
 

 

Module 4  - Historisch redeneren met erfgoed 

Historisch besef laat zich omschrijven als de samenhang tussen interpretatie van het verleden, 

het begrijpen van het heden en het perspectief van de toekomst.  

Historisch besef uit zich in de wijze waarop leerlingen in een specifieke situatie historisch 

denken en redeneren. 

Historisch redeneren is een activiteit waarin de leerling informatie over het verleden 

organiseert om zo historische verschijnselen te kunnen beschrijven, vergelijken en verklaren.  

Historisch redeneren is op te delen in zes componenten. Erfgoededucatie kan een bijdrage 

leveren om leerlingen deze kennis, vaardigheden en inzichten te leren beheersen.  

 

1. Stellen van historische vragen Stimuleer leerlingen, nodig ze uit en geef ruimte om 

vragen te stellen. Immers geschiedenis bestaat door 

het stellen van vragen. Vragen stellen is dus geen blijk 

van onkunde, maar noodzakelijk voor het beschrijven 

en begrijpen van de geschiedenis. 

Leer leerlingen verschillende soorten vragen te stellen: 

beschrijvende, verklarende, vergelijkende en 

evaluatieve vragen.  

Reik vragen aan over verandering, oorzaak, gevolg en 

betrouwbaarheid.  

2. Gebruiken van bronnen Leer leerlingen kritisch omgaan met historische 

bronnen: stel vragen aan de bron, wie is de maker van 

de bron en wat is de bedoeling van de maker? Laat 

onderscheid maken tussen een feit of mening.  

Leer leerlingen informatie uit verschillende bronnen te 

vergelijken en de bruikbaarheid en betrouwbaarheid 

ervan te beoordelen. 

3. Contextualiseren Tastbare bronnen uit het verleden spreken nooit voor 



 

 

zich. Ze krijgen betekenis als de context duidelijk is en 

de erfgoedobjecten en verhalen verbonden worden 

aan historische processen en perioden.  

De tien tijdvakken met kenmerkende gebeurtenissen 

kan een instrument zijn om dit inzicht te geven in 

verschillende perioden.  

4. Argumenteren Leer leerlingen beweringen over het verleden 

ondersteunen met argumenten op basis van bronnen. 

Laat leerlingen ook tegenargumenten formuleren. Het 

besef dat kennis over de geschiedenis gebaseerd is op 

bronnen die onvolledig kunnen zijn. 

5. Gebruiken van historische 

begrippen 

Historische begrippen zijn belangrijk om 

gebeurtenissen uit het verleden te kunnen 

beschrijven. Denk aan: Industriële revolutie of de 

Gouden Eeuw. Voor leerlingen is het nodig om bij 

belangrijke historische begrippen ook de context te 

schetsen, anders zijn de begrippen te abstract. Leer 

leerlingen dat begrippen in verschillende tijden anders 

ingevuld kunnen. Denk aan verkeer en vervoer vroeger 

en nu.  

6. Gebruiken van 

structuurbegrippen 

Gebruik structuurbegrippen om gebeurtenissen in het 

verleden te onderzoeken en te beschrijven. 

Voorbeelden van deze structuurbegrippen zijn: 

oorzaak, gevolg, mening, feit, betrouwbaarheid. Op 

die manier kunnen leerlingen veranderingen verklaren 

en beschrijven.  

Meer lezen over historisch redeneren? Boek: Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Verlangen naar tastbaar 

verleden. M. Grever en C. van Boxtel. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2014.  


