Geschiedenis inhouden (PO-vmbo)
Sectoren

Tijdvakken

kerndoelen
primair
onderwijs

kerndoelen
onderbouw

vmbo
bovenbouw
exameneenheden

vmbo
bovenbouw bb
exameneenheden

vmbo
bovenbouw kb
exameneenheden

vmbo
bovenbouw
gl/tl
exameneenheden

1. Jagers en
boeren

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

42:
De leerling leert in
eigen ervaringen
en in de eigen
omgeving
effecten te
herkennen van
keuzes op het
gebied van werk
en zorg, wonen
en recreëren,
consumeren en
budgetteren,
verkeer en milieu.

2. Grieken en
Romeinen

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en

leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
43:
De leerling leert
over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in
cultuur en
levensbeschouwing
in Nederland,
leert eigen en
andermans
leefwijze daarmee
in verband te
brengen, en leert
de betekenis voor
de samenleving te
zien van respect
voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en
leert respectvol
om te gaan met
de seksualiteit en
met diversiteit
binnen de
samenleving,
waaronder
seksuele
diversiteit.

3. Monniken en
ridders

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ridders

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
42:
De leerling leert in
eigen ervaringen
en in de eigen
omgeving
effecten te
herkennen van
keuzes op het
gebied van werk
en zorg, wonen
en recreëren,
consumeren en
budgetteren,
verkeer en milieu.
43:
De leerling leert
over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in
cultuur en
levensbeschouwing
in Nederland,
leert eigen en

andermans
leefwijze daarmee
in verband te
brengen, en leert
de betekenis voor
de samenleving te
zien van respect
voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en
leert respectvol
om te gaan met
de seksualiteit en
met diversiteit
binnen de
samenleving,
waaronder
seksuele
diversiteit.
4. Steden en
staten

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
42:
De leerling leert in
eigen ervaringen
en in de eigen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

omgeving
effecten te
herkennen van
keuzes op het
gebied van werk
en zorg, wonen
en recreëren,
consumeren en
budgetteren,
verkeer en milieu.
44:
De leerling leert
op hoofdlijnen
hoe het
Nederlandse
politieke bestel
als democratie
functioneert en
leert zien hoe
mensen op
verschillende
manieren bij
politieke
processen
betrokken zijn.
5. Ontdekkers
en hervormers

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt

GS/K/4 De
n.v.t.
koloniale relatie
Indonesië Nederland
4. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
5. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
GS/K/4 De
koloniale relatie
Indonesië Nederland
4. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
5. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.

n.v.t.

n.v.t.

ter illustratie van
de tijdvakken.
43:
De leerling leert
over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in
cultuur en
levensbeschouwing
in Nederland,
leert eigen en
andermans
leefwijze daarmee
in verband te
brengen, en leert
de betekenis voor
de samenleving te
zien van respect
voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en
leert respectvol
om te gaan met
de seksualiteit en
met diversiteit
binnen de
samenleving,
waaronder
seksuele
diversiteit.
6. Regenten en
vorsten

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),

n.v.t.

GS/K/4 De
GS/K/4 De
GS/K/4 De
koloniale relatie
koloniale relatie
koloniale relatie
Indonesië Indonesië Indonesië Nederland
Nederland
Nederland
4. De kandidaat
4. De kandidaat
4. De kandidaat
kan herkennen en
kan herkennen en
kan herkennen en
benoemen op
benoemen op
benoemen op
welke wijze de
welke wijze de
welke wijze de
koloniale relatie
koloniale relatie
koloniale relatie
tussen Indonesië
tussen Indonesië
tussen Indonesië
en Nederland zich
en Nederland zich
en Nederland zich
in de loop der tijd
in de loop der tijd
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
en bijgedragen
en bijgedragen
heeft aan de
heeft aan de
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
van Indonesië.
van Indonesië.
5. De kandidaat
5. De kandidaat
5. De kandidaat
kan herkennen en
kan herkennen en
kan herkennen en
beschrijven op
beschrijven op
beschrijven op
welke wijze de
welke wijze de
welke wijze de
koloniale relatie
koloniale relatie
koloniale relatie
tussen Indonesië
tussen Indonesië
tussen Indonesië
en Nederland zich
en Nederland zich
en Nederland zich
in de loop der tijd
in de loop der tijd
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
en bijgedragen
en bijgedragen
heeft aan de
heeft aan de
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
van Indonesië.
van Indonesië.

