
Historisch redeneren

Bijeenkomst 7

in onderzoekende geschiedenislessen



Wat gaan we doen?

• Samen ontwerpen • Leerlingen historische 
vaardigheden leren

• Leerlingen begeleiden in 
het leren (en de zone van 
naaste ontwikkeling)

• Learner report  en 
vooruitblik volgend jaar



Doelen deze bijeenkomst

1. Je hebt handvatten om je leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen 
van de historische vaardigheden: bronnen lezen en bronnen interpreteren.

2. Jullie werken aan de ontwikkelfase van je lesontwerp of ronden deze af.

3. Je hebt door uitwisseling van elkaar’s good practices en vanuit de theorie 
nieuwe ideeën voor de begeleiding van leerlingen in het proces van 
onderzoekend leren.

4. Je hebt gereflecteerd op het geleerde dit eerste jaar en hebt wensen voor 
verdere ontwikkeling geformuleerd. 



Historische vaardigheden

• Historische vragen stellen

• Bronnen zoeken

• Bronnen lezen en beoordelen op betrouwbaarheid

• Bronnen interpreteren

• Contextualiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van historische begrippen

• Argumenteren



Bronnen zoeken – als leerkracht
Bijv. hoofdstuk Gouden eeuw: rijkdom voor allen?

1. Wat wil ik met deze les? Wat biedt het boek? Hoe sluit ik aan bij thema, bij wat leeft of 
bij een actualiteit? Wat past bij de leeftijd van de leerlingen?

2. Keuze: verschil tussen arm en rijk in de Republiek in de 17e eeuw – de Gouden eeuw. 
Ook mooi: waarom gebruikt het Museum Amsterdam de term Gouden eeuw niet meer?

3. Welke bronnen helpen kinderen deze vraag op te beantwoorden?

4. Eerste idee en zoeken  op internet of in 

boeken. Let op goede zoektermen. Steeds iets 

meer zoeken. Wat helpt?

5. Nog iets verder zoeken: iets kijken of lezen

Schooltv armenzorg Gouden eeuw



Bronnen lezen en beoordelen op 
betrouwbaarheid

Zie handout stap 1 en 2

• Bronbeschrijving: wat voor soort – wie – waar – wanneer – welke context?

• Bronbeoordeling: welk perspectief – hoe representatief – waarom gemaakt – hoe 
betrouwbaar?



Was iedereen rijk in de Gouden eeuw?

Familieportret 17e eeuw

Gillis van Tilborgh, 1665-1670

• Tekst

• Afbeelding armenhuis in jouw gemeente

• Voorwerp (afbeelding)

 Hoeft niet

Mogelijke andere bron



Bronnen interpreteren

Zie handout stap 3 en 4

• Kritische bronnenconfrontatie 

 welk perspectief toont deze bron? Zijn er andere bronnen vanuit hetzelfde perspectief 
of een ander perspectief?

 hoe komen ze overeen en hoe verschillen ze?

• Conclusie

 hoe kun je vanuit deze twee (of meer) bronnen informatie halen over de tijd, 
gebeurtenis, ontwikkeling of persoon?



De Gouden eeuw

Familieportret 17e eeuw Familieportret 17e eeuw

Gillis van Tilborgh, 1665-1670



Jan Steen - Adolf en Catharina Croeser, bekend als 

‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’ - 1655

Rembrandt van Rhijn
Bedelaars aan de deur
1648



Tenslotte…

• Wat weten we al over de context (van de Gouden eeuw/17e eeuw in dit geval)

• Wat moeten we nog meer te weten komen voor we antwoord kunnen geven op de vraag?

• Welke argumenten kunnen we uit de bronnen halen om antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag

• Vertel ook waar je bij het gebruik van elk van de bronnen extra op moet letten.



Eigen 
projecten

Graag om 15.45 
terug in centrale 
Teams.



Ervaringen en stand van zaken



Begeleiden van leerlingen bij 
onderzoekende geschiedenislessen
• Wat vraagt elke fase in het onderzoek?

• Wat doen jullie wat goed werkt met jullie leerlingen?

• Hoe stimuleer je ze om dat volgende stapje te zetten? Wat zeg je, wat doe je, 
wat bied je aan?

• Differentiatie?



Klassikale verwondering
Klassikale verkenning van het onderwerp of in groepjes
Leerlingen krijgen onderzoeksvraag

Lln en Lk zetten samen 
onderzoek op
Lln krijgen eerste bron

Lln onderzoeken deze
en zoeken aanvullende 
bron(nen)
Lln verdiepen in context

Lln concluderen op basis van informatie uit bronnen
Onderzoeksvraag beantwoorden (kan klassikaal)

Keuze uit presentatievorm al gemaakt bij stap 3
Lln baseren hun presentatie op bewijs uit bronnen

Klassikaal nagesprek

Begeleid



Begeleiden van onderzoek

• Aansluiten bij voorkennis

• Help ze vragen te stellen

• Ondersteun ze bij het opstellen onderzoeksvraag – help ze te focussen op mensen

• Helpen voorspellen wat ze denken dat het antwoord is

• Informatie aandragen en/of ze helpen naar informatie te zoeken

• Model het bestuderen van bronnen en er informatie uit halen

• Hoe ga je om met bronnen die in tegenspraak zijn/lijken

• Help ze tot conclusies te komen – in kleine groep en ook klassikaal

• Hoe schrijven ze het antwoord op?



5 stappen in scaffolding

1. Stimuleer leerlingen om nieuwsgierig te zijn en om een onderzoek op te zetten.

2. Ondersteun leerlingen en moedig ze aan tijdens het uitvoeren van het onderzoek 
oefenen oefenen oefenen

3. Model de prcedures die bij het soort onderzoek horen  in dit geval: hoe werkt 
historisch onderzoek?

4. Laat aan de hand van voorbeelden zien hoe het eruit ziet als ze hun onderzoek goed 
hebben gedaan.

5. Geef leerlingen kritische feedback op hun werk.

6. Toetsvorm moet passen bij het type onderzoek.



Link naar het formulier



Voorstel data volgend jaar

• 29 september

• 10 november

• 15 december

• 26 januari

• 16 maart

• 13 april

• 18 mei

• 22 juni

• Daarnaast 2x observatie in de klas  in 
hoeverre lukt het leerlingen om 
historisch te redeneren in de 
geschiedenislessen?

• Hiervoor is toestemming van de ouders 
nodig. 

• Voor de zomervakantie graag al 1 
observatie van jullie als je je les geeft 
 geen kinderen op beeld, dus geen 
toestemming nodig.



Terugblik en vooruitblik

Zijn er vragen?
Inventarisatie thema’s 
volgende bijeenkomst

Reflectie op de 
bijeenkomst

- Bevindingen onderzoek Shanice
- Samen de ontwerpen bekijken op 

ontwerpcriteria en typen hist. 
redeneren



Tussen nu en 23 juni

• Kan ik de uitvoering van een ontworpen les komen observeren?

• Format onderzoeksvragen met collega’s delen en evt uitproberen

• Ter inspiratie als je wil: artikel: Macht en onmacht staat op de site

• Alles wat je hebt bedacht, gemaakt en/of uitgeprobeerd ajb in de 
drive-map


