Vakgroep geschiedenis, informatie tbv studiekeuze 3e jaar.
1. Hoeveel uur wordt jouw vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)?
H4, H5 = 3
V4 = 2
V5, V6 = 3
2. Hoe wordt jouw vak afgesloten? - alleen Schoolexamens, ook CSE? Mondelinge en/of
schriftelijke toetsen, practica?
- Geschiedenis wordt afgesloten met Schoolexamens en een CSE.
3. Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar?
H4 = 5 toetsen en PO
H5 = 3 schoolexamens en CSE
V4 = 5 toetsen en PO
V5 = 3 toetsen en PO
V6 = 3 schoolexamens en CSE
4. Welke thema’s komen aan bod?
In de bovenbouw ga je de diepte in: we bediscussiëren en onderzoeken de Oudheid,
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd in de vierde klas H/V.
HAVO 5;Duitsland 1918-1991, Britse Rijk (1585-1900) en Nederland 1948-2008
In VWO 5 gaat de aandacht naar de Moderne Tijd: de grote invloed van de 19e eeuw op
Nederland en Europa, en de twintigste eeuw, met twee wereldoorlogen, Koude Oorlog,
dekolonisatie tot en met het ontstaan van de Nederlandse samenleving zoals die nu is.
De examenstof van VWO 6 gaat over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
Verlichting, Duitsland 1871-1945 en de Koude Oorlog.

5. Welke vaardigheden komen aan bod?
Bij geschiedenis oefenen we doorlopend veel belangrijke academische vaardigheden. Daar
profiteer je je hele leven en studietijd nog van. De belangrijkste voorbeelden zijn: historisch
denken en redeneren; argumenteren en schrijfvaardigheid; tekst- en beeldbronnen
analyseren en beoordelen; het onderscheiden van feit en mening, oorzaak en gevolg,
verandering en continuïteit; begrijpend lezen, politiek bewustzijn en inzicht, je inleven in
standpunten en wereldbeelden die radicaal anders zijn dan die van jou. Daarbij ontwikkel je
een brede en grondige kennis van de geschiedenis van Nederland in de context van de
wereldgeschiedenis.
6. Hoeveel huiswerk wordt er gegeven?
Per les is er soms huiswerk, vaak leeswerk. Met enige regelmaat oefenen we ook
kennisvragen en bronanalyse.

7. Waar moet je goed in zijn als je jouw vak wilt kiezen?
Voor geschiedenis in de bovenbouw is het belangrijk dat je goed bent in lees- en
schrijfvaardigheid in het Nederlands, of bereid bent daaraan te werken. Kritisch
denkvermogen wordt gevraagd, net als enthousiasme voor het vak.k

8. Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over?
Leerlingen die moeite hebben met geschiedenis struikelen vaak over begrijpend lezen. Dat
gaat dan zowel om het bestuderen het tekstboek als het begrijpen van toetsvragen en
bronteksten. Ook schrijfvaardigheid kan een valkuil zijn, bij toetsen wordt gevraagd om je
precies en ter zake uit te drukken. Ook het onderscheiden van hoofd- en bijzaken kan lastig
zijn. We oefenen hiermee in de les.

9. Wat is de toegevoegde waarde van jouw vak voor de leerling?
Geschiedenis geeft antwoord op een aantal grote vragen. Waar kom je vandaan? Hoe is
jouw familie, jouw stad, je land, de wereld, geworden zoals die nu zijn? Wat is de
ontstaansgeschiedenis van actuele conflicten, culturen, opvattingen, religies en het verschil
tussen rijk en arm? Geschiedenis geeft context en duiding. Je kunt messcherp en kritisch
denken en redeneren op basis van bronnen, en met respect voor feiten. Geschiedenis
maakt je ook empathisch: je bent in staat om je in te leven in het perspectief van de ander.
10. Voor welke studies en beroepen is jouw vak nuttig/verplicht?
Het vak geschiedenis is met name zeer bruikbaar voor de volgende studies en beroepen:
- Rechten. Voor deze studie en als rechter, advocaat of gespecialiseerde jurist moet je
in korte tijd veel schriftelijke kennis kunnen verwerken en kritisch beoordelen.
- Alle taal- en cultuurstudies.
- Journalistiek. Je kritisch denkvermogen bij het onderzoeken en analyseren van
bronnen komt goed van pas, net als je uitstekende schrijfvaardigheid. Alle conflicten
hebben een historische oorsprong.
- Geschiedenis
- Archeologie
- Politicologie, politieke wetenschappen
- Media
- Bedrijfskunde
- Bestuurskunde