en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
42:
De leerling leert in
eigen ervaringen
en in de eigen
omgeving
effecten te
herkennen van
keuzes op het
gebied van werk
en zorg, wonen
en recreëren,
consumeren en
budgetteren,
verkeer en milieu.
44:
De leerling leert
op hoofdlijnen
hoe het
Nederlandse
politieke bestel
als democratie
functioneert en
leert zien hoe
mensen op
verschillende
manieren bij
politieke
processen
betrokken zijn.
46:
De leerling leert
over de verdeling
van welvaart en
armoede over de
wereld, hij leert
de betekenis
daarvan te zien
voor de bevolking
en het milieu en
relaties te leggen
met het (eigen)
leven in
Nederland.
47:
De leerling leert
actuele
spanningen,
conflicten en
oorlogen in de
wereld te
plaatsen tegen
hun achtergrond,
en leert daarbij
de doorwerking
ervan op
individuen en
samenleving
(nationaal,
Europees en
internationaal),
de grote
onderlinge
afhankelijkheid in
de wereld, het
belang van
mensenrechten
en de betekenis
van internationale
samenwerking te
zien.
7. Pruiken en
revoluties

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische

GS/K/7 Sociale
zekerheid en
verzorgingsstaat
in Nederland
10. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e

GS/K/4 De
koloniale relatie
Indonesië Nederland
4. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft

GS/K/4 De
koloniale relatie
Indonesië Nederland
4. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft

GS/K/4 De
koloniale relatie
Indonesië Nederland
4. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen op
welke wijze de
koloniale relatie
tussen Indonesië
en Nederland zich
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft

52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
44:
De leerling leert
op hoofdlijnen
hoe het
Nederlandse
politieke bestel
als democratie
functioneert en
leert zien hoe
mensen op
verschillende
manieren bij
politieke
processen
betrokken zijn.
47:
De leerling leert
actuele
spanningen,
conflicten en
oorlogen in de
wereld te
plaatsen tegen
hun achtergrond,
en leert daarbij
de doorwerking
ervan op
individuen en
samenleving
(nationaal,
Europees en
internationaal),
de grote
onderlinge
afhankelijkheid in
de wereld, het
belang van

eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.
11. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.
GS/K/7 Sociale
zekerheid en
verzorgingsstaat
in Nederland
10. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.
11. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

en bijgedragen
en bijgedragen
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van Indonesië.
5. De kandidaat
5. De kandidaat
5. De kandidaat
kan herkennen en
kan herkennen en
kan herkennen en
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welke wijze de
welke wijze de
welke wijze de
koloniale relatie
koloniale relatie
koloniale relatie
tussen Indonesië
tussen Indonesië
tussen Indonesië
en Nederland zich
en Nederland zich
en Nederland zich
in de loop der tijd
in de loop der tijd
in de loop der tijd
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
ontwikkeld heeft
en bijgedragen
en bijgedragen
en bijgedragen
heeft aan de
heeft aan de
heeft aan de
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
dekolonisatie/onafhankelijkheid
van Indonesië.
van Indonesië.
van Indonesië.

mensenrechten
en de betekenis
van internationale
samenwerking te
zien.
8. Burgers en
stoommachines

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

35:
De leerling leert
over zorg en leert
zorgen voor
zichzelf, anderen
en zijn omgeving,
en hoe hij de
veiligheid van
zichzelf en
anderen in
verschillende
leefsituaties
(wonen, leren,
werken, uitgaan,
verkeer) positief
kan beïnvloeden
36:
De leerling leert
betekenisvolle
vragen te stellen
over
maatschappelijke
kwesties en
verschijnselen,
daarover een
beargumenteerd
standpunt in te
nemen en te
verdedigen, en
daarbij respectvol
met kritiek om te
gaan.
37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen

