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Middeleeuwen

• 3 vwo

Kastelen

500 tot 1500

Riddertijd

Veldslagen

• 5 vwo

De donkere eeuwen, veel 
ziektes en armoede. Je 
hebt vroege en late 
middeleeuwen. Veel 
mensen konden niet lezen 
en schrijven en waren erg 
bijgelovig. Ze leefden van 
de landbouw.

Van Boxtel, C. (1995). De complexiteit van begripsontwikkeling. Kleio, 2, 12-16.



Beter beeld – Betere betekenisgeving?

3 vwo

Bestaansmiddelen in de 
middeleeuwen: winkeltjes 
en zo, boeren 

Communisme: lange rijen 
arbeiders die elke dag 
naar die grauwe fabrieken 
lopen

5 vwo

Bestaansmiddelen in de 
middeleeuwen: handel, 
nijverheid en landbouw

Communisme: dat is toch 
nooit echt, er is toch altijd 
een groepje dat erboven 
staat. Door Rusland is 
eigenlijk gebleken dat het 
niet zo werkt.



Vaktaal

• Historische begrippen: feodaal stelsel, dekolonisatie, Franse 
Revolutie etc.

• Metahistorische begrippen: verandering, tijd, perspectief, 
historisch bewijs etc.

• Redeneerwijzen: redeneren over aspecten van verandering 
en continuïteit, oorzaken en gevolgen, overeenkomsten en 
verschillen

• Historische argumentatie: argumenten voor, argumenten 
tegen, afweging, onderbouwing vanuit historische bronnen



Lezen, schrijven, spreken

Taalgericht vakonderwijs in de mens- en maatschappij-
vakken: veel aandacht voor vakspecifiek redeneren en 
argumenteren
• verklaren en uitleggen
• vergelijken en contrasteren
• argumenteren
• verandering beschrijven

 schoolboekteksten

 schrijven van een antwoord op toets- en examen-
vragen en werkboekopdrachten, samenvatting, essay, 
onderzoeksverslag



Voorbeeldteksten van leerlingen

• Welk antwoord vinden jullie het beste en waarom?

• Stappenplan voor het beantwoorden van vergelijkende 
vragen

1. Inleiding: herhaal de vraag in je antwoord.
2. Noem de overeenkomsten.
3. Noem de verschillen. Omschrijf dit positief: wat had 
fenomeen X wel.
4. Geef een conclusie: kom terug op de vraag en 
concludeer: komt weinig overeen / deels overeen / 
grotendeels overeen



Pre-writing

Nederland IJsland Signaalwoord
en:

Landschappen Ook, en, 
daarentegen, 
maar, terwijl,
eveneens, 
toch, 
tegelijkertijd, 
hetzelfde

Klimaten

Bevolking

Cultuur

Conclusie / 
advies



Schrijfkaders

Ik heb vergeleken….. Gebieden of regio’s 
noemen

Te gebruiken 
signaalwoorden:

Op het gebied van …. Onderwerpen noemen Ook
En
Daarentegen
Maar
Terwijl

Ik heb daarbij gezien dat 
bij het onderwerp 
……….. de regio …….  en 
de regio…..

Beschrijven van de 
verschillen tussen de 
gebieden bij onderwerp 1

En dat bij het 
onderwerp … de 
regio……… De regio…..

Beschrijven van de 
verschillen tussen de 
gebieden bij onderwerp 2

Mijn conclusie luidt 
dat….

Formuleer een voorkeur 
of een opvallend verschil 
of een opvallende 
overeenkomst en licht je 
keuze toe



Vaktaal: begrippen

• Concrete en meer abstracte begrippen (bv. 
proces, systeembegrippen, colligerende
begrippen)

• Begrippen wendbaar kunnen gebruiken

• Begrippen kritisch beschouwen / inzicht in 
interpretatieve karakter van begrippen



Begripsontwikkeling

• Context

• Interactie

• Taalsteun



Discussies over de rol van de staat in 
een democratie

Mag premier Rutte burgers 
oproepen om hun kinderen te 
laten inenten tegen mazelen?

