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Verwondersessies  

1: week 2 2: week 3 3: week 4 4: week 5 5: week 6 6: week 7 

5.2 De renaissance: een 
nieuwe tijd, nieuwe wereld 
en nieuwe mens 
5.3 De wereld in kaart 

5.4 Een kerk in twee 
kampen 
5.5 Geweld in de 
gewesten 

6.2 Krachtige koningen? 
6.4 De natuur belicht 
 

6.3 Bijzondere Republiek? PTA Tijdvak 5 en 6 
 

Nabespreken PTA 

                                                 Check de leerdoelen. Ik kan:   

Workshop: 
- Toets bespreking 
- Opdrachten maken volgens eigen route 
- Begrippen, verplichte voorbeelden en 
KA’s  leren 
 
 Workshop: 

- Opdrachten maken volgens eigen route 
- Begrippen, verplichte voorbeelden en 
KA’s  leren 
 
 
 
 

Workshop: 
- Opdrachten maken volgens eigen route 
- Begrippen, verplichte voorbeelden en KA’s  
leren 
 
 

 

 

 

 

Workshop: 
Voorbereiden presentatie Rechtstaat en 
Democratie. 
 

 

 

 

PTA tijdvak 5 en 6.Schrijf je ook in voor 
de workshop. 
 

 

 

 

 

 
Mondelingen 
 

 

 

 

Workshop: 

Nabespreken PTA 

 

 

 



Je hebt inzicht in de fouten die je in de 
toets hebt gemaakt en waaraan dat 
ligt. 
Je weet hoe je je voor volgende keer 
kan voorbereiden en kan verbeteren.  
 
Geef de letterlijke betekenis van het 
woord renaissance. 
Geef de betekenis die Vasari aan het 
woord renaissance gaf (voordat de 
term al bestond). 
Noem de belangrijkste veranderingen 
uit de renaissance. 
Geef aan wanneer en waar de 
renaissance ongeveer begon. 
Leg uit wat uomo universalis inhoudt. 
Noem de belangrijkste inspiratiebron 
van de renaissance; welke tijd/cultuur 
herleeft? 
Geef een argument dat de renaissance 
voor veel mensen niet heeft bestaan. 
Geef de belangrijke oorzaak van de 
renaissance 
Geef de reden dat de renaissance in de 
Italiaanse stadstaten begon. 

Geef een uitleg van het 
begrip ketterij. 
Geef aan waarom het beeld 
van één christelijke wereld 
in de Middeleeuwen 
genuanceerd moet worden. 
Noem de visie van de 
katharen. 
Geef een uitleg van de taak 
van de inquisitie. 
Noem de vijf veranderingen 
die aan het begin van de 
16e eeuw al waren ingezet. 
Leg uit wat de kritiekpunten 
van Erasmus op de Kerk 
waren. 
Geef aan dat het 
humanisme bijdroeg aan de 
kritiek op de kerk. 
Leg uit dat de rijkdom van 
de Kerk zorgde voor 
ontevredenheid onder 
zowel arme als rijke 
burgers. 
Geef aan wat de bedoeling 
was van de kritiek van 
Luther. 

Noem de instelling 
waarmee de koning van 
Engeland in conflict kwam 
na de honderdjarige oorlog. 
Geef een voorbeeld van de 
godsdienstoorlogen die 
volgden op de reformatie. 
Geef aan wie er in Engeland 
aan het hoofd van de kerk 
stond. 
Noem het belangrijkste 
gevolg voor de koning van 
Frankrijk van de 
honderdjarige oorlog. 
Geef de naam van de 
godsdienstoorlog in 
Duitsland. 
Geef de naam van het 
katholieke land dat veel 
meedeed met de 
godsdienstoorlogen. 
Geef een uitleg van het 
begrip absolutisme 
Noem de twee 
bedreigingen voor de 
koning van Frankrijk. 

Geef een uitleg van het begrip 
republiek. 
Geef aan welke bestuurseenheid in de 
Republiek formeel bovenaan stond. 
Geef aan welke beslissingen in de 
Gewestelijke Staten werden 
genomen. 
Geef aan welke keuze in elk gewest 
werd gemaakt op godsdienstig 
gebied. 
Geef een uitleg van het begrip regent. 
Geef aan welke beslissingen in de 
Staten-Generaal werden genomen. 
Geef de reden dat het lang duurde 
voordat besluiten in de Staten-
Generaal werden genomen. 
Geef een uitleg van het begrip 
raadpensionaris. 
Geef een uitleg van het begrip 
stadhouder. 
Noem de drie punten van onenigheid 
tussen Maurits en Johan van 
Oldenbarnevelt. 
Geef aan waarom de economische 
groei vooral in de gewesten Holland 
en Zeeland was. 

