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In dit hoofdstuk komen aan de orde:
• Het didactisch aspect: de lesvoorbereiding en het geven van een 

lessenserie
• Een overzicht van de tijd van jagers en boeren
• Lessuggesties

Canonitems
• Trijntje (5500 v.Chr.): de jager-verzamelaars 
• Hunebedden (3000 v.Chr.): de eerste boeren

Kenmerkende aspecten

Basisonderwijs:
• De levenswijze van jager-verzamelaars
• Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

Voortgezet onderwijs:
• Het ontstaan van de eerste stedelijke samenlevingen

1
 

TIJD VAN  

JAGERS EN 

BOEREN  
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1.1 Het didactisch aspect: de 
lesvoorbereiding

en lesvoorbereiding maak je om van 
tevoren zoveel mogelijk vat te krij-
gen op het onderwerp en daarmee 
indirect op de groep waaraan je les 
gaat geven. Hoe beter je de inhoud 
en organisatie van je les hebt voor-
bereid, hoe meer aandacht je tijdens 
je les kunt besteden aan andere 
zaken. Zo krijg je meer grip op de 
situatie. Een goed overdachte les is 
de opstap naar een geslaagde les. 
Hoe beter je je voorbereidt, hoe 

flexibeler je kunt zijn als de omstandigheden dit vragen.
Elke pabo hanteert verschillende voorbereidingsmodellen en bij-

behorende formulieren om studenten de kunst van het lesgeven te 
leren. In dit didactische aspect lees je daarom met name aspecten 
van het voorbereiden van een goede geschiedenisles. De besproken 
onderdelen vind je in alle lesvoorbereidingsmodellen terug. 

Een specifieke moeilijkheid voor geschiedenisonderwijs is dat 
je zonder kennis van het onderwerp geen les kunt geven of on-
zin gaat vertellen. Vandaar dat er bij het voorbereiden van een 
geschiedenisles veel aandacht moet zijn voor de achtergrondin-
formatie en de omzetting daarvan in leerinhouden. Eerst moet 
je kennis van je onderwerp hebben, dan moet je het lesdoel voor 
ogen hebben en pas dan ga je beschrijven hoe je deze kennis zo 
aantrekkelijk mogelijk denkt over te brengen. De verschillende 
didactische aspecten die daarbij een rol spelen vind je steeds in 
de eerste paragraaf van elk hoofdstuk in dit boek. Kijk daar dus 
voor aanvullende informatie. Voor een geschiedenisles focus je 
behalve op de al genoemde vakinhoud op een aantal vragen:
• Hoe plaats je het onderwerp in de tijd? (zie het didactische 

aspect (DA) van paragraaf 2.1 over tijdbalken en jaartallen) 
• Welke beeldvormers zet je in? (DA hoofdstuk 9)
• Welke bronnen zet je in? (DA paragraaf 6.1)
• Welke verwerking kies je? (o.a. DA hoofdstuk. 4.1 en alle les-

suggesties)
• Hoe ontwikkel je het historisch tijdsbesef van kinderen? (Pro-

loog en DA 6.1)
• Hoe laat je kinderen historisch denken en redeneren? (DA 

paragraaf 6.1)
• Hoe sluit ik in deze les aan bij de kerndoelen? (DA 1.1., 4.1)

Voorbereidingen voor het vak geschiedenis zijn over het alge-
meen erg uitgebreid. Daar zijn meerdere redenen voor. Als stu-
dent ben je met elke geschiedenisles die je voorbereidt je alge-
mene kennis aan het uitbouwen. Een goede voorbereiding geeft 
je zelfvertrouwen. Bovendien weet je (net als klassenleerkracht 
en de opleidingsdocent die je lesvoorbereiding onder ogen krij-
gen) hierdoor ook dat je je bronnen echt hebt vergeleken en 
boven de stof staat. 

Ook kun je goed uitgewerkte lessen later opnieuw gebruiken. 
Zeker in de beginjaren van je onderwijsloopbaan zul je veel pro-
fijt hebben van eerder gemaakte voorbereidingen die zó helder 
zijn uitgeschreven, dat zij na herlezing meteen weer bruikbaar 
zijn. Sla daarnaast ook altijd de gehanteerde bronnen op. 

