
Programma van Toetsing en Afsluiting Geschiedenis
HAVO

Cohort 2022/2024

Examenjaar 2023

Domeinen:

Onderwerp SE CE Onderwerp SE CE

A. Historisch besef x x D. Geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie x

B. Oriëntatiekennis x x E. Oriëntatie op studie en beroep x

C. Thema’s x x

Visie op het vak:
Betekenisvol geschiedonderwijs betekent dat leerlingen gaan inzien en ervaren wat geschiedenis te maken heeft met henzelf, met de
huidige samenleving en met hun algemene inzicht in het menselijk bestaan. Daarnaast leert het relativeren, laat zien dat gebeurtenissen
met elkaar in verband staan, dat elke gebeurtenis in elk geval één, maar vaak ook meerdere oorzaken en gevolgen heeft. Leerlingen leren
onderzoek te doen, bronnen te beoordelen en te interpreteren, verbanden te leggen, begrippen te duiden en antwoorden te formuleren. Het
leert dat eigen handelen ook gevolgen zal hebben voor de toekomst. Dat de keuzes die ze maken van invloed zijn op hun leven en dat van
anderen. Het leert ze bewuster om te gaan met het heden.

Geschiedenis in het HAVO diploma programma van DENISE heeft als doel een algemeen historisch kader te schetsen voor de
leerlingen opdat zij begrijpen hoe samenlevingen zich als zodanig gevormd hebben. Het vak geschiedenis speelt hierdoor een
belangrijke rol bij burgerschapsvorming. Ook vergroten leerlingen hun inlevingsvermogen en empathische vermogens en leren te
spreken over de Nederlandse identiteit, hun eigen identiteit en ontwikkelen ze een visie op hun eigen rol in de (Nederlandse)
samenleving.
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Periode Domeinen Omschrijving Toetswijze Tijdsduur Weging Herkansing

401 A, B Toets: TV* 1, 2 , 3 en 4 (KA**) schriftelijk 100 min 15% ja

402 A, B, C

A, B

Debat: TV* 5 en 6 (KA**); thema macht en zeggenschap
Afnamedatum: 30-11-2022
deadline: 13-01- 2023

Toets: HC***: Het Britse Rijk 1585 - 1900

praktisch

schriftelijk

nvt

100 min

15%

15%

nee

ja

403 A, B, C,  E

A, B , D

Rondleiding ontwerp: TV* 7, 8 (KA**); kunst en cultuur van
Republiek tot Monarchie
Inleverdatum:  10-03-2023

Toets: HC***: Duitsland 1918-1991 + TV 7 + 8 (KA**)

praktisch

schriftelijk

nvt

100 min

15%

15%

nee

ja

404 A, B,  D Toets: HC***: Nederland 1948 - 2008 + TV* 9, 10 (KA**) schriftelijk 100 min 25% Ja

Totaal A, B, C, D, E 100%

CSE GS maandag 15 mei 2023 (09:00 -12:00 uur) 1e tijdvak

* TV = Tijdvak ** KA = Kenmerkende Aspecten *** HC = Historische Context


