
Geschiedenis in de bovenbouw VWO 
 
Het vak geschiedenis is een verplicht 
vak in de profielen CM & EM. In 4, 5 en 
6VWO heb je twee uur geschiedenis in 
de week.   
 
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).  
 
Hoe zien de lessen geschiedenis 
eruit? 
We werken met de methode 
Geschiedeniswerkplaats (tekstboek en 
werkboek) en een examenkatern. 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). Daarnaast maken én 
geven jullie in 4VWO een eigen les over 
de middeleeuwen. 
 

 
 
Onderwerpen 

Tegen de tijd dat je eindexamen gaat 
doen heb je een globaal overzicht van 
de geschiedenis.  
We behandelen achtereenvolgens de 
volgende periodes: prehistorie, 
oudheid, vroege middeleeuwen, late 



middeleeuwen, de Renaissance, de 
Gouden Eeuw, de Verlichting, de 
Industrialisatietijd, de tijd van twee 
Wereldoorlogen en de Koude Oorlog.  
 

 
De zogenoemde ’Tien tijdvakken’. 

 
Ook zijn er vijf thema’s waar we dieper 
op ingaan: 
1) Rechtsstaat en democratie (1500-

1919) over de politieke 
geschiedenis van Nederland.  

2) De Republiek der Verenigde 
Nederlanden (1515-1648) over o.a. 
het ontstaan en het verloop van de 

Nederlandse Opstand en de bloei 
van de Republiek tijdens de Gouden 
Eeuw. 

3) Verlichtingsideeën en de 
democratische revoluties (1650-
1848) over o.a. de invloed van de 
ideeën van Verlichtingsfilosofen 
(over politiek, sociale verhoudingen 
en economie) op de maatschappij in 
de Westerse wereld.  

4) Duitsland (1871-1945) over o.a. het 
ontstaan van het Duitse Keizerrijk, 
de Eerste Wereldoorlog, de opkomst 
van Hitler en de Tweede 
Wereldoorlog. 

5) Koude Oorlog (1945-1991) over o.a. 
de blokvorming in de wereld onder 
leiding van de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten en de angst voor 
een atoomoorlog.  

 
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. 
 

 

 
Alleen als je kennis hebt van de geschiedenis 

weet je naar wie de makers van Fokke en Sukke 
in deze spotprent verwijzen! 

 
 
Veel succes met het maken van jouw 
profielkeuze en hopelijk tot na de 
zomervakantie! 
 
Joris Burmeister, Jacques Kooijman en 
Noor Geenen 
 
	


