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VO kerndoel  
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 
 

De leerlingen leren over het tijdvak Jagers en Boeren. Ze kunnen uitleggen wat een 
samenleving is, wat de middelen van bestaan waren in de prehistorie en hoe dit 
verschilt en overeenkomt met andere manieren van leven, zoals die van ons. De 
leerlingen leren hoe de Neolitische revolutie is ontstaan en wat de gevolgen daar van 
voor de samenleving waren, het voorbeeld van de Egyptische samenleving staat 
centraal. De leerlingen kunnen uitleggen hoe wij tegenwoordig aan onze kennis komen 
over de prehistorie. Leerlingen kunnen de basisbehoeften van Maslow benoemen en 
hoe we die meetbaar maken om landen en samenlevingen van tegenwoordig met elkaar 
te vergelijken. De leerlingen leren de atlas te gebruiken en kaarten te lezen. De 
leerlingen vergelijken landen met elkaar door te kijken naar hoe mensen wonen en 
werken en zo een verschil te zien tussen arme en rijke landen, tussen 
ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen en welke beroepssectoren er zijn. Bij 
topografie wordt gekeken naar de ligging van deze verschillende gebieden.  

Repetitie 
hoofdstuk 
1 

1 lesuur Nee 
 

2 

1  
 

De leerling past de geleerde kennis toe in een nieuwe situatie en voert een klein 
onderzoek uit naar de manier van leven van jagers/verzamelaars in onze tijd en naar 
welke voorwerpen uit de prehistorie er in de verschillende Nederlandse musea te 
vinden zijn. Dit werkstuk wordt ingeleverd op papier en wordt beoordeeld met een 
O/V/RV/G 

Praktische 
opdracht 

nvt Nee O/V/RV/G 

1 VO kerndoel  
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 

De leerlingen leren over het tijdvak Grieken en Romeinen, de overgang naar een 
landbouw stedelijke samenleving, de kenmerken van de klassieke oudheid. Over de 
uitbarsting van de vulkaan Vesuvius nabij Pompeï in de tijd van Grieken en Romeinen en 
denken na over wonen in een gebied waar natuurrampen kunnen voorkomen. De 
leerlingen kunnen uitleggen welk geloof de Romeinen hadden en hoe uit het jodendom 
het christendom ontstond, hoe in het Romeinse rijk godsdienstvrijheid kwam en hoe 

Repetitie 
hoofdstuk 
2 

1 lesuur Nee 
 

2 
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2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 

de katholieke kerk georganiseerd is en hoe het Romeinse rijk aan zijn einde kwam. Met 
als voorbeeld de uitbarsting van de Vesuvius in 79  leren de leerlingen Je weet hoe de 
aarde is opgebouwd, hoe aardkorstplaten bewegen en hoe gebergten ontstaan. Ze 
kunnen uitleggen hoe aardbevingen ontstaan, waar ze voorkomen, hoe de kracht van 
een aardbeving wordt gemeten en welke gevolgen een aardbeving kan hebben. De 
kinderen leren hoe een vulkaan ontstaat, kunnen op een kaart aanwijzen waar veel 
vulkanen voorkomen en uitleggen waarom ze daar voorkomen, hoe een vulkaan is 
opgebouwd, hoe een uitbarsting ontstaat, dat er verschillende vulkanen zijn en welke 
positieve en negatieve gevolgen er zijn. Topografie van Europa wordt besproken. 

