Chr. Optekening van de wet in de Wet van de Twaalf Tafelen.  

-Opheffing huwelijksverbod tussen patriciërs en plebejers.  

-420 v.Chr Toelating van plebejers tot het ambt van quaestor en militaire tribuun. 

-367 v.Chr Toelating van plebejers tot het consulaat.  

-367-317 v.Chr Een nieuwe klasse van patriciërs en rijke plebejers ontstond. De nobilitas. De 

leden heetten de nobiles.  

-Eind derde eeuw: plebiscitas of volksbesluiten van het concilium plebis waren rechtsgeldig. 

De nobilitas beheerste toen inmiddels de volksvergadering.  

-Arme plebejers werden tevreden gesteld met afschaffing van schuldslavernij, 

schuldverlichting, verdeling van land uit nieuw veroverde gebieden en garantie van 

rechtsbescherming. Expansie leverde dus middelen op om ook de plebejers tevreden te 

houden. 
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3. Je bespreekt de interne problemen waarmee de republiek te maken kreeg en die 

ertoe hebben geleid, dat er een burgeroorlog kwam met aan het einde de instelling van 

het keizerschap. (blz. 8-10) 

Begrippen: 

Proletariërs: de letterlijke betekenis is: degenen die alleen kinderen hebben.  

Populares: politici, meestal senatoren die d.m.v. een aansprekend programma en 

demagogie de volksvergadering voor zich proberen te winnen en zo proberen de senaat 

buiten spel te zetten. 

Optimaten: meestal senatoren die de macht aan de senaat willen laten.  

Dictator: o.a. Sulla en Caesar waren dictator. Caesar was deels ook een tiran.  

Burgeroorlog: er waren meerdere burgeroorlogen.  

Eerste triumviraat:Pompejus, Julius Caesar en Crassus 

Tweede triumviraat: Octavianus, Marcus Antonius en Lepidus 

Keizer: Heerser over het Romeinse rijk vernoemd naar Julius Caesar 

 

Korte versie: 

Door de vele oorlogen van de Romeinen werd het voor de burgers die voldoende bezit 

hadden om dienst te nemen in het leger steeds moeilijker hun bedrijven gaande te houden. 

Er trad verarming op. Deze verarmde boeren trokken naar de stad en vormden daar een 

steeds groter wordend proletariaat. De proletariërs wilden over het algemeen herverdeling 

van veroverd land, goedkoop graan.  

De populares waren politici die zich met name op deze groep richtten om draagvlak voor hun 

politieke programma te vinden en de senaat buitenspel te zetten. De optimaten waren 

voorstanders van de macht van de senaat.   

Door tekorten aan burgers met voldoende bezit die in het leger kunnen dienen worden er 

legers van met name proletariërs gelicht onder leiding van Marius. Ook Sulla maakt gebruik 

van dit type legers die zeer trouw zijn aan hun leider en hij wordt dictator. Pompejus, 

Crassus en later Caesar volgen Sulla op en zijn de machtigste politici in Rome. Zij vormen 

samen het eerste triumviraat. Crassus sterft tijdens een veldtocht en er ontstaat rivaliteit 

tussen Pompejus en de senaat enerzijds en Caesar die dan proconsul van Gallië is 

anderzijds.   

Er breekt een burgeroorlog uit en Caesar wint uiteindelijk in 45 voor Chr. en wordt dictator 

voor het leven. Hij wordt een jaar later vermoord. De opvolgers van Caesar vormen samen 

het tweede triumviraat: Gaius Julius Caesar Octavianus, Marcus Antonius en Lepidus. Zij 

verslaan een partij van senatoren onder leiding van Brutus en Cassius.  
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Lepidus werd vermoord. Er ontstond strijd tussen Marcus Antonius en Octavianus. 

Octavianus verslaat de troepen van Marcus Antonius en blijft als alleenheerser over.  

Augustus hield de schijn van het voortbestaan van de macht van de republikeinse instituties 

zoveel mogelijk hoog. Hij bekleedde echter zoveel ambten dat hij feitelijk alleenheerser was. 

De alleenheerschappij aan het hoofd van het Romeinse rijk bleef bestaan en kreeg de naam 

van Caesar.  

 

Lange versie: 

De Punische Oorlogen in de derde eeuw voor Christus maar met name de militaire 

campagnes in de tweede eeuw voor Christus deden het systeem van landbezittende 

mannen die een wapenuitrusting konden betalen en de legers vormden instorten. Door de 

lange diensttijd nam het aantal kleine boerenbedrijven af en werd het land ingepikt door 

grootgrondbezitters.  

De elite kreeg een veel groter deel van de buit en concurreerde de armeren weg. De 

toestroom van slaven als goedkope arbeidskrachten maakte het ook moeilijker een klein 

zelfstandig boerenbedrijf te runnen.  

Verarmde boeren trokken naar de steden en dan met name Rome. Er ontstond een 

werkeloos stadsproletariaat.  Er ontstond een gevoel van malaise en dreigende crisis.  

De Romeinse Republiek met haar senaat, volksvergadering en jaarlijks gekozen magistraten 

was een staatsvorm van een stadstaat. Het territorium was echter enorm uitgebreid en 

groeide nog steeds.  

De volksvergadering werd steeds meer gedomineerd door arme proletariërs. Deze waren als 

politieke vertegenwoordigers onrepresentatief voor het hele rijk en vatbaar voor demagogie 

en omkoping. De kring families die magistraten leverde bleef klein. Magistraten en senatoren 

beschouwden het recht tot regeren als iets vanzelfsprekends. Factievorming binnen deze 

groep verhinderde stabiele politiek. Competitie tussen politici stimuleerde gewelddadige 

expansie want overwinningen  brachten rijkdom en roem.  

-Verarmde burgers wilden land of op zijn minst goedkoop graan. 

-Italische bondgenoten wilden volledig burgerschap.  

-Onderdanen in provincies zuchtten onder afpersing en plundering door 

belastingfunctionarissen en doortrekkende legers.  

-Slaven op landgoederen waren wanhopig en dit leidde tot opstanden.  

 

De boerenstand die soldaten moest leveren was zo afgenomen dat er naar oplossingen 

gezocht moest worden om het leger in stand te kunnen houden.  
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Eén oplossing was herverdeling van staatsland maar dit was al ingepikt door 

grootgrondbezitters uit vnl. de senatorenstand.  

Een andere mogelijkheid was het laten vallen van de vermogenseis voor deelname in het 

leger zodat proletariërs ook dienst konden nemen.  

-In 133 v.Chr ontstond een crisis door het optreden van volkstribuun Tiberius Gracchus. 

Gracchus diende een voorstel voor herverdeling van staatsland in bij de volksvergadering en 

passeerde de senaat. De senaat voelde zich gepasseerd. Veel senatoren hadden staatsland 

ingepikt en waren bang dat de herverdeling Gracchus veel cliënten op zou leveren. 

Gracchus heeft eerst  

succes maar wordt vervolgens samen met zijn volgelingen gelyncht door aanhangers van de 

senatoren.  

Gracchus toonde aan dat één politicus met een aansprekend programma en demagogie de 

volksvergadering kon gebruiken om de senaat buiten spel te zetten. Voor dergelijke politici 

werd de term populares gebruikt. 

voor politici die de macht over de Republiek aan de senaat wilden laten werden de  termen 

boni („goede‟ of „fijne‟ lieden) of „optimates‟ (de „besten‟ of aristocraten) gebruikt. 

-Na een tweede poging van de jongere broer van Tiberius genaamd Gaius Gracchus die ook 

vermoord werd met zijn volgelingen kwam herverdeling van land, stichting van koloniën en 

uitdeling van gratis graan aan proletariërs in Rome toch op gang. 

-Gaius Marius maakte naam in een oorlog met het berberkoninkrijk Numidië in Noord-Afrika. 

In 107 v.Chr werd hij tot consul gekozen om orde op zaken te stellen. Marius liet vrijwilligers 

toe in zijn legioen. Zijn leger bestond voor het grootste deel uit proletariërs. Wapens en 

uitrusting werden vanuit staatswege verstrekt. Land na voltooiing van de diensttijd werd 

naast soldij in het vooruitzicht gesteld. Het leger van proletariërs werd een professioneel 

leger met een langere diensttijd dat in de eerste plaats trouw was aan Marius omdat hij de 

garantie van het land gegeven had. De senaat had minder controle over het leger.  

-102-101 v. Chr. Marius verslaat met zijn leger in Noord-Italië een invallend leger van 

Kimbren en Teutonen. De landverdeling wordt in samenwerking met een bevriend 

volkstribuun een feit. 

-91-88 v.Chr na opnieuw afwijzing van een verzoek om volledig burgerschap van de Italische 

bondgenoten breekt de Bondgenotenoorlog uit. Etrusken, Umbriërs en Samnieten verenigen 

zich en stichten Italia. De oorlog is bloedig en neemt pas af als Rome volledig burgerschap 

beloofd. De Samnieten gaan door met oolog voeren en worden bestreden door Cornelius 

Sulla.  

 -88 v.Chr Omdat Sulla de opdracht niet gegund wordt om ten strijde te trekken tegen de 

invallen in Asia door Mithadates marcheert hij op Rome met zijn leger dat trouw aan hem 

was zoals het leger van Marius dat was. Dit is het begin van een bijna zestig jaar durende 

burgeroorlog. 



106 

 

-83 v.Chr Sulla heeft Mithradates verjaagd en keert terug naar Rome. Een deel van de 

optimaten kiest de kant van Sulla waaronder Pompejus. Sulla wordt door de senaat tot 

dictator benoemd voor onbepaalde tijd om de staatsinrichting te reorganiseren. Een groot 

aantal populares wordt geëxecuteerd en de positie van de senaat wordt versterkt. Consuls 

zijn niet langer legeraanvoerder en moeten in Italië blijven. Legers worden aangevoerd door 

provinciestadhouders. Dit waren praetoren, ex-praetoren, ex-consuls of proconsuls. 

-79 v.Chr na de terugtreding van Sulla is er veel ontevredenheid over de ingeperkte 

mogelijkheden van volksvergadering, tribunen en individuele politici. Onrust neemt ook toe 

door toegenomen piraterij in de Middellandse Zee.  

-70 v.Chr na successen tegen het slavenleger van Spartacus worden Crassus en Pompejus 

tot consuls benoemd. Zij herstellen de volledige macht van de volksvergadering en de 

volkstribunen. 

-67 v.Chr Nadat de volksvergadering door Pompejus en Crassus in ere is hersteld verleend 

zij op voorstel van een volkstribuun buitengewone volmachten aan Pompejus om het hele 

Middellandse-Zeegebied van piraten te zuiveren.  

-66 v.Chr De volksvergadering geeft op advies van een volkstribuun Pompejus de opdracht 

in het Oosten provincies beter in te richten en nieuwe gebieden te veroveren. De restanten 

van het oude Seleucidenrijk en Judaea (61 v.Chr.) worden veroverd. 

 

-60 v. Chr. Pompejus wordt in zijn belofte tot landverdeling tegengewerkt door de senaat en 

sluit een bondgenootschap met Crassus en Gaius Julius Caesar om Caesar consul te maken 

en zo de plannen van Pompejus te realiseren. 

-Caesar wordt in 59 v. Chr. tot consul benoemd. Hij lost de beloften aan Pompejus in en 

wordt voor 58 v. Chr. tot 53 v.Chr  benoemd als proconsul over Gallië. 

-58-50 v. Chr. Caesar wordt steeds populairder onder het volk en de senaat gaat hem steeds 

meer zien als een gevaar. De senaat weet Pompejus voor zich te winnen. 

-49 v. Chr. Nadat Caesar niet op het verzoek van de senaat ingaat om terug te keren als 

ambteloos burger krijgt Pompejus het bevel de staat tegen Caesar te verdedigen. Caesar 

steekt de Rubico over en trekt Italië binnen met zijn legers.  

-46 v. Chr. Caesar verslaat de laatste troepen van tegenstanders uit de senaat en wordt in 

Rome als triomfator binnengehaald.  

-Caesar wordt overladen met ambten en wordt eerst voor tien jaar en later voor het leven tot 

dictator benoemd. In feite is hij alleenheerser en hij lijkt te streven naar het koningschap. 

-Caesar reorganiseert de provincies. Hij breidt de senaat uit tot 900 man. Het aantal 

ontvangers van gratis graan wordt op 150.000 mannen vastgesteld. Voor proletariërs en 

veteranen worden koloniën opgericht waaronder Carthago en Korinthe. Caesar stelt naar 

Egyptisch voorbeeld een nieuwe kalender in, de Juliaanse kalender.  
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-44 v. Chr. Caesar wordt vermoord , er breekt een nieuwe burgeroorlog uit. Caesar had per 

testament zijn achterneef Octavianus aangewezen als erfgenaam en opvolger. Gaius Julius 

Caesar Octavianus kreeg de steun van het leger van Caesar, van Marcus Antonius de 

belangrijkste generaal van Caesar ondanks dat hij pas achttien was. De senaat wilde de 

oude republiek herstellen maar was gedwongen Octavianus allerlei bevoegdheden en zelfs 

het consulaat te geven. 

-43 v. Chr. Octavianus en Marcus Anthonius sluiten een verdrag waardoor de 

volksvergadering hen vraagt de moordenaars van Caesar te straffen en de staat te 

hervormen.  

  

4. Maak een beredeneerde tijdbalk van 300 v. Chr. Tot 200 n. Chr. Waarop je aangeeft 

welke oorlogen de Romeinen hebben uitgevochten.  

Begrippen: 

Imerium Romanum: 

Pax Romana: 

Romanisering: 

 

Kort antwoord: 

735 v. Chr. traditionele datum stichting Rome 

510 v. Chr. gewelddadige verdrijving Tarquinius Superbus uit Rome. 

272 v. Chr. Rome heerst over het hele Italiaanse schiereiland als Pyrrhus van Epirus is 

verdreven. 

264-241 v. Chr. de eerste Punische oorlog 

218- 202 v. Chr. de tweede Punische oorlog 

Tweede eeuw v. Chr.: Romeinen veroveren Macedonië, Griekenland, delen van Spanje, de 

zuidkust van Frankrijk, Pergamum, Klein-Azië en maken Egypte afhankelijk.  

91-88 v. Chr. de Bondgenotenoorlog 

73-71 v. Chr. slavenopstand onder Spartacus 

58-51 v. Chr. Caesar verovert Gallië en onderneemt veldtochten naar Britannië en Germanië 

49-45 v. Chr. Burgeroorlogen, Caesar overwint 

31 slag bij Actium einde oorlog tussen Octavianus en Marcus Antonius.  
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Augustus verlegt de grenzen van het rijk bij de Donau en de Rijn en daar verandert niet zo 

veel meer aan.  

29 v. Chr. tot 181 na Christus het regeren van Augustus tot de dood van Marcus Aurelius 

wordt vaak gezien als de periode van de Pax Romana.  

43 na Chr. verovering van Britannië onder keizer Claudius 

Romanisering treedt overal in het rijk op maar in de westelijk veroverde delen meer omdat 

het overwicht van de latijnse cultuur daar sterker is dan in de oostelijke gebieden met 

culturen die meer op een zelfde niveau zitten.  
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5. 

Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe 

het Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 voor Chr. Tot 500 na Chr. Gebruik 

hiervoor kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen.  

 

-Het volk der Romeinen ontstaat na een volksverhuizing rond het eerste milennium voor 

christus. Nieuwe volkeren trekken Italië binnen. De romeinen maken deel uit van de latijnen 

die weer deel uitmaken van de Italische volken. Daarnaast waren er de Etrusken die zich in 

deze periode vanuit Klein-Azië vestigden, Grieken en Carthagers langs de kusten en 

voorgangers van de Kelten in Noord-Italië.  

