
Geschiedenis: Tijdvak 5 – Ontdekkers en Hervormers  en H.4.6 – Strijdende staten                           VWO 4 

Periode 4: maart – april 2020 

 
 

Weken Verwondersessie Workshopsessie 1 en 2 Algemeen: Leerdoelen  

1: Week 12 4.6 - Strijdende staten 
Toets bespreken 
 

Stap 1: Tekst lezen en samenvattingen maken  
Stap 2: Opdrachten maken volgens eigen route 
Stap 3: Begrippen en kenmerkende aspecten 
leren 
 

Je kent het kenmerkende aspect van deze paragraaf. 
Je kent de begrippen van deze paragraaf en kan ze allemaal uitleggen. 
Je geeft een voorbeeld van centralisatiepolitiek in de Nederlanden. 

Je beschrijft de rol van centralisatiepolitiek in het ontstaan van staten. 

 

2: Week 13 H.5.2 - De renaissance: 

een nieuwe tijd, nieuwe 

wereld en nieuwe mens 
 
H.5.3 – De wereld in 
kaart 

Stap 1: Tekst lezen en samenvattingen maken  
Stap 2: Opdrachten maken volgens eigen route 
Stap 3: Begrippen en kenmerkende aspecten 
leren 
 

Je kent het kenmerkende aspect van deze paragraaf. 
Je kent de begrippen van deze paragraaf en kan ze allemaal uitleggen. 
Je legt uit hoe en waarom tijdens de renaissance het Europese 
wereldbeeld veranderde. 
Je legt uit dat de klassieke oudheid een inspiratiebron was voor 
bouwkunst, beeldende kunst en letteren. 
Je legt uit hoe en waarom Europeanen rond 1500 begonnen aan een 
Europese expansie.  
Je weet wat de historische vaardigheid “causaliteit” inhoud en hoe je 
die moet toepassen. 

3: Week 14 H.5.4 – Een kerk in twee 
kampen 
 

Stap 1: Tekst lezen en samenvattingen maken  
Stap 2: Opdrachten maken volgens eigen route 
Stap 3: Begrippen en kenmerkende aspecten 
leren 
 

Je kent het kenmerkende aspect van deze paragraaf. 
Je kent de begrippen van deze paragraaf en kan ze allemaal uitleggen. 
Je legt de denkbeelden van de reformatie uit aan de hand van de 
ideeën van Luther en Calvijn. 
Je beschrijft hoe de protestantse reformatie de splitsing van de 
christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.  
 

4: Week 15 H.5.5 – Geweld in de 
gewesten 

Stap 1: Tekst lezen en samenvattingen maken  
Stap 2: Opdrachten maken volgens eigen route 
Stap 3: Begrippen en kenmerkende aspecten 
leren 
 
 

Je kent het kenmerkende aspect van deze paragraaf. 
Je kent de begrippen van deze paragraaf en kan ze allemaal uitleggen. 
Je legt met behulp van een aantal belangrijke momenten uit hoe de 
kettervervolging van Karel V in de Nederlanden heeft geleid tot het 
ontstaan van een oorlog tussen de Nederlandsen en de Spaanse 
overheerser. 
Je beschrijft hoe de Opstand leidt tot de stichting van een Nederlandse 
staat.  
 



5: Week 16 Mondelingen  Mondelingen 
 

Je kent de kenmerkende aspecten van dit hoofdstuk en kan ze koppelen 
aan bronnen. 
Je kent de begrippen van dit hoofdstuk en kan ze allemaal uitleggen. 
Je kan alle leerdoelen van dit hoofdstuk beantwoorden. 
Je weet wat de historische vaardigheid “causaliteit” inhoud en hoe je 
die moet toepassen 
 

6: Week 17  PTA-toets H.4.6 en H.5 
 

Alle bovengenoemde leerdoelen 

7: Week 8  Meivakantie  
 

 
 

Let op! Je mag deze toets pas herkansen als je elke week je opdrachten hebt gemaakt! Ik houd het elke week bij  . 
 

 

 