In dit eerste didactisch aspect is eerst de lesvoorbereiding van 
één losse les beschreven, in paragraaf 1.1.2 lees je over het geven 
van een serie opeenvolgende lessen.

Lees: Succesles?

Weergave van brainstorm over een goede geschiedenisles van 
eerstejaars pabostudenten.
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Succesles?

Wat maakt jouw les een succesvolle GESCHIEDENISles?
Een recept voor een succesles is natuurlijk niet te geven, maar 
check je lesvoorbereiding nog even op de volgende ingrediënten:
• Ik heb met een pakkende, motiverende inleiding gezorgd voor 

betrokkenheid.
• Ik heb de doelstellingen concreet geformuleerd. 
• Ik heb nagedacht over de beginsituatie van de kinderen en re-

kening gehouden met hun preconcepten en belevingswereld. 
• Ik heb beeldvormers ingezet (zie paragraaf 9.1: werkelijkheid, 

afbeeldingen, gesproken woord, geschreven woord, doen).
• Ik heb ervoor gezorgd dat het onderwerp in de tijd geplaatst 

wordt (met bijvoorbeeld een tijdbalk of door te praten over 
‘lang geleden’).

• Ik heb me verdiept in het historische onderwerp en sta boven 
de stof. (achtergrondinformatie).

• Ik heb geoefend, zodat ik enthousiast en motiverend kan ver-
tellen over het historische onderwerp.

• Ik heb gezorgd voor afwisseling (interactie, materiaalgebruik, 
werkvormen, vragen op verschillende niveaus (Bloom), pre-
sentatie).

• Ik heb een inleiding, kern en verwerking/afsluiting.
• Ik heb een passende verwerking die past bij de lesdoelen.
• Ik heb ervoor gezorgd dat de kinderen nadenken, ze zijn aan 

het historisch denken en redeneren (paragraaf 6.1).
• Ik heb een relatie gelegd met de actualiteit/het heden.
• Ik heb bewuste keuzes gemaakt over de gekozen invalshoe-

ken in mijn les (economisch, politiek, cultureel, ecologisch).
• Ik maak ten minste één grap. 
• Ik ben misschien een beetje zenuwachtig, maar weet dat dat 

erbij hoort!

1.1.1 De onderdelen van een lesbeschrijving
In een (geschiedenis)les kun je de volgende onderdelen onder-
scheiden:
a algemene gegevens
b beginsituatie
c doelstellingen
d praktische voorbereiding (materialen, literatuur, bronnen)
e aanbieding (didactische aanpak/leerlingactiviteiten): inlei-

ding – kern – verwerking
f achtergrondinformatie (leerinhouden)
g evaluatie en/of reflectie
h conclusie

Deze lijst kun je gebruiken als afvinklijst. Als je een voorbereiding 
maakt, kun je nagaan of al deze onderdelen er in voorkomen. Zoals 
al eerder beschreven, hanteer je het lesvoorbereidingsformulier van 
je opleiding. Een aantal onderdelen wordt hier specifiek uitgewerkt. 

a. Algemene gegevens
Hier vermeld je de gegevens van de school, de groep, de groeps-
grootte, naam van de groepsleerkracht, datum en indien nodig 
extra informatie over de school. 

b. Beginsituatie
Hierbij beschrijf je wat de kinderen al aan kennis en vaardighe-
den hebben opgedaan. Je geeft aan of je:
• voortborduurt op zaken die zij al gehad hebben;
• terugkomt op een moeilijkheid;
• probeert een aanknopingspunt te vinden voor iets nieuws.
Een combinatie van bovenstaande punten is natuurlijk ook 
mogelijk.

Vaak schrijven studenten het volgende op bij de beginsituatie: 
‘De leerlingen hebben nog niets van het onderwerp gehad.’ Dat 
is fout. Van de meeste onderwerpen hebben zij nog niets gehad 
in schoolverband! Dat is maar goed ook, anders zouden wij de 
kinderen alleen maar vervelen. Bij een beginsituatie geef je juist 
aan waar je op aansluit. Vergis je niet, de kinderen hebben al 
heel erg veel kennis opgedaan over geschiedenis, vooral door 
games, acties van supermarkten, speelgoed en films, en televi-
sie. Ze hebben daardoor bijvoorbeeld al een beeld van een mum-
mie (een griezel!) of een Viking (een rouwdouwer!). De kunst is 
daar gebruik van te maken bij het ontwerpen van je les. 