-In de tiende eeuw voor Chr. Ontstaan de eerste nederzettingen op de plaats van het latere 

Rome.  

-Rond 510 v.Chr stond de Romeinse stadstaat na de verdrijving van Tarquinius Superbus 

niet meer onder Etruskische overheersing en het werd een republiek.  

Rome moest zich in de vijfde eeuw verweren tegen Etruskische, latijnse, Italische en Griekse 

volkeren in het huidige Italië. Met de omringende latijnse stadstaten werd een 

bondgenootschap opgericht. 

-Rond 400 v.Chr werd de Etruskische stad Veji ingenomen en het grondgebied werd 

verdubbeld.  

-390 v.Chr Rome werd kortstondig veroverd door een Keltische legermacht.  

-Omringende stadstaten werden veroverd 

-338 v.Chr Latijnse bond werd ontbonden, Rome veroverd de stadstaten of maakte 

afhankelijk via bondgenootschappen.  

 

Gebieden die volledig deel uit gingen maken van de ager romanus kregen volledig of 

onvolledig burgerrecht en daarmee groeide de potentiële troepenmacht.  De onafhankelijke 

gebieden moesten hun onafhankelijkheid zien als een geschenk van Rome en moesten zich 

voor externe politiek en militaire activiteiten als onderworpenen gedragen.   

 

-Na 300 v. Chr. was het Romeinse gebied zo groot dat de verovering van heel Italië niet 

meer tegen te houden was door de andere aanwezige volkeren.  

-Wegen worden aangelegd om gebieden makkelijker te kunnen veroveren en te pacificeren.  

-270 v.Chr Italië ten zuiden van de Po is onder controle van de Romeinen. Circa een kwart is 

eigen gebied en de rest bestaat uit afhankelijke bondgenoten. Rome slaat zilveren munten 

en sluit verdragen met Carthago en Egypte. 



110 

 

-264-241 v.Chr Eerste Punische Oorlog met Carthago om heerschappij over Sicilië. 

Op het land was het Romeinse leger sterk maar op zee leden ze veel verliezen. Rome wint 

en breidt het territorium uit met Sicilië, Sardinië en Corsica. Deze gebieden buiten Romeins 

gebied die door een magistraat werden bestuurd werden provincia genoemd.  

-Carthago gaat zijn macht uitbreiden in Spanje, de Ebro wordt de noordgrens van deze 

uitbreiding. Rome onderwerpt de Kelten in Noord-Italië. 

-218-201 v.Chr De Tweede Punische Oorlog 

Hannibal  brengt de oorlog tussen Rome en Carthago via Spanje en Zuid-Frankrijk naar Italië 

en brengt Rome de grootste nederlaag ooit toe. In 218 v.Chr is Hannibal al in Noord-Italië en 

de Keltische stammen sluiten zich bij hem aan. In 216 v.Chr verslaat Hannibal de Romeinen 

bij Canae 40.000 slachtoffers.  De andere bondgenoten blijven Rome trouw en Romeinse 

legers veroveren de gebieden van Hannibal terug. Uiteindelijk wordt Hannibal teruggeroepen 

om Carthago zelf te verdedigen. Hij wordt verslagen in 202 v.Chr verslagen door consul 

Scipio. 

Carthago moet zijn vloot en rijk in Spanje en Noord-Afrika afgeven en herstelbetalingen 

doen.    

-Nadat de laatste koning van Pergamon sterft en zijn rijk per testament aan Rome overmaakt 

wordt Pergamon ingelijfd als provincie Asia.  

-In 121 v.Chr kwam in Zuid-Frankrijk een Romeins leger de Griekse stad Massilia te hulp 

tegen Gallische stammen en werd een nieuwe provincie Gallia Narbonensis opgericht.  

- 

-Tweede eeuw voor christus: campagnes ter verovering van huidige Spanje kostten veel 

levens en leverden weinig rijkdom op. Campagnes in Griekenland en Macedonië waren 

succesvol en leverden veel rijkdom op. 

-196 v.Chr Omdat koning Filippos V van Macedonië kortstondig een bondgenootschap met 

Carthago had rechtvaardigde dit een Romeinse inval in Macedonië. Macedonië werd 

verslagen en de Griekse stadstaten werd een afhankelijk bondgenootschap opgedrongen.  

-149-146 v.Chr Carthago werd na jarenlang aandringen van o.a. Cato definitief vernietigd.  

-In 148 v.Chr werd Macedonië na een mislukte opstand als provincie ingelijfd. Griekenland 

werd in de daarop volgende jaren ook ingelijfd.  

-107 v.Chr Gaius Marius verslaat berberkoninkrijk Numidië in Noord-Afrika.  

-102-101 v. Chr. Marius verslaat met zijn leger in Noord-Italië een invallend leger van 

Kimbren en Teutonen.  

-91-88 v.Chr na opnieuw afwijzing van een verzoek om volledig burgerschap van de Italische 

bondgenoten breekt de Bondgenotenoorlog uit. Etrusken, Umbriërs en Samnieten verenigen 

zich en stichten Italia. De oorlog is bloedig en neemt pas af als Rome volledig burgerschap 
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beloofd. De Samnieten gaan door met oolog voeren en worden bestreden door Cornelius 

Sulla.  

 -88 v.Chr Omdat Sulla de opdracht niet gegund wordt om ten strijde te trekken tegen de 

invallen van Asia Mithadates marcheert hij op Rome met zijn leger dat trouw aan hem was 

zoals het leger van Marius dat was. Dit is het begin van een bijna zestig jaar durende 

burgeroorlog. 

-83 v.Chr Sulla heeft Mithradates uit Griekenland en Asia verjaagd en keert terug naar Rome 

-Onrust neemt toe door toegenomen piraterij in de Middellandse Zee. Piraten krijgen meer 

kans door het wegvallen van vloten van Carthago en Hellenistische vorsten.   

-73-71 v.Chr de slavenopstand van Spartacus. De oorlog met de slaven wordt gewonnen 

door Crassus en Pompejus. 

-67 v.Chr Operatie om het hele Middellandse-Zeegebied van piraten te zuiveren.  

-66 v.Chr Campagne in het oosten om provincies beter in te richten en nieuwe gebieden te 

veroveren. De restanten van het oude Seleucidenrijk en Judaea (61 v.Chr.) worden 

veroverd. 

-58-50 v. Chr. Caesar verovert Gallië 

-49-48 v. Chr. burgeroorlog tussen Caesar en senaat 

-43 v. Chr. burgeroorlog tussen Octavianus en Marcus Anthonius en de moordenaars van 

Caesar. Deze worden beslissend verslagen in Macedonië. Marcus Anthonius blijft achter in 

Egypte en Octavianus gaat terug naar Rome.  

-32 v. Chr. Een openlijke breuk tussen Octavianus en Marcus Anthonius leidt tot een oorlog 

die gewonnen wordt door Octavianus. Het hele Middellandse Zeegebied is in handen van 

Rome onder één heerser. 
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Bespreking opdr. 5: 

Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe het 

Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 v. Chr. tot 500 na Chr. Gebruik hiervoor 

kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen.  

 

We gebruiken de kaart “De groei van het Romeinse Rijk” . 

-Na de strijd om Italië ontstaat door de strijd om Sicilië met Carthago de strijd om het hele 

Midellandse-Zeegebied. Tijdens de strijd om het Middellandse-Zeegebied worden andere 

stadstaten geannexeerd. Griekenland, Macedonië, kleinere stadstaten, het rijk der 

Seleuciden en Ptolemeeën. 

-De Noordwestelijke grens wordt aanzienlijk opgeschoven door de veroveringen van Julius 

Caesar.  

-De campagne ter verovering van Duitsland mislukt. De Rijn en de Donau worden na de slag 

bij het Teutoburgerwoud de noordgrens.  

-Britannië wordt gedeeltelijk veroverd. Schotland is te onherbergzaam en arm en wordt 

daarom buiten het rijk gehouden d.m.v. de muur van Hadrianus. 

-Campagnes tegen de Parthen hebben wisselende successen maar hun rijk wordt niet 

veroverd.  

-De Sahara is een belangrijke natuurlijke grens.  

 

opdr. 6: 

Je legt aan de hand van een kaart van Europa uit hoe de noordgrens van het 

Romeinse rijk vorm kreeg door de geografie van Europa en de confrontatie met de 

Germanen. 

 

-Men gaat ervan uit dat het oorspronkelijke plan van de Romeinen was om heel Duitsland tot 

circa de Elbe te veroveren. Mogelijk was er het plan om in de jaren voor 9 na Chr. via Rijn en 

Donau en via de Noordzee vanuit het noorden Duitsland te veroveren. Ook Nijmegen had 

een functie als uitvalsbasis voor dit plan.  

-Tijdens de slag bij het Teutoburgerwoud nabij Osnabruck leden de Romeinen een 

dusdanige nederlaag dat de plannen om Duitsland te veroveren veranderden. De Rijn en de 

Donau werden uiteindelijk de noordgrens. Deze rivieren waren meer een verbindingsroute 

dan een militaire verdediging. De Rijn maakte ook Britannië bereikbaar.  
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-7. Je legt uit hoe Romeinen dachten over Noord-Europa, Germanen, de 

mogelijkheden en beperkingen van dit gebied. Je legt ook uit wat de belangen van de 

Romeinen waren in Britannië. Je legt uit hoe de romanisatie van het huidige Nederland 

ten zuiden van de Rijn vorm kreeg. (blz. 13-14) 

-Door de uitgestrektheid en de bebossing kregen de Romeinen moeilijk militair overwicht. 

Door de gespreide bevolking was het relatief moeilijk een campagne in stand te houden 

d.m.v. het roven van oogsten.  

-Het varen via de Noordzee leverde problemen op door de onbekendheid met deze zee en 

de grote getijdeverschillen.  

-Het installeren van een Romeins bestuur viel tegen omdat het verschil met de Germaanse 

samenleving zo groot was.  

-Britannië was rijk aan grondstoffen en het was dus een interessant wingewest voor de 

Romeinen. Het was voor de pacificatie van West-Europa ook belangrijk dit gebied onder 

controle te houden.  

-Invallen van o.a. Saksen en Chauken konden ook via de Noordzee plaatsvinden.  

-O.a. Tacitus en Caesar beschreven hen als onbeschaafde brute barbaren met enigszins 

beestachtige trekjes. Van de andere kant werden ze als „onverpest door welvaart‟ 

afgeschilderd en dit zou ook één van de redenen van hun kracht zijn.  

EVT. fragment uit Caesars „De Gallische Oorlogen‟. 

-8. Je bespreekt de ondergang van het West-Romeinse rijk. Wat waren de interne en externe 

problemen, die uiteindelijk zouden leiden tot de ondergang van het rijk in de vijfde eeuw? 

-Druk op grenzen nam toe door o.a. Hunnen, Germanen en Perzen. De migratie van de 

Hunnen leidde tot een Volksverhuizing.  

-Loyaliteit van legers aan hun generaals zorgde voor interne strijd.  

-Legers werden sinds Augustus steeds minder Romeins of Italisch.  

-Zeespiegelstijging/klimaatverandering en daaraan gerelateerde migratie.  

-Militaire superioriteit van de Romeinen werd minder groot.  

-Geldontwaarding afname van vertrouwen in de economie en toename van 

zelfverzorgende gemeenschappen. Het leger was niet meer te financieren.  
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SCHOOLEXAMENTOETS GESCHIEDENIS VWO 5      NOVEMBER 2009  
TIJDVAK 2: DE TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN  
ANTWOORDMODEL!!! 

Dit schoolexamen bestaat uit 23 vragen.  

Bij sommige vragen wordt verwezen naar bronnen. Deze bronnen zijn apart bijgevoegd.  

Achter elke vraag staat tussen ( ) hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Veel succes!  

Grieken 

1. Leg het verband uit tussen de „lappendeken van Griekse stadstaten‟ en de zoektocht 
van Griekse filosofen naar de beste bestuursvorm? (2) 

Antwoord: 

 

-Door de grote verscheidenheid aan verschillende staatsvormen in de Griekse 

stadstaten, de relatief korte afstanden en de contacten tussen de inwoners van deze 

stadstaten is het logisch dat Griekse filosofen met elkaar en anderen in discussie 

gingen over de beste bestuursvorm(2 punten) . 

Wat i.i.g. in het antwoord aanwezig moet zijn: 

-Diversiteit in staatsvormen (1 punt). 

-Contact tussen inwoners van  Griekse stadstaten(1 punt). 

 

 

2. Leg uit waarom tijdgenoten het Atheense bestuur in de 5e eeuw v. C. een democratie 
konden noemen. Geef hier twee argumenten voor. (2) 

Eén punt per goed argument: 

-Atheense burgers hadden rechten en plichten welke beschreven waren in een 

grondwet.  

-Atheense burgers konden door middel van loting gekozen worden voor de raad van 

500 (Boulè). 

-De volksvergadering stemde door middel van hoofdelijke stemming. 

-Atheense burgers mochten stemmen in de volksvergadering d.m.v. direct stemrecht. 

-Atheense burgers konden staatslieden afzetten door middel van een schervengericht. 

-Atheense burgers konden stemmen over het aannemen van wetten. 
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-Atheense burgers hadden het recht tot spreken in de volksvergadering. 

-Een deel van de Atheense burgers kon in aanmerking komen voor ambten. 

-Een Atheens burger kon niet in schuldslavernij terecht komen. 

 

Gebruik de bronnen 1 en 2 

In bron 1 lees je de opening van de Ilias van de dichter Homeros (circa 800 v. Chr. -750 v. 

Chr.) over de strijd om Troje. 

In bron 2 lees je de opening van het boek De geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog 

van de Griekse historicus Thucydides (460-396 v. Chr.). 

 

3. Leg op basis van bron 1 en 2 uit waarom je in de tekst van Thucydides wel een 
wetenschappelijke wijze van redeneren kan herkennen en in de tekst van Homeros 
niet. (2) 

Thucidydes maakt voor zijn weergave van de gebeurtenissen gebruik van de eigen 

waarneming en van zo nauwkeurig mogelijk gecontroleerde gegevens van anderen. Hij 

doet onderzoek. Hij vergelijkt meerdere gegevens met elkaar en hij houdt rekening met 

subjectiviteit van mensen.(1 punt) 

Bij Homeros is geen wetenschappelijke wijze van redeneren herkenbaar. De informatie 

over het conflict tussen Achilles en Agamemnon wordt ingegeven door een muze. Een 

goddelijk wezen. Het conflict waarover in de bron gesproken wordt zou zijn 

veroorzaakt door de goden. Dit is allemaal niet te bewijzen en niet gebaseerd op eigen 

waarnemingen.(1 punt)  

 

Gebruik bron 3  
Deze aan Perikles toegeschreven uitspraak is typerend voor de Griekse wijze van denken 
over politiek en burgerschap.  

4. Toon aan met bewijzen uit de bron dat het Atheense burgerschap enerzijds plichten 
met zich meebracht en anderzijds rechten gaf. (2) 

Tijdens een begrafenis van gevallenen wijst Perikles er enerzijds op dat iedereen 

gelijk behandeld wordt voor de wet. (1 punt)  

Anderzijds wijst hij erop dat je geëerd wordt in de publieke opinie om je waarde als 

persoon en dat iedereen van nut kan zijn voor de staat. Hiermee geeft Perikles aan dat 

dienstbaarheid aan de staat iets goeds is. Je kan hier uit afleiden dat dienstbaarheid 

aan de staat een burgerplicht is. (1 punt) 

 Een uitspraak: 

„De Griekse stadstaten vormden de bakermat van de westerse beschaving.‟  
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5. Noem één politieke ontwikkeling, één economische ontwikkeling en één culturele 
ontwikkeling waarmee je bovenstaande uitspraak kan onderbouwen. (3) 

Hier zijn heel veel verschillende antwoorden mogelijk. Dit is dan ook te beoordelen 
door de docent. Het onderstaande schema geeft een overzicht van ontwikkelingen die 
genoemd kunnen worden door de leerlingen. 

