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Vak:  Geschiedenis  
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Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en duur 
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

zesde 
periode 

GS/K/2 Basisvaardigheden 
De kandidaat kan: 

• de basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communicatie, 
samenwerken en informatie verwerven 
en verwerken. 

 
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak 
Geschiedenis en Staatsinrichting 
De kandidaat kan: 

• strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

- de ontwikkeling van het eigen 
leervermogen 

- het vermogen om met de geschiedenis en  
staatsinrichting geëigende vaktaal en  
methodieken te communiceren en 
onderzoek te doen.  

 
GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland 
Je kunt herkennen en beschrijven hoe de 
Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich 
vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze 
ontwikkeling in verband brengen met belangrijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 
Nederlandse geschiedenis vanaf 1848. 

Hoofdstuk 1 
bestuderen (paragraaf 1 t/m 5); de hoofdvraag van H1 
beantwoorden en uit het WB over H1 (paragraaf 1 t/m 
5) de opdrachten maken.  
 
Examenopdrachten maken (paragraaf 6 van H1 1) en 
deze nakijken/bespreken in de les. 
 
In paragraaf 7 van H1 kun je zien wat je moet ‘kennen 
en kunnen’ voor de toets. Tevens staan daar Belangrijke 
personen, een Chronologie, Tijdbalk en Begrippen om 
te leren. 
 
Via beeldmateriaal aangeboden in de les krijg je ook 
een ‘beeld’ bij sommige historische gebeurtenissen. 
 
Handelingsopdracht: je gaat onderzoek doen naar een 
aantal politieke partijen. Je gaat informatie zoeken in de  
partijprogramma’s ten aanzien van inhoud, politieke 
kleur, idealen, regeerakkoord, enzovoorts zodat je 
beter gaat begrijpen hoe we onze staat hebben 
ingericht.    

Theorie 
toets 
 
 
Schriftelijk  
 
100 
minuten 

G Ja 1 
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zevende 
periode 

GS/K/10/ Historisch overzicht vanaf 1900  
De kandidaat kan: 

• herkennen en beschrijven welke 
belangrijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen zich in de Nederlandse en 
(West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 
hebben voorgedaan. 

 
GS/V/9 Eén thema bij het Historisch Overzicht 
vanaf 1900 
De kandidaat kan: 

• het volgende thema herkennen, 
beschrijven, verklaren en plaatsen in het 
kader van het Historisch Overzicht vanaf 
1900: het ontstaan en de gevolgen van 
het communisme in de Sovjetunie (1917-
1941) 

 

Hoofdstuk 2 
bestuderen (paragraaf 1 t/m 5); de hoofdvraag van H2 
beantwoorden en uit het WB over H2 (paragraaf 1 t/m 
5) de opdrachten maken.  
Examenopdrachten maken (paragraaf 6 van H2) en deze 
nakijken/bespreken in de les. 
In paragraaf 7 van H2kun je zien wat je moet ‘kennen 
en kunnen’ voor de toets. Tevens staan daar Belangrijke 
personen, een Chronologie, Tijdbalk en Begrippen om 
te leren. 
 
Hoofdstuk 3 
bestuderen (paragraaf 1 t/m 5); de hoofdvraag van het 
hoofdstuk beantwoorden en uit het WB over H3 
(paragraaf 1 t/m 5) de opdrachten maken.  
Examenopdrachten maken (paragraaf 6 van H3) en deze 
nakijken/bespreken in de les. 
In paragraaf 7 van H3kun je zien wat je moet ‘kennen 
en kunnen’ voor de toets. Tevens staan daar Belangrijke 
personen, een Chronologie, Tijdbalk en Begrippen om 
te leren. 
 
Via beeldmateriaal aangeboden in de les krijg je ook 
een ‘beeld’ bij sommige historische gebeurtenissen. 

Theorie 
toets 
 
 
Schriftelijk  
 
100 
minuten 

H Ja 1 

achtste 
periode 

GS/K/10/ Historisch overzicht vanaf 1900  
GS/V/9 Eén thema bij het Historisch Overzicht 
vanaf 1900 
De kandidaat kan: 

• het volgende thema herkennen, 
beschrijven, verklaren en plaatsen in het 
kader van het Historisch Overzicht vanaf 
1900: Indonesië als voorbeeld van 
dekolonisatie (1942-1949) 

 
 
 

Hoofdstuk 4 
bestuderen (paragraaf 1 t/m 5); de hoofdvraag van H4 
beantwoorden en uit het WB over H4 (paragraaf 1 t/m 
5) de opdrachten maken.  
Examenopdrachten maken (paragraaf 6 van H4) en deze 
nakijken/bespreken in de les. 
In paragraaf 7 van H4 kun je zien wat je moet ‘kennen 
en kunnen’ voor de toets. Tevens staan daar Belangrijke 
personen, een Chronologie, Tijdbalk en Begrippen om 
te leren. 
 
 

Theorie 
toets 
 
 
Schriftelijk  
 
100 
minuten 

I Ja 1 
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Hoofdstuk 5 
bestuderen (paragraaf 1 t/m 5); de hoofdvraag van H5 
beantwoorden en uit het WB over H5 (paragraaf 1 t/m 
5) de opdrachten maken.  
Examenopdrachten maken (paragraaf 6 van H5 en deze 
nakijken/bespreken in de les. 
In paragraaf 7 van H5 kun je zien wat je moet ‘kennen 
en kunnen’ voor de toets. Tevens staan daar Belangrijke 
personen, een Chronologie, Tijdbalk en Begrippen om 
te leren. 
 
Via beeldmateriaal aangeboden in de les krijg je ook 
een ‘beeld’ bij sommige historische gebeurtenissen. 

negende 
periode 

GS/K/10/ Historisch overzicht vanaf 1900 
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 
De kandidaat kan: 

• de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 

 
 
 
 
 
 

Als toets ga je een proefexamen maken over alles wat 
al een keer besproken is en wat je examenstof is.  
 
Hoofdstuk 1 t/m 5 
bestuderen en de (eventueel aangeschafte) 
examenbundel bespreken / oude examens bespreken. 
 
Via beeldmateriaal aangeboden in de les krijg je ook 
een ‘beeld’ bij sommige historische gebeurtenissen. 
 
Als film gaan we ‘Der Untergang’ van Olivier 
Hirschbiegel zien. Deze film gaat over de laatste 10 
dagen van Adolf Hitler in Berlijn en ook door middel van 
flashbacks in de film kun je belangrijke historische 
gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
plaatsvonden beter begrijpen. 
 

Theorie 
toets 
 
 
Schriftelijk  
 
100 
minuten 

J Nee 
 
 
 
Mondeling   
 
30 minuten 

1 

Berekening: (C + D + F + G + H + I + J)/7  = eindcijfer schoolexamen geschiedenis 

 


