
PRAKTISCHE OPDRACHT GESCHIEDENIS (vervangende opdracht over hoofdstuk 5) 
 
“Het leven in de tijd van steden en staten”  
  
 
Wat ga je doen?  
Stel je voor dat je met een tijdmachine terug 
kon in de tijd naar de tijd van steden en 
staten (1000-1500): in wat voor wereld kom 
je dan terecht? In deze praktische opdracht 
ga je een verslag maken over het leven in de 
tijd van steden en staten. Hoe zag het leven 
eruit op politiek, economisch en religieus 
gebied? 
 
Hoe ga je te werk?  
 
Leef je in in iemand die leefde in de late middeleeuwen. Hoe zag zijn of haar leven eruit? 
Waarmee verdienden mensen hun brood? Hoe werden landen en steden bestuurd? Hoeveel 
invloed had de kerk op het leven van mensen? Stel je dus voor dat je echt door een stad in 
de late middeleeuwen loopt: wat zie je dan allemaal om je heen? 
 
Er zijn drie deelvragen: 

1. Politiek: hoe werden landen en steden bestuurd? 
2. Economisch: hoe verdienden mensen hun brood? Wat voor inkomen hadden ze?  
3. Religieus: hoe belangrijk was de kerk in het leven van een middeleeuwer?  

 
Bij de beantwoording van deze vragen zijn twee dingen belangrijk: 

 Beschrijf wat er verandert ten opzichte van de vroege middeleeuwen (de tijd van 
monniken en ridders, hoofdstuk 4). Wat zijn de belangrijkste politieke, economische 
en religieuze veranderingen? 

 Maak per deelvraag gebruik van minimaal 2 begrippen uit hoofdstuk 5. 
 
Je zoekt informatie op de volgende manieren: 

 Zoek in hoofdstuk 4 en 5 van het handboek naar antwoorden op deze vragen. 

 Zoek informatie op internet. Gebruik minimaal drie websites. Gebruik goede 
websites die veel informatie geven over deze deelvragen.  

 
Verslag: 

 Schrijf een verslag van ongeveer 500 tot 600 woorden (ongeveer 1 A4). 

 Voeg minimaal twee afbeeldingen toe. 

 Vermeld onderaan je verslag welke websites je hebt gebruikt. 
 
Hoe lever je het in? 

 Stuur de opdracht per e-mail of berichten in Magister naar je docent. 

 Doe dit uiterlijk vrijdag 29 april. 

 Hieronder vind je informatie over hoe de opdracht beoordeeld wordt.  



 

 
 
 
 
Beoordeling 
 
Bij de beoordeling wordt gelet op de volgende vijf punten: 
 

1. Is deelvraag 1 onvoldoende, voldoende of goed beantwoord? Zijn daarbij 
begrippen gebruikt uit het boek en wordt uitgelegd wat er verandert ten opzichte 
van de vroege middeleeuwen? 

2. Is deelvraag 2 onvoldoende, voldoende of goed beantwoord? Zijn daarbij 
begrippen gebruikt uit het boek en wordt uitgelegd wat er verandert ten opzichte 
van de vroege middeleeuwen? 

3. Is deelvraag 3 onvoldoende, voldoende of goed beantwoord? Zijn daarbij 
begrippen gebruikt uit het boek en wordt uitgelegd wat er verandert ten opzichte 
van de vroege middeleeuwen? 

4. Is de kwaliteit van de internetbronnen onvoldoende, voldoende of goed? 
5. Is de schrijfstijl en verzorging van het verslag onvoldoende, voldoende of goed? 

 
Je kunt per onderdeel 0 (onvoldoende), 1 (voldoende) of 2 (goed) punten halen. In totaal zijn 
er dus 10 punten te behalen. Het totaal aantal behaalde punten vormt je cijfer voor de 
opdracht.  
 
 