Het moet i.i.g. gaan over een ontwikkeling en deze moeten dus politiek, economisch 

en cultureel van aard zijn. (Per ontwikkeling 1 punt).   



117 

 

  Politieke 

Aspecten 

Sociaal economische 

Aspecten 

Cultureel mentale  

aspecten 

     

    

In de Griekse stadstaten 

bestaan verschillende 

staatsvormen naast elkaar en 

dit versterkt de  ontwikkeling 

van staatsvormen en denken 

over staatsvorming en 

burgerschap. 

 

De staatsvorm democratie 

komt tot ontwikkeling in 

Athene. 

 

 De Grieken verslaan de 

Perzen tijdens de Perzische 

Oorlogen. 

 

De Macedoniërs en de 

Romeinen verspreiden de 

Griekse beschaving verder. 

De Romeinen verspreiden de 

Griekse cultuur verder over 

West-Europa. 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van Griekse 

beschaving tot aan 

andere kant van de 

Egeïsche Zee en langs 

de westkust van Klein-

Azië (Turkije)\ Achtste 

eeuw voor Chr. 

 

Handelscontacten en 

met andere volkeren en 

export. 

 

Bevolkingsexplosie 

door intensivering van 

landbouw en handel. 

 

Stichting van kolonieën 

in Zuid-Italië, Sicilië, 

West-kust Turkije 

 

 

776 v. Chr.  

Traditionele datum van 

de eerste Olympische 

spelen 

 

circa 700 v. Chr. 

O.a. in het literaire 

genre van de lyriek 

treedt de schrijver 

meer naar voren als 

individu dan voorheen. 

 

Introductie van het 

Phoenischische 

alfabet 

 

Beeldhouwkunst is 

eerst naar Egyptisch 

voorbeeld 

vormgegeven maar 

gaat zich ontwikkelen 

naar meer levensechte 

voorstellingen en 

variaties in houding.  

 

Athene is 

toonaangevend in de 

culturele bloei van 

Griekenland in deze 

periode op het gebied 

van poëzie, aardewerk, 

beeldhouwkunst, 

filosofie en toneel. 
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Romeinen 

Binnen de Romeinse republiek werd via een ingewikkeld samenspel van krachten 
voorkomen dat een man alle macht in handen zou krijgen.  

6. Noteer twee concrete maatregelen, waarmee je aantoont dat alleenheerschappij in 

de republiek niet de bedoeling was. (2) 

Eén punt per goed antwoord: 

-Veel macht lag bij de senaat en de volksvergadering.  

-De grootste uitvoerende macht lag bij twee consuls (die voor een jaar werden 

benoemd en elkaars besluiten met een veto tegen konden houden).  

-Consuls konden na hun periode worden aangeklaagd voor hun daden door 

ontevreden burgers. 

-Ook unieke gebeurtenissen kunnen hier genoemd worden zoals de moord op 

Caesar  die als dictator regeerde. Het besluit tot de moord op Caesar door een 

groep senatoren kan als een maatregel geïnterpreteerd worden. 

Gebruik de bronnen 4 en 5 

Je leest hier twee oorlogsberichten. Het ene heeft betrekking op de strijd van Rome 
met Carthago, het andere op de strijd met Epirus, een landstreek in het huidige 
Griekenland. In beide gevallen gaat het om wreedheden door Romeinen begaan. 
Maar niet in allebei de berichten lees je een rechtvaardiging voor die wreedheden.  

7. Welke tekst geeft wel een rechtvaardiging van de Romeinse wreedheden? Bespreek 
die ook. (2) 

-Bron vier geeft een rechtvaardiging voor de agressie omdat Epirus steun zou 

hebben verleend aan de vijand (Macedonië) tijdens de (Macedonische) oorlog 

van 171 v. Chr. (2 punten) 

De Macedonische oorlog is niet specifiek behandeld dus dit hoeft niet genoemd 

te worden door de leerlingen.  

-Een deel van de rechtvaardiging voor de uitvoerders kan ook liggen in het feit 

dat het een senaatsbesluit was om Epirus te plunderen.(1 punt) 
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8. Wat zal de Romeinse verklaring zijn geweest voor de wreedheden, zoals die zijn 

beschreven in bron 5? (2) 

Carthago moest definitief vernietigd worden zodat het Rome nooit meer kon 

bedreigen (1 punt) 

 zoals het dat gedaan het tijdens de Punische Oorlogen. (1 punt) 

 De vernietiging van Carthago was vergelding voor de aanvallen van de 

Cathagers op de Romeinen (1 punt). 

Een uitspraak:  

Het overwonnen Griekenland nam bezit van haar Romeinse veroveraar. 

9. Leg in je eigen woorden uit wat hiermee wordt bedoeld. (2) 

Door de verovering van Griekenland door de Romeinen werd de Griekse cultuur 

sterker geëxporteerd van Griekenland naar Rome. (1 punt) 

Dit zorgde voor een toename van culturele invloed van de Grieken op de Romeinen. (1 

punt) 

 De Romeinen namen veel van de Griekse cultuur over. (1 punt) 

Gebruik bron 6  

In deze bron lees je over een veldtocht door Caesar tegen Ariovistus, een Germaanse 

legeraanvoerder die zich ophield in Gallië.  

 

10. Romeinen hadden enerzijds ontzag voor de Germanen. Anderzijds vonden ze de 
Germanen minderwaardig. Waaruit blijkt dat in deze bronnen? (4) 

Het ontzag voor de Germanen blijkt uit: 

De angst van de Galliërs voor de Germanen ( 1 punt)  

De beschrijving van de Germanen als groot van postuur ( 1 punt) 

Ongelooflijk dapper, geoefend in de oorlog (1 punt)  

In het bezit van felle ogen die angst inboezemen.(1 punt) 

Maximaal 2 punten te behalen voor het bovenstaande. 

  

Anderzijds blijkt dat de Romeinen de Germanen minderwaardig vonden omdat Caesar 

benadrukt dat hun voorvaderen de Germanen al vaker verslagen hadden tijdens de 

oorlog met de Cimbren en de Teutonen en tijdens de slavenopstand. ( 2 punten) 
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11. Geef twee redenen waarom je kunt twijfelen aan de betrouwbaarheid van het verhaal 
van Caesar. (2) 

-Caesar is de auteur van deze tekst en hij wordt in de tekst beschreven als de persoon 

die de troepen tot rede brengt wanneer angst voor de Germanen hen overmant. Hij 

beschrijft zichzelf als de redder. (1 punt) 

-De teksten werden gebruikt voor propaganda doeleinden en dienden als 

rechtvaardiging van het optreden van Caesar. (1 punt) 

-Omdat Caesar niet over zichzelf schrijft of laat schrijven in de ik-vorm lijkt het erop 

dat hij op kunstmatige wijze zijn verhaal objectiever laat lijken. 

(1 punt) 

 

Gebruik bron 7 

In bron 7 lees je een tekst van Tacitus in Historiën over de opstand van de Bataven in 69 na 

Chr. 

 

12. Geef twee redenen waarom je kunt twijfelen aan de betrouwbaarheid van het verhaal 
van Tacitus in bron 7. (2) 
-Tacitus maakt gebruik van geruchten over het gebruik van Romeinen als 

schietschijf voor de oefening van het zoontje van Civillus. (1 punt)   

-Tacitus is een Romein en hij schrijft over de Bataven. De kans dat hij objectief 

is over de oorlog tussen Bataven en Romeinen is klein. (1 punt) 

-Tacitus was niet zelf getuige van de gebeurtenissen en geeft niet duidelijk aan 

hoe hij aan zijn bronnen is gekomen.  (1 punt) 

 

De Romeinen hanteerden als een van hun middelen om overwonnen volken onder controle 

te houden de zogenaamde tactiek van verdeel en heers, divide et impera.  (verdeel en 

heers) 

13. Omschrijf de tactiek van verdeel en heers in je eigen woorden. (2) 

-De macht krijgen en behouden door verdeeldheid te zaaien onder politieke 

tegenstanders. (1 punt) 

 -Het is de bedoeling dat anderen geen pact kunnen vormen tegen de 

machthebber door de veroorzaakte verdeeldheid. (1 punt)  

 -Verdeeldheid kan veroorzaakt worden door onderlinge spanningen te creëren 

of aan te moedigen en groepen verschillend te behandelen. (1 punt) 
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14. Tevredenheid en controle over de overwonnen volken bereikten de Romeinen niet 
alleen door de tactiek van verdeel en heers. Omschrijf nog eens drie andere 

middelen waarmee de Romeinen de bovenstaande doelen bereikten. (3) 

-Overwonnenen relatief snel de kans geven een bondgenootschap met de 

Romeinen te vormen en een aandeel te hebben in militaire ondernemingen. (1 

punt) 

-Bondgenoten mee laten delen in de buit na overwinningen. (1 punt) 

-Mogelijkheden bieden om het Romeins burgerschap te verkrijgen. (1 punt) 

-Respect voor de gebruiken van overwonnen volkeren. (1 punt) 

-Romanisatie. (1 punt) 

-Een sterk leger in stand houden dat opstanden neer kan slaan. (1 punt) 

-Wraak nemen bij het verbreken van beloftes aan de Romeinen. (1 punt) 

-Infrastructuur waarmee het Romeinse leger zich snel kon verplaatsen. (1 punt) 

-Heffing van belastingen om het Romeinse leger op peil te houden. (1 punt) 

Omstreeks 100 v. Chr. begon in het Romeinse Rijk een ontwikkeling, die uiteindelijk zou 

leiden tot het feitelijke einde van de republiek en de komst van een alleenheerser, de keizer.  

15. Omschrijf welke ontwikkeling dat was en waarom die ontwikkeling leidde tot het 

feitelijke einde van de republiek. (2) 

In 107 v.Chr wordt Gaius Marius tot consul gekozen. Marius liet vrijwilligers toe in zijn 

legioen. Zijn leger bestond voor het grootste deel uit proletariërs. Het oude systeem 

waarbij legers werden gevormd door burgers die een wapenuitrusting konden betalen 

werkte niet meer goed genoeg. Wapens en uitrusting werden vanuit staatswege 

verstrekt. Land na voltooiing van de diensttijd werd naast soldij in het vooruitzicht 

gesteld. (1 punt) 

  

Het leger van proletariërs werd een professioneel leger met een langere diensttijd dat 

in de eerste plaats trouw was aan zijn bevelhebber omdat die de garantie van het land 

gegeven had. De senaat had minder controle over het leger. (1 punt) 

 



122 

 

Het Romeinse imperium breidde zich na de overwinning op Carthago ook dusdanig uit 

dat het moeilijk werd om dit rijk met het oude systeem van de Republiek te besturen. 

(1 punt) 

 

Na Marius maken politici als Sulla en later Caesar gebruik van hun macht over legers 

en grijpen de macht. Na de moord op Caesar zweren zijn legers trouw aan zijn 

geadopteerde zoon Octavianus.  (1 punt) 

 

 

Als deze feitelijk alleenheerser wordt laat hij de oude structuur voor Rome zoveel 

mogelijk intact maar hij wordt zelf eerste onder gelijken en heeft feitelijk de macht. (1 

punt) 

 

 Octavianus of Augustus weet zijn positie door te geven aan een opvolger. De rol van 

Augustus wordt het uitgangspunt voor de functie van keizer. De naam keizer is 

vernoemd naar Caesar. (1 punt) 

 

In 9 na Chr. leden de Romeinen een zware nederlaag door toedoen van Germaanse 

stammen in het Teutoburger Woud.  

16. Leg uit hoe deze nederlaag van invloed is geweest op de noordgrens van het 

Romeinse rijk en van Nijmegen. (2) 

Het lijkt erop dat voor 9 na Chr. het de bedoeling was dat de Romeinen Duitsland tot 

de Elbe wilden bezitten. (1 punt) 

 Nijmegen was als militaire nederzetting vanwege zijn ligging aan de Waal en zijn 

nabijheid bij zijrivieren en routes naar het noorden een belangrijke uitvalsbasis voor 

de veroveringscampagne. (1 punt) 

 Door de nederlaag in 9 na Chr. werd deze politiek aangepast. (1 punt)  

De Rijn en de Donau werden de noordgrenzen van het rijk. (1 punt)  

 Nijmegen werd daardoor een deel van keten van militaire nederzettingen aan de 

grens, de limes. (1 punt) 

17. Wat was de invloed van het Romeinse leger op de romanisering van de bevolking 

van veroverde gebieden? (2) 

Het Romeinse leger vormde een afzetmarkt voor producten (1 punt)  
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 en daardoor ontstonden er nederzettingen bij militaire nederzettingen waar ook de 

plaatselijke bevolking door aangetrokken werd. (1 punt)  

De veroverde volkeren die de provincies bevolkten konden of moesten ook deelnemen 

aan militaire campagnes. Zij romaniseerden door dienst in het Romeinse leger. (1 

punt)  

 Militairen sloten ook huwelijken met vrouwen van de plaatselijke bevolking. (1 punt)  

 Veteranen vestigden zich in de provincies. (1 punt) 

18. Beschrijf wat er wordt bedoeld met het begrip Limes. (3) 

Limes betekent grens. (1 punt)  

 De Limes zoals deze vorm kreeg aan de Rijn wordt hier meestal met de Limes 

bedoeld.(1 punt)  

 Het gaat hier om  een keten van militaire voorzieningen.(1 punt)  

 Deze grensverdediging dient ter bewaking van de noordgrens van het Romeinse rijk. 

(1 punt) 

 

Bekijk de kaarten in bijlage II 

19. Neem het onderstaande schema over en noteer de juiste combinaties van 
onderstaande periodes en nummers van kaarten uit bijlage II. Zet de combinaties van 
periodes en kaarten in de juiste chronologische periode in het schema. Begin 

bovenaan bij de vroegste periode. (4) 

-Het Romeinse rijk ten tijde van Caesar. 

-Het Romeinse rijk ten tijde van de Julische keizers. 

-Het Romeinse rijk ten tijde van de Punische oorlogen. 

-Het Romeinse rijk ten tijde van keizer Trajanus. 

Schema: 

Een punt per goede combinatie van periode en kaart die op de juiste plek staat ten 

opzichte van de andere periodes. 