Alle doelen, 
KA’;s en 
vaardigheden 
van tijdvak 8. 
Zie werkpad 
periode 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Geef de reden waarom de Italiaanse 
families geld uitgaven aan kunst en 
cultuur. 
Vul je antwoord in... 
Geef de twee redenen dat de mensen 
teruggrepen op het erfgoed van de 
Klassieke Oudheid. 
Noem de vernieuwingen in de 
(schilder)kunst tijdens de renaissance 
op. 
Noem een continuïteit in de kunst van 
de renaissance. 
Geef enkele namen van kunstenaars 
uit de renaissance. 
Noem twee kenmerken ten aanzien 
van de positie van kunstenaars uit de 
renaissance. 
Geef een voorbeeld van een verschil 
tussen de renaissance in het zuiden en 
noorden van Europa. 
Noem de impuls voor het nieuwe 
literaire klimaat in de renaissance 
Noem twee voorbeelden van de 
nieuwe omgang met boeken tijdens 
het humanisme 
Noem de uitvinding die zorgde voor de 
snelle verspreiding van de ideeën van 
het humanisme 
Geef twee namen van humanisten 
Geef aan welke gevolgen het 
humanisme kon hebben. 
Noem het idee waarmee Galilei een 
nieuw wereldbeeld creëerde en in 
conflict kwam met de christelijke kerk. 

Geef aan wat de visie van 
Luther was op de Bijbel. 
Geef aan wat de visie van 
Luther was op geestelijken. 
Geef aan wat de visie van 
Luther op aflaten was. 
Geef aan wat de visie van 
Luther op pracht en praal in 
de kerk was. 
Geef aan hoe het kon dat de 
ideeën van Luther tot de 
reformatie leidden. 
Noem de reden dat de 
Duitse vorsten Luther 
steunde. 
Geef een uitleg van de 
politiek van Karel V. 
Geef een uitleg van de 
overeenkomst bij de 
godsdienstvrede van 
Augsburg. 
Leg uit dat deze vrede niet 
tot godsdienstvrijheid 
leidde. 
Noem een ander religieus 
conflict in Europa. 
Geef de naam van de 
hervormer die in Nederland 
veel aanhang kreeg. 
Noem twee belangrijke 
punten van de leer van 
Calvijn. 
Geef de drie belangrijke 
punten van de 
contrareformatie weer. 

Geef aan welke kant de 
koning van Frankrijk koos in 
het godsdienstconflict in 
het Duitse Rijk. 
Geef aan welke kant de 
koning koos bij de 
godsdienstige 
tegenstellingen in zijn eigen 
land. 
Geef aan met welke 
problemen de 
onderstaande koningen van 
Frankrijk te maken kregen. 
Frans II  
Karel IX  
Geef aan wat het Edict van 
Nantes inhoudt. 
Noem de reden dat Hendrik 
van Navarra dit edict 
uitvaardigde. 
Noem twee maatregelen 
die Hendrik IV nam die het 
absolutisme later 
makkelijker maakten. 
Noem de vier problemen 
waarmee Lodewijk XIV 
tijden zijn jeugd te maken 
kreeg. 
Geef aan wat de betekenis 
is van bijnaam 
zonnekoning. 
Noem vier maatregelen 
waarmee Lodewijk XIV het 
absolutisme verwierf. 

Geef een uitleg van het begrip 
stapelmarkt. 
Leg uit waarom steden zich in één 
product specialiseerden. 
Geef de reden dat de Republiek 
profiteerde van de oorlog met Spanje. 
Geef twee voorbeelden van politieke 
maatregelen om de handel te 
stimuleren. 
Geef drie voorbeelden van spullen 
waaraan handelaren hun geld aan uit 
konden geven. 
Geef aan met welk gebied de VOC 
handel dreef. 
Geef de naam van de stad waar het 
bestuurscentrum van de VOC in 1619 
kwam te staan. 
Geef aan met welk gebied de WIC 
handel dreef. 
Geef aan wat het hoofddoel van de 
WIC bij oprichting was. 
Geef aan met welke handelstak de 
WIC zich later ook bemoeide. 
Geef drie voorbeelden van mensen 
die het in de Gouden Eeuw niet zo 
goed hadden. 
Geef de reden dat de schilderijen in 
de Republiek in kwaliteit stegen. 
Geef een voorbeeld van een techniek 
die door de concurrentie sterker werd 
ontwikkeld. 
Geef twee voorbeelden van thema's 
van schilders in de Republiek. 
Geef drie voorbeelden van bekende 
schilders uit de Republiek. 



