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Verwondersessies  

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

HC De Republiek 
H.2 – Centralisatie en 
Staatsvorming 
H.3 – Reformatie en 
hervorming 
H.4 – Versterkte 
spanningen! Volksverzet? 
 

HC De Republiek 
H.5 – Eeuwige 
eensgezindheid? 
H.6 - Geen soeverein 
vorst, wel soevereine 
staten 
 

HC De Republiek 
H.7 – Gewestelijke vrijheid, 
onbeperkte vrijheid? 
H.8 – Alles voor de handel 
 

PTA HC de Republiek Prestentaties Rechtstaat 
en democratie 
 

Herkansing tijdvak 8 

                                                 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. 
 

 

 

 

Prestentaties Rechtstaat en democratie: 
schrijf je in voor de workshop 
Voorbereiden op de herkansing van 
tijdvak 8 
 

 

 

 

 

 
Mondelingen 
 

 

 

 

Workshop: 

Herkansing tijdvak 8  

 

 

 



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.  
 
Leidende vraag: Waardoor brak er een 
opstand uit in de Nederlanden, 1515-
1572? 
 
Je kent de kenmerkende aspecten van 
deze paragrafen. 
Noem drie ‘partijen’ die de 
machtsuitbreiding van de hertog van 
Bourgondië met wantrouwen bekeken. 
Noem een voordeel van de privileges 
zowel voor zowel de stedelijke burgerij 
als voor de adellijke heer. 
Geef de naam van het bestuur van een 
gewest. 
Geef aan dat de instelling van 
de Staten-Generaal (1464) gunstig was 
voor de centralisatiepolitiek van de 
Bourgondiërs en ongunstig voor het 
particularisme van de gewesten en de 
steden. 

Leidende vraag:  Waardoor 
resulteerde de Opstand in 
het ontstaan van de 
Republiek, 1572-1588? 
 
Je kent de kenmerkende 
aspecten van deze 
paragrafen. 
Noem twee redenen 
waarom het Willem van 
Oranje zijn propaganda 
een nationale insteek gaf. 
Noem de kern van het 
militaire beleid van Alva 
vanaf 1572. 
Geef twee voorbeelden 
van dit beleid van Alva 
vanaf 1572. 
Noem een van dit beleid 
een bedoeld gevolg op de 
korte en een onbedoeld 
gevolg op de lange termijn. 
Beschrijf hoe door de 
muiterijen van het Spaanse 
leger er onder de gehele 
bevolking een afkeer 
kwam van oorlog. 

Leidende vraag:  Waardoor 
ontstond in de Republiek de 
Gouden Eeuw? 
 
Je kent de kenmerkende 
aspecten van deze paragrafen. 

Noem vier zaken die in de 
Republiek besloten werden 
door de Staten van de 
afzonderlijke gewesten. 

Geef de naam van het 

bestuursorgaan dat besluiten 

nam voor de hele Republiek. 
Noem twee onderwerpen 

waarover dat centrale 

bestuursorgaan beslissingen 

nam. 

Geef een definitie van het 

begrip statenbond. 

Geef aan waarom de regenten 

een grote rol hadden in het 

bestuur. 

 Geef aan waarom 

beslissingen in de Republiek 

nooit snel genomen konden 

worden. 

Je legt een verband tussen de 
Verlichting en de industrialisering 
en het ontstaan van 
vrijheidsrechten en politieke 
rechten. 
Je legt uit onder invloed van welke 
factoren de rechtsstaat zich in 
Nederland heeft ontwikkeld en 
welke actoren erbij betrokken 
waren. 
Je legt uit onder invloed van welke 
factoren de rechtsstaat zich in 
Nederland heeft ontwikkeld en 
welke actoren erbij betrokken 
waren. 
Je legt uit onder invloed van welke 
factoren de parlementaire 
democratie zich in Nederland heeft 
ontwikkeld sinds 1795. 
(parlementaire democratie, 
verzuiling, Pacificatie, Schoolstrijd, 
sociale kwestie, kiesrecht kwestie, 
poldermodel, populisme) 
Je legt uit welke invloed de 
kiesrecht kwestie heeft gehad op 
de ontwikkeling van de 
parlementaire democratie in 
Nederland. (uitbreiding kiesrecht) 
Je legt uit welke invloed de 
verzuiling heeft gehad op de 