Periode Nr. kaart 

 -Het Romeinse rijk ten tijde van de Punische oorlogen. 4 
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 -Het Romeinse rijk ten tijde van Caesar. 2 

 -Het Romeinse rijk ten tijde van de Julische keizers. 1 

-Het Romeinse rijk ten tijde van keizer Trajanus. 3 

20. In de 3e eeuw na Chr. kreeg het Romeinse Rijk te maken met grote interne, maar ook 
externe problemen. Bespreek zowel één extern probleem en twee interne problemen 

(3) 

-Extern probleem:Druk op de grenzen door volkeren die het Romeinse rijk binnen 

willen dringen. (1 punt) 

-Het voordeel van militaire superioriteit ten opzichte van omringende volkeren nam 

af. (1 punt) 

-Interne problemen: Er was veel strijd om het keizerschap waardoor Romeinse 

legers tegenover elkaar kwamen staan omdat ze hun eigen kandidaten hadden. (1 

punt) 

-Er was sprake van geldontwaarding en de bevolking trok zich steeds meer terug 

in zelfverzorgende gemeenschappen. (1 punt) 

-Het christendom nam toe in populariteit en dit leidde tot conflicten met de 

aanhangers van het traditionele Romeinse geloof. (1 punt) 

-Het Romeinse rijk bleek door zijn grootte moeilijk bestuurbaar door één keizer. (1 

punt) 

-Het leger en de legertop bevatte steeds minder echte Romeinen waardoor de band 

tussen de troepen en Rome minder sterk was. Het vermogen van het leger om de 

soldaten te romaniseren werd minder groot. (1 punt)   

 

21. Beredeneer welk probleem volgens jou uiteindelijk in de 5e eeuw tot de val van het 

West-Romeinse rijk heeft geleid. (2) 

Op de bovenstaande zaken kan voortgeborduurd worden. (1 punt) 

 Daarnaast kan de Grote Volksverhuizing genoemd worden. (1 punt) 

De benoeming van Constantinopel tot hoofdstad en het belangrijker worden van het 

Oost-Romeinse deel van het rijk kan ook genoemd worden. (1 punt)   

Specifiek de germanisering van het leger in West-Europa kan ook genoemd worden. (1 

punt) 
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Gebruik bron 8 

In deze bron zijn uiterlijke kenmerken van de Grieks-Romeinse cultuur zichtbaar en komt de 

verspreiding van het christendom naar voren.  

22. Leg dit uit door twee voorbeelden te noemen uit de bron van de Grieks-Romeinse 

vormentaal. (2) 

-Onderdelen van de Grieks-Romeinse architectuur zijn zichtbaar zoals een zuil, 

kapiteel  (twee onderdelen kunnen genoemd worden = 2 punten) 

 De kleding zoals de toga is ook Grieks-Romeins. (1 punt)   

De keizer krijgt een lauwerkrans. (1 punt) 

De soldaten zijn ook Romeins. (1 punt)   

Het gebruik om een sarcofaag te versieren met dergelijke afbeeldingen is 

Romeins. (1 punt) 

23. Leg dit uit door duidelijk te maken dat met deze bron de verspreiding van het 
christendom aan te tonen is. (2)  

-De sarcofaag bevat christelijke symbolen zoals het kruis(1 punt),  

het labarum of christusmonogram waarmee Constantijn zich profileerde als een 

bondgenoot van het christendom. (1 punt)  

 Het is dus aannemelijk dat degene die opdracht gaf voor de constructie van deze 

sarcofaag een christen was. (1 punt)   

-De sarcofaag stamt uit 350 na Christus en bevindt zich in Rome. Dit is een bewijs van 

de aanwezigheid van christenen in Rome. (1 punt) 

Bijlage I 

WERKMATERIAAL SCHOOLEXAMENTOETS GESCHIEDENIS VWO 5  

TIJDVAK 2: DE TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN  

Bron 1 

De Griekse dichter en zanger Homeros (circa 800 v. Chr. -750 v. Chr.) 

 

Vertel, Muze, vertel van de wrok van Achilles. Daar kwam voor de Grieken grote ellende uit 

voort. Naar Hades heen voeren talloze helden. Honden en gieren vraten hun lijken. Het was 

Zeus die het wilde. Begin met de twist tussen Agamemnon, de koning, en de zoon van 
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Peleus, Achilles de machtige. 

Wie van de goden stichtte tussen hen die hittige twist? Apollo was het, de zoon van Leto en 

Zeus. Woedend was hij op Agamemnon, de koning, en teisterde het scheepsvolk met de 

zwarte dood. De koning beledigde Chryses, een priester van Apollo.  

 

Bron 2 

De Griekse historicus Thucydides (460-396 v. C.) 

 

Ik geef enkel de feiten waarvan ik zelf de getuige was. De feiten die ik van anderen vernam, 

geef ik slechts, na ze zo nauwkeurig mogelijk punt voor punt onderzocht te hebben. Hierin 

kan ik echter slechts met moeite een resultaat bereiken, daar de getuigen niet steeds 

eensluidend spraken omtrent dezelfde gebeurtenis, maar zich door sympathie voor een der 

partijen lieten leiden ofwel te veel op hun eigen geheugen steunen. 

 
Bron 3 
Tijdens een oorlog tussen Griekse stadstaten vielen aan de kant van Athene een 
aantal slachtoffers die met een staatsbegrafenis werden geëerd. Volgens de Griekse 
geschiedschrijver Thucydides hield de Atheense leider Perikles bij die gelegenheid 
een toespraak waarin hij onder andere het volgende zei: 
 

“Als we onderling een conflict hebben, zorgen onze wetten ervoor dat iedereen gelijk 
behandeld wordt. De publieke opinie eert iedereen die zich onderscheidt van een 
ander, niet vanwege zijn rijkdom, maar alleen om zijn waarde als persoon. Armoede 
verhindert niemand om de staat van nut te zijn, hoe gering zijn aanzien ook is. Wij 
leven als vrije staatsburgers. In het dagelijks leven hebben wij geen argwaan tegen 
elkaar.” 

 
 

Bron 4 

De geschiedschrijver Plutarchus over Lucius Aemilius Paullus (228-160 v.Chr.) 

 

Toen vertrok hij naar Epirus, waarvan de inwoners steun verleend hadden aan de 
vijand. Volgens een senaatsbesluit konden de steden geplunderd worden. Op de 
vastgestelde dag overvielen de soldaten plotseling alle steden. Binnen het uur 
hadden ze ongeveer 150 000 mensen krijgsgevangen gemaakt en zeventig steden 
verwoest. Van de rijke buit nam hij echter niets voor zichzelf. Voor zijn militair gevolg 
stond de volksvergadering in Rome, naar men zegt, eenstemmig een triomftocht toe. 

De tocht nam drie dagen in beslag. De sommen die Aemilius uit de Griekse buit aan 
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de Romeinse staatskas overdroeg, waren zo groot dat het Romeinse volk 
honderdtwintig jaar lang geen belasting meer hoefde te betalen. 
 
Bron 5 
De Griekse schrijver Appianus over het einde van Carthago 
 

Eerst hadden de Carthagers gijzelaars geleverd. Daarna eisten de Romeinen de 
inlevering van alle wapens. Toen dit gebeurd was, gelastten de Romeinen de 
Carthagers hun stad te verlaten en zich ergens anders, minstens 15 kilometer van 
zee verwijderd, opnieuw te vestigen. „Wij hebben immers besloten om jullie huidige 
woonplaats te vernietigen.‟ 
Radeloos boden de Carthagers daarop voor de laatste keer tegenstand. Zes dagen 
en nachten duurde de strijd in de brandende stad en de verliezen voor de 
Carthagers waren reusachtig. De stad telde 500 000 inwoners van wie zich 
uiteindelijk een klein deel overgaf (ongeveer 50 000 mensen). De stad werd met de 
grond gelijk gemaakt. 

 
Bron 6 
Julius Caesar (100 v. Chr. -44 v. Chr.) schrijft in boek I van de Gallische Oorlogen 
over een veldtocht tegen Ariovistus, aanvoerder van Germaanse troepen die Gallië 
binnen zijn gevallen.  
 

Een paar dagen dagen bleef hij bij Besançon vanwege de graanverzorging en andere 

foeragering. Intussen gingen onze soldaten vragen stellen en kwamen Galliërs en kooplui 

met verhalen. De Germanen waren volgens hen enorm groot van postuur, ongelooflijk 

dapper en geoefend in de oorlog: heel wat keren waren ze met hen in contact gekomen, 

maar ze hadden zelfs hun aanblik en hun felle ogen niet kunnen verdragen. Hierdoor raakte 

het hele leger ineens in de ban van zo‟n grote angst dat ieder verward werd in hoofd en 

hart. Het begon bij de krijgstribunen, hoofdofficieren en anderen uit Rome die met Caesar 

meegegaan waren uit vriendschap maar die in krijgszaken niet bijzonder ervaren waren. De 

een na de ander voerde een excuus aan waarom hij absoluut moest vertrekken, met de 

vraag aan Caesar of hij hiervoor toetstemming wilde geven. Sommigen schaamden zich en 

bleven, omdat ze niet de indruk wilden wekken dat ze bang waren. Maar ze konden zich niet 

goed houden en soms zelfs hun tranen niet bedwingen. Ze hielden zich schuil in hun tenten 

en beklaagden hun lot, of jammerden met hun kennissen over het gevaar dat ze samen 

liepen. Overal in het kamp maakte men zijn testament op.  

 

Door hun geroep en angst raakten in het kamp ook degenen die heel ervaren waren 

(soldaten, centurio‟s, ritmeesters) in verwarring. Mannen die niet voor bang wilden doorgaan 

zeiden dat hun angst niet zozeer de vijanden betrof, maar de passen in de route, de 

uitgestrekte wouden die tussen het leger en Ariovistus lagen, of dat de bevoorrading niet 

goed zou kunnen verlopen. Sommigen hadden zelfs aan Caesar laten zeggen dat op een 

bevel van hem om op te breken en te vertrekken de soldaten uit angst niet naar hem 

zouden luisteren en niet zouden vertrekken.  

Toen Caesar dit merkte, hield hij krijgsraad. De centurio‟s van alle rangen liet hij aan die 
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raad deelnemen en hij maakte felle verwijten aan hun adres: om te beginnen wat dachten 

ze eigenlijk wel? Waar ze heen geleid werden of volgens welk plan, daarover moesten zij 

helemaal geen vragen of ideeën hebben. Ariovistus had tijdens Caesars consulaat heel 

nadrukkelijk de vriendschap van de Romeinen gezocht, en nu zou hij zomaar zijn plicht 

verzaken? Hoezo dan? Zelf was hij ervan overtuigd dat de man na kennisneming van de 

dringende verzoeken zou inzien dat de voorstellen redelijk waren. Goede relaties met hem 

en de Romeinen zou hij zeker niet afwijzen.  

Maar áls hij uit razernij en waanzin een oorlog begon, wat hadden ze dan te vrezen? 

Waarom zouden ze wanhopen aan hun eigen moed of aan Caesars voorzorg? 

Met deze vijanden hadden de Romeinen al eens kennisgemaakt- hun vaders wisten het 

nog: toen de Cimbren en Teutonen door Gaius Marius waren verslagen en ook onlangs in 

Italië, tijdens de slavenopstand (veel slaven waren van Germaanse afkomst). 

 

 

Bron 7 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus in zijn „Historiën‟ over de Bataafse opstand van 69 

na Chr. Het is de enige schriftelijke bron over de opstand. Vetera was een Romeinse 

garnizoensstad bij het huidige Xanten aan de Rijn in Duitsland.  

 

Toen Civilis de oorlog tegen de Romeinen begonnen was, had hij, volgens een bij de 

barbaren gangbaar gebruik, de gelofte afgelegd zijn haren te laten groeien totdat de 

vernietiging van de Romeinse legioenen een feit was. Bovendien had hij zijn haren rood 

geverfd. Civilis heeft zijn haren weer geknipt na de ondergang van Vetera. Ook zegt men 

van hem dat hij een aantal krijgsgevangen aan zijn zoontje heeft gegeven als schietschijf  

voor zijn pijlen en werpspiesen. 

Bron 8 

  

Een van de vele sarcofagen (stenen doodskisten) uit omstreeks 350 na Chr., gevonden in 

een van de ondergrondse begraafplaatsen van Rome. 
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Bijlage II 

1) 

 

 

2) 
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3) 

    

4) 
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Aangeleverd materiaal voor de herkansing van de toets 

Beste Loek, 

Zoals afgesproken zou ik het materiaal dat de afgelopen tijd is rondgestuurd nog eens kritisch 

nakijken op vragen die geschikt zouden kunnen zijn voor de herkansing. De volgende vragen 

zouden bruikbaar kunnen zijn lijkt me. Er zitten nog relatief veel korte vragen bij. Een paar 

van die vragen zaten ook in het eerste tentamen. 

Ik hoop dat jullie er wat aan gaan hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Roy van Eert 

  

Bestudeer het schema en maak de juiste combinaties d.m.v. het aangeven van pijlen: 
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Bestuursvormen: 

Aristocratie Regering door het volk 

Monarchie Regering door een vorst 

Democratie Regering door de besten 

Tirannie Regering door weinigen 

Oligarchie  Regering door een ontwettig alleenheerser 

 

Athene groeide in de 5
e
 eeuw v. Chr. uit tot het Griekse culturele centrum. Geef daarvan drie 

voorbeelden.   

Wat wordt bedoeld met wetenschappelijk denken?  

Leg uit waarom tijdgenoten het Atheense bestuur in de 5
e
 eeuw v. C. een democratie 

noemden.  

Leg uit waarom wij het democratische bestuur van Athene in de 5
e
 eeuw niet meer 

democratisch zouden noemen wanneer dit systeem in het heden zou bestaan.   

Waarom kon een Griekse filosoof zoals bijvoorbeeld Socrates gemakkelijk aangeklaagd 

worden voor godslastering. Betrek in je antwoord de wetenschappelijke methode die de 

filosofen toepasten.   

Toon met twee voorbeelden aan dat het werk van de Griekse geleerden uit de Oudheid 

tegenwoordig nog steeds van belang is.   

Leg het verband uit tussen de begrippen imperium romanum en pax romana.   

Noem drie voorbeelden die laten zien dat de Romeinen uitblonken in organiseren. 

 Geef drie voorbeelden waaruit blijkt dat Romeinen de cultuur van de Grieken bewonderden.   

Bedenk hoe de Romeinse tolerantie voor onderworpen volken het voortbestaan van het 

Romeinse Rijk bevorderde.    

Toon aan dat de confrontatie tussen Romeinen en Germanen soms in het voordeel van de 

Germanen uitviel.  

Bedenk waardoor wij een partijdig beeld  hebben over de contacten tussen de Romeinen en de 

Germanen.  

Waardoor zijn er in Nederland grofweg van Katwijk naar Nijmegen vondsten gedaan van 

oude Romeinse forten?  

Waarom vernietigden overwinnende Germaanse krijgsheren vaak de Romeinse cultuur niet 

toen ze in de vijfde eeuw gebieden op de Romeinen veroverden?  
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Leg uit hoe het christendom uit het jodendom is ontstaan.  
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Vragen met Bronnen  

Gebruik onderstaande bronnen nr. 1 en 2: 

Waarom was de staatsvorm waarover Perikles in bron 1 spreekt in zijn tijd uniek? 

Noem een verschil en een overeenkomst tussen de Nederlandse staatsvorm en die van het 

oude Athene. 

Welk bezwaar heeft de Pers in bron 2 tegen de staatsvorm die Perikles aanprijst? 

Vind jij dat het bezwaar uit bron 2 ook voor het huidige Nederlandse politieke systeem geldt? 

Motiveer je antwoord. 

Bron 1 

Volgens de Griekse geschiedschrijver Thucydides zei de Atheense staatsman Pericles in 431 

v. C.: 

Wij hebben een staatsvorm die niet een nabootsing is van de instellingen van onze buren. 

Eerder zijn we zelf een voorbeeld voor anderen dan dat we hen navolgen. En aangezien het 

bestuur niet in handen is van een kleine groep, maar van het gehele volk, heet onze 

staatsvorm ‘democratie’. In privé conflicten garanderen onze wetten aan iedereen gelijk 

recht. En wat betreft de reputatie die iemand op enig gebied bezit: niet op grond van de klasse 

waartoe hij behoort staat hij in ere bij de gemeenschap, maar op grond van zijn kwaliteiten. 

En wanneer iemand arm is en hij kan de staat van nut zijn, dan vormt de nederigheid van zijn 

positie daarvan geen belemmering. (…) Wij zijn de enigen die iemand die zich niet met 

politiek bemoeit, niet beschouwen als een rustig burger, maar als een nutteloze figuur. 

