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Bijeenkomst 2
Werken met historische bronnen in onderzoekende 

geschiedenislessen

Ontwerpcriteria onderzoekende geschiedenislessen

Wat gaan we doen?

• Artikelen historisch 
redeneren

• Wat spreekt aan in de 
actualiteit?

• Gebruik van historische 
bronnen

• Onderzoekend leren

• Aanzet eerste eigen ontwerp

• Eerste concept ontwerpcriteria

Ontwerpgroepen

Ontwerpgroep A: André, Daniël, Margot en Noah

Ontwerpgroep B: Bodhi, Harriët, Martijn en Rosalie

Ontwerpgroep C: Cas, Job en Loreen

Ontwerpgroep D: Liesbeth, Niek, Nynke en Tom
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Historisch 
redeneren

In ontwerpteam bespreken:
• Waar ging het artikel dat jij hebt 

gelezen over? 

• Wat is opvallend en inspirerend? 

• Wat is historisch redeneren volgens 
de schrijvers? 

• Waar heb je nog vragen over? 

• Welke ontwerpprincipes komen uit 
deze artikelen?

Hoe bronnen 
kiezen en 
gebruiken?

Bron als beeldvormer óf 
bron om historisch mee 
te redeneren

• Wat zou het verschil 
zijn?
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Bron: Herbarium van Paul Hermann (1646-1695)

Welke vragen zou 
je aan deze twee
afbeeldingen stellen?

Gravure: 
Colombo 1690

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.
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Welke vragen zou je aan deze afbeeldingen willen stellen?

Let op! Leerlingen moeten voldoende voorkennis hebben 
om vragen te kunnen stellen.

3 Niveaus van onderzoekend leren
Gestructureerd Begeleid Open en zelfstandig

Leerkracht:
- Geeft onderzoeksvraag;
- Geeft bronnen/materialen

Leerlingen:
- Voeren onderzoek uit

Samen:
- Resultaten en conclusies 

trekken

Zie: Peeters & Van Baaren-
Nawrocka, 2015)

Leerkracht:
- Geeft onderzoeksvraag;
- Geeft aanzet tot bronnen en 

materialen

Leerkracht en leerlingen 
samen:
- Onderzoek opzetten

Leerlingen:
- Onderzoek uitvoeren
- Resultaten en conclusies 
trekken en presenteren

Leerkracht:
- Stelt procesgerichte vragen

Leerlingen:
- Stellen onderzoeksvraag;
- Zoeken bronnen en 

materialen
- Zetten onderzoek op
- Voeren onderzoek uit
- Resultaten en conclusies 

trekken
- Resultaten en conclusies 

presenteren en rapporteren

Welke route voer het VOC-schip 
Arnestijn in 1751 en met welk doel 

ging de bemanning daarheen? 

Probeer met behulp van de beschikbare bronnen een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

- Welke vragen kun je aan de bronnen stellen?

- Vertellen de bronnen eenzelfde verhaal?

- Welke informatie ontbreekt om een goede context te kunnen schetsen? Hoe kun je aan die 
informatie komen?

- Waarom vinden mensen het belangrijk om deze bronnen te bewaren?
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Arnestijn

Van Fort Rammekes
(Zeeland) via Kaap de 
Goede Hoop naar 
Ceylon (= Sri Lanka)

Kaneel is één van de 
vier fijne specerijen 
(met kruidnagel, 
nootmuskaat en foelie)

Relatie tussen de 
afbeeldingen?

Kaneelschillers aan het werk in Ceylon. Bron: Herbarium van Paul Hermann (1646-1695)

Historische vragen stellen aan bronnen 
helpt leerlingen bij contextualiseren

Wat heb je ontdekt?

• Het schip de Arnestijn vertrok in 1751 naar Ceylon, nu Sri Lanka. 

• Doel was waarschijnlijk kaneel ophalen. Kaneel werd alleen in Ceylon 
verbouwd.

• Hoe Ceylon een Nederlandse kolonie werd.

• Nederlanders tekenden het werk van kaneelschillers in Ceylon.

• ….
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Bronnen

• Keuze om vanuit bron te beginnen of vanuit de context.

• Vanuit hedendaagse of historische bron

• Ondersteunen deze context of stellen deze ter discussie.

• Vanuit de bronnen worden argumenten gehaald om de context verder aan te scherpen.

• Wil je dat ze wél alle bronnen gebruiken of niet?

 Drive document bijhouden: wat betekent dit voor hoe je zo’n activiteit ontwerpt?

 Welke ontwerpprincipes komen hieruit?

Na de pauze – start eigen 
onderwijs ontwerpen

16.00
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Waldemar Torenstra in Zuid Afrika

https://www.npostart.nl/ondersteboven-van-afrika/18-10-2020/BV_101400815

7.18 – 9.36

Onderwijs ontwerpen

 ADDIE-model: Analyse
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Jouw gekozen thema/actualiteit

• Welke historische bronnen kunnen we hierbij vinden? Bekijk 
mogelijkheden op overzichtspagina online bronnen (drive)

• Welk doel heb je met een les rondom dit thema en met deze 
bronnen?

• Welke historische redeneervaardigheid past hierbij?

• Past dit bij het niveau van je leerlingen?

• Wat heb je dan nog meer nodig?

Eigen onderwerp

• Welk niveau van (zelf)sturing kies je? 

• Hoe kan onze eerste opzet ontwerpcriteria je helpen?

Terugblik en vooruitblik

Vragen, aanvullingen, 
wensen?

Reflectie op de 
bijeenkomst

Vragenlijst Iselinge

Volgende bijeenkomst op een van jullie scholen of op Iselinge blijven? 
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Tussen nu en 25 november

- Activiteit rond je bron(nen) verzinnen: 

vragen stellen of bronnen vergelijken.

- Lezen twee artikelen: ‘Groeien in onderzoekend

leren’ en ‘Toolkit historisch redeneren’ 

(beiden in drive)


