
 

PLANNER 2021/2022                                                                                            Naam:   

Periode 
Klas 

: 1 
: 2 Havo 

Vak 
Docent 
 

: GS 
:  

2 lesuren per week 
 

Wan
neer 
leer 
ik? 

  Wat ga ik leren? 
  Leerdoel(en): 

Be-
heers 

ik 
dat? 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten / stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere / uitdagende opdrachten: 

Hoe weet ik of ik het kan? 
Evaluatiemomenten: 

Week 
35 
30 aug 

Nieuw boek bekijken, hoe zit hij in elkaar (MEMO 
2A HAVO/VWO geschiedenis) 
 
Herhaling tijdvakken 1 t/m 5  

O/V/G 
 

Lezen blz. 2 t/m 5 
 
Lezen blz. 6 & 7 
Maken opdracht ‘Tijdvakken’  

n.v.t. Correct ingevulde tijdvakken opdracht 

Week 
36 
6 sept 

Vaardigheden historisch denken 
 
Hoofdstuk 1 Reformatie en Opstand  
Oriëntatie 

O/V/G Lezen blz. 8 t/m 13 
Maken opdracht ‘Vaardigheden historisch 
denken’ 
 
Lezen blz. 14 t/m 16 
Maken opdrachten blz. 17 

n.v.t. Correct ingevulde VHD opdracht 
 
Nakijken huiswerk 

Week 
37 
13 sept 

1.1 Problemen in de kerk 
- Je kunt uitleggen wat ketters zijn en hoe de 

kerk hen bestreed 
- Je kunt uitleggen welke kritiek er rond 1500 

op de kerk kwam 
- Je kunt beschrijven hoe de christelijke kerk 

in de 16e eeuw uiteenviel en enkele 
gevolgen daarvan noemen 

O/V/G Lezen blz. 18 t/m 21 
Maken opdrachten blz. 18, 22 t/m 24 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
38 
20 sept 

1.2 Onvrede in de Nederlanden 
- Je kunt uitleggen wat rond 1520 de 

bestuurlijke situatie in de Nederlanden was 
en wat Karel V daaraan wilde veranderen 

- Je kunt drie redenen noemen waarom 
bewoners van de Nederlanden zich tegen 
de Spaanse koning begonnen te verzetten 

- Je kunt uitleggen waarom de Beeldenstorm 
uitbrak en wat daarvan het gevolg was. 

O/V/G Lezen blz. 25 t/m 28 
Maken opdrachten blz. 25 & 26, 28 t/m 
30 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 



Week 
39 
27 sept 

1.3 Het begin van de Opstand 
- Je kunt uitleggen waarom Willem va Oranje 

en de watergeuzen belangrijk waren voor 
het begin van de Opstand 

- Je kunt uitleggen op welke manier de 
bewoners van de Nederlanden zich tegen 
de Spanjaarden verzetten 

- Je kunt uitleggen hoe de Nederlanden 
uiteenvielen in de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden 

O/V/G Lezen blz. 31 t/m 34 
Maken opdrachten blz. 31, 35 & 36 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
40 
4 okt 

1.4 Het einde van de Opstand  
- Je kunt uitleggen welke gevolgen de 

onafhankelijkheidsverklaring van de 
Noordelijke Nederlanden had voor bestuur 
en religie 

- Je kunt vier ontwikkelingen noemen die 
kunnen verklaren dat de opstandelingen 
steeds sterker werden 

- Je kunt uitleggen hoe de strijd tussen de 
Republiek en Spanje tot een einde kwam 

O/V/G Lezen blz. 37 t/m 40 
Maken opdrachten blz. 37, 40 t/m 42 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
41 
11 okt 