Bron 2 

De Griekse geschiedschrijver Herodotos laat rond 435 v. C. in zijn ‘Historiën’ een Pers het 

volgende zeggen in een discussie over de beste staatsvorm: 

Niets handelt zo onbekookt, niets is zo grillig als juist de luie massa. Het is toch werkelijk 

absurd je eerst van de machtswellust van de alleenheerser te bevrijden en vervolgens het 

slachtoffer te worden van de willekeur van het ordeloos gepeupel! Het volk kan zelfs niet 

nadenken. Hoe zou het ook? Het heeft dat nooit geleerd en het heeft uit zichzelf geen idee van 

wat passend en geschikt is. Zonder enig benul stort het zich plompverloren op de staatszaken, 

gelijk een rivier in de winter.   
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Gebruik bron 3 voor de onderstaande vragen. 

-Welke wetenschap kan Thales van Milete als grondlegger beschouwen? Verklaar je 

antwoord. 

-Waarom was de manier van denken van Thales typerend voor de Griekse filosofen? Gebruik 

in je antwoord een kenmerkend aspect van de tijd van Grieken en Romeinen.  

-Leg uit dat Thales andere waarden belangrijker vond dan veel mensen uit zijn eigen tijd en 

uit onze tijd. 

Bron 3 Aristoteles schrijft over Thales van Milete in ‘Politica’: 

Toen men Thales voorhield dat zijn armoede te wijten was aan de nutteloosheid van filosofie, 

was hij, naar men vertelt, op grond van zijn astronomische kennis al gedurende de winter tot 

de conclusie gekomen dat de olijvenoogst groot zou zijn; hij spaarde wat geld bijeen en 

huurde hiermee alle oliepersen in Milete en Chios. Dat kostte hem weinig geld, omdat 

niemand tegen hem opbood. Toen het moment daar was, ontstond er plotseling grote vraag 

naar oliepersen; hij verhuurde ze voor een door hem vastgesteld bedrag en maakte zo grote 

winst. Hiermee toonde hij aan dat het voor filosofen, als zij dat willen, gemakkelijk is om rijk 

te worden, maar dat zij zich hierom niet druk maken.  

 

 

 

 

Gebruik bron 4 

-Cicero beschrijft in bron 4 een soort vicieuze cirkel van staatsvormen. Welke overgang in 

staatsvorm maakte Cicero in zijn tijd mee in Rome? 

Bron 4 

De Romeinse schrijver Cicero beschreef in de 1
e
 eeuw v. C. in ‘De Republica’ de 

ontwikkeling van staatsvormen: 

Zo wordt de staat een speelbal: tirannen pakken hem af van koningen, maar zij verliezen hem 

weer aan de adel of aan het volk, en vervolgens maakt een oligarchenkliek of een tiran zich er 

weer meester van, en zo blijft nooit eenzelfde staatsvorm gedurende langere tijd 

gehandhaafd.  
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Gebruik voor deze opdracht bron 5. 

-Welke twee oorzaken voor de achteruitgang van het Romeinse Rijk noemt Juvenalis in deze 

bron? 

Bron 5 De Romeinse schrijver Juvenalis (rond 100 n.C.) 

Vroeger werden de zeden der Romeinse vrouwen door de armoede behoed. Arbeid, 

kortstondige slaap en bewerken van de Toscaanse wol met ruwe, gekwelde handen 

verhinderden dat het kwaad de eenvoudige woning binnensloop. Nu echter is een lange vrede 

voor ons als een ramp. De weelde, die hoogtij vierde, veel erger dan de oorlog, is de wraak 

van de veroverde wereld. (…) Het vervloekte goud bracht  sindsdien slechte gewoonten uit het 

buitenland, en de verslappende weelde overwon de tucht van onze voorvaderen.   
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Gebruik voor deze vragen bron 6 

Welke grote verandering trad er in het Romeinse Rijk op na de gebeurtenis die Lactantius in 

bron 6 beschrijft? 

Geef een reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het bericht van Lactantius. 

Bron 6 De christelijke schrijver Lactantius (250- na 317) berichtte over een veldslag tussen 

Maxentius en Constantijn: 

Constantijn ontving in zijn slaap een duidelijke aanwijzing om op de schilden van zijn 

soldaten het hemelse teken van God aan te brengen en dan slag te leveren. Hij deed zoals hem 

werd opgedragen. De letter X draaide hij een kwartslag, boog het boveneind om en merkte zo 

de schilden met het Christusteken.  

Beschermd door dit embleem nam het leger het zwaard op. (…) 

Bij het zien daarvan nam het gevecht in hevigheid toe en de hand Gods beheerste de slag. In 

paniek vluchtte Maxentius (de concurrent van Constantijn voor de keizerskroon) naar de brug 

die was afgebroken. In het gedrang van de massa vluchtelingen werd hij in de Tiber 

geworpen en vond de dood.   
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EINDBEOORDELING PRAKTIJKPERIODE 2 VAN DE DOCENT-IN-
OPLEIDING  

  

  

  

Geachte schoolpracticumdocent,  
  

Ten eerste willen wij u hartelijk danken voor de begeleiding van onze 

docent-in-opleiding (dio) bij deze praktijkperiode in stage- of baan-
variant.  

Ter afronding van de praktijkperiode willen wij u vragen om bijgaand 
beoordelingsformulier in te vullen.   

Deze beoordeling heeft twee doelen:  

 het vaststellen in hoeverre de dio na dit tweede praktijkdeel 

beschikt over voldoende basiscompetenties, die in de 

advertentietekst in zes rollen zijn uitgesplitst.  

  

 het formuleren van een eindconclusie: is de dio startbekwaam om 
zelfstandig aan een klas te kunnen lesgeven en is hij 

doorgroeibekwaam?  

  

  

Veel dank voor het invullen,  

De mentoren van de opleidingsgroep van het IVLOS  

  

  

  

Toelichting bij het invullen  

  

Bij deze praktijkbeoordeling wordt uitgegaan van de rollen voor de docent-in-opleiding 

(dio) van het IVLOS.  

Per rol worden een aantal kernvragen gesteld die gewaardeerd worden volgens de 
schaal  ++ / + / ± / - / ?.  Het vraagteken betekent dat beoordeling van de betreffende 
competentie (nog) niet mogelijk was.  
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Het heeft de voorkeur als de beoordeling in de volgende drie stappen wordt ingevuld.  

1. De dio vult als eerste zijn formulier in 

Het is de bedoeling dat dio zichzelf over de afgelopen periode beoordeelt.  

De dio vult daarom als eerste zijn exemplaar van de lijst in.  

In de kolom ‘Toelichting/voorbeeld bij oordeel’ kan de dio het eigen gedrag beschrijven of 

voorbeelden geven uit de praktijk waarmee het oordeel wordt onderbouwd.   

2. Er vindt een beoordelingsgesprek plaats tussen SPD en dio 

Enkele dagen voor dit gesprek plaatsvindt, geeft de dio zijn ingevulde formulier aan u als 
schoolpracticumdocent (SPD).  

In het daarop volgende beoordelingsgesprek nemen de dio en u als SPD de oordelen over 
de competenties van de dio door.  

De SPD geeft daarbij aan waar deze het eens is met de dio en waar het oordeel verschilt. 
Uiteraard worden hierbij voorbeelden van het handelen van de dio in de praktijk 
betrokken.  

Dit gesprek kan bij de dio of de SPD leiden tot herziening van het eigen oordeel t.a.v. 
bepaalde oordelen, maar het kan ook zijn dat de oordelen bij één of meer competenties 

blijven verschillen.   

3. De SPD vult de eindbeoordeling in  

Tot slot vult u als SPD de eindbeoordeling in: is de dio startbekwaam en 
doorgroeibekwaam en kan de dio zelfstandig aan klassen lesgeven? 

Het totaaloordeel bij een eindbeoordeling kan zijn: voldoende / (nog) onvoldoende. 

Wanneer de beoordeling van de dio luidt ‘(nog) onvoldoende’, vindt er zo spoedig 

mogelijk een gesprek plaats met de SPD én de IVLOS-mentor en/of vakdidacticus.  

  

  

  

Graag het ingevulde formulier door u ondertekend terugsturen naar de mentor van de 

dio of meegeven aan de dio.  

IVLOS 

t.a.v. Hanneke Tuithof 

Postbus 80127 

3508TC Utrecht 
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Naam dio: Roy L.M. van Eert   Naam SPD: Loek Janssen 

Naam school: NSG Groenewoud   Datum: 13-12-2009 

  

  Kernvragen Toelichting bij 
het oordeel:  

(zo nodig op 
aparte bijlage) 

Oordeel 
++ + ± - ? 

1 Vakdidactisch deskundige      +       

  1 Weet de dio hoe leerlingen kennis en begrip binnen het vakgebied verwerven?      +       

  2 Heeft de dio inzicht laten zien in de opbouw van het curriculum van het vak inclusief kerndoelen en 
eindtermen?  

    +       

  3 Is de dio in staat om een expliciete visie te formuleren op het vak en de plaats ervan in de maatschappij?    ++         

  4 Kan de dio de visie en inzichten vertalen naar effectieve en interessante lessen?    ++         

  5  …….              

2 Vormgever en begeleider van leerprocessen  

1 Kan de dio op grond van zelfvastgestelde doelen en de beginsituatie van de leerlingen een systematische 
planning van leeractiviteiten van leerlingen maken en uitvoeren?  

    +       

2 Kan de dio  

a. verschillende werkvormen adequaat hanteren  
b. indien daartoe aanleiding is de plannen bijstellen  
c. leerlingen het hoe en waarom van de les duidelijk maken?  

    +       

++         

++         

3 Kan de dio omgaan met verschillen tussen leerlingen?      +       

4 Kan de dio op een adequate manier de vorderingen van de leerlingen evalueren en toetsen?    ++         

  5  …….              

3 Opvoeder  

1 Heeft de dio inzicht in de leefwereld van de leerlingen?     +       

2 Is de dio in staat een individuele band met de leerlingen op te bouwen?     +       

3 Laat de dio door zijn voorbeeldfunctie zien voor welke waarden en normen hij staat?     +       

4 Zet de dio die voorbeeldfunctie bewust in voor een gezond pedagogisch klimaat?     +       

  5  …….              

4 Manager van de werksfeer.  

1 Durft de dio een leidende en begeleidende rol te nemen?    ++         

2 Beschikt de dio over gedragsrepertoire om de processen die in de klas spelen op verschillende manieren 

te beïnvloeden en in een wenselijke richting te sturen ? 
    +       

3 Is de dio in staat om in uiteenlopende omstandigheden een relatie met een groep leerlingen te 
onderhouden? 

    +       

4 Is de dio in staat om een ordelijke en plezierige werksfeer te realiseren?     +       

5  …….              
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5 Docent in brede context.  

1 Toont de dio zich betrokken bij de school als gemeenschap?      +       

2 Kan de dio samenwerken en overlegorganen en met collega’s?      +       

3 Kan en wil de dio in de schoolorganisatie les-, klas- en vakoverstijgende taken uitvoeren?       X     

4  …….             

6 Eindverantwoordelijke voor eigen groei.  

1 Neemt de dio initiatieven om het eigen handelen adequaat te analyseren: in verschillende schoolsituaties 
en vanuit verschillende (theoretische) invalshoeken, terwijl deze rekening houdt met de eigen persoonlijke 
ontwikkeling ?  

  ++         

2 Is de dio op basis van die analyse in staat zichzelf te verbeteren in een continue ontwikkelingsproces?    ++         

3 Kan de dio vanuit de verschillende perspectieven/rollen reflecteren?    ++         

4  …….              
 

  

  

  

  

EINDOORDEEL  

Het praktijkdeel van de dio is (s.v.p. aankruisen):                   X  voldoende                    0   (nog) onvoldoende  

                       

                                  

Ondertekening  

Schoolpracticumdocent:  

  

  

Voor gezien  

Docent-in-opleiding: 

  

Toelichting 
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Nijmegen 13-12-2009  

Tijdens deze stage heb ik ervaren hoe het is om als docent geschiedenis op een middelbare school te werken. Ik beschouw het als een waardevolle 

ervaring dat ik deze taak uit heb mogen voeren. Het was een pittige stage omdat ik mijn weg moest vinden in een nieuwe school. Vooraf was ik veel 

bezig met voorbereiding op inhoudelijk gebied en overleg over de invulling van de stage. Bij aanvang van de stage kwam naast de doorgaande 

inhoudelijke voorbereiding daar veel organisatorische voorbereiding bij.  

Ik heb alle geschiedenisdocenten ook aan het werk gezien tijdens een paar meeloopdagen. Het was interessant te zien hoe ieder op zijn eigen manier 

invulling geeft aan dit vak. Hierdoor kreeg ik ook een indruk van de sfeer op de school en de interactie tussen lln. onderling en tussen de lln. en de 

docent. Tijdens een voorbereidingsdag voor nieuwe  stagiaires werd ik meer wegwijs gemaakt binnen de organisatie. Tevens heb ik de algemene 

vergadering en de opening van het nieuwe jaar bijgewoond. Dit gaf een beeld van de sfeer in de school.  

Na deze algemene dag heb ik mij meer gericht op de geschiedenisdocenten. Ik was eigenlijk nooit in de lerarenkamer te vinden omdat ik daar voor 

mijn gevoel geen tijd voor had. In de sectieruimte werken  alle geschiedenisdocenten en stagiaires bij geschiedenis dus dat was al best een grote 

groep waar ik ook van afhankelijk was.   

Ik moest behoorlijk wennen aan het vijftig minuten rooster van NSG. Lln. willen snel aan de slag maar er zijn ook lln. die meteen bij binnenkomst 

individuele aandacht vragen. Hier moest ik in het begin aan wennen ten opzichte van mijn werk op de pabo omdat studenten toch wat geduldiger 

zijn, de lessen minimaal 90 minuten duren en ik het gebouw en de faciliteiten goed ken.  

De mate waarin ik greep had op de lln. verschilde per klas. Voor mijn gevoel is het bij één vwo 5 en in één vwo 4 klas goed gegaan. In één vwo 4 

klas ging het minder, daar bleef het moeilijk de klas aan het werk te houden. Achteraf had ik de lln. van de moeilijkere vwo 4 klas minder ruimte 

moeten geven. Ik had de lln. plaatsen toe moeten wijzen waardoor een aantal vriendinnen minder geneigd waren het weekend na te gaan bespreken 

e.d.  

Vakinhoudelijk vond ik het zeer uitdagend om met V4 en V5 aan de slag te gaan. Je kan veel inhoud kwijt en de motivatie om zaken echt grondig te 

bestuderen is groot. 

Het was zeker interessant om te zien hoe de sectie gs van NSG bezig is met een veranderingsproces in het kader van de invoering van de tien 

tijdvakken. Ook didactisch was het interessant hoe er in groepjes gewerkt werd en hoe er aan werkstukken gewerkt werd. Hier heb ik veel ervaring 

in op de pabo in. De wijzigigingen in het curriculum geven mij veel hoop voor het geschiedenisonderwijs en ik denk dat het de lln. ook gaat 

motiveren. Het lijkt mij ook prettig om naast lessen in een lokaal ook tijd te steken in begeleiding van lln. bij individueel of groepswerk. 

Het zoeken naar geschikte materialen is een proces waar je tijd voor nodig hebt maar het is ook een onderdeel waardoor  je op de lange termijn veel 

lol in het vak kan houden. Het lijkt me blijvend interessant om historische bronnen en andere relevante leermiddelen te verzamelen en hier de 

leeromgeving constant mee te verrijken. Tijdens deze stage kon ik dan ook meer mijn passie voor geschiedenis kwijt dan tijdens mijn werk op de 

pabo. Het was voor mij inhoudelijk ook uitdagender.  

