
Historisch redeneren

Bijeenkomst 1

in onderzoekende geschiedenislessen



Agenda

• Materialen voor de academische werkplaats

• Kennismaken (buiten)

• Twee inleidingen met tussentijdse pauze

• De academische werkplaats (werkwijze, thema’s & 

producten, ontwerpgroepen)



Doelen

• Je hebt kennis gemaakt met de andere teamleden van de AW.

• Je hebt inzicht in wat historisch redeneren inhoudt.

• Je hebt inzicht in waarom het belangrijk is dat leerlingen HR leren.

• Je hebt kennis gemaakt met ontwerpgericht onderzoek en de fasen 

die hierin doorlopen worden.

• Je hebt voor jezelf de thema’s en/of tijdvakken in kaart gebracht 

waar je komende periode over gaat ontwerpen en hebt een 

museumproject gekozen.



Materialen van de werkplaats

• Website: www.onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl

 Inloggen

 wachtwoord WerkplaatsHR!

 Regio Oost 

Alle materialen en downloads voor de AW zijn hier te vinden

• Drive: link naar drivemap van deze werkplaats

 hier staan de agenda’s 

 werkmap per projectgroep om samen in te werken

http://www.onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl/
https://drive.google.com/drive/folders/18nSvyVb6WanTiGCUPZWqXZwGdzd1X-Zq?usp=sharing


Introductie historisch redeneren

Wat is historisch redeneren 

en waarom is het belangrijk 

dat leerlingen dit leren?

Historische vragen 

van leerlingen

Thema’s inventariseren 

en groepen maken





Overeenkomsten

& verschillen

• Leerlingen leren zoeken naar 
wat gebeurtenissen of 
ontwikkelingen hetzelfde 
maakt en ook naar verklaringen 
daarvoor. 

• Leerlingen proberen 
verklaringen te vinden voor die 
aspecten die anders zijn tussen 
vergelijkbare gebeurtenissen of 
ontwikkelingen.

• Kan door de tijd heen, maar 
ook tussen verschillende 
aspecten/plekken in dezelfde 
tijd



Door  ontwikkeling 

medische 

wetenschap kennis 

over voorkomen van 

besmetting en 

genezing van zieken.

Angst en verdriet

Hoe voorkom je 

besmetting?

Mensen proberen te 

verdienen aan de 

epidemie



Wat is historisch redeneren?

• Verschil ‘het verleden’ en ‘de geschiedenis’

• De centrale historische vragen

• Kritische denkvaardigheden



Denken over…

overeenkomsten 

en verschillen

continuïteit en 

verandering

oorzaken en 

gevolgen

multiperspectiviteit en besef 

van tijd- en 

standplaatsgebondenheid



Waarom historisch redeneren?

Kennis

Houding
Vaardig-
heden

Competentie



Drie voorbeelden van historisch 

redeneren

• Historisch redeneren in groep 8

Bron: NRO-project Ontwikkeling 

van het historisch denken bij 

leerlingen.

https://www.de-activiteit.nl/2018/09/26/toolkit-historisch-denken-en-redeneren-nu-beschikbaar/




Actualiteiten bieden 

veel mogelijkheden 

om tot historisch 

redeneren te komen

Voorbeeld historisch redeneren in 

groep 6-7







Ook voor groep 4-5



Historische vragen van kinderen

• Uit interesse om kennis te vergroten of om het onderwerp in de 

context te kunnen plaatsen.  kennistekort

• Door confrontatie met een bron die de verbeelding van een 

leerling prikkelt. Dit is vaak het geval als er zich in de bron een 

onverwachte gebeurtenis voordoet of deze een inconsistentie 

bevat.  kennisconflict

Bron: Logtenberg, A. (2012). Questioning the past: student questioning and historical reasoning.



Eerste bijeenkomst AW

Historisch redeneren Ontwerpgericht 

onderzoek

Thema’s inventariseren 

en groepen maken

Overzicht jaar 1



De Academische werkplaats

• Samen leren, samen ontwerpen, samen innoveren

• Vanuit jullie praktijk: uitdagingen die daar leven

• Uitvoeren in de klas: filmen en coaching

• Daarnaast educatief project met een museum



Thema’s inventariseren

• Werkvorm: de belangstellingscirkel

Welke tijdvakken en thema’s krijgen voor jou een plek?

Hoe groot deel van jouw tijd?

Heb je al een voorkeur voor een museumproject? 

• Ervaringen in groepen buiten



Doorlopende lijn dit jaar

• Bijeenkomst 2: Werken met historische bronnen  & onderzoekend leren bij geschiedenis

Ontwerpcriteria onderzoekende geschiedenislessen

• Bijeenkomst 3: Contextualiseren & inhoudelijke verdieping & de rol van de leerkracht / scaffolding

Ontwerpcriteria en eerste ontwerp

• Bijeenkomst 4: Museumeducatoren sluiten aan: group concept mapping & hoe werken met bronnen 

• uit musea. Multiperspectiviteit

• Bijeenkomst 5: Argumenteren & ontwerp voor de eigen klas

• Bijeenkomst 6: Ontwerpsessie

• Bijeenkomst 7: Ontwerpsessie (In deze periode ook coaching in de klas)

• Bijeenkomst 8: Opbrengsten delen. Terugblikken & vooruit kijken



Vragen, reacties en/of wensen?



Voor 28 oktober

Verzameling artikelen in 

drive-map: kies ajb 1 

artikel dat je aanspreekt 

en lees deze.

Thema uit cirkel kiezen en 

voorverkenning doen 

Kom je iets tegen uit de 

actualiteit dat een link legt 

met iets uit het verleden? 

Neem foto, artikel of link 

mee.




