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 Verwondersessies 
1: week 36 2: week 37 3: week 38 4: week 39 5: week 40 6: week 41 
Introductie	
Herhaling	tijdvak	1	t/m	9 

Entreetoets	tijdvak	
1	t/m	9	(niet	
herkansbaar)	

Tijdvak	10:	
H.10.1	-	Dekolonisatie	
H.10.3	–	Welvaart	en	
cultuur	

Tijdvak	10:	
H.10.4	–	Europese	
eenwording	
	

Tijdvak	10:	
H.10.5	–	Pluriforme	en	
multiculturele	
samenlevingen		

Tijdvak	10:	
Herhaling	

 
 TOETS 

P1: week 42 
Tijdvak 10 

Check	de	leerdoelen.	Ik	kan:	

Workshop:	

o Oefenen	voor	
de	toets	
	

	
	

Workshop:	

Maak	de	volgende	
opdrachten:	

Samenvatting	>	“Op	
zoek	naar	de	kern”		

Begrip	>	“historisch	
denken”		

Inzicht	>	“toepassen”	
	

Workshop:	

Maak	de	volgende	
opdrachten:	

Samenvatting	>	“Op	
zoek	naar	de	kern”		

Begrip	>	“historisch	
denken”		

Inzicht	>	“toepassen”	
	

Workshop:	

Maak	de	volgende	
opdrachten:	

Samenvatting	>	“Op	
zoek	naar	de	kern”		

Begrip	>	“historisch	
denken”		

Inzicht	>	“toepassen”	
	

Workshop:	

Oefenen/herhalen	
	
	



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.	
	
	
	

	 Je beschrijft hoe de 
Tweede Wereldoorlog 
vormen van verzet 
teweeg heeft gebracht 
onder de bevolking in 
West-Europese 
koloniën tegen het 
Europese gezag. Je 
legt onder andere uit 
hoe de Tweede 
Wereldoorlog het 
opkomende nationaal 
bewustzijn van de 
bevolking in koloniën 
heeft versterkt. (CE) 
Je beschrijft hoe de 
Tweede Wereldoorlog 
vormen van verzet 
teweeg heeft gebracht 
onder de bevolking in 
West-Europese 
koloniën tegen het 
Europese gezag. 
Je legt uit hoe het 
opkomende nationaal 
bewustzijn van de 
bevolking in de 
koloniën werd versterkt 
door onder andere de 
Tweede Wereldoorlog.  
Je legt uit hoe 
dekolonisatie een 
einde heeft gemaakt 
aan de Westerse 
hegemonie in de 
wereld. 

Je legt met behulp van 
een passend voorbeeld 
uit waarom Europese 
landen steeds meer 
gingen samenwerken 
als gevolg van de 
Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog. 
(CE) 
Je legt uit waarom 
Europese landen 
steeds meer gingen 
samenwerken als 
gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog en de 
Koude Oorlog. 
	

Je legt uit wat er bedoeld 
wordt met een 
multiculturele 
samenleving en hoe 
deze tot stand is 
gekomen in veel West-
Europese landen vanaf 
1960.  
	

	



 

Je legt met behulp van 
een passend voorbeeld 
uit hoe de unieke mate 
van welvaart die in de 
westerse wereld 
ontstond vanaf 1960 tot 
grote culturele en 
maatschappelijke 
veranderingen heeft 
geleid. (CE) 
Je legt uit hoe de 
unieke mate van 
welvaart die in de 
westerse wereld 
ontstond vanaf 1960 tot 
grote culturele en 
maatschappelijke 
veranderingen heeft 
geleid. 
 
 
 
 


