
Geschiedenis en Staatsinrichting 4M  1e periode 
 

Week 36 
Verwondersessie 

Week 37  
Verwondersessie 

Week 38 
Verwondersessie 

Week 39 
Verwondersessie 

Week 41* 
Verwondersessie 

Week 44* 
Verwondersessie 

Week 45** 
Verwondersessie 

 
Historische 
vaardigheden 
 
Revolutie en  
Willem II 
 

 
Grondwetswijziging 
van 1848 en 
uitbreiding kiesrecht 
 
 

 
Schoolstrijd en 
Pacificatie 1917 
 
SO begrippen! 

 
Politieke 
stromingen en 
Verzuiling 

 
Driedeling van de 
macht en 
Bevoegdheden van 
het parlement 
 

 
Verkiezingen en  
Wetten maken 

 
Rechtsstaat 

 
 
 
 
 

Workshopsessie Workshopsessie       Workshopsessie Workshopsessie Workshopsessie Workshopsessie Workshopsessie 

Portal  Portal Portal Portal Portal Portal Portal 

 
Revolutie en  
Willem II 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grondwetswijziging 
door Thorbecke 
 
Grondrechten 
 
Luxemburgse 
kwestie en 
Caoutchouc 

 
Pacificatie 1917 

 
Liberalen en 
socialisten 
 
Confessionelen 
 
Feministen 
 
Verzuiling 

 
Bevoegdheden 
Eerste en Tweede 
Kamer 
 
 

 
Totstandkoming 
van kabinet en 
wetten 

 
De Nederlandse 
rechtsstaat 

GWP GWP GWP GWP GWP GWP GWP 

1.1 Nederland krijgt 
een koning 

1.2 De grondwet 
van 1848 

2.3 Pacificatie en 
Verzuiling 

2.1 Liberalen en 
confessionelen 
2.2 Socialisten en 
feministen 
2.3 Pacificatie en 
Verzuiling 

1.2 De grondwet 
van 1848 

3.1 Politieke 
partijen in 
Nederland 
3.2 Kabinetten en 
wetten 

1.3 De Nederlandse 
rechtsstraat 

 
*Weken 40, 42 en 43 geen les i.v.m. Festival, Themaweek en Herfstvakantie   
** Na week 45 PTA Staatsinrichting van Nederland 



 
 
 

Leerdoelen 
Week 36 

Leerdoelen 
Week 37 

Leerdoelen 
Week 38 

Leerdoelen 
Week 39 

Leerdoelen 
Week 41 

Leerdoelen 
Week 44 

Leerdoelen 
Week 45 

Je herkent en 
beschrijft kenmerken 
van een monarchie 
en een republiek.  

 
Je herkent en 
beschrijft kenmerken 
van een democratie 
en een dictatuur.  

 
Je herkent en 
beschrijft de reactie 
van Willem ll op 
revoluties in Europa 
in 1848. 

 
Je herkent en 
beschrijft de 
opvattingen van 
liberalen na de 
grondwetsherziening 
 

Je herkent en 
beschrijft 
grondrechten 
waarmee burgers 
meer invloed 
kregen. 

 
Je herkent en 
beschrijft hoe de 
macht van de koning 
vanaf 1848 werd 
beperkt en hoe 
burgers in 
Nederland meer 
invloed kregen op 
het bestuur. 

 
Je herkent en 
beschrijft 
veranderingen in de 
bevoegdheden van 
het parlement vanaf 
1848. 
Je herkent en 
beschrijft de 
begrippen grondwet 
en constitutie. 

 
Je benoemt 
verschillen tussen 
klassieke en sociale 
grondrechten. 

Je herkent en 
beschrijft de 
schoolstrijd. 
Je herkent en 
beschrijft de 
Pacificatie van 
1917. 
 

Je benoemt 
voorbeelden van 
sociale wetgeving 
in Nederland. 
 
Je benoemt 
sociaaleconomisch
e veranderingen in 
Nederland ten tijde 
van de 
industrialisatie. 
 
Je herkent 
opvattingen van 
liberalen aan het 
eind van de 
negentiende eeuw 
en begin van de 
twintigste eeuw en 
je herkent een 
belangrijke liberaal. 
 
Je herkent 
opvattingen van 
socialisten aan het 
eind van de 
negentiende eeuw 
en begin van de 
twintigste eeuw en 
je herkent een 
belangrijke 
socialist. 

 

Je herkent en 
beschrijft de taken 
en bevoegdheden 
van de Eerste 
Kamer. 
 
Je herkent en 
beschrijft de taken 
en bevoegdheden 
van de Tweede 
Kamer. 
 
Je herkent en 
beschrijft hoe een 
wet tot stand komt. 
 
Je herkent en 
beschrijft 
veranderingen in 
de bevoegdheden 
van het parlement 
vanaf 1848. 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
machtenscheiding. 
 

Je herkent en 
beschrijft hoe een 
wet tot stand komt. 
 
Je herkent, 
beschrijft en past 
kenmerken toe van 
een referendum en 
van de opkomst 
van het populisme. 
 
Je herkent en 
beschrijft hoe 
verkiezingen in 
Nederland werken. 
 
Je herkent en 
beschrijft het begrip 
oppositiepartijen 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
begrippen grondwet 
en constitutie. 
 

Je herkent en 
beschrijft de 
machtenscheiding. 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
Nederlandse 
rechtsstaat. 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
staatshoofden van 
Nederland. 
 



Je benoemt enkele 
grondrechten in 
Nederland. 

 
Je benoemt een 
botsing van 
grondrechten. 

 
Je benoemt het 
jaartal waarin de 
sociale 
grondrechten 
werden toegevoegd 
aan de grondwet. 

 
Je herkent en 
plaatst het conflict 
tussen Willem lll en 
het parlement als 
gevolg van de 
Luxemburgse 
kwestie in de juiste 
tijd en je past dit toe. 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
uitbreiding van het 
kiesrecht in 
Nederland en je 
geeft hier een 
voorbeeld bij. 
 

Je beschrijft hoe 
arbeiders meer 
invloed kregen op 
de politiek en hoe 
zij streden voor 
meer gelijkheid. 

 
Je herkent en 
beschrijft 
opvattingen van 
confessionelen aan 
het eind van de 
negentiende eeuw 
en begin van de 
twintigste eeuw en 
je herkent en 
beschrijft 
belangrijke 
confessionelen. 
 
Je beschrijft hoe 
protestanten meer 
invloed kregen op 
de politiek en hoe 
zij streden voor 
meer gelijkheid. 
 
Je beschrijft hoe 
rooms-katholieken 
meer invloed 
kregen op de 
politiek en hoe zij 
streden voor meer 
gelijkheid. 
 
Je herkent en 
beschrijft 
opvattingen van 
feministen aan het 



eind van de 
negentiende eeuw 
en begin van de 
twintigste eeuw en 
je herkent en 
beschrijft 
belangrijke 
feministen. 
Je beschrijft hoe 
vrouwen meer 
invloed kregen op 
de politiek en hoe 
zij streden voor 
meer gelijkheid. 
 
Je legt uit waarom 
bepaalde groepen 
in de samenleving 
aan het eind van 
de negentiende 
eeuw zich tot 
bepaalde politiek-
maatschappelijke 
stromingen 
aangetrokken 
voelden. 
 
Je herkent en 
beschrijft de 
verzuiling in 
Nederland. 
Je herkent en 
beschrijft het 
ontstaan van 
verzuiling in 
verschillende 
organisaties. 
 

 