In de praktijk zal het ook vaak voorkomen dat jij eigenlijk een 
vierde of een tiende les uit een serie geeft. Stel, je krijgt de op-
dracht om Karel de Grote te behandelen. In de methode is daar 
al het nodige aan voorafgegaan. Dit zet je dan kort in je beginsi-
tuatie, zodat jij weet waar je op aansluit en welke voorkennis 
verwacht mag worden.

Het is voor jezelf heel belangrijk dat je goed weet wat de begin-
situatie is. Hoe concreter je opdracht (je beginsituatie) door de 
klassenleerkracht of pabodocent geformuleerd is, hoe doelgerich-
ter jij je kunt voorbereiden. Een voorbeeld. Je krijgt de opdracht 
‘Doe volgende week maar het kasteel.’ Zo’n les kan gaan over:
• de bouw van een kasteel;
• een belegering;
• het interieur van een kasteel;
• het leven op een kasteel;
• het ontstaan van het kasteel, enzovoort.
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Is het de bedoeling dat je dit allemaal in één les doet? Of moet 
je beginnen met de bouw? In het tweede geval is het zoeken 
naar informatie en het samenstellen van je les veel eenvoudiger. 
Vraag dus altijd aan de klassenleerkracht wat precies de bedoe-
ling is, anders krijg je opdrachten als: ‘doe maar de Tweede 
Wereldoorlog’, of ‘de middeleeuwen zijn wel leuk.’ Bovendien is 
het handig te weten hoe de geschiedenislessen over het alge-
meen worden gegeven en ervaren door de groep. Door vooraf 
goede vragen te stellen krijg je bovendien zicht op de visie van 
de leerkracht op het vak. 

c. Doelstellingen
Dit onderdeel wordt door de meeste studenten, zeker in het 
begin, als veruit het moeilijkst ervaren. Helder geformuleerde 
doelstellingen geven je lesvoorbereiding richting. Technisch 
gezegd komt dat neer op het formuleren van lesdoelstellingen 
in termen van concreet meetbaar leerlingengedrag. Ook in ande-
re lessen op de pabo zal hier aandacht aan worden besteed, bij-
voorbeeld doordat je bij de pedagogieklessen oefent in het 
SMART formuleren van lesdoelen (SLO, 2011, www.slo.nl):

Specifiek:  Het leerdoel is in termen van concreet gedrag 
beschreven. In het geval van geschiedenison-
derwijs in concreet geformuleerde vakinhoude-
lijke doelen.

Meetbaar:  Het leerdoel is meetbaar, dat wil zeggen, het 
behalen ervan valt te beoordelen aan de hand 
van vooraf te stellen criteria.

Acceptabel:  Het leerdoel is voor leerlingen en docenten de 
moeite waard.

Realistisch:  Het doel is haalbaar, niet te laag of te hoog 
gegrepen en sluit aan op de zone van naaste 
ontwikkeling van de doelgroep.

Tijdgebonden:  Het doel is binnen een bepaalde tijd te berei-
ken en voorzien van een deadline.

Deze methodiek is ontleend aan het bedrijfsleven en niet altijd 
toepasbaar in onderwijssituaties. Niet alle doelen zijn bijvoor-
beeld altijd direct voor iedereen te realiseren, maar het kan wel 
zinvol zijn eraan te werken. Bovendien is het heel lastig om bij 
een concept als historisch denken en redeneren bijvoorbeeld 
empathie te toetsen. 