2 VO kerndoel  
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 

De tijd van Monniken en Ridders wordt besproken, kenmerken van het tijdvak, terug 
keer naar een landbouw samenleving en invloed van de paus en het ontstaan van een 
standen samenleving. De leerlingen kunnen uitleggen hoe Karel de Grote het feodale 
stelsel gebruikte om zijn rijk te besturen en hoe het Christendom gebruikt werd en 
verspreid. De leerlingen leren hoe de Islam ontstaan is, wie Mohammed was en hoe de 
Arabische wereld ontstond. Ze leren de overeenkomsten en verschillen tussen de 
monotheïstische godsdiensten en leren waar de 5 grootste godsdiensten op aard 
voorkomen. Ze leren wat een levensbeschouwing is en kunnen daar voorbeelden van 
geven, uitleggen wat vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat betekent. De 
leerlingen leren dat bepaalde symbolen, 
helden en rituelen kenmerkend zijn voor een cultuur, wat een pluriforme samenleving is 
kunnen voorbeelden geven van waarden en normen, hoe ze feiten en meningen van 
elkaar kunnen onderscheiden en leren vooroordelen herkennen. Bij topografie wordt 
gekeken naar de cultuurgebieden op aarde.  
  

Repetitie 
hoofdstuk 
3 

1 lesuur Nee 
 

2 

2  De leerling past de geleerde kennis toe in een nieuwe situatie en voert een klein 
onderzoek uit naar waarom mensen op bedevaart naar Jeruzalem gaan, of ze 
onderzoeken twee verschillende godsdiensten en vergelijken die met elkaar of doen een 
klein onderzoek naar een beroemd heilig gebouw. De leerlingen leren hoe ze naar 
informatie kunnen zoeken op internet en leveren een werkstuk in op papier. 

Praktische 
opdracht 

Nvt nee O/V/RV/G 
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3 VO kerndoel  

3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 

De tijd van Steden en Staten met bijbehorende kenmerken wordt behandeld, de 
overgang naar een landbouw stedelijke samenleving door uitvindingen in de landbouw. 
De leerlingen leren waar en waarom steden ontstonden en kunnen uitleggen hoe 
ambachten ontstonden en hoe de handel belangrijk werd, hoe steden stadsrechten 
kregen en hoe de steden werden bestuurd en hoe  koningen hun staten 
meer als eenheid gingen besturen en centralisatie ontstond. De leerlingen leren waarom 
burgers in steden meer inspraak wilden, hoe machtig de kerk was in de samenleving, 
wat kruistochten zijn en waarom deze plaatsvonden. De leerlingen vergelijken steden 
van vroeger met moderne steden en kunnen de kenmerken van een stad weergeven en 
voorbeelden geven van voorzieningen en infrastructuur in een stad. Ze leren wat 
urbanisatie is en waardoor steden groeien, wat een megastad, een hoofdstad en een 

wereldstad zijn, kunnen het verschil uitleggen tussen een krottenwijk, een voorstad en 

het zakencentrum.  De leerlingen weten wat de vier grootste steden, de Randstad en 
het Groene Hart zijn en je kunnen die op een kaart aanwijzen, hoe Nederlandse steden 
zijn opgebouwd en kunnen op een plattegrond bepaalde stadsdelen aanwijzen. De 
leerlingen leren waardoor de leefbaarheid van een stadsdeel bepaald wordt, kunnen 
uitleggen dat wijken kunnen worden verbeterd door renovatie en opnieuw inrichten. Bij 
topografie wordt de basis kennis van de topografie van Nederland behandeld.  
 

Repetitie 
hoofdstuk 
4 

1 lesuur Nee   

  De leerlingen maken een programma voor een drie daagse reis naar een stad. Ze 
gebruiken internet of reisgidsen om informatie te vinden en leveren het programma op 
papier in 

Praktische 
opdracht 

Nvt Nee O/V/RV/G 

3 VO kerndoel  
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 

De tijd van Ontdekkers en Hervormers wordt behandeld met bijbehorende kenmerken, 
De Opstand in de Nederlanden, de Reformatie en gevolgen daar van. De leerlingen leren 
welke problemen vorsten in de tijd van ontdekkers en hervormers tegenkwamen, welke 
kritiek mensen hadden op de katholieke kerk, kunnen uitleggen hoe protestantse kerken 
ontstonden, de strijd beschrijven die ontstond tussen katholieken en protestanten. De 

leerlingen leren waarom de wereldbevolking groeit en waarom mensen ongelijk 

verspreid op de wereld wonen, kunnen gegevens over bevolking uit een 
bevolkingsgrafiek aflezen, weten wat migratie, immigratie en emigratie is en waarom 
mensen verhuizen naar een ander land. De leerlingen leren wat cultuur is en welke 

