Kinderen historische vragen
leren stellen

Veel mensen denken dat geschiedenis een weetjes-vak is, maar dat is het niet.
Geschiedenis is juist een denk-vak. Er is natuurlijk veel verschillende informatie over
personen of gebeurtenissen van vroeger te vinden, maar zo los heb je niet veel aan die
informatie. Bij geschiedenis gaat het er om gebeurtenissen in vroeger tijden (en het nu)
te leren begrijpen. Daarvoor moet je historische vragen stellen. En dat is mooi, want
kinderen hebben veel vragen en houden van nadenken! Maar hoe leer je kinderen
historische vragen stellen (en hoe stel je ze zelf)?
1. Stel open vragen. Dit zijn vragen waar je niet meteen het antwoord op kunt
vinden (opzoekvragen), maar waar je meerdere dingen voor moet lezen en
vergelijken en waar je over na moet denken (onderzoeksvragen). Vraag liever
‘waarom is...?’ dan ‘wat is...?’ of ‘wie is…..?’
2. Stel vragen die aanzetten tot historisch denken en redeneren. Dit zijn vragen
zoals:
- Wat zijn overeenkomsten en verschillende tussen tijden, gebeurtenissen,
groepen mensen, personen, etc.
- Wat is er veranderd en wat is hetzelfde gebleven?
- Wat waren oorzaken van een gebeurtenis en welke gevolgen heeft het gehad?
- Wat weten we over de context, de omgeving in tijd en ruimte, waarin iemand
heeft geleefd of een gebeurtenis zich heeft afgespeeld. Wat kun je
bijvoorbeeld vinden over hoe mensen in die tijd dachten.
3. Als je historische bronnen in je les gebruikt (uit de methode of zelf gekozen) stel
je ook vragen aan de bron:
- Wat voor soort bron is het? Is het een voorwerp of een afbeelding? Is het een
officieel document, een dagboek/brief, een verslag van een getuige of een
krantenartikel?
- Is de bron bruikbaar voor de vraag die je onderzoekt? Geeft de bron
informatie die jou helpt je vraag je beantwoorden?
- Is de bron betrouwbaar? Wie heeft het gemaakt? Dachten anderen er in die
tijd net zo over of zijn er anderen die hetzelfde meemaakten?
Algemene tip: Vraag door! Waarom denk je dat? Waarom zou dat zo zijn? Wat weten we
al/nog meer? Heb je iets gevonden in de tekst of afbeelding dat dit ondersteunt? Enz..
Het zijn deze vragen die maken dat je kinderen écht historisch leert denken.
Veel plezier met het ontdekken van de geschiedenis!
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