De kerndoelen voor het basisonderwijs voor het vakgebied geschie-
denis op de basisschool zijn uiteraard richtinggevend voor je 
lessen. Deze zijn onder de ietwat verwarrende kop Oriëntatie op 
jezelf en de wereld te vinden als kerndoel 38 tot en met 53. Je vindt 

de TULE-kerndoelen als bijlage 2 achter in dit boek. Ze zijn ook 
te vinden op http://tule.slo.nl. Vaak wordt de methodiek van de 
zogenaamde KVA-doelen gehanteerd; Kennis, Vaardigheden en 
Attitude. In de hier volgende omschrijving komen deze aan de 
orde, en zijn deze aangevuld met proces en productdoel, en per-
soonlijke doelen van de student zelf:
• Kennis (of cognitieve) doelstellingen: Welke begrippen en struc-

turen moeten de kinderen naar aanleiding van de les(sen) 
kennen? Bijvoorbeeld: de leerlingen kunnen de volgende on-
derdelen van het kasteel (kantelen, donjon, weergang, gracht, 
enzovoort) benoemen. Of: de leerlingen kennen de volgende 
gebeurtenissen uit het leven van Mohammed: huwelijk, be-
zoek van de engel 610, vlucht uit Medina 622, bezoek Mekka 
en overlijden 632. Je maakt de doelstelling ‘smart’ door bij-
voorbeeld toe te voegen dat ze dit op het werkblad kunnen 
invullen. 

• Vaardigheidsdoelen: Wat moeten de leerlingen naar aanleiding 
van de les(sen) kunnen? Bijvoorbeeld het hanteren van een 
tijdbalk. Of: de leerlingen kunnen het huidige staatsbestel 
vergelijken met dat van de 17e eeuw en overeenkomsten en 
verschillen aangeven. Of: de leerlingen kunnen de afgebeelde 
voorwerpen plaatsen in het juiste tijdvak en de voorwerpen op 
een tijdbalk de juiste plaats geven.

• Product- en procesdoelen: Op veel lesvoorbereidingsformulieren 
van pabo’s wordt een onderscheid gemaakt tussen product- en 
procesdoelen. Voor een goede omschrijving van het product-
doel, zie hierboven. Met een procesdoel voor het vakgebied 
Geschiedenis wordt de doelstelling op langere termijn be-
doeld. Zaken als ‘het ontwikkelen van historisch besef’, ‘his-
torisch denken en redeneren’ of ‘het zien van continuïteit en 
verandering in de geschiedenis’ leer je nu eenmaal niet in één 
les. Deze heel essentiële procesdoelen van geschiedenisonder-
wijs kun je in feite aan het begin van elke geschiedenisvoor-
bereiding noteren. De kunst is om hier ook daadwerkelijk als 
leerkracht zelf bewust mee aan de slag te gaan. De leerlingen 
leren zich te oriënteren in het heden én op de toekomst, dank-
zij kennis van het verleden. Dit gaat stap voor stap, en kun je 
niet in jouw ene les als student realiseren. In de proloog en 
het DA van hoofdstuk 6 over historisch denken wordt nader 
ingegaan op een belangrijk doel van geschiedenisonderwijs: 
het ontwikkelen van historisch besef.   
Overigens kan het heel goed zijn dat je ondertussen in je les 
werkt aan een algemener procesdoel zoals ‘samenwerken’ of 
‘het kunnen hanteren van opzoekstrategieën’. Formuleer ech-
ter ook altijd een vakspecifiek procesdoel voor het vak Ge-
schiedenis.
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• Persoonlijke doelstellingen: Hiermee worden de eigen leerdoe-
len van de student bedoeld. Je neemt je voor om je in een 
bepaalde les te richten op een werkvorm die je nog niet zo 
goed afgaat. Zo’n persoonlijk lesdoel kan zijn ‘Ik probeer boei-
end te vertellen door meer variatie in mijn stemgebruik.’ Of: 
‘Ik zorg voor meer interactie door tijdens het leergesprek ook 
individuele vragen aan leerlingen te stellen.’