Repetitie 
hoofdstuk 
5 

1 lesuur Nee 2 
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 cultuurelementen er zijn, begrijpen je hoe je met cultuurelementen de wereld in 

cultuurgebieden kunt verdelen, dat culturen zich verspreiden en vermengen, wat een 
multiculturele samenleving is en kunnen Nederlanders met een migratieachtergrond in 
drie groepen verdelen. Bij topografie wordt het huidige Nederland vergeleken met 
Nederland in 1600 

3 VO kerndoel  
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 

De tijd van Ontdekkers en Hervormers wordt behandeld met bijbehorende kenmerken, 
de ontdekkingsreizen, wat de gevolgen waren voor de oorspronkelijke bevolking van de 
ontdekte gebieden, de ontdekking van Amerika. De leerlingen kunnen uitleggen waarom 
Europeanen naar Afrika en Azië begonnen te reizen, welke ontdekkingsreizen  
Europeanen maakten om in Azië te komen, kun je beschrijven hoe Europeanen in 
Amerika kwamen,  hoe de oorspronkelijke bewoners van Amerika leefden. De leerlingen 
leren hoe Spanje grote delen van Amerika veroverde, hoe Spanjaarden de inheemse 
bewoners van Amerika en Afrikanen tot slaaf maakten, welke producten Europeanen uit 
Amerika in Europa verkochten, kunnen beschrijven hoe Europa zijn invloed overzee 
uitbreidde. De leerlingen begrijpen het verschil tussen weer en klimaat en kunnen een 
klimaatgrafiek aflezen, weten dat de breedteligging invloed heeft op de temperatuur, 
dat de hoogte van het landschap invloed heeft op de temperatuur, hoe seizoenen 
ontstaan en welke invloed seizoenen op de temperatuur hebben. De leerlingen leren 
wat een klimaatgebied is, welke klimaatgebieden op lage breedte liggen, welke 
klimaatgebieden op gematigde breedte liggen, welke klimaatgebieden op hoge breedte 
liggen, waarom er verschillende plantenzones zijn vanaf de evenaar naar de polen en 
welke dat zijn. Bij topografie worden de verschillende klimaatgebieden op aarde 
bekeken. 

Repetitie 
hoofdstuk 
6 

1 lesuur Nee 2 

3 VO kerndoel 
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 

De tijd van Regenten en Vorsten wordt besproken met bijbehorende kenmerken, de 
Gouden eeuw, de droogmakerijen, het ontstaan van de grachtengordel, het leven in de 
Republiek, het ontstaan van de internationale handel, de slavernij en de gevolgen daar 
van. De leerlingen leren hoe het bestuur in Nederland in de tijd van regenten en vorsten 
geregeld was, hoe de economie sterk groeide in de 17e eeuw, waarom en hoe de 
landbouwgrond werd uitgebreid en hoe de welvaart leidde tot een sterk groeiende 
cultuur. De leerlingen leren met welke landen Nederland in de 17e eeuw in oorlog was 
, kunnen de macht van de Europese vorsten in de 17e eeuw beschrijven, weten hoe de 
handel tussen alle werelddelen groeide en hoe de Europeanen hun handel in Azië en 

Repetitie 
hoofdstuk 
7 

1 lesuur Nee 2 
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  Oost-Afrika uitbreidden, hoe de Europeanen hun activiteiten in Amerika en West-Afrika 

uitbreidden. De leerlingen leren het verschil tussen een natuurlandschap en een 
ingericht landschap, wat reliëf is en wat de verschillen tussen oude en jonge gebergten 
zijn, wat verwering is en begrijp je waar en hoe dit gebeurt, welk effect rivieren in 
berggebieden hebben en hoe rivieren laag gelegen gebieden opbouwen met grind, zand 
en klei, dat Nederland tijdens een ijstijd bedekt was met landijs en dat de stuwwallen en 
zwerfkeien daar overblijfselen van zijn, dat je Nederland kunt verdelen in een 
laaggelegen en een hooggelegen deel en dat dit hoge deel eerder bewoond werd, 
waarom er in het lage deel van Nederland veel veen en klei is en hoe de duinen zijn 
gevormd, hoe de bewoners van het lage deel van Nederland zich beschermen tegen het 
water. Topografie gaat over wateren in Nederland. 

3 VO kerndoel 
3, 6, 8, 9, 36,  
37,38,39, 
40,41, 42, 43, 
46 
Vaardigheden: 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18 
 

De tijd van Pruiken en Revoluties wordt behandeld met bijbehorende kenmerken. De 
Franse Revolutie, Verlichting, Napoleon, de Bataafse Revolutie. De leerlingen leren hoe 
de macht verdeeld was in de tijd van pruiken en revoluties, welke nieuwe ideeën 
ontstonden, wat er tijdens de Franse Revolutie plaatsvond, wat de gevolgen zijn van de 
Franse Revolutie, hoe het in de 18e eeuw met de Nederlandse economie ging, waarom 
en hoe burgers in opstand kwamen, wat de politieke veranderingen vanaf 1795 waren 
en welke invloed de Fransen hadden in Nederland. De leerlingen leren wat het verschil 
is tussen rechten en plichten, welke verschillende overtredingen er zijn, hoe de 
rechtspraak in een rechtbank werkt, het verschil tussen drie verschillende soorten recht, 
hoe de overheid voor vrijheid zorgt, hoe burgers voor vrijheid zorgen, welke verschillen 
er zijn tussen mensen in de huidige samenleving, wat vrijheid en verantwoordelijkheid 
met elkaar te maken hebben. De topografie gaat over Europa. 
 

Repetitie 
hoofdstuk 
8 

Nee  1 lesuur 2 

Omschrijving kerndoelen en vaardigheden: 
1 Onderzoeksvragen bedenken en gebruiken (kerndoel 36)  
2 De bruikbaarheid van bronnen vaststellen (kerndoel 39)  
3 Informatie uit bronnen halen (kerndoel 39 en 40)  
4 ICT-vaardigheden (kerndoel 39)  
5 Informatie kritisch beoordelen (kerndoel 39)  
6 Historische gegevens in hun context plaatsen (kerndoel 39)  
7 Ruimtelijke gegevens op diverse schaal analyseren (kerndoel 41)  
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8 Historische indelingen gebruiken (kerndoel 37)  
9 Situaties en verschijnselen met elkaar vergelijken (kerndoel 43)  
10 Bij ontwikkelingen verandering en continuïteit vaststellen (kerndoel 37 en 38) 
11 Van verschijnselen mogelijk voor- en nadelen voor anderen noemen 
12 Gegevens in kaarten, schema’s en grafieken verwerken (kerndoel 39) 
13 Rekenvaardigheden (kerndoel 42)  
14 Soorten oorzaken en gevolgen onderscheiden (kerndoel 42)  
15 Ermee rekening houden dat gedrag en ideeën van mensen bepaald worden door hun plaats, tijd en achtergrond (kerndoel 43) 
16 Uitleggen wat de leerstof te maken heeft met het eigen leven  
17 In eigen ervaring en omgeving maatschappelijke keuzes herkennen 
18 Conclusies trekken (kerndoel 36)  
19 Een standpunt innemen en met argumenten uitleggen (kerndoel 36) 
20 Gegevens in diverse producten en presentatievormen verwerken (kerndoel 39) 
 
 

 


