
Tijdens elke periode in het schooljaar vindt er 

een excursie plaats in het kader van de stof die 

op dat moment behandeld wordt. 

 

Deelname aan deze excursies vindt plaats op 

vrijwillige basis. Voor deze excursies wordt van 

de cursist veelal een kleine bijdrage (reiskosten, 

lunch, toegangskaartjes e.d.) gevraagd. 

 

De vaststelling van de excursies qua datum en 

tijd vindt in overleg met de cursisten plaats.  

 

Voor dit soort excursies is het handig om over 

een Museumjaarkaart te beschikken (die is aan 

te vragen op www.museumkaart.nl). 
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Voor wie? 

Voor iedereen die 21 jaar en ouder is, geïnteres-
seerd is in het vak geschiedenis en via uiteenlo-
pende onderwerpen nieuwe inzichten wil ver-
werven. 

 

Opzet programma 

U kunt in 2 jaar een HAVO-certificaat geschiede-
nis halen met deze opleiding. Het programma 
maakt deel uit van een tweejarig traject (HAVO 
4 en HAVO 5) dat voorbereidt op het (eind)
examen. Elke periode wordt daarom afgesloten 
met een schriftelijk examen (SE). Dit schooljaar 
volgt u het HAVO 4 programma. 

De stof wordt elke week in één les van 120 mi-
nuten aangeboden. 

 

Kosten 

Circa € 80,- (onder voorbehoud) voor een heel 
schooljaar (excl. excursies). 

 

Docenten 

 Mw. Van Dalen 

 Dhr. Vleugel 

 Dhr. Blom 

 

Boeken 

 GWP Handboek HAVO (ISBN: 978-90-01-
81476-2). 

 GWP Rechtsstaat en Democratie HAVO 
(ISBN: 978-90-01-81478-6). 

PRAKTISCHE INFO STOF PERIODE 1 
Onderwerp: ‘Historisch overzicht’. 

Tijdsperioden: Prehistorie, oudheid, mid-
deleeuwen. 

In deze periode worden van het historisch overzicht 
tijdvak 1, 2 en 3 behandeld.  

In tijdvak 1 staat de prehistorie en daarmee de al-
lereerste ontwikkeling van de mens centraal.  

In tijdvak 2 komt de oudheid voorbij met de Grieken 
en Romeinen. Hoe werkt de invloed van klassieke 
Griekse filosofen en wetenschappers door in de huidi-
ge samenleving en waarom kan terreurorganisatie IS 
een Romeinse tempel in Syrië, 
of Irak verwoesten? 

Tijdvak 3 behandelt de perio-
de van de vroege middeleeu-
wen (500-1000). Waar komt 

STOF PERIODE 2 
Onderwerp: ‘Historisch overzicht’. 

Tijdsperioden: Middeleeuwen, vroegmoderne tijd. 

In deze periode worden van het historisch overzicht 
tijdvak 4 en 5 behandeld. 

In tijdvak 4 komen de hoge en late middeleeuwen 
(1000-1500) aan bod met onderwerpen als de middel-
eeuwse stad, staatsvorming en kruistochten. 

Tijdvak 5 staat in het teken van de Renais-
sance, maar ook de ontdekkingsreizen. Via 
de kerkscheuring van de 16de eeuw voert 
het programma nog langs de Nederlandse 
Opstand in dit tijdvak. Personen als Willem 
van Oranje, Alva en Filips II passeren de 
revue. 

Onderwerp: ‘Historisch overzicht’. 

Tijdsperiode: Vroegmoderne tijd. 

In deze periode worden van het historisch overzicht 
tijdvak 6 en 7 behandeld. 

Tijdvak 6 behandeld de Gouden Eeuw van Neder-
land met de schilderkunst, VOC, WIC en het Ramp-
jaar. Ook absolutisme onder Lodewijk XIV en de 
wetenschappelijke revolutie met Huijgens, Newton, 
Spinoza en Descartes staan centraal. 

In tijdvak 7 breekt de tijd van verlichting 
aan, met verlichte denkers als Rousseau, 
Voltaire, Montesquieu, Locke en Smith. 
Hoogtepunt in dit tijdvak vormen de revolu-
ties in Amerika, Frankrijk en Nederland aan 
het eind van de 18de eeuw. 

STOF PERIODE 4 
Onderwerpen: ‘Historisch Over-
zicht’ & ‘rechtsstaat en democratie’. 

Tijdsperiode: Moderne tijd. 

In deze periode worden van het historisch overzicht 
tijdvak 8 en 9 behandeld.  

Tijdvak 8 behandelt de industriële ontwikkeling in 
de 19de eeuw. Maar ook democratisering en de 
slechte arbeidsomstandigheden spelen een rol.  

In tijdvak 9 komt de tijd van de Eerste Wereldoor-
log en de jaren’20 en ‘30 voorbij.  

Daarnaast passeert in het thema 
‘rechtsstaat en democratie’ de 

stichting van 
het Nederlandse Koninkrijk en 
politieke ontwikkeling van Neder-
land in 19de eeuw de revue.  

STOF PERIODE 3 


