
 

 

  

 
  

       

 

 

Modulegids 

Jaar 3, periode 3 
  



 

Art Project 
 
Periode(s): 3 
Docent(en): Ananda, Paul 
 
Inhoud en activiteiten 
Hedendaagse kunst is kunst vanaf 2000. Kunst die gemaakt wordt vanuit engagement (kritiek op 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen) of juist utopieën (de wens om nieuwe werelden te 
creëren), en die discipline overschrijdend (kunst & technologie) of juist  ambachtelijk (meesterschap) is. 
In deze module ga je hedendaagse kunst onderzoeken, waarna je in 2D (tekenen/fotografie) of 3D 
(mode/object) een kunstwerk gaat maken, of een literair kunstwerk schrijft. Hierbij gaat het om het 
uitbeelden en verwoorden van de essentiële vraag: wat betekent het om in het nu te leven?  
 
Deze module volgt op Art of History, waarbij je geleerd hebt hoe er in verschillende periodes nagedacht 
werd over de mens en de wereld, en hoe dit in de kunst uitgedrukt is. Je hebt hierbij creatieve 
vaardigheden, maar ook creatieve denkvaardigheden ontwikkeld door middels experiment en studie een 
creatief proces te doorlopen. In deze module gebruik je deze vaardigheden bij het maken van een 
hedendaags kunstwerk. Daarnaast wordt de basis gelegd voor het doen van bronnenonderzoek: het 
opdoen van kennis over kunstgeschiedenis en kunstanalyse vaardigheden zijn van groot belang voor 
creativiteit.  
 
Lesmateriaal 
- logboek 
- digitale bronnen over kunst en literatuur 
- basismaterialen en gereedschappen aanwezig op de school 
 
Evaluatie 
De individuele tussenbeoordeling bestaat uit aangetoonde kennis en vaardigheden in een presentatie.  Je 
wordt hierbij beoordeeld op onderzoeks- en analysevaardigheden. De eindbeoordeling van het 
groepswerk of individuele werk van de leerlingen bestaat uit het kunstwerk en een presentatie. Je wordt 
hierbij beoordeeld op creatieve conceptontwikkeling en het kritisch reflecteren op je eigen proces.  
 

Leerdoelen  

Kerndoelen Modulespecifieke doelen 

  Kunst en Cultuur 
● Kerndoel 48: Produceren van kunst 
● Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk 

presenteren 
● Kerndoel 50: Leren kijken en 

luisteren naar kunst 
● Kerndoel 52: Reflecteren op 

kunstzinnig werken 
 
Lezen, schrijven en woordenschat 

  Kennis 
● je kent de verschillende invalshoeken 

om  naar kunst kijken en kunt deze 
toepassen 

● Je begrijpt het begrip ‘kernconcepten’ 
en kunt deze toepassen op 
kunstgeschiedenis   

● Je kent de belangrijkste begrippen voor 
kunstanalyse en kunt deze toepassen in 
een analyse 

● je weet hoe er door kunstenaars over 
hedendaagse cultuur nagedacht wordt  



 

1. De leerling leert zich mondeling en 

schriftelijk begrijpelijk uit te 

drukken.  

2. De leerling leert zich te houden aan 

conventies (spelling, grammaticaal 

correcte zinnen, woordgebruik) en 

leert het belang van die conventies 

te zien. 

3. De leerling leert in schriftelijke en 

digitale bronnen informatie te 

zoeken, deze informatie te ordenen 

en te beoordelen op waarde voor 

hemzelf en anderen.  

4. De leerling leert informatieve 

teksten te lezen die aan zijn 

belangstelling tegemoet komen en 

zijn belevingswereld uitbreiden 

● De leerling kan op basis van de 

Nederlandse grammatica een literair 

werk schrijven 

 
Vaardigheden 

● je kan onderzoeken, oefenen en 
experimenteren met materialen en 
technieken  

● Je kan divergente denkvaardigheden 
toepassen 

●  je kan zelfstandig een creatief proces 
doorlopen (voorbereiden, eigen maken, 
proeven en uitvoeren) en hiervan in 
tekst en beeld verslag doen  

● De leerling leert taalactiviteiten 

(spreken, luisteren, schrijven en lezen) 