Geschiedenis:

HC Verlichting en revoluties (1650-1848)

1: week 36

2: week 37

3: week 38

Introductie
Herhaling tijdvak 1 t/m 7

Entreetoets Tijdvak
1 t/m 7 (niet
herkansbaar)

HC Verlichting
Hoofdstuk 2 Een verlichte
ontwikkeling en 3 De
verlichte samenleving

Workshop:
o

Oefenen voor
de toets

VWO 5

Periode 1: september-oktober

Verwondersessies
4: week 39
5: week 40
HC Verlichting
Hoofdstuk 4 Verlichte
revolutionairen?

HC Verlichting
Hoofdstuk 5 Restauratie en
revolutie.

6: week 41
HC Verlichting
Herhaling

Workshop:

Workshop:

Workshop:

Workshop:

Volg je eigen leerroute
in Tijd voor
Geschiedenis

Volg je eigen leerroute
in Tijd voor
Geschiedenis

Volg je eigen leerroute
in Tijd voor
Geschiedenis

Maak
examenopdrachten of
vat samen

Maak de
examentraining of de
ondersteuning

Maak de
examentraining of de
ondersteuning

Maak de
examentraining of de
ondersteuning

Check de leerdoelen. Ik kan:

TOETS
P1: week 42
HC Verlichting
en revoluties

Je plaatst de geschiedenis in
vijf perioden.
Je plaatst de geschiedenis in
maatschappijtypen.
Je plaatst de geschiedenis in
de tien tijdvakken.
Je plaatst de tien tijdvakken
in de verschillende perioden.
Je ordent je eigen leven en
de geschiedenis met behulp
van verschillende
tijdsaanduidingen.
Je plaatst de kenmerkende
aspecten in de juiste
tijdvakken.
Je gebruikt passende
voorbeelden om elk
kenmerkend aspect te
verduidelijken.

Leidende vraag: Welke
ideeën ontstonden
tijdens de verlichting
over de ideale
samenleving?
Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten
en verplichte
voorbeelden.
Je hebt achterliggende
kennis uit de tijdvakken
over de
wetenschappelijke
revolutie
(standenmaatschappij,
absolutisme, droit divin),
de verlichting en het
ancien regime.
Je kent de ontwikkeling
van het humanisme rond
1500.
Je kan de begrippen
Rationalisme en
Empirisme uitleggen en
toepassen.
Je kan uitleggen hoe Kant
dacht over de Verlichting
en de verplichtingen en
gevaren van het
rationalisme.
Je kan uitleggen hoe
Spinoza dacht over de
natuur en over God en de
invloed van God op het

Leidende vraag: In welke
mate is de Franse
Revolutie verlicht te
noemen, 1789-1815?

Leidende vraag: Welke
invloed had de Verlichting
op de politieke cultuur,
1815-1848?

Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten
en verplichte
voorbeelden.
Je hebt achterliggende
kennis uit de tijdvakken
over de verlichting, het
ancien regime en de
democratische
revoluties.
Je kan uitleggen welke
omstandigheden ervoor
zorgde dat er een
revolutie uitbrak in
Frankrijk.
Je weet wat de cahiers
de doleances zijn en hoe
ze hebben bijgedragen
tot het uitbreken van de
revolutie.
Je kan uitleggen of de
Wet 'Le Chapelier en het
proces van ‘burger
Capet’ wel of niet verlicht
te noemen is.
Je kan een tijdlijn met
gebeurtenissen geven
tussen de bestorming
van de Bastille en de
opkomst van Napoleon

Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten en
verplichte voorbeelden.
Je hebt achterliggende
kennis uit de tijdvakken
over het verlicht
absolutisme, de
restauratie, de
democratisering en de
opkomst van de politiek
maatschappelijk
stromingen.
Je kan uitleggen waarom
het Congres van Wenen en
het Congres van Verona
nodig was en wat de
gevolgen van dit congres
waren.
Je kan uitleggen wat de
oorzaken en gevolgen
waren van de Belgische
Opstand.
Je kan uitleggen wat het
doel was van het
Frankfurter Parlement en
waarom dit is mislukt.
Je kan de betekenis,
opkomst en gevolgen van
de volgende stromingen
uitleggen: liberalisme,

Zie leerdoelen voorgaande
drie weken.

dagelijks leven.
Je weet wat het deïsme.
Je weet hoe Locke en
Rousseau dachten over
de verhouding tussen
overheid en burgers
(het sociaal contract).
Je kan uitleggen hoe
Montesquieu dacht over
de politiek (de trias
politica)
Kant over de definitie van
Verlichting en
Je kan uitleggen hoe
Voltaire dacht over de
vrijheid van denken en
de rol van de staat

en Girondijnen en
Jacobijnen hierin
plaatsen.
Je kan aangeven welke
invloed het
Wetboek Code
Napoleon had.
Je kan uitleggen hoe er
een einde kwam aan het
tijdperk van Napoleon.

socialisme, communisme
en nationalisme.