1.5 Oorzaak en gevolg 
- Je kunt onderscheid maken tussen politiek-

bestuurlijke, sociale, economische en 
culturele oorzaken en gevolgen 

- Je kunt onderscheid maken tussen directe 
en indirecte oorzaken en gevolgen 

1.6 Oefenen met een beeldbron en met samenvatten 

O/V/G Maken opdrachten blz. 43 t/m 48 
Maken opdrachten blz. 49 t/m 51 

Extra 1.5: Maak online steropdracht 7 & 
13  
 

Nakijken huiswerk 
 

Week 
42 
18 okt 

Herfstvakantie  Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

Week 
43 
25 okt 

Afsluiting H1 Oefenen voor de toets O/V/G Maken opdrachten blz. 56 & 57  
Leren blz. 58 & 59 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten, Test jezelf & 
oefentoets 

Week 
44 
1 nov 

Activiteitenweek  Activiteitenweek Activiteitenweek Activiteitenweek 

Week 
45 
8 nov 

Repetitie Hoofdstuk 1  Repetitie Hoofdstuk 1 Repetitie Hoofdstuk 1 Repetitie Hoofdstuk 1 



 

Hoe heb ik het gedaan? 
Evaluatie/analyse leerdoelen: 
 
De toetsen worden besproken. De resultaten worden 
geanalyseerd.  
 
 
 
NB:  de succescriteria die nodig zijn om leerlingen 
inzicht te geven in de voortgang in het leerproces kunnen 
in een apart bestand / via een alternatieve weg 
(bijvoorbeeld Geencijfer.nl) worden aangeboden. Deze 
worden niet in de planner opgenomen. 
 
 

Hoe ga ik nu verder? 
Eventuele aandachtspunten: 
 
 
 
 



 

PLANNER 2020/2021                                                                                            Naam:   

Periode 
Klas 

: 2 
: 2 HAVO 

Vak 
Docent 
 

: GS 
:  

2 lesuren per week 
 

Wan
neer 
leer 
ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Be-
heers 

ik 
dat? 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten / stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere / uitdagende opdrachten: 

Hoe weet ik of ik het kan? 
Evaluatiemomenten: 

Week 
46 
15 nov 

Bespreken repetitie H1 
 
Hoofdstuk 2 De Gouden Eeuw 
Oriëntatie 

O/V/G Lezen blz. 60 t/m 62 
Maken opdrachten blz. 63 

n.v.t. Nakijken huiswerk 

Week 
47 
22 nov 

2.1 Handel en nijverheid in de Republiek  
- Je kunt een beschrijving geven van de 

economie van de Republiek 
- Je kunt uitleggen hoe de economie van de 

Republiek onderdeel werd van de 
wereldeconomie en welke rol de VOC en 
WIC daarbij hadden 

- Je kunt een verband leggen tussen de 
driehoekshandel, de slavenhandel en de 
plantageslavernij  

O/V/G Lezen blz. 64 t/m 67 
Maken opdrachten blz. 64, 68 t/m 71 

n.v.t. n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
48 
29 nov 

2.2 Cultuur en samenleving in de Republiek  
- Je kunt beschrijven hoe de samenleving in 

de Gouden Eeuw eruitzag 
- Je kunt met behulp van voorbeelden 

uitleggen wat kenmerkend was voor de 
cultuur van de Republiek 

- Je kunt uitleggen dat er in de 17e eeuw een 
wetenschappelijke revolutie was 

O/V/G Lezen blz. 72 t/m 76 
Maken opdrachten blz. 72 & 73, 76 & 77 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
49 
6 dec 

2.3 Burgers aan de macht 
- Je kunt uitleggen hoe de Republiek werd 

bestuurd en wat daar bijzonder aan was.  

O/V/G Lezen blz. 78 t/m 81 
Maken opdrachten blz. 78, 82 t/m 84 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 



- Je kunt aan de hand van een voorbeeld 
uitleggen dat de stadhouder en de regenten 
soms verschillende belangen hadden. 