GS/K/4 De
GS/V/3 De
koloniale relatie
verhouding
Indonesië mens - milieu
Nederland
20. De kandidaat
4. De kandidaat
kan herkennen en
kan herkennen en
beschrijven op
benoemen op
welke manier de
welke wijze de
mens in heden en
koloniale relatie
verleden het
tussen Indonesië
milieu heeft
en Nederland zich
beïnvloed en
in de loop der tijd
welke oplossingen
ontwikkeld heeft
er bedacht zijn
en bijgedragen
en worden voor
heeft aan de
ontstane
dekolonisatie/onafhankelijkheid
milieuproblemen.
van Indonesië.
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GS/V/4
kan herkennen en
Ontwikkeling
beschrijven op
van de
welke wijze de
gezondheidszorg
koloniale relatie
in Nederland
tussen Indonesië
21. De kandidaat
en Nederland zich
kan herkennen en
in de loop der tijd
beschrijven op
ontwikkeld heeft
welke wijze de
en bijgedragen
gezondheidszorg
heeft aan de
zich in Nederland
dekolonisatie/onafhankelijkheid
vanaf de 19e
van Indonesië.
eeuw ontwikkeld
heeft en ingaan
op moreelethische
gevolgen
daarvan.

GS/V/3 De
verhouding
mens - milieu
20. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven op
welke manier de
mens in heden en
verleden het
milieu heeft
beïnvloed en
welke oplossingen
er bedacht zijn
en worden voor
ontstane
milieuproblemen.
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de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.

GS/K/6 De
industriële
samenleving in
Nederland
8. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen hoe
het proces van
industrialisatie de
Nederlandse
samenleving
ingrijpend
veranderd heeft
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw.
9. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven hoe
het proces van
industrialisatie de
Nederlandse
samenleving
ingrijpend
veranderd heeft
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw.

38:
De leerling leert
een eigentijds
beeld van de
eigen omgeving,
Nederland, Europa
en de wereld te
gebruiken om
verschijnselen en
ontwikkelingen in
hun eigen
omgeving te
plaatsen.

GS/K/7 Sociale
zekerheid en
verzorgingsstaat
in Nederland
10. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.
11. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

9.
Wereldoorlogen

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van

GS/K/10
Historisch
overzicht vanaf
1900
16. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
belangrijke
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
zich in de
Nederlandse en
(West-)Europese
geschiedenis
vanaf 1900
hebben
voorgedaan.
17. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
belangrijke
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
zich in de
Nederlandse en
(West-)Europese
geschiedenis
vanaf 1900

n.v.t.

GS/K/7 Sociale
zekerheid en
verzorgingsstaat
in Nederland
10. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

GS/K/7 Sociale
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verzorgingsstaat
in Nederland
10. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

11. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

11. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
ontwikkelingen
zich op het
terrein van de
sociale zekerheid
vanaf de tweede
helft van de 19e
eeuw hebben
voorgedaan die
geleid hebben tot
de huidige,
herziene
verzorgingsstaat.

n.v.t.

n.v.t.

regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:
De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines
(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
42:
De leerling leert in
eigen ervaringen
en in de eigen
omgeving
effecten te
herkennen van
keuzes op het
gebied van werk
en zorg, wonen
en recreëren,
consumeren en
budgetteren,
verkeer en milieu.
43:
De leerling leert
over
overeenkomsten,
verschillen en
veranderingen in
cultuur en
levensbeschouwing
in Nederland,
leert eigen en
andermans
leefwijze daarmee
in verband te
brengen, en leert
de betekenis voor
de samenleving te
zien van respect
voor elkaars
opvattingen en
leefwijzen, en
leert respectvol
om te gaan met
de seksualiteit en
met diversiteit
binnen de
samenleving,
waaronder
seksuele
diversiteit.
44:
De leerling leert
op hoofdlijnen
hoe het
Nederlandse
politieke bestel
als democratie
functioneert en

hebben
voorgedaan.
GS/K/10
Historisch
overzicht vanaf
1900
16. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
belangrijke
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
zich in de
Nederlandse en
(West-)Europese
geschiedenis
vanaf 1900
hebben
voorgedaan.
17. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
belangrijke
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
zich in de
Nederlandse en
(West-)Europese
geschiedenis
vanaf 1900
hebben
voorgedaan.