Het werken aan de toets, het antwoordmodel en de beoordeling van de praktische opdrachten gaf een scherper beeld van doelstellingen van 

onderwijs. 

De gesprekken met Loek en Chantal over de te nemen keuzes waren heel verhelderend en hebben me de kans gegeven mijn weg te vinden binnen 

NSG. Het was ook fijn dat Hanneke Tuithof vroeg al langs was gekomen en in één dag veel feedback heeft gegeven en tijdens de dag en via een 

aanvullende reactie meer structuur had aangebracht in mijn werkzaamheden voor de eindfase van mijn opleiding. 

Hierbij wil ik dan ook Loek, Chantal en Hanneke bedanken voor de begeleiding. Eugeny, Joep, Thieu, Mark en Joep wil ik bedanken voor hun 

medewerking en de gezelligheid.  
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Documenten die relevant zijn voor de bijstelling van het curriculum 
 

Naar aanleiding van de stage op NSG is door Loek de vraag gesteld of ik na kon denken 
over een verbetering van het thema over Grieken en Romeinen van schooljaar 2009-2010. 
Naar aanleiding van alle ervaringen tijdens de stage en de materialen die ik gevonden heb 
volgt hieronder een advies voor eventuele bijstelling.  
 
-De belangrijkste verbetering zou kunnen liggen in het selecteren van nieuwe teksten voor 
de reader waarin de kenmerkende aspecten meer centraal staan.  
Hiervoor zouden teksten gebruikt kunnen worden uit Geschiedenis Werkplaats ; historisch 
overzicht.  Een belangrijke vraag hierbij is hoe belangrijk de chronologie van de geschiedenis 
in de lessen is ten opzichte van een ordening van lesstof gebaseerd op de tien tijdvakken. 
Onder andere in het historisch overzicht van Geschiedenis Werkplaats en het themaboek de 
Oudheid van Geschiedenis Werkplaats is niet chronologisch geordend maar naar aanleiding 
van de kenmerkende aspecten. 
De boeken bevatten ook veel kaarten, tijdbalken, begrippenoverzichten, bronnen en 
opdrachten. 
Voor leesbare teksten die specifiek handelen over bepaalde periodes uit de tijd van de 
Grieken en de Romeinen zouden de volgende boeken uitkomst kunnen bieden: 
-Een kennismaking met de oude wereld van L. de Blois en R.J. van der Spek  
-De Oudheid; Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis van F.G. 
Naerebout en H.W. Singor  
Deze publicaties bevatten uitgebreide informatie waardoor ook de achtergronden van een 
historische gebeurtenis duidelijk worden. Nadeel is echter wel dat dit ook vrij droge teksten 
zijn zonder interessante layout en met weinig afbeeldingen. Ik denk dat leerlingen hier met 
gerichte opdrachten mee kunnen werken. Het zal dan waarschijnlijk wel handig zijn voor de 
lln. om onbekende begrippen op te zoeken in Geschiedenis Werkplaats of via het internet 
(bijv. Wikipedia). Als de lln. dit ook doet om antwoorden op de vragen uit de studiewijzer te 
vinden dan vindt er transfer in vaardigheden plaats van de praktische opdracht naar de 
opdrachten uit de studiewijzer.  
 
-Tijdens de bijeenkomsten waarin er niet gewerkt wordt aan de praktische opdracht zou er in 
de eerste plaats een aanvulling gegeven kunnen worden op de antwoorden op de vragen uit 
de studiewijzer. Daarnaast kan er in die lessen gewerkt worden aan opdrachten waarbij met 
bronnen gewerkt moet worden. Deze opdrachten zouden natuurlijk ook geïntegreerd kunnen 
worden in de studiewijzer waardoor de lln. minder het gevoel krijgt „iets extra te moeten doen 
wat verder niet meetelt‟.  
-De lessen kunnen ook gebruikt worden om documentaires, filmfragmenten en powerpoints 
te bekijken om dit tijdvak ook beeldend onder de aandacht te brengen. Leerlingen zouden 
ook gewezen kunnen worden op series en documentaires die via internet beschikbaar zijn en 
die hen helpen hun kennis bij te spijkeren.  
-De uitwisseling van één V4 klas met een klas uit Duitsland zou ook in toekomstige jaren een 
interessante aanvulling op het programma kunnen zijn. Een bezoek aan het museum in 
Xanthen maakt dan het thema compleet. 
 
De vragen uit de studiewijzer helpen de leerling de belangrijkste elementen uit de tijd van 
Grieken en Romeinen te vinden. De vragen waren nu echter nog te moeilijk om als huiswerk 
te dienen. Dit was wel de bedoeling en de vragen zullen dan ook vragen moeten zijn die 
letterlijk uit de geselecteerde teksten gehaald kunnen worden.  
Vervolgens kunnen de antwoorden besproken worden tijdens de les en dan kunnen ze 
verder worden aangevuld.  
-VWO 4 had dit jaar het voordeel dat ze dit onderwerp ook hadden voor de praktische 
opdracht. Hier valt wellicht nog meer voordeel uit te halen wat zeker belangrijk is wanneer dit 
het onderwerp voor de eerste praktische opdracht is die door de lln. gemaakt wordt. 
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Deze opdracht biedt een uitgelezen kans om leerlingen zelf op zoek te laten gaan naar 
historische bronnen en publicaties en actief met deze informatie te werken. Zowel de boeken 
in de mediatheek als de computers spelen hierin een waardevolle rol. Deze oefening lijkt me 
ook zeer relevant voor een universitaire vervolgstudie.   
Bij de praktische opdrachten was het nu nog moeilijk te beoordelen waar een goede 
powerpoint aan moet voldoen. Daar kunnen meningen behoorlijk over verschillen.  
 
 
-Naast deze teksten zou het antwoordmodel verder uitgebreid kunnen worden en als 
ondersteuning kunnen dienen door het op de ELO te plaatsen.  
 
Concreet kom ik voor de bijstelling van het curriculum op de volgende zaken uit: 

 

Voorstel literatuurlijst herziening thema voor schooljaar 2010-2011: 

 

D. Verkuil, Tom van der Geugten, Geschiedenis Werkplaats; Geschiedenis Tweede Fase 

VWO Handboek historisch overzicht (Groningen Houten 2006). ISBN 978-90-01-95475-8 

Blz. 22-24 De wereld in de tijd van Grieken en Romeinen 

Chronologisch overzicht over de opkomst en ondergang van rijken met inbegrip van een 

tijdsbalk en een kaart. 

Blz. 24-25 Paragraaf 2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat 

Beschrijving van het kenmerkende aspect: De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken 

en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. 

Blz. 26-28 Paragraaf 2.2 Het Romeinse imperium 

Beschrijving van het kenmerkende aspect: de groei van het Romeins imperium waardoor de 

Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 

Blz. 29-30 Paragraaf 2.3 De Grieks-Romeinse cultuur 

Beschrijving van het kenmerkende aspect: de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse 

cultuur. 

Blz. 31 Paragraaf 2.4 Romeinen en Germanen 

Beschrijving van het kenmerkende aspect: de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse 

cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 

Blz. 32 Paragraaf 2.5 Jodendom en christendom 

Beschrijving van het kenmerkende aspect: de ontwikkeling van het jodendom en het 

christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. 

Blz. 34 Begrippen 
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Deze blz. bevat een opsomming van de kenmerkende aspecten en de kernbegrippen 

(burgerschap, christendom, imperium, jodendom, klassiek, monotheïsme, politiek, stadstaat, 

wetenschap, aristocratie) en de overige begrippen (aristocratie, barbaar, bijbel, christelijke 

jaartelling, democratie, joodse jaartelling, landbouwstedelijke samenleving, monarchie, 

oligarchie, romanisering, tirannie. 

Blz. 35 verdieping; nader bekeken ; Aristoteles 

Deze tekst gaat verder in op Aristoteles en Plato 

Blz. 36 Verdieping; literatuur ; De Bello Gallico 

Deze tekst gaat verder in op het boek De Bello Gallico van Caesar.  

 

Erik Betten, Saskia de Boer, Dick van Straaten, Geschiedeniswerkplaats ; Klassiek : Oude 

culturen en de westerse wereld; vwo (Groningen/ Houten 2008). ISBN 978-90-01-70739-4 

Blz. 13-14 paragraaf 1.1 Hoe ontwikkelden de Grieken hun cultuur? Poleis en koloniën 

Blz. 15-16 paragraaf 1.2 Hoe verspreidden de Romeinen hun cultuur over het rijk? Overal 

Romeinen 

Blz. 17-19 paragraaf 1.3 Welke kenmerken hadden de klassieke kunst. Architectuur en 

literatuur? Griekse perfectie, Romeinse nuchterheid 

Blz. 20-21 paragraaf 1.4 Hoe verklaarden de Grieken en Romeinen de wereld om zich heen? 

Eureka! 

Blz. 22-25 verwerken 

Deze bladzijden bevatten vragen die in eerste instantie rechtstreeks in bovenstaande  

bladzijdes 13 tot 21 te vinden zijn. Het gaat hier om gericht lezen, begrijpen en leren. 

Vervolgens worden vragen gesteld die leiden tot het samenvatten van grotere delen van de 

tekst en het vinden van de belangrijkste inzichten. 

Blz. 26-28 Toepassen 

Deze opdrachten borduren voort op de stof van blz. 12 tot 21. Het gaat hier om opdrachten  

gecombineerd met bronnen. De bronnen moeten geanalyseerd worden aan de hand van de 

opdracht. 

 

F.G. Naerebout/ H.W. Singor, De oudheid ; Grieken en Romeinen in de context van de 

wereldgeschiedenis (Amsterdam 2001). ISBN 9026317299 

Blz. 445 Atheens staatsbestel ; Het Atheense Staatsbestel 

Blz. 446 Organisatie Romeinse Republiek; De Politieke Organisatie van de Klassieke 

Romeinse Republiek 
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Blz. 447 Organisatie Romeinse Keizerrijk ; De Politieke Organisatie van het Romeinse 

Keizerrijk  

A. Tijdens Het Principaat 

B. Tijdens het Dominaat 

De bovenstaande schema‟s kunnen gebruikt worden om de politieke systemen van de 

Grieken en de  Romeinen verder te verduidelijken. 

 

L. de Blois, R.J. van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (Bussum 1996). 

Blz. 136 Schema 5 Sociale structuur in de Vroege Republiek 

Blz. 151 Schema 8 De gevolgen van de Romeinse expansie in de tweede eeuw v. Chr. 

Blz. 160 Schema 9 Sociale structuur in de Late Republiek. 

Blz. 161 Schema 10 Machtsbasis van belangrijke generaals 

Blz. 189 Schema 13 Sociale structuur in de vroege keizertijd 

De bovenstaande schema‟s kunnen gebruikt worden om de maatschappelijke en politieke 

systemen van de Grieken en de Romeinen verder te verduidelijken. 

Histoforum 

http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/pilot/tijdvak2.htm 

Op de site van Histoforum zijn zeer veel powerpoint presentaties beschikbaar. Op de 

bovenstaande links zijn de powerpoints over de Grieken en de Romeinen te vinden.  

Rome ; The Rise And Fall Of Rome, Julius Caesar, Murder in Rome 

http://www.bol.com/nl/p/dvd/rome-box/1002004005398803/index.html 

Via bovenstaande site is deze DVD box te bestellen. Het gaat hier om afleveringen over de 

opkomst en ondergang van het Romeinse rijk, een aflevering over Cicero en twee 

afleveringen die specifiek over Caesar en de Gallische Oorlogen gaan. 

 

 

 

   

 

 

http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/pilot/tijdvak2.htm
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VOORSTEL HERZIENING VRAGEN STUDIEWIJZER 

DE TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN 

  

INSTRUCTIE GESCHIEDENIS VWO 5     september – december 2010 

We vervolgen het geschiedenisprogramma in VWO 5 met een groot thema. We 
besteden aandacht aan de opkomst, bloei en het verval van Griekse stadstaten en 
het Romeinse rijk.  

Waarom aandacht voor de Griekse en Romeinse cultuur? 

De Griekse en Romeinse cultuur zijn van grote invloed geweest op de geschiedenis 
van Europa. Het begrip Europa is zelfs gebaseerd op een Griekse mythe. De 
stadstaten in het oude Griekenland van de achtste eeuw voor Christus bleken een 
goede voedingsbodem te zijn voor nieuwe politieke systemen, commerciële 
activiteiten, vooruitgang in wetenschappelijk opzicht en bloei in cultureel opzicht.  

De Romeinen hebben veel van de Griekse cultuur overgenomen en deze cultuur 
verspreid over Europa, Noord-Afrika en Azië. Ook onze stad Nijmegen is 
oorspronkelijk gesticht door de Romeinen. 

We hopen dat je gedurende dit thema geboeid raakt door deze periode en dat je oog 
gaat krijgen voor de wijze waarop onze cultuur gebaseerd is op het Griekse en 
Romeinse erfgoed. De eerste lessen zullen we besteden aan de geschiedenis van 
de Grieken. Vervolgens richten we ons op het Romeinse rijk. Feitelijk moet dat, 
deels, een herhaling zijn, maar hopelijk is het ook zo, dat je er door hier opnieuw 
aandacht aan te besteden, meer van begrijpt dan in de brugklas. Wat we gaan 
behandelen komt terug in het examen. We raden het je dan ook aan je antwoorden 
op de opdrachten, je aantekeningen en de uitgedeelde materialen goed te bewaren. 
Daarnaast is het nuttig een knipselmap aan te leggen met artikelen en andere 
bronnen die gaan over dit tijdvak. Tijdens de lessen zul je tips krijgen hoe je op 
diverse manieren je kennis verder uit kan breiden. 



148 

 

Opdrachten bij tijdvak 2: De tijd van Grieken en Romeinen 

De Griekse Beschaving  

1. Je beschrijft hoe de Griekse beschaving uit een groep kleine ruziënde staten zich 

ontwikkelde. Je legt daarbij uit hoe heldhaftig optreden, politieke experimenten en 

culturele prestaties een basis legden voor de westerse traditie. Je bespreekt ook de 

rol van Athene en Sparta in deze ontwikkeling. (Geschiedenis Werkplaats blz. 22-24, 

Geschiedenis Werkplaats VWO klassiek blz. 13-14). 

2. Definieer de begrippen stadstaat, aristocratie, tirannie, democratie en Hellenen 

(begrippenlijst Geschiedenis Werkplaats blz. 34 en internet). 

Het almachtige Rome  

3. Je legt uit hoe het bestuur van Rome was georganiseerd in de tijd van de republiek. 

(Geschiedenis Werkplaats VWO klassiek blz. 15-16) 

4. Definieer de begrippen: patriciërs, plebejers, republiek, aristocraten, senaat, consuls, 

volksvergadering, volkstribunen. (begrippenlijst Geschiedenis Werkplaats blz. 34 en 

internet). 

5. Je bespreekt de interne problemen waarmee de republiek te maken kreeg en die 
ertoe hebben geleid, dat er een burgeroorlog kwam met aan het einde de instelling 
van het keizerschap. (Geschiedenis Werkplaats VWO klassiek blz. 15, de Blois, Een 
kennismaking met de oude wereld 135-173 ) 

6. Definieer de begrippen: proletariërs, populares, optimaten, dictator, burgeroorlog, 
triumviraat (eerste en tweede), keizer.  (begrippenlijst Geschiedenis Werkplaats blz. 
34 en internet).  

