
SCHOOLJAAR 2018-2019 

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). 

OPLEIDING  

GESCHIEDENIS 

VWO 5 (21+) 

OVERZICHT PROGRAMMA 
Periode 1  

CHINA 

 

Periode 2 

MIDDEN-OOSTEN 

 

Periode 3 

VERENIGDE STATEN 

 

Periode 4 

NEDERLANDSE MONARCHIE 

EXCURSIES 

Posthumalaan 90 

3072 AG Rotterdam 

 

Telefoon: (010) 2214104 

E-mail: info@vavorijnmondcollege.nl 



Voor wie? 

Voor iedereen die 21 jaar en ouder is, geïnteres-
seerd is in het vak geschiedenis en via uiteenlopende 
onderwerpen nieuwe inzichten wil verwerven. 

 

Opzet programma 

U kunt in 2 jaar een VWO-certificaat geschiedenis 
halen met deze opleiding. Het programma maakt 
deel uit van een tweejarig traject (VWO 5 en VWO 6) 
dat voorbereidt op het (eind)examen. Elke periode 
wordt daarom afgesloten met een schriftelijk exa-
men (SE). Dit schooljaar volgt u het VWO 5 program-
ma. 

De stof wordt elke week in 
één les van 120 minuten aan-
geboden.  

 

Kosten 

Circa € 80,- (onder voorbe-
houd) voor een heel school-
jaar (excl. excursies). 

 

Docenten 

 Dhr. Haarman 

 Dhr. Vleugel 

 Mw. Van Dalen 

 Dhr. Blom 

 

Boeken 

Zie de boekenlijst. 

PRAKTISCHE INFORMATIE STOF PERIODE 1 
Onderwerpen: ‘China’. 

Docent: Dhr. Haarman. 

In periode 1 behandelt de ken-
merken van de oude Chinese geschiedenis, maar 
ook de contacten met het Westen. Het leidt tot de 
westerse jacht op concessie gebieden in China. 

Daarna wordt gekeken naar het ontstaan en de 
groei van het Chinese nationalisme, de contacten 
met de Sovjet-Unie en de overgang naar Tjiang Kai 
Sjek. Maar ook de groei van het Chinese communis-
me met een accent op Mao Zedong. De burgeroor-
log tussen Tjiang en Mao die leidt tot de overwin-
ning van Mao in 1949 staat ook centraal. 

Tot slot komt de Chinese Volksrepubliek o.l.v. Mao 
voorbij en wordt nog gekeken naar de periode na 
Mao en hoe de hervormingen van Deng Xiao Ping de 
basis vormen voor de ontwikkelingen in het China 
van nu. 

STOF PERIODE 2 
Onderwerpen: ‘Het Midden-Oosten’. 

Docent: Dhr. Vleugel. 

In deze periode wordt gekeken naar de ondergang 
van Ottomaanse Rijk. Maar ook de gevolgen van de 
Eerste Wereldoorlog voor het Midden-Oosten. De 
invloed van Britten en Fransen na de Eerste Wereld-
oorlog en de tegenstrijdige verdragen die gesloten 
worden.  

Het ontstaan van Israël en Palestina passeert de re-
vue. Evenals de Armeense genocide en de moeilijke 
positie van de Koerden.  

STOF PERIODE 3 
Onderwerpen: ‘De Verenigde Staten en hun fede-
rale overheid’ (1865-1965). 

Docent: Mw. Van Dalen. 

In de periode 1865-1965 wordt de VS een wereld-
macht. 

De wordingsgeschiedenis van de VS, de staatsin-
richting en de problemen met indianen en Afro-
Amerikanen komen aan bod. 

De verhouding tussen de VS en Europa en de rol in 
de beide wereldoorlogen komt ook aan bod. 

STOF PERIODE 4 
Onderwerpen: ‘Het Nederlandse vorstenhuis’. 

Docent: Dhr. Blom. 

In 1815 wordt Nederland onder Willem I een ko-
ninkrijk. Deze ontwikkeling komt tot stand onder 
invloed van de Verlichting en de Franse tijd in de 
18e eeuw. In deze context wordt 
naar het ontstaan van de monar-
chie in Nederland gekeken.  

Het Koninkrijk Holland onder 
Lodewijk-Napoleon komt voorbij. 
Maar eveneens het koninkrijk in 
de 19e, 20e en 21e eeuw. Willem I 
tot en met Willem-Alexander 
passeren de revue.  

Ook wordt stilgestaan bij de islam en de onrust tus-
sen Sjiieten, Soennieten en Alevieten. De rol van de 
olie en de grote lijnen in hedendaagse conflicten in 
het Midden-Oosten vormen het sluitstuk. 


