Nadenken met en over bronnen uit de
geschiedenis
Bronnen zijn overblijfselen van vroeger, zoals voorwerpen,
teksten, foto’s, tekeningen of oude geluidsopnames. Als je wil
weten hoe mensen vroegen dachten of waarom bepaalde dingen gebeurd zijn zoals ze
gebeurd zijn, dan moet je bronnen van vroeger lezen of bekijken. Je moet ze ook met elkaar
vergelijken.
Als je een onderzoekje doet met bronnen, volg dat deze 4 stappen. Misschien kun je niet op
alle vragen antwoord geven, maar dat is niet erg.
1. Bronbeschrijving:
 Wat voor soort bron is het (bv. een brief, foto of voorwerp)?
 Wanneer is de bron gemaakt?
 Waar is de bron gemaakt?
 Wie heeft de bron gemaakt?
bronbeschrijving
2. Bronbeoordeling:
 Wat weten we over het leven van de maker? Welk
beroep had hij/zij? Was hij/zij rijk of arm? Had hij/zij
macht?
 Heeft dit invloed op hoe betrouwbaar de bron is?
Betrouwbaar = de informatie in de bron geeft ons
een goed beeld geeft van een gebeurtenis of een
persoon.
 Waarom is de bron gemaakt? Wil de maker iets
bereiken met deze bron? Wat?
 Hoe betrouwbaar is de bron voor de vraag?
 Is deze bron bruikbaar?
3. Kritisch bronnen vergelijken:
 Zijn er nog andere bronnen over
deze gebeurtenis of persoon?
 Is die andere bron gemaakt door
iemand die erg lijkt op de vorige
persoon, bijv. met hetzelfde
beroep of vanuit dezelfde groep?

bronbeoordeling

kritisch bronnen
vergelijken
conclusie

4. Conclusie
 Geeft deze bron betrouwbare informatie
bij je onderzoeksvraag?
 Waar moeten we op letten als we deze bron gebruiken bij ons onderzoek?
Als jullie antwoord gaan geven op jullie onderzoeksvraag moet je informatie uit verschillende
bronnen gebruiken. Leg ook uit waarom je iets hebt gekozen uit een bron en waarom dat nou
juist belangrijk is. Leg ook uit in hoeverre een bron betrouwbaar is en waar je voorzichtig bent
als je die bron gebruikt.