- Je kunt uitleggen hoe de Gouden Eeuw tot 
een einde kwam 

Week 
50 
13 dec 

2.4 Vorsten met absolute macht 
- Je kunt uitleggen hoe koningen sinds de 

late middeleeuwen meer macht probeerden 
te krijgen 

- Je kunt uitleggen wat absoluut bestuur is en 
hoe dat functioneerde in Frankrijk 

- Je kunt enkele gevolgen noemen van de 
invoering van absoluut bestuur in Rusland 

O/V/G Lezen blz. 85 t/m 88 
Maken opdrachten blz. 85, 88 t/m 90 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
51 
20 dec 

2.5 Onderzoek doen 
- Je kunt de vier w’s in een onderzoeksvraag 

over een historisch onderwerp verwerken 
- Je kunt over een historische onderwerp een 

beschrijvende, verklarende en een 
vergelijkende vraag stellen 

2.6 Oefenen met een staafdiagram en redeneren 

O/V/G Maken opdrachten blz. 91 t/m 95 
Maken opdrachten blz. 96 t/m 98 

Extra 2.5: Maak online steropdracht 6 & 
12 
 

Nakijken huiswerk 
 

Week 
52 en 1 

Kerstvakantie     

Week 2 
10 jan 

Afsluiting H2 Oefenen voor de toets 
 
TOETSVRIJE WEEK! 

O/V/G Maken opdrachten blz. 102 & 103  
Leren blz. 104 & 105 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten, Test jezelf & 
oefentoets 

Week 3 
17 jan 

Repetitie Hoofdstuk 2 (TW)  Repetitie Hoofdstuk 2 (TW) Repetitie Hoofdstuk 2 (TW) Repetitie Hoofdstuk 2 (TW) 

Hoe heb ik het gedaan? 
Evaluatie/analyse leerdoelen: 
 
 
 
NB:  de succescriteria die nodig zijn om leerlingen 
inzicht te geven in de voortgang in het leerproces kunnen 
in een apart bestand / via een alternatieve weg 
(bijvoorbeeld Geencijfer.nl) worden aangeboden. Deze 
worden niet in de planner opgenomen. 
 
 

Hoe ga ik nu verder? 
Eventuele aandachtspunten: 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

PLANNER 2020/2021                                                                                            Naam:   

Periode 
Klas 

: 3 
: 2 HAVO  

Vak 
Docent 
 

:  GS 
:  

2 lesuren per week 
 

Wan
neer 
leer 
ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Be-
heers 

ik 
dat? 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten / stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere / uitdagende opdrachten: 

Hoe weet ik of ik het kan? 
Evaluatiemomenten: 

Week 4 
24 jan 

Bespreken repetitie H2 
 
Hoofdstuk 3 Politieke revoluties 
Oriëntatie 

O/V/G Lezen blz. 106 t/m 108 
Maken opdrachten blz. 109 

n.v.t. Nakijken huiswerk 

Week 5 
31 jan 

3.1 De verlichting  
- Je kunt een beschrijving geven van de 

standensamenleving in het ancien régime 
- Je kunt uitleggen dat de Verlichting een 

nieuwe manier van denken was 
- Je kunt met enkele voorbeelden uitleggen 

dat verlichte denkers nieuwe ideeën hadden 
over goed bestuur 

O/V/G Lezen blz. 110 t/m 113 
Maken opdrachten blz. 110 & 111, 114 
t/m 116 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 6 
7 feb 

3.2 De Franse Revolutie  
- Je kunt beschrijven hoe de Franse 

Revolutie begon en wat daarvan de 
oorzaken waren 

- Je kunt uitleggen welke politieke en sociale 
veranderingen het gevolg waren van de 
Franse Revolutie 

- Je kunt uitleggen hoe de Franse Revolutie 
uitliep op een schrikbewind 

O/V/G Lezen blz. 117 t/m 120 
Maken opdrachten blz. 117, 121 & 122 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 7 
14 feb 

3.3 De Bataafse Revolutie  
- Je kunt uitleggen welke kritiek de patriotten 

aan het einde van de 18e eeuw hadden op 
de situatie in de Republiek 

- Je kunt uitleggen wat er veranderde door de 
Bataafse Republiek 

O/V/G Lezen blz. 123 t/m 126 
Maken opdrachten blz. 123, 126 t/m 129 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 