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

 
 
 
 
 
 

 
 



In de tekst staat 
dat centralisatie en staatsvorming hand 
in hand gaan. Leg deze uitspraak uit. 
Geef aan wat het Groot-Privilege 
betekende voor Maria van Bourgondië 
en voor de gewesten. 
Leg uit hoe de Nederlanden en Spanje 
via huwelijkspolitiek en erfopvolging in 
handen kwamen van de Habsburgse 
Karel V. 
Noem drie centralisatiemaatregelen 
van Karel V waarmee hij probeerde 
meer absolute macht te krijgen in de 
Nederlanden. 
Geef de reden dat Karel V de steden in 
Holland meer autonomie toestond. 
Geef de benaming voor de mensen die 
niet geloofden volgens de richtlijnen 
van de kerk. 
Geef een reactie van de katholieke kerk 
op de kritiek die zij kreeg. 
Geef twee redenen waarom Erasmus 
een humanist wordt genoemd. 
Leg van de volgende drie punten uit 
wat de kritiek van Luther hierop 
inhield: Uiterlijk vertoon, 
Godsdienstige levenswijze van veel 
geestelijken, Aflaten 
Leg uit waarom sommige Duitse 
vorsten zich om een politieke reden 
aangetrokken voelden tot de leer van 
Luther. 
Leg uit dat het bijeenroepen van de 
Rijksdag van Worms in 1521 past 

Geef een reden waarom 
de samenwerking tussen 
alle gewesten in de 
Pacificatie van Gent uniek 
was. 
Noem de vier belangrijkste 
punten van de Pacificatie 
van Gent. 
Leg uit dat de Alteratie van 
Amsterdam een voorbeeld 
is dat de rust op politiek en 
religieus gebied via de 
Pacificatie van Gent maar 
zeer betrekkelijk was. 
Noem redenen waarom de 
zuidelijke gewesten in de 
Unie van Atrecht een 
akkoord sloten met de 
nieuwe Spaanse 
landvoogd, de hertog van 
Parma. 
Noem de vier belangrijkste 
punten van de Unie van 
Utrecht. 
Noem de kern van het 
Plakkaat van Verlatinge. 
Noem het 
bestuursprobleem dat 
ontstond na het Plakkaat 
van Verlatinge. 
Noem twee redenen 
waarom Willem van 
Oranje toenadering zocht 
tot Frankrijk. 

 Geef een 

functieomschrijving van 

raadpensionaris en 

stadhouder 

Geef van onderstaande 

terreinen aan waarover 

stadhouder Maurits en 

raadpensionaris Johan van 

Oldenbarnevelt onenigheid 

hadden tijdens het 

Twaalfjarig Bestand:  Politiek 

terrein: macht binnen de 

Republiek,  Militair terrein: 

voortzetting van de Opstand,  

Godsdienstig terrein,  

Politiek-militair terrein: 

zeggenschap over het leger,  
Geef aan wat de uitkomst van 

het conflict tussen Maurits en 

Johan van Oldenbarnevelt 

was,  
Noem drie successen voor de 

Republiek tussen 1621 en 

1648. 

Geef aan welke oplossing er 

werd gevonden voor het 

tekort aan graan. 

Noem twee positieve 

gevolgen dit had voor de 

economie in de Noordelijke 

Nederlanden. 

Geef aan op welke manier 

de moedernegotie zorgde 

voor een groeiende handel in 

ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. 
(verzuiling, pacificatiepolitiek) 
Je legt uit welke invloed de 
Schoolstrijd heeft gehad op de 
ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. 
(Schoolstrijd) 
Je legt uit welke invloed de sociale 
kwestie heeft gehad op de 
ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. (sociale 
kwestie) 
Je beschrijft de 
ontstaansgeschiedenis van de 
belangrijkste politieke stromingen 
en partijen sinds 1848. 
Je legt uit welke invloed het 
poldermodel heeft gehad op de 
ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. 
Je legt uit welke invloed het 
populisme heeft gehad op de 
ontwikkeling van de parlementaire 
democratie in Nederland. 
(populisme) 
 



