
Historisch redeneren

Jaar 2 Bijeenkomst 2

in onderzoekende geschiedenislessen



Doelen deze bijeenkomst

1. Je kunt onderzoeksvragen formuleren en bronnen selecteren bij een 

gebeurtenis uit de Tweede wereldoorlog

2. In de nieuwe ontwerpgroepen maken jullie aan de hand van de ontwerpcriteria 

begonnen een nieuw lesontwerp, waarbij ook al een aantal passende 

historische bronnen verzameld zijn.



Wat gaan we doen?

Een voorbeeld: Aardse 

extremen in groep 5

Bronnen zoeken, kiezen en 

passend maken

Zelf oefenen: De tweede 

wereldoorlog

Ontwerpen in ontwerpteams



Les Aardse extremen in groep 5



Wat heb je gezien?

• Historische vragen stellen

• Bronnen zoeken

• Bronnen lezen en beoordelen op betrouwbaarheid

• Bronnen interpreteren

• Contextualiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van

• Argumenteren historische begrippen



Bronnen zoeken, kiezen en evt

aanpassen

Primaire en secundaire bronnen Primair: uit de tijd zelf (ooggetuige)

Secundair: over die tijd (maar van 

later tijdstip)



Bronnen zoeken

• Overzichtslijst historische bronnenbanken

• Vrij zoeken op internet – archieven, musea, gespecialiseerde 

centra, krantenarchief, historische website zoals historiek of 

national geographic.

• Uit de methode

• Uit andere boeken (bibliotheek themaboeken)

• In je directe omgeving

• ….



Bronnen kiezen

Primaire bronnen op school: 

• 71% visueel (foto’s, schilderijen/prenten/miniaturen, 

afbeeldingen van voorwerpen)

• 24% tekstueel (dagboeken, krantenartikelen, kronieken)

• 5% combinatie van tekst en beeld  waar mogelijk verdient 

dit aanbeveling

Van Nieuwenhuyse et al. (2016). Historisch denken 

over bronnen. Leuven.: Acco





Feest in Rotterdam



Bedenk met elkaar een geschikte 

onderzoeksvraag

en selecteer geschikte bronnen die je aan jouw 

leerlingen zou geven

of zoek zelf andere bronnen die je geschikter vindt





Je mag een historische tekstbron 

aanpassen voor de leeftijd van jouw 

leerlingen.

Een of oneens?



Eens, maar….

• Vereenvoudig de tekst naar het leesniveau (of net daarboven) van 

de leerlingen.

• Maak de tekst korter.

• Blijf dicht bij de oorspronkelijke tekst en intentie.

• Kijk of alleen woordenlijstje voldoende is.

• Laat ook de oorspronkelijke tekst zien – evt met transcriptie.



Waerachtighe beschryvinghe van drie 

seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort

Ware beschrijving van drie scheepsexpedities met 

zulke vreemde verhalen als je nog nooit hebt 

gehoord



Projecten

* Eerste brainstorm

* Ontwerpcriteria erbij

* Zoek 1 of meer 

passende historische 

bronnen



Tussen nu en 8 december

• Werken aan jullie les

• Zoek eventueel literatuur

• Format onderzoeksvragen met collega’s delen en evt
uitproberen



Zijn er vragen/reacties?
Inventarisatie thema’s 

volgende bijeenkomst

Reflectie op de 

bijeenkomst