- Je kunt uitleggen waarom de Bataafse 
Revolutie uiteindelijke mislukte  

 
Week 8 
21 feb 

3.4 Napoleon verovert Europa   
- Je kunt enkele belangrijke eigenschappen 

noemen van het bestuur door Napoleon 
- Je kunt beschrijven hoe Napoleon een 

Europees rijk veroverde en dat ook weer 
verloor 

- Je kunt uitleggen welke gevolgen 
Napoleons bestuur voor Nederland had 

O/V/G Lezen blz. 130 t/m 133 
Maken opdrachten blz. 130 & 131, 134 
t/m 136 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 9 Voorjaarsvakantie  Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

Week 
10 
7 mrt 

3.5 Continuïteit en verandering 
- Je kunt onderscheiden wat in een bepaalde 

tijd op politiek-bestuurlijk, sociaal, 
economisch en cultureel gebied verandert 
en welke voorbeelden van continuïteit er 
zijn 

- Je kunt voorbeelden geven van snelle, 
langzame, grote en kleine veranderingen 

- Je kunt beargumenteren of je een 
verandering een revolutie vindt 

3.6 Oefenen met een spotprenten en redeneren 

O/V/G Maken opdrachten blz. 137 t/m 141 
Maken opdrachten blz. 142 & 143 

Extra 3.5: Maak online steropdracht 7 & 
14 
 

Nakijken huiswerk 
 

Week 
11 
14 mrt 

Afsluiting H3 Oefenen voor de toets 
 
 

O/V/G Maken opdrachten blz. 147 t/m 149  
Leren blz. 150 & 151 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten, Test jezelf & 
oefentoets 

Week 
12 
21 mrt 

Repetitie Hoofdstuk 3  Repetitie Hoofdstuk 3 Repetitie Hoofdstuk 3 Repetitie Hoofdstuk 3 

Week 
13 

Activiteitenweek  Activiteitenweek Activiteitenweek Activiteitenweek 

Hoe heb ik het gedaan? 
Evaluatie/analyse leerdoelen: 
 
 
 
NB:  de succescriteria die nodig zijn om leerlingen 
inzicht te geven in de voortgang in het leerproces kunnen 

Hoe ga ik nu verder? 
Eventuele aandachtspunten: 
 
 
 
 



 
 

in een apart bestand / via een alternatieve weg 
(bijvoorbeeld Geencijfer.nl) worden aangeboden. Deze 
worden niet in de planner opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANNER 2020/2021                                                                                            Naam:   

Periode 
Klas 

: 4 
: 2 HAVO 

Vak 
Docent 
 

:  GS 
:  

2 lesuren per week 
 

Wan
neer 
leer 
ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Be-
heers 

ik 
dat? 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten / stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere / uitdagende opdrachten: 

Hoe weet ik of ik het kan? 
Evaluatiemomenten: 

Week 
14 
4 apr 

Bespreken repetitie H3 
 
MEMO 2B HAVO/VWO geschiedenis! 
Hoofdstuk 4 De industriële revolutie 
4.1 Van handwerk naar machine  

- Je kunt uitleggen wat industrialisatie 
inhoudt 

- Je kunt de belangrijkste oorzaken noemen 
van de industriële revolutie 

- Je kunt uitleggen waarom we spreken van 
een industriële revolutie  

 Lezen blz. 18 t/m 21 
Maken opdrachten blz. 18 & 22 t/m 24 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
15 
11 apr 

4.2 De industriële samenleving 
- Je kunt uitleggen hoe de werk- en 

leefomstandigheden van de arbeiders waren 
- Je kunt uitleggen wat een 

klassenmaatschappij is en hoe die 
verschilde van een standensamenleving 

- Je kunt enkele belangrijke uitvindingen 
noemen die in de 19 eeuw werden gedaan 

O/V/G Lezen blz. 25 t/m 28 
Maken opdrachten blz. 25, 29 & 30 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
16 
18 apr 

4.3 Nederland in 1848 
- Je kunt enkele belangrijke kenmerken 

noemen van het Koninkrijk der 
Nederlanden tussen 1815 en 1848 

- Je kunt uitleggen welke idealen de liberalen 
hadden op politiek en economisch gebied 

- Je kunt uitleggen waarom er in 1848 een 
nieuwe grondwet kwam 

O/V/G Lezen blz. 31 t/m 34 
Maken opdrachten blz. 31, 35 t/m 37 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 