leert zien hoe
mensen op
verschillende
manieren bij
politieke
processen
betrokken zijn.
46:
De leerling leert
over de verdeling
van welvaart en
armoede over de
wereld, hij leert
de betekenis
daarvan te zien
voor de bevolking
en het milieu en
relaties te leggen
met het (eigen)
leven in
Nederland.
47:
De leerling leert
actuele
spanningen,
conflicten en
oorlogen in de
wereld te
plaatsen tegen
hun achtergrond,
en leert daarbij
de doorwerking
ervan op
individuen en
samenleving
(nationaal,
Europees en
internationaal),
de grote
onderlinge
afhankelijkheid in
de wereld, het
belang van
mensenrechten
en de betekenis
van internationale
samenwerking te
zien.
10. Televisie en
computer

51:
De leerlingen
leren gebruik te
maken van
eenvoudige
historische
bronnen en ze
leren
aanduidingen van
tijd en
tijdsindeling te
hanteren.
52:
De leerlingen
leren over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: jagers
en boeren;
Grieken en
Romeinen;
monniken en
ridders; steden
en staten;
ontdekkers en
hervormers;
regenten en
vorsten; pruiken
en revoluties;
burgers en
stoommachines;
wereldoorlogen en
holocaust;
televisie en
computer. De
vensters van de
canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
53:

37:
De leerling leert
een kader van
tien tijdvakken te
gebruiken om
gebeurtenissen,
ontwikkelingen en
personen in hun
tijd te plaatsen.
De leerling leert
hierbij over
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
en over
kenmerkende
aspecten van de
volgende
tijdvakken: tijd
van jagers en
boeren
(prehistorie tot
50 v. Chr.), tijd
van Grieken en
Romeinen (3000
v. Chr. – 500 na
Chr.), tijd van
monniken en
ridders (500 –
1000), tijd van
steden en staten
(1000 – 1500),
tijd van
ontdekkers en
hervormers (1500
– 1600), tijd van
regenten en
vorsten (1600 –
1700), tijd van
pruiken en
revoluties (1700 –
1800), tijd van
burgers en
stoommachines

GS/K/8
Cultureel mentale
ontwikkelingen
in Nederland na
1945
12. De kandidaat
kan herkennen en
benoemen welke
cultureelmaatschappelijke
ontwikkelingen
zich na de
Tweede
Wereldoorlog
hebben
voorgedaan en
welke gevolgen
deze
ontwikkelingen
gehad hebben
voor de
Nederlandse
samenleving.
13. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke
cultureelmaatschappelijke
ontwikkelingen
zich na de
Tweede
Wereldoorlog
hebben
voorgedaan en
verklaren welke
gevolgen deze
ontwikkelingen
gehad hebben
voor de
Nederlandse
samenleving.
GS/K/8

GS/V/3 De
verhouding
mens - milieu
20. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven op
welke manier de
mens in heden en
verleden het
milieu heeft
beïnvloed en
welke oplossingen
er bedacht zijn
en worden voor
ontstane
milieuproblemen.
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ontstane
milieuproblemen.

GS/V/4
Ontwikkeling
van de
gezondheidszorg
in Nederland
21. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven op
welke wijze de
gezondheidszorg
zich in Nederland
vanaf de 19e
eeuw ontwikkeld
heeft en ingaan
op moreelethische
gevolgen
daarvan.
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beschrijven welke

GS/V/5
Verzuiling en
ontzuiling in
Nederland
22. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke

GS/V/5
Verzuiling en
ontzuiling in
Nederland
22. De kandidaat
kan herkennen en
beschrijven welke

De leerlingen
leren over de
belangrijke
historische
personen en
gebeurtenissen
uit de
Nederlandse
geschiedenis en
kunnen die
voorbeeldmatig
verbinden met de
wereldgeschiedenis.

(1800 – 1900),
tijd van
wereldoorlogen
(1900 – 1950),
tijd van televisie
en computer
(1950 –
heden).De leerling
leert daarbij in elk
geval de relatie
te leggen tussen
de
gebeurtenissen
en ontwikkelingen
in de 20e eeuw
(waaronder de
Wereldoorlogen
en de Holocaust),
en hedendaagse
ontwikkelingen.
De vensters van
de canon van
Nederland dienen
als uitgangspunt
ter illustratie van
de tijdvakken.
38:
De leerling leert
een eigentijds
beeld van de
eigen omgeving,
Nederland, Europa
en de wereld te
gebruiken om
verschijnselen en
ontwikkelingen in
hun eigen
omgeving te
plaatsen.

Cultureel mentale
ontwikkelingen
in Nederland na
1945
12. De kandidaat
kan herkennen en
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