7. Maak een beredeneerde tijdbalk van 300 v. Chr. tot 200 n. Chr. waarop je aangeeft 
welke oorlogen de Romeinen hebben uitgevochten. Gebruik o.a. de volgende 
begrippen: Imperium Romanum, Pax Romana, romanisering. (Geschiedenis 
Werkplaats VWO klassiek blz. 15-16, Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht 
blz. 22-23, 26-28, internet) 

8. Je legt aan de hand van meerdere kaarten van Europa, Azië en Noord-Afrika uit hoe 
het Romeinse imperium zich uitbreidde van circa 750 voor Chr. tot 500 na Chr. 
Gebruik hiervoor kaarten die je tijdens de lessen hebt gekregen. (Geschiedenis 
Werkplaats VWO klassiek blz. 15-16, Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht 
blz. 22-23, 26-28, internet). 

9. Je legt aan de hand van een kaart van Europa uit hoe de noordgrens van het 
Romeinse rijk vorm kreeg door de geografie van Europa en de confrontatie met de 
Germanen. Je verwerkt in je antwoord de Rijn, Donau, de slag bij het 
Teutoburgerwoud, de Limes, de Friezen, de Bataven. (Geschiedenis Werkplaats 
historisch overzicht blz. 31, internet) 

10. Je legt uit hoe Romeinen dachten over Noord-Europa, Germanen, de mogelijkheden 
en beperkingen van dit gebied. Je legt ook uit wat de belangen van de Romeinen 
waren in Brittannië. Je legt uit hoe de romanisatie van het huidige Nederland ten 
zuiden van de Rijn vorm kreeg. (Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht blz. 
31, internet) 
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Rome: de ineenstorting in het westen  

11. Je bespreekt de ondergang van het West-Romeinse rijk. Wat waren de interne en 
externe problemen, die uiteindelijk zouden leiden tot de ondergang van het rijk in de 
vijfde eeuw? (Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht blz. 23, Geschiedenis 
Werkplaats VWO klassiek 15-16, internet) 

12. Definieer de begrippen: barbaren,Franken, Hunnen, Vandalen, Grote Volksverhuizing 
West-Romeinse rijk, Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk.  (begrippenlijst Geschiedenis 
Werkplaats blz. 34 en internet). 

13. Je kent het verhaal van de Romeinen in Nederland en in Nijmegen in het bijzonder. 
Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen uit die tijd, waarom kwamen de Romeinen 
hier, wat deden de Romeinen hier zoal en wat is er nu nog van terug te vinden? 
(Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht blz. 31, internet) 

14. Definieer de begrippen: limes, castra, castellum, Germania Inferior. (begrippenlijst 
Geschiedenis Werkplaats blz. 34 en internet). 

De Joden en de eerste christenen   

15. Je legt uit hoe de Joodse cultuur zich heeft ontwikkeld hoe het Joodse geloof is 

ontstaan en hoe het Joodse volk verhield tot de Romeinen. (Geschiedenis 

Werkplaats historisch overzicht blz. 32-33) 

16. Je legt uit hoe het christendom als godsdienst is ontstaan. Hierbij besteed je ook 

aandacht aan de opvattingen van het christendom en waarom juist het christendom 

voor vele mensen, met name de gewone mensen, zo aantrekkelijk was. 

(Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht blz. 32-33) 

17. Je bespreekt de houding van de Romeinse overheid tegenover de christenen. 

(Geschiedenis Werkplaats historisch overzicht blz. 32-33) 

18. Definieer de begrippen: eucharistie, diaken, bisschop, staatsreligie, concilie, heidens, 
klooster, paus. (begrippenlijst Geschiedenis Werkplaats blz. 34 en internet). 
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Interview met docenten van NSG over de onderwijsvernieuwing 
 
Doelstelling interview met docenten NSG: 
Om beter zicht te krijgen op de implicaties van de onderwijsvernieuwing voor geschiedenis in 
het vwo is een interview afgenomen met Chantal Vlijm en Loek Janssen. Zij zijn beide 
werkzaam aan NSG. 
Deze interviewvragen zijn ter plekke genoteerd en opgenomen met een dictafoon. De 
informatie die verkregen is uit deze interviews is verwerkt in de conclusie en in het betoog 
over vakkenintegratie dat ook onderdeel uit maak van het curriculum van het 
maatwerktraject. Tussen haakjes geplaatste zinnen zijn een toevoeging achteraf om wat er 
gezegd is beter in de context te kunnen plaatsen. 
 

Hoofdvragen PGO: 
Welk leerproces moet een startend docent geschiedenis doormaken om succesvol te kunnen 
functioneren op NSG Groenewoud binnen de onderwijsvernieuwing van het vak 
geschiedenis?   
Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot vakdidactiek om het 
examenprogramma uit te kunnen voeren? 
Op welke wijze geeft de vaksectie geschiedenis vorm aan de onderwijsvernieuwing van 
geschiedenis  in 4-5-6 VWO? 

 
Vragen interview: 
 
1)Welk leerproces moet een startend docent geschiedenis doormaken om succesvol te 
kunnen functioneren op NSG Groenewoud binnen de onderwijsvernieuwing van het vak 
geschiedenis?   
Chantal: Wat ik zelf heb gemerkt toen ik als docent startte dat ik toch nog maar heel weinig 
wist van wat er inhoudelijk behandeld wordt in het middelbaar onderwijs. Tijdens mijn studie 
waren onderwerpen toch op een andere manier en op een ander niveau aan bod gekomen. 
Het waren ook andere onderwerpen. Het heeft me drie tot vijf jaar gekost om inhoudelijk in te 
lezen en dit te beheersen en dit te vertalen naar leuke werkvormen die aanslaan. Ik denk dat 
elk beginnend docent dit blijft houden en dat je daar niet bang voor moet zijn en dat je het 
moet durven zeggen als je iets niet weet. Binnen ons team werken ook veel oudere docenten 
die heel veel kennis hebben. Je moet je daar niet door laten afschrikken maar je moet wel 
bereid zijn om in je vrije tijd veel te investeren in je onderwijs.  
 
Visie 
2)Op welke wijze zijn jullie tot een visie gekomen m.b.t. de didactische aanpak van het 
onderwijs op NSG? 
Loek: We praten heel veel over deze zaken, met name in de pauzes. Vaak ook in de 
sectieruimte van geschiedenis (Veel pauzes en tussenuren worden door de 
geschiedenisdocenten in de sectieruimte voor geschiedenis doorgebracht). Daarnaast 
overleggen we en nemen we besluiten tijdens sectieberaad.  

 
Vakdidactiek  

3)Wat moet een docent geschiedenis weten en kunnen met betrekking tot vakdidactiek om 
het examenprogramma uit te kunnen voeren?  
Chantal: Wat je als docent aan lln. mee moet geven is dat hij het gevoel heeft dat hij goed 
voorbereid het examen ingaat. De leerling moet niet zwemmen m.b.t. het examen en moet 
begeleiding hebben gehad. De begeleiding wordt vrijer richting het eindexamen. Bij de 
kenmerkende aspecten grijp je terug naar je eigen boeken omdat je goed in de onderwerpen 
wilt zitten. Je gaat heel veel inlezen want je wilt laten zien dat je het zelf ook weet.  
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Ik doe eigenlijk twee dingen. Ik pak mijn eigen boeken en ik pak een schoolmethode erbij om 
te kijken hoe ik het kan uitleggen in ‘scholierentaal’.   

 
4)Samenwerking intern en extern 

Op welke wijze vindt er overleg plaats binnen de vakgroep geschiedenis? 
Loek: In de pauzes informeel is het belangrijkst. Vaak worden ideeën geuit n.a.v. ervaringen 
van docenten en daarna wordt het formeler vastgelegd. Een goed voorbeeld is de discussie 
over vaardigheden. Er kwam een voorstel van mij om het eens te hebben over een 
inventarisatie van vaardigheden . Vervolgens wordt dit verder uitgezocht door één van de 
leden van het team. Documenten hierover worden bij elkaar gezocht en besproken. 
Uiteindelijk  wordt er één document opgesteld. We delen veel en denkprocessen en visies 
groeien. 

 
5)Met welke organisaties of interne begeleiders staan jullie in contact om jullie visie af te 
stemmen op interne ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van 
geschiedenisdidactiek.  
Loek: Binnen onze school als sectie krijgen we geen begeleiding. Extern zijn we betrokken 
bij het pilotproject bij IVGD en los daarvan zijn leden betrokken bij regionale, landelijke en 
internationale verbanden, VGN, Yad Vashem, Euroclio.  
Regionaal is er voor Nijmegen door Loek een netwerk over de tweede fase van  
geschiedenis opgericht. Docenten die meedoen komen regelmatig bij elkaar er is een 
bijeenkomst geweest over de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben o.a. lln. verteld over hun ervaringen.  Er is ook een bijeenkomst geweest 
over de  tien tijdvakken in relatie met een door NSG en het archief ontwikkelde activiteit over 
de geschiedenis van Nijmegen. Door dit netwerk kon een scholenbezoek tijdens de 
conferentie van Euroclio in Nijmegen gemakkelijk en goed geregeld worden. Over een 
maand is er een bijeenkomst van dit netwerk over het pilotexamen en het reguliere examen. 
 

6)Welke stappen willen jullie in de toekomst ondernemen om aan te sluiten op de 
onderwijsvernieuwing van geschiedenis? 
Loek: In dit proces zijn twee kanten belangrijk, de inhoud en de didactiek. Het is het meest 
relevant om met elkaar veel te praten over de didactiek.  Als je wilt dat een ll. Na school een 
beeld van de tien tijdvakken moet hebben dan moet je nadenken over de verschillende 
onderwijsniveau’s.  Aansluiten op niveau’s , de kwaliteiten van leerlingen. We denken er over 
om het VMBO examen misschien meer af te bakenen met betrekking tot  het aantal 
tijdvakken.  

 
7)Staan doelstellingen m.b.t. de onderwijsvernieuwing van geschiedenis in relatie met 
doelstellingen uit je persoonlijk ontwikkelingsplan? 
Loek: Zaken rond het pop liggen momenteel stil. Het sturen van de ontwikkeling van de 
docent vanuit functioneringsgesprekken leeft momenteel niet zo.   
Chantal: Niet specifiek, Ik wil graag de docent geschiedenis zijn en niet teveel de andere 
taken uitoefenen.Het gaat mij er vooral om dat ik lln. het enthousiasme voor geschiedenis 
bijbreng.   

 
8)Welke gevolgen heeft de onderwijsvernieuwing voor de inhoudelijke studie/bijscholing van 
de docent? 
Loek: Ik schat in dat de meeste collega’s niet bijgeschoold worden. Er is een kleine groep 
deelnemers aan de pilot waardoor er weinig bijscholing is. Ik ben via de VGN betrokken bij  
bijscholing. Intern probeert men elkaar bij te scholen. Men leert veel van elkaar i.h.k.v. 
afstemming en overleg.  
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Als je aan een thema denkt dan denk je vaak aan inhoud. De samenwerking over de 
doelstellingen in vaardigheden en didactische aanpak komt vaak pas op gang gedurende 
een eindfase van het overleg en moet meer tegelijkertijd plaatsvinden.  
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Faciliteiten: 

9)Hebben jullie de afgelopen jaren specifieke materialen aangekocht i.v.m. het 
pilotprogramma? 
Loek: We zijn selectiever geworden in het bestellen van DVD’s. Die moeten in verband staan 
met een aspect. Soms zetten we iets op de digitale leeromgeving van onze school. Vaak zijn 
dit producten van het IVGD. Leerlingen worden steeds handiger in het zoeken via Google.  
 
10)Hebben jullie de afgelopen jaren om specifieke aanpassingen gevraagd van 
lokalen/faciliteiten i.v.m. het pilotprogramma? 
Loek: We hebben heel gericht oude methodes bewaard en we adviseren lln. om naast 
computerprogramma’s ook de methodes te gebruiken. Verder hebben we een laptopkar en 
draadloos internet (de laptopkar wordt in combinatie met draadloos internet gebruikt om ook 
in het lokaal met digitale middelen te kunnen werken).  
 
11)Hebben jullie de afgelopen jaren nieuwe excursies of andere buitenschoolse activiteiten 
gepland i.v.m. het pilotprogramma? 
Loek: Standaard vindt in havo vijf een excursie plaats in Nijmegen bij het archief in relatie 
met de tien tijdvakken. Bronnen worden bestudeerd in relatie met de tien tijdvakken.  Dit is 
specifiek voor het NSG maar wel gedeeld via het netwerk. Er is ook een excursie naar Vucht. 
In VWO zes is er een excursie naar een stad in Europa. Dit is vrijwillig, dit jaar ging men naar 
Praag en er werd een relatie gelegd met de tien tijdvakken.  
 

12)Zijn er samenwerkingen met andere vakgroepen i.h.k.v. onderwijsvernieuwing? 
Loek: We werken elk jaar samen met andere vakgroepen maar het is heel ingewikkeld i.v.m. 
coördinatie en samenwerking. We hebben de afgelopen jaren een project gedaan met 
levensbeschouwing en dat is gestaakt omdat het te bewerkelijk was m.b.t. overleg. Met CKV 
is het gestaakt omdat een deel van de lln. deze combi van vakken had en een deel niet. We 
hebben een samenwerking met Nederlands gehad over een aspect. Een boek moest 
gelezen worden over één aspect. Er loopt in de onderbouw een project over de stad dat een 
samenwerking is met aardrijkskunde. Het voornemen om iets dergelijks te ondernemen 
wordt meestal informeel gestart en uitgewerkt door een kartrekker. Na de uitvoering wordt 
geëvalueerd en gekeken of het gecontinueerd wordt. Er vinden inititiatieven plaats in alle 
jaren. 
  
13)Is er in het curriculum afstemming m.b.t. het aanleren van centraal staande begrippen die 
essentieel zijn voor het vak geschiedenis zoals bronnen, standplaatsgebondenheid enz.  
Loek: Ja,. dit valt samen met de documenten over vaardigheden. We maken onderscheid 
tussen vakinhoudelijke vaardigheden en vaardigheden waarbij je iets moet doen zoals het 
werken met een kaart. De tweede soort is vakoverstijgend en is meer ondersteunend maar 
mag niet teveel centraal. De vakspecifieke begrippen en vaardigheden die voorkomen in het 
examen moeten centraal staan.  
 
 
14)Op het NSG is het besluit genomen niet uit te gaan van een methode en de materialen in 
overleg met begeleiders van de pilot zelf samen te stellen. Hebben jullie methodes bekeken 
en zoja wat waren de bezwaren tegen deze methodes? 
Loek: Er waren twee bezwaren tegen methodes. Historisch Perspectief was de laatste 
methode die gebruikt is. Een boek heeft veel meer thema’s dan je kunt behandelen. Je 
gebruikt nog niet de helft van het boek. Je gebruikt ook de examenbundels. Omdat je lln. bij 
praktische opdrachten veel onderzoek laat doen gebruik je weinig.  
De prijs is een tweede reden. 60 a 70 euro per jaar per leerling is te duur.  
De derde reden is dat we het niet eens waren met de inhoudelijke keuzes.  
De samengesteld syllabi van de vakgroep komen meer overeen met de wensen van de 
vakgroep.  
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Bij de tien tijdvakken zijn we doorgegaan met deze werkwijze.  
Ik ben ervan overtuigd dat de lln. zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het verzamelen van 
de informatie over de tien tijdvakken.  
Bij havo wordt andersom geredeneerd, daar wil men de zekerheid van een boek bieden. Ik 
denk dat dit een schijnzekerheid is. Vwo lln. schaffen zelf ook regelmatig een boek aan.  
Stel dat lln. een tijdbalk moeten maken over de Grieken en uit hebben moeten leggen wat 
typisch is aan de Grieken dan kunnen ze verbanden leggen. De boeken zijn te consumerend 
en geordend naar 49 hoofdstukken en dat sluit niet aan bij wat er bij toetsen gebeurd.  
Tekstueel wordt er steeds meer gevraagd.  
 