Week 
17 + 18 

Meivakantie 
 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

Week 
19 
9 mei 

4.4 Arbeiders strijden voor hun rechten 
- Je kunt uitleggen hoe en wanneer 

Nederland een industriële samenleving 
werd 

- Je kunt uitleggen wat het socialisme 
inhoudt en waarom er twee groepen 
socialisten waren 

- Je kunt aan de hand van een voorbeeld 
uitleggen wat een sociale wet is 

O/V/G Lezen blz. 38 t/m 41 
Maken opdrachten blz. 38, 42 & 43 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
20 
16 mei 

4.5 Feit of mening 
- Je kunt hulpmiddelen noemen en gebruiken 

om te bepalen of iets een feit of een 
mening is, of dat dat onzeker is 

- Je kunt in een bron herkennen dat feiten en 
meningen vaak lastig te onderscheiden zijn 

4.6 Oefenen met tabellen en spotprent 

O/V/G Maken opdrachten blz. 44 t/m 48 
Maken opdrachten blz. 49 & 51 

4.5: Maak online steropdracht 6 & 11 
 

Nakijken huiswerk 
 

Week 
21 
23 mei 

Hoofdstuk 5 Nationalisme en imperialisme 
5.1 Liefde voor het vaderland  

- Je kunt uitleggen wat er werd besloten op 
het congres van Wenen 

- Je kunt aan de hand van voorbeelden 
uitleggen wat nationalisme inhoudt, zowel 
op cultureel als op politiek-bestuurlijk 
gebied 

- Je kunt uitleggen wat de gevolgen waren 
van het nationalisme voor Nederland 

 Lezen blz. 64 t/m 67 
Maken opdrachten blz. 64, 68 & 69 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
22 
30 mei 

5.2 Europa gaat de wereld overheersen (Brits-Indië 
niet leren) 

- Je kunt beschrijven hoe de overzeese 
handelscontacten van Europeanen 
uitgroeven tot wereldrijken 

- Je kunt de belangrijkste oorzaken van het 
modern imperialisme noemen 

 Lezen blz. 70 t/m 74 
Maken opdrachten blz. 70, 74 & 75 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 

Week 
23 
6 juni 

5.4 De wedloop om Afrika  
- Je kunt beschrijven hoe Afrika er rond 

1800 uitzag en hoe de bewoners 
kennismaakten met Europeanen 

 Lezen blz. 84 t/m 87 
Maken opdrachten blz. 84, 88 & 89 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten & Test jezelf 



 
 
 

- Je kunt uitleggen dat nationalisme een 
belangrijke rol speelde bij de kolonisatie 
van Afrika 

- Je kunt uitleggen wat de belangrijkste 
gevolgen waren van de Europese verdeling 
van Afrika 

Week 
24 
13 jun 

Afsluiting H4 & H5 (alleen 5.1, 5.2 & 5.4) Oefenen 
voor de toets 
 
TOETSVRIJE WEEK 
 

O/V/G Maken opdrachten blz. 55 t/m 57 
Maken opdrachten blz. 101 t/m 103 (niet 
vraag 5 & 6)   
Leren blz. 58, 59, 104 & 105 (alleen van 
5.1, 5.2 & 5.4) 

n.v.t. Nakijken huiswerk 
Online: flitskaarten, Test jezelf & 
oefentoets 

Week 
25 
20 jun 

Repetitie H4 & H5 (TW)  Repetitie H4 & H5 (TW) Repetitie H4 & H5 (TW) Repetitie H4 & H5 (TW) 

Hoe heb ik het gedaan? 
Evaluatie/analyse leerdoelen: 
 
 
 
NB:  de succescriteria die nodig zijn om leerlingen 
inzicht te geven in de voortgang in het leerproces kunnen 
in een apart bestand / via een alternatieve weg 
(bijvoorbeeld Geencijfer.nl) worden aangeboden. Deze 
worden niet in de planner opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ga ik nu verder? 
Eventuele aandachtspunten: 
 
 
 
 