• Attitudedoelen: Met je onderwijs beoog je niet zelden (bewust 
of onbewust) ook gedragsvormend bezig te zijn. Ook dit kun 
je in doelstellingen duidelijk maken. Hierbij gaat het vaak om 
een algemeen vormend doel, zoals een positieve leerhouding 
ontwikkelen. Uiteraard is dit ook toe te spitsen op een meer 
vakinhoudelijk doel; nieuwsgierig maken naar de geschiede-
nis van de eigen omgeving of begrijpen waarom de Neder-
landse bevolking zo’n diverse samenstelling heeft.

d. Praktische voorbereiding (materialen, literatuur, bronnen)
Bij dit onderdeel beschrijf je kort welke acties je hebt onderno-
men om deze les te kunnen geven. 
• Vermeld al je informatiebronnen. Op de meeste pabo’s moet 

dit volgens de APA-richtlijnen. In de literatuurlijst van dit 
boek vind je voorbeelden van de juiste APA-notering. Je bron-
nen zijn bijvoorbeeld: 

 – de basisschoolmethode (indien van toepassing)
 – informatieve jeugdliteratuur
 – websites (Hanteer altijd meerdere websites en schat in hoe 
betrouwbaar de maker is.)

 – filmpje 
• Je beschrijft de leermiddelen die je gaat gebruiken. Wat moet 

je doen voor de organisatorische voorbereiding? Controleer 
vooraf of het geluid ook afspeelt bij het filmpje dat je in je 
Prezi of Powerpoint aan het begin van je les wilt laten zien, 
zorg voor voldoende kopietjes en ga na of de methodeboeken 
niet in een andere klas hoeven te worden opgehaald. Wil je 
dat de kinderen iets meenemen, dan moeten zij en eventueel 
hun ouders dat tijdig weten. Wellicht moet je iets bij een in-
stantie ophalen of bij je oma. Ook de lege blaadjes, viltstiften, 
blaadjes, enzovoort moeten klaarliggen.

e. Aanbieding (didactische aanpak, leerlingactiviteit)
Hier komt een beschrijving van de manier waarop je denkt dat 
de les moet gaan verlopen. 
• Zorg dat de basis van je les verloopt volgens het stramien: 

inleiding – kern – afsluiting. Uiteraard kun je hier eindeloos 
mee variëren in de loop van de tijd. Je start je les met een 
korte, pakkende inleiding. Deze gouden opening zorgt ervoor 

dat de leerlingen overschakelen naar jouw geschiedenisles. 
Dit kan op heel veel manieren: vertel een kort verhaal, stel een 
prikkelende vraag, laat een voorwerp of afbeelding zien of 
neem de actualiteit als uitgangspunt. Pabo’s hanteren ook be-
grippen als ‘instap’ of ‘binnenkomer’ voor dit introducerende 
lesonderdeel. De klas moet in de stemming van de geschiede-
nisles komen. Vaak wordt de bedoeling van de les ook aan het 
begin van de les benoemd, door de lesdoelen expliciet te be-
spreken. Dit kan ook de verrassing van de les wegnemen, en 
is bij een geschiedenisles niet altijd wenselijk. 

• Lesonderdelen kern en afsluiting/verwerking: naast het hierbo-
ven besproken onderdeel inleiding, overdenk en beschrijf je de 
overige lesonderdelen. Van zowel de kern als de afsluiting be-
schrijf je de werkvormen. Orden de activiteiten in werkvormen 
zoals voorlezen, mindmap maken, groepsgesprek, filmfragment 
bespreken, discussie, een tijdbalk maken, rollenspel of tweege-
sprek. Beschrijf de activiteiten zó duidelijk dat ze ook door een 
ander uit te voeren zijn. Streef ernaar dat de kinderen tijdens de 
les ook altijd (deels) zelfstandig aan het werk zijn. Dat maakt het 
bijvoorbeeld ook mogelijk dat je je in een combinatieklas tijdens 
het zelfstandig werken van de ene groep bezig kunt houden met 
de andere groep.  
De kern van je les is over het algemeen het onderdeel waarbij de 
leerlingen informatie verwerven over het lesonderwerp. Dit kan 
doordat jij als leerkracht de stof overbrengt door het inzetten van 
verschillende beeldvormers (zie DA 9.1).   
Bij de afsluiting of verwerking van de les gaat het erom dat je 
kunt nagaan of de leerlingen de doelen hebben behaald. Dit kan 
op heel veel manieren, zoals een opdracht, een quiz zoals Ka-
hoot, een werkblad of het naspelen van een aspect van de les. 
Zorg dat hier sprake is van een vakinhoudelijke terugkoppeling. 
Een gesprekje over het gedrag van de leerlingen of vragen of de 