Loek: Een landelijk probleem is dat lln. zich niet herkennen in het examen. De lln. heeft het 
gevoel dat  alles wat hij heeft geleerd  niet gevraagd wordt. Ik behandel tijdens mijn lessen 
veel. Als we het eindexamen voorbereid wordt het een heel ander verhaal. De training voor 
het eindexamen wordt als een specifiek onderdeel van het onderwijs aangekondigd. De 
relatie met thema’s en wat er onthouden moet worden wordt specifiek uitgelegd.  
Vaak kan steeds hetzelfde antwoord gegeven worden en die hebben te maken met kritisch 
zijn op bronnen. Problemen die ontstaan bij lln. bij het vak geschiedenis zijn vaak gerelateerd 
aan aan taalvaardigheid. 
 
Chantal: De talige problemen bij geschiedenis zijn groter bij de havo dan bij vwo. Je laat lln. 
zelf de aspecten uitzoeken en daarmee vertalen ze de kenmerkende aspecten naar hun 
eigen niveau. Bij Nederlands wordt er steeds minder talig onderwijs gegeven. Ook bij 
bovenbouw gaan we regelmatig tekstverklarend aan de slag, we hebben het dan ook over 
leesstrategieen. We merkten dat bovenbouwleerlingen uit het vwo schrokken van het niveau 
van teksten uit een brugklasboek van 25 jaar geleden toen we ze dit voorlegden.  Ze vinden 
het zelf dan moeilijk. Ze hebben moeite met de hoeveelheid tekst, het woordgebruik. Als je 
moeilijk taalgebruik aan gaat bieden dan schrikken de leerlingen. Hbo’s en universiteiten 
klagen dat de studenten steeds minder leeswerk van een lager niveau aankunnen.  
Teveel moeilijke teksten kunnen ervoor zorgen dat minder leerlingen het vak kiezen.  
Leerlingen laten regelmatig horen dat ze veel moeten doen voor geschiedenis. Dit lijkt soms 
minder vanzelfsprekend voor de lln. omdat we soms met het beeld geconfronteerd worden 
dat geschiedenis een minder belangrijk vak is dan bijv. wiskunde.  
 
15)Zijn er nog leermiddelen waar jullie interesse in hebben of waar jullie je op oriënteren? 

Loek: Niet echt. Ik ben zelf geneigd om steeds minder met fimpjes e.d. te werken omdat de 
lln. hier mee kunnen komen. Ik neem zelf meer het initiatief om te waken voor de grote lijn. 
Door de tien tijdvakken is het gemakkelijker geworden lln. te betrekken bij het verzamelen 
van materialen.Lnn. komen zelf vaker met materialen, kranteknipsels tv. Programma‟s, Zelf 
kwam ik met een documentaire over Indianencultuur in de DDR geïnspireerd op onder 
andere de boeken van Karl Mai. Dit breng ik dan in relatie met het verlangen van mensen om 
te ontsnappen aan zinloosheid en hun gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Je wil dat de 
lln. ook tijdens vakantie nadenken over geschiedenis.  
 
Chantal:Bij havo is een keuze gemaakt voor een boek en bij vwo is niet gekozen voor een 
boek. Bij havo is men nog zoekende naar het ideale boek. Lln. kunnen hun materialen ook 
zelf samenstellen en daardoor lijken ze het beter vast te houden. We zetten zaken uit het 
oude systeem in binnen het nieuwe systeem.
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Vragen over oriëntatiekennis. 

  
16)Denk je dat leerlingen een beter historisch besef gaan krijgen door de tien tijdvakken en 
de kenmerkende aspecten? 
Loek: Ja, dat is niet eens een discussieonderwerp. In het oude systeem weet je van twee 
onderwerpen alles en binnen het nieuwe systeem weet je van alles iets.  
 
Chantal: Ik denk van wel, sterker nog, ik heb het in de praktijk gezien. Het is me opgevallen 
dat havo lln. die doorstromen naar vwo een beter basis hebben dan de VWO lln. die alleen 
thema’s voorgeschoteld gekregen hebben. Heel concreet het thema China. Havo lln. kunnen 
beter het verband leggen met WOII dat ze als tijdvak hebben gekregen dan de vwo lln. die 
hier via thema’s les in hebben gehad.  

 
17)Heb je de indruk dat de invoering van de tien tijdvakken veranderingen teweeg heeft 
gebracht in de geografische spreiding van onderwerpen uit  die bestudeerd worden? 
Loek:Het is vrij Europa-centrisch. Ik las in de krant een stuk over Bronbeek. Zij vinden het 
jammer dat er geen speciale aandacht is voor Nederlands Indië. Als je alleen met twee 
onderwerpen bezig bent dan ben je enorm aan het focussen.  

 
 
18)Gebruiken jullie bij periodiseringen alleen de tien tijdvakken of maken jullie ook gebruik 
van andere periodiseringen bijv. voor specifieke onderwerpen zoals de geschiedenis van 
Griekenland of de oude periodiseringen (prehistorie, oudheid, middeleeuwen enz.).  
Chantal: Je ontkomt niet aan het gebruik van oude begrippen omdat ze in je systeem zitten. 
Ik probeer voor lln. de periodiseringen van de tien tijdvakken te gebruiken om verwarring te 
voorkomen.  

 
19)Wat zijn je persoonlijke verwachtingen van de leeropbrengst van een eindexamen waarin 
oriëntatiekennis centraal staat voor vwo. 
Chantal:  Ik verwacht dat de lln. meer de relatie leggen met de actualiteit. De algemene 
kennis van de geschiedenis gaat toenemen. Ik heb de stille hoop dat mensen meer een 
beeld kunnen vormen bij actuele gebeurtenissen.     

 
20)Is naar jouw mening het niveau van het vak gewijzigd door de  onderwijsvernieuwing van 
geschiedenis? 
Chantal: Of het niveau gewijzigd is dat weet ik niet maar ik denk wel dat je de lln. meer een 
breder aanbod geeft. De lln. heeft gedurende de hele schoolperiode meer het gevoel voor 
het examen bezig te zijn omdat binnen het examen alle tien de tijdvakken getoetst worden. 

 
21)Zijn er onderwerpen die je mist? 
Over veel onderwerpen vertel je globaal iets. Je gaat er niet specifiek op in. WOII en de 
Vietnamoorlog worden minder uitgebreid behandeld. Ik weet niet of dat echt een gemis is. 
Mensen zullen hun favoriete onderwerpen misschien wat meer gaan missen. Hoe specifieker 
je iets gaat behandelen hoe meer de lln. gaan denken dat het zo ook teruggevraagd wordt 
tijdens het examen.  

 
Vragen over thema’s. 
  
22)Wat zijn je ervaringen met de thema‟s die de derde component van het nieuwe 
examenprogramma vormen en die over meerdere tijdvakken moeten gaan? 
Chantal: Het thema ‘Tijdlijn van de ontdekkingsreizigers’ gaat over tijdvak 3 tot en met 6. Ik 
vind dat heel leuk want daarmee kan je laten zien hoe tijdvakken in elkaar overlopen. Het 
onderwerp spreekt lln. ook aan. We gebruiken veel wereldkaarten. We hebben bijv. een 
opdracht met drie kaarten. Een kaart waarin Spanje en Portugal actief waren, een kaart 
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waarin Nederland en Engeland actief worden en een derde kaart. Leerlingen moeten invullen 
wie wanneer wat ontdekt.  Bij één van de  praktische opdrachten wordt tijdvak 3 tot 5 
behandeld. De lln. moeten kaarten zoeken bij de tijdvakken.  
 
Vragen over het examen 

23)Binnen het nieuwe examen voor geschiedenis zijn voor het schoolexamen alle 
vormvoorschriften verdwenen. Het is nu ook mogelijk om bijvoorbeeld tijdvakdossiers of 
verslagen deel uit te laten maken van het schoolexamen.  
Jullie werken met praktische opdrachten. Hoe bevalt dit? 
-Er wordt gewerkt met een dossier van krantenknipsels die in relatie staan met de tien 
tijdvakken.  
-Elk trimester wordt er aan één praktische opdracht gewerkt over twee of soms drie 
tijdvakken. Alle praktische opdrachten samen zijn één schoolexamencijfer.  
-Hoe bevalt het werken met de praktische opdrachten: 
Chantal:Omdat de vwo lln. niet met een boek werken is dit ook hun examendossier. Dit werkt 
motiverend om het dossier goed aan te leggen. Het valt me wel op dat er heel veel van 
internet afkomstig is. Voor bepaalde sites zoals Wikipedia waarschuwen we i.v.m. de 
betrouwbaarheid. De meeste lln. pakken de eerste vijf hits van Google. Ze vragen ook 
regelmatig naar mijn mening over de betrouwbaarheid van de site.   
We proberen de lln. via de opdrachten te leren met diversere bronnen te laten werken. Bijv. 
het werken met kaarten, historische films enz. , dat is een goede voorbereiding op het 
examen.  

 
24)Punt vijf van domein A van de eindtermen voor het Centraal Examen stelt dat de 
kandidaten een vraag en een daarop aansluitende hypothese moeten kunnen formuleren. 
Vervolgens moeten zij  voor een vraag bruikbare bronnen verwerven en er gegevens uit 
selecteren.  
Hoe wordt aan dit doel gewerkt binnen het curriculum van NSG? 
Chantal:Tijdens het examen werd dit gedaan bij de stelopdracht maar deze is afgeschaft. Dit 
komt voor in de les maar tegenwoordig minder omdat in het examen tegenwoordig meer 
deelvragen gebruikt worden.  
Bij de praktische opdracht worden onderzoeksvragen geformuleerd. Met het formuleren van 
een hypothese wordt niet veel gewerkt.  
  
 
25)Eén van de redenen van de invoering van de tien tijdvakken was dat dit tot inperking van 
de hoeveelheid leerstof zou moeten leiden. Wordt deze doelstelling behaald? 
Loek: Die doelstelling wordt volledig gehaald maar het probleem is dat de leerling dit niet 
vertrouwt. Bij biologie wordt gezegd dat de lln. alles moet kennen en dat wordt getoetst in het 
examen. Bij geschiedenis wordt in alle jaren van alles behandeld. De lln. vlucht uit 
onzekerheid in het leren van de 49 aspecten en de begrippen. De kans dat men zich de 
blubber gaat leren bij tien tijdvakken is minder groot.  

 
26)Binnen domein B over Oriëntatiekennis wordt in punt 1 aangegeven dat: 
“De kandidaten moeten in het centraal examen de kenmerkende aspecten van ieder tijdvak 
kunnen noemen en herkennen aan de hand van uitgangsmateriaal (d.w.z. bronnen of 
introductie bij een opgave).” (werkversie syllabus geschiedenis nieuwe stijl havo en vwo, 
september 2008. 
Hoe trainen jullie dit? 
Loek: Dat kan niet getraind worden maar dit kan d.m.v voorbeelden geoefend worden. Aan 
de hand van een kaart moet je aangeven bij welk kenmerkend aspect het hoort en je moet 
het beoordelen op bruikbaarheid,betrouwbaarheid,  standplaatsgebondenheid.  
Deze  49 aspecten en 91 begrippen moeten uit het hoofd geleerd worden.  
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27)In punt twee van Domein B over Oriëntatiekennis wordt gesteld dat de kandidaat in de 
context van het materiaal dat bij de toetsvraag voorhanden is gebeurtenissen, 
ontwikkelingen, verschijnselen of handelingen en gedachtegangen in verband moet kunnen 
brengen met kenmerkende aspecten? 
Hoe trainen jullie dit? 
Chantal: Een voorbeeld van onze aanpak is een samenwerking met het archief. De lln. gaan 
naar het archief. De lln. gaan op zoek naar bronnen die typisch zijn voor een aspect. Ze 
moeten  deze bron bestuderen, een beschrijving van de bron geven en er vragen bij 
bedenken zoals deze in het examen zouden kunnen zitten.   
We horen van medewerkers van het archief terug dat ze soms lln. terug zien die later voor 
een werkstuk opnieuw naar het archief komen. 
 
28)Volgens de werkversie syllabus geschiedenis nieuwe stijl havo en vwo, september 2008 
worden er in het centraal examen geen vragen gesteld waarin de kandidaat moet uitleggen 
hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid 
beïnvloedt.  
Doen jullie toch iets met deze doelstelling? Zoja op welke wijze? 
 
Chantal:We laten dit lln. niet uitzoeken maar we spelen wel op de actualiteit in omdat het aan 
een tijdvak te koppelen valt. We moeten hier mee uitkijken omdat de lln. snel het gevoel 
heeft dat hij van alles doet wat niet nuttig is m.b.t. toetsen.  
 
29)Buiten de pilot van het nieuwe examen geschiedenis voor VWO gaat het examen nog 
steeds over een thema (domein C). Waar ligt jouw voorkeur? Thema‟s of een examen over 
oriëntatiekennis (Domein B)? 
Chantal: Mijn voorkeur ligt bij het nieuwe systeem. Ondanks dat dit systeem lastiger is voor 
examenmakers. Dit is ieder jaar hetzelfde onderwerp namelijk de tien tijdvakken dus dan 
wordt het lastig welke vragen je hierover kan stellen.  
 
Buitenschools leren bevorderen 
30)In de publicatie oriëntatiekennis toetsen van het LEMM wordt de doelstelling genoemd 
dat de leerling door beter historisch besef de behoefte moet krijgen zich blijvend gedurende 
zijn leven in geschiedenis te verdiepen binnen en buiten de school. Denk je dat de 
onderwijsvernieuwing hier aan bijdraagt13? 
Loek: Ja dat denk ik wel. Ik ben daarvan overtuigd. Ik ben naar Praag geweest met lln. De 
helft heeft geen geschiedenis en heeft hetzelfde programma gedraaid. Zij vonden het heel 
interessant om met behulp van het raamwerk van de tien tijdvakken de geschiedenis van 
Praag te ontdekken. 
 
Chantal: 
Het is een mooie hoop maar ik weet niet of het reëel is dat de buitenschoolse interesse toe 
gaat nemen bij lln. van de leeftijd 12 tot 20. Ik denk wel dat ze op latere leeftijd beter een 
beeld kunnen vormen van periodes. Het is ook fijn dat iedere lln. die gs niet gekozen heeft 
i.i.g alle tijdvakken heeft gehad.  
 
Zijn er ook lessen over het totale systeem van de tien tijdvakken en de kenmerkende 
aspecten? 
Chantal: Nee, dat heb ik niet gedaan. We proberen in de onderbouw de begrippen en de 
icoontjes zoveel mogelijk te gebruiken. Steeds meer lln. uit het basisonderwijs zijn bekend 
met het nieuwe systeem. 

                                                             
13 LEMM, Oriëntatiekennis toetsen ; Analyse en handreiking geschiedenis (Amsterdam 2009)4. 
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Toevoeging: Tijdens een informeel gesprek met Thieu van Ingen en Joep Reijven gaven 
deze twee docenten ook aan dat ze onder andere tijdens de Open Dag van NSG merkten 
dat de leerlingen al gewerkt hadden met de tien tijdvakken op hun basisschool. Zij 
verwachten dan ook dat dit systeem meer gaat opleveren naarmate er generaties lln. gaan 
komen die er al vroeger mee gestart zijn zodat er in totaal een langere leerlijn is die dus in de 
eindfase ook meer diepgang kan hebben. Joep gaf ook aan dat het mooie hiervan is dat lln. 
in iedere leeftijdsgroep andere vragen en interesses hebben met betrekking tot een 
historische periode.   
 
 
 
 
 

 

                                                             
i Margriet Hielkema Albert van der Kaap e.a., Syllabus geschiedenis HAVO en VWO (werkversie voor de pilot 

geschiedenis (2008) 