binnen de centralisatiepolitiek van 
Karel V. 
Een uitspraak: 
De Bloedplakkaten waren zowel een 
religieuze onderdrukking als een 
voorbeeld van de centralisatiepolitiek 
van Karel V. Leg deze uitspraak uit. 
Beantwoord kernachtig (maximaal 100 
woorden) de onderzoeksvraag van 
deze paragraaf waarbij je minimaal drie 
kernpunten uit deze paragraaf in je 
antwoord opneemt. 
Noem de religieuze, politieke en 
economische problemen die Filips II bij 
zijn aanstelling kreeg. 
Geef twee redenen waarom de 
Nederlanden zich door Filips II 
buitenspel gezet voelden 
Noem twee sociaaleconomische 
redenen voor de groeiende 
ontevredenheid in de Nederlanden. 
Noem een bedoeld en een onbedoeld 
gevolg van de reactie van Margaretha 
van Parma op het Smeekschrift. 
Geef aan dat de Beeldenstorm leidde 
tot een breuk tussen Filips en de 
Gewestelijk Staten en steden in de 
Nederlanden. 
Noem drie maatregelen die Alva nam 
na de Beeldenstorm. 
Verklaar waarom de Raad van 
Beroerten bekend stond als de 
‘Bloedraad’. 

Noem twee redenen 
waarom de hertog van 
Anjou mislukte als vorst 
van de Nederlanden. 
Geef aan waardoor het 
plan om Willem van Oranje 
als vorst te erkennen niet 
doorging. 
Geef twee redenen voor 
de successen van de 
hertog van Parma 
Geef aan waardoor 
gevluchte Antwerpse 
handelaren vanaf 1585 
Amsterdam tot een 
belangrijke handelsstad 
konden maken. 
Geef drie redenen 
waardoor de situatie voor 
de noordelijke gewesten 
hopeloos leek in 1586. 
Noem drie redenen 
waardoor Leicester zich 
onmogelijk maakte in de 
Nederlanden. 
Geef aan dat de komst van 
de Armada in de 
Nederlanden voor juist 
meer ontspanning zorgde. 
Geef aan de naam van de 
staatsman die de doorslag 
gaf bij het nemen van de 
soevereiniteit door de 
gewesten zelf. 

de 17e eeuw. 

Geef aan welke invloed de 

steden hadden op de 

economische groei in de 

Noordelijke Nederlanden. 

Noem een positief gevolg 

voor Amsterdam door de Val 

van Antwerpen in 1585. 

Geef aan welke functie 

de stapelmarkt had. 

Noem twee instellingen in 

Amsterdam die de functie 

van stapelmarkt stimuleerden. 

Noem drie kenmerken van 

het handelskapitalisme. 

Noem de twee handelstakken 

die in de 17e eeuw 

winstgevend waren. 

Geef aan waarom behalve 

de VOC geen andere 

ondernemingen vanuit de 

Republiek op Azië voeren. 

Noem de functie van Batavia 

voor de VOC. 

Noem het handelsgebied, 

naast Europa, waarvan 

Batavia ook het centrum was. 

Noem twee activiteiten van 

de WIC. 

Noem twee redenen waarom 

migranten naar de Republiek 

gingen. 

Noem een economische reden 

waarom de Republiek voor 



 

Noem twee maatregelen van Alva die 
het verzet eerder versterkten dan 
onderdrukten. 
Leg uit waarom de opstand voor 
Willem van Oranje aanvankelijk (tot 
1572) hopeloos was. 
Noem twee gebeurtenissen die erop 
wijzen dat in en na 1572 de opstand 
meer het karakter krijgt van een 
volksopstand. 
 
 
 
 

Geef de betekenis aan van 
het Drievoudig 
Verbond (1596) en 
de Vrede van 
Münster (1648) voor de 
internationale positie van 
de Republiek. 
 
 
 

een politiek tolerant klimaat 

koos. 
Noem twee kenmerken van 

de wetenschappelijke 

revolutie van de 17e eeuw. 

Noem drie kenmerken van de 

Hollandse schilderkunst in de 

17e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