“Dominees moeten de leden 

van hun gemeenschap 

oproepen om hun kinderen in 

te enten tegen de mazelen.”



Wat is jullie antwoord als je uitgaat van 
ideeën van Verlichtingsfilosofen Locke, 

Montesquieu en Rousseau?

John Locke (1632-1704)

Charles Montesquieu (1689-1755)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montesquieu_1.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montesquieu_1.png


Fragment gesprek (Montesquieu)

B Ja, maar hij zegt ook weer de vrijheid van meningsuiting hier

M Ja dus dan moet je wel vrij zijn om te kunnen weigeren

B

Ja maar hij zegt vrijheid van meningsuiting, dus Rutte mag dit gewoon 

zeggen. Aan de andere kan zegt hij van ja staat en godsdienst staan los, 

dus Rutte moet zich er niet mee bemoeien 

M Nee

S Precies, dat schrijven we op. Ja toch?

M
Toch juist niet? Want dan zegt hij toch eh van iedereen moet zich 

inenten en dan zegt hij niet per se voor de …

B

Het kan allebei. Hij zegt aan de ene kant, hij pleit voor religieuze 

verdraagzaamheid, dat doet Rutte niet, want hij … verdraagzaam… 

godsdienst. Aan de andere kant zegt hij van, vrijheid van 

meningsuiting, ik geef mijn mening en ik vind dit ervan. Dus, ja, het 

kan allebei. Dus aan de ene kant, ene kant, mag Rutte…



In het hofstelsel ..................................................................................

............................................................................................................



Bevorderen van  wendbaar gebruik 
van vakbegrippen

• Taalsteun?



Andere genres?

• Fictionele, narratieve, literaire teksten

• Vrij schrijven

• Blog

• Cabaret (maatschappijkritisch, verhalend)



Vaktaal

• Hoe perspectieven duidelijk worden in taal

• Verschillende betekenissen

• Veranderingen in taalgebruik

> taal als object van denken



Perspectieven van historische actoren

Inname / beleg / val van 
Constantinopel 1453

- Ottomaanse soldaat
- Turkse sultan
- Byzantijnse soldaat
- Venetiaanse handelaar

ongelovigen, schurken, 
duivels, zondaren….



21ste eeuw

19de eeuw

Fabrieksarbeiders



Veranderend taalgebruik: beschrijving 
van ‘de ander’

• Barbaren

• Heidenen

• Inboorlingen

• Negers, eskimo’s, indianen

• Slaven

• Allochtonen



http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rijksmuseum-schrapt-racistische-
termen-termen-en-tradities-veranderen

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rijksmuseum-schrapt-racistische-termen-termen-en-tradities-veranderen


Bewuste geletterdheid

• Taal als object van denken

Met bewuste taalvaardigheid als doel in het voortgezet onderwijs worden 
leerlingen vertrouwd gemaakt met de achtergronden van taalvaardigheid. Ze 
leren niet slechts trucjes, maar krijgen kennis van en inzicht in het taalsysteem 
en het taalgebruik. Ze krijgen daarmee de instrumenten aangereikt om na te 
denken over vormen van en normen voor taal en om te bepalen welk 
taalgebruik in een gegeven situatie optimaal is. Ze leren analyses te maken 
van hun eigen taaluitingen en die van anderen, gebaseerd op kennis van taal 
en taalgebruik in het algemeen….
Het gaat dan niet alleen om de manier waarop je de taal gebruikt en of je dat 
correct doet, maar ook om kennis van de manier waarop je een taal leert, van 
de aard van het taalsysteem, van het waarom van bepaalde vormen en 
betekenissen en van het waarom van taalvariatie en verandering. 

Zie toelichting Manifest Nederlands op school (2016)



Taalgericht vakonderwijs in de mens-
en maatschappijvakken
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