
Geschiedenis in de bovenbouw Mavo  
Hoe zien de lessen geschiedenis eruit? 
We werken met de methode Feniks (tekstboek en werkboek in één). Vaak 
vertelt de docent iets over het onderwerp, laat een (deel) van een 
documentaire of film zien en bespreekt de lastige vragen van het 
huiswerk. Daarna ga je alleen, in tweetallen of in groepjes aan de slag 
met opdrachten. Bij veel opdrachten werk je met bronnen (zowel 
ongeschreven als geschreven). 

  

Alleen als je kennis hebt van de geschiedenis weet je naar wie de makers van Fokke en 
Sukke in deze spotprent verwijzen!  

Het vak geschiedenis is een verplicht vak in de profielen zorg en 
economie in mavo 3 en voor de havo in CM & EM. In Mavo 3 heb je twee 
uur geschiedenis in de week, in Mavo 4 drie uur.  
Wat is het nut van geschiedenis? Het is toch al geweest? 
Deze vraag wordt vaak gesteld. Het is ook een logische vraag, want 
waarom zou je iets bestuderen wat al (ver) achter ons ligt?  
Heel simpel: om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en 
denken wat ze denken is het van belang om te weten waar ze vandaan 
komen. Het duidelijkst wordt dit als je naar een ander land gaat. Ze 
spreken er een andere taal, hebben een andere cultuur (taal, kunst, 
religie), maar vaak ook een andere politieke, sociale en economische 
structuur. Waarom? Omdat ze een andere geschiedenis hebben dan wij! 
Ook om de dagelijkse stroom aan nieuws te kunnen volgen is algemene 
historische kennis van het grootste belang.  
Vaardigheden  
Maar dat is niet de enige reden waarom het een slimme keuze is om 
geschiedenis te kiezen. Algemene vaardigheden zoals begrijpend lezen, 
schrijven en samenvatten komen natuurlijk aan bod. Maar ook 
vaardigheden die specifiek bij geschiedenis horen: het onderscheiden 
van oorzaken en gevolgen, het leggen van verbanden en het leren zien 
van het grotere geheel (de zogenoemde rode lijn).  
 
 
 
 
 



Onderwerpen  
Tegen de tijd dat je eindexamen gaat doen heb je een globaal overzicht 
van de geschiedenis. 
We behandelen achtereenvolgens de volgende onderwerpen:  
 
In MAVO 3: 
1. Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland; 
2. De koloniale relatie Nederland en Indonesië; 
3. Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 en 
4. De Koude Oorlog. 
 
In MAVO 4: 
1.  Historisch overzicht vanaf 1848; 
2.  Staatsinrichting van Nederland en 
3.  Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld.  
 
Vervolgopleidingen  
Het vak geschiedenis komt van pas bij elke studie die 
je hierna gaat volgen, omdat je geleerd hebt grote 
stukken tekst te verwerken, verbanden te zien en de 
grote lijn te ontwaren.  
Veel succes met het maken van jouw profielkeuze en hopelijk tot na de 
zomervakantie! 
 
Fred Holdinga 