Geef met twee voorbeelden aan 
waarom Erasmus een humanist 
genoemd kan worden. 
Geef aan door welke Italiaanse 
ontdekkingsreiziger na het jaar 1000 
heel bekend werd. 
Geef de reden dat de 
handelsproducten uit het oosten in de 
late middeleeuwen steeds duurder 
werden. 
Geef zeven oorzaken/motieven voor de 
Europese overzeese expansie rond 
1500. 
Noem de producten uit Azië die vooral 
de West-Europese belangstelling 
hadden. 
Geef aan hoe het christendom bijdroeg 
aan de ontdekkingsreizen. 
Geef aan welke economische 
ontwikkeling de ontdekkingsreizen 
mogelijk maakte. 
Geef aan hoe de politieke en 
economische veranderingen in een 
land zelf én tussen landen bijdroegen 
aan de ontdekkingsreizen. 
Geef aan hoe het nieuwe wereldbeeld 
bijdroeg aan de ontdekkingsreizen. 
Geef aan welke impuls de technische 
ontwikkelingen van de renaissance de 
ontdekkingsreizen gaf. 
Geef aan hoe het nieuwe mensbeeld 
bijdroeg aan de ontdekkingsreizen. 
Noem: 
de twee belangrijkste 
ontdekkingsreizigers van deze periode, 

Geef de naam voor het 
streven naar meer eenheid 
in een rijk. 
Geef aan uitleg van het 
begrip particularisme 
Geef de naam van het 
bestuursorgaan in de 
Nederlanden op gewestelijk 
niveau. 
Geef de reden dat de 
burgerij behoorlijk wat 
inspraak had gekregen in 
het bestuur. 
Geef de naam van het 
bestuursorgaan van alle 
gewesten. 
Noem de drie problemen 
waarmee Filips II te maken 
kreeg. 
Geef aan welke drie 
maatregelen hij nam om de 
edelen onder controle te 
krijgen. 
Noem de maatregelen die 
Karel V en Filips II namen 
tegen het opkomende 
protestantisme. 
Geef aan wat de aanleiding 
voor de edelen was om zich 
te verenigen in het verbond 
der edelen in 1566. 
Geef aan wat het verzoek 
van de edelen bij het 
Smeekschrift was. 

Geef aan van welke vorst 
uit hoofdstuk 5 gezegd kan 
worden dat hij naar 
absolute macht streefde. 
Noem de gebieden die 
profiteerde van de 
afnemende macht van de 
Duitse keizers. 
Geef de naam van het 
gebied waar de Duitse 
keizers zich terugtrokken. 
Geef de naam van de 
absolute monarch in 
Rusland. 
Noem het gevolg van de 
honderdjarige oorlog voor 
de koningen van Engeland. 
Noem de reden dat er in 
Engeland onrust kwam 
tijdens de regering van 
Hendrik de achtste. 
Zet onderstaande Engelse 
vorsten in de juiste 
volgorde. 
Karel I 
Bloody Mary 
Willem III 
Hendrik de Achtste 
Queen Elizabeth 
Jacobus II 
Geef de reden dat voor de 
bijnaam 'Bloody Mary'. 
Geef de reden dat Karel I 
werd onthoofd. 

Noem twee functies van kunstwerken 
in de Republiek. 



in dienst van welk land ze voeren en 
via welke route ze Indië probeerden te 
bereiken. 
Noem de reden dat het door Columbus 
ontdekte werelddeel Amerika werd 
genoemd. 
Noem de vier verschillende culturele 
die de inheemse bevolking hadden. 
Geef aan welke ontwikkeling de 
Maya's, Azteken en Inca's hadden. 
Geef een uitleg van het begrip 
'conquistadores'. 
Geef aan hoe deze conquistadores te 
werk gingen. 
Noem de reden dat Hernán Cortes 
bekend is geworden. 
Noem de redenen dat de Spanjaarden 
de rijken makkelijk konden veroveren. 
Noem een andere reden dat er onder 
de inheemsen veel slachtoffers vielen. 
Geef een uitleg van het begrip 
'kolonies'. 
Noem het land dat ook een deel van 
Zuid-Amerika in bezit wilde nemen. 
Geef de naam van het verdrag 
waarmee Spanje en Portugal de nieuw 
ontdekte gebieden onderling 
verdeelden om een conflict te 
voorkomen. 
Geef aan hoe Nederland probeerde 
een nieuwe route naar Azië te vinden. 
Noem het soort bron dat ons veel 
informatie geeft voer de 
ontdekkingsreizen. 

Noem de reden dat de 
hagenpreken werden 
gehouden in 1566. 
Geef een uitleg van het 
begrip Beeldenstorm. 
Noem de drie maatregelen 
die Alva nam. 
Noem de actie van Alva die 
leidde tot grote afschuw. 
Zet de onderstaande 
gebeurtenissen in de juiste 
chronologische volgorde: 
Slag bij Heiligerlee 
Smeekschrift 
Beeldenstorm 
Instelling Tiende Penning 
Inname Den Briel 
Geef de twee manieren 
waarop Willem van Oranje 
tegen Alva vocht. 
Geef een uitleg van het 
begrip watergeuzen. 
Geef de reden dat de 
verovering van Den Briel 
belangrijk was voor de 
opstand. 
Geef een uitleg van de 
'moord en doodslag' tactiek 
van Alva. 
Geef de reden dat zowel de 
noordelijke als de zuidelijk 
gewesten zich aansloten bij 
de Pacificatie van Gent. 
Noem de drie afspraken uit 
de Pacificatie van Gent. 

Geef de twee redenen dat 
Jacobus I weinig 
populariteit had. 
Geef twee redenen dat 
Willem III populair was. 
Geef een uitleg van het 
concept constitutionele 
monarchie. 
Geef aan welke bron van 
kennis tijdens de 
renaissance centraal stond. 
Geef de naam van de 
geleerden van de 
renaissance. 
Noem de twee nieuwe 
bronnen van kennis van de 
wetenschappelijke 
revolutie. 
Leg uit hoe de renaissance 
heeft bijgedragen aan het 
ontstaan van de 
wetenschappelijke 
revolutie. 
Leg uit hoe de steun van 
kerk / koning kon bijdragen 
aan het ontstaan va de 
wetenschappelijke 
revolutie. 
Geef de twee redenen dat 
wetenschappelijk instanties 
bijdroegen aan het 
ontstaan van de 
wetenschappelijke 
revolutie. 



Noem de manier waarop de 
Nederlanders aan hun kennis aan een 
route naar Azië kwamen. 
Noem drie bekende 
ontdekkingsreizigers die in Azië en de 
rest van het zuidelijk halfrond veel 
routes en landen hebben ontdekt. 
Noem vier gevolgen voor Europa van 
de Europese overzeese expansie. 
Noem drie gevolgen voor de nieuw 
ontdekte gebieden van de Europese 
overzeese expansie. 
 
 
 
 
 

 

Geef de reden dat de 
zuidelijke gewesten de Unie 
van Atrecht sloten. 
 
 

Leg uit welke uitvinding 
bijdroeg aan de uitwisseling 
van kennis in deze periode. 
Geef de reden dat veel 
werken in de Nederlandse 
Republiek werden 
uitgegeven. 
Leg uit hoe de 
ambachtslieden bijdroegen 
aan het ontstaan van de 
wetenschappelijk revolutie. 
Geef de naam van een 
geleerden die eigenlijk 
ambachtsman was. 
Geef een uitleg van het 
begrip rationalisme. 
Geef aan wat aldus 
Descartes de meest 
betrouwbare kennis was. 
Geef een uitleg van het 
begrip empirisme. 
Geef de naam van een 
wetenschapper die 
voorstander was van het 
empirisme. 
Geef aan wat er nieuw is 
aan de benadering van het 
empirisme en rationalisme 
in deze periode. 
Geef aan op welk 
wetenschappelijk gebied de 
meeste stappen werden 
gezet tijdens de 
wetenschappelijke 
revolutie. 



Geef van onderstaande 
wetenschappers aan wat zij 
hebben ontdekt / 
uitgevonden. 
Antoni van Leeuwenhoek 
Newton  
Descartes  
Spinoza  
Geef aan welke ideeën veel 
wetenschappers in deze 
periode te ver gingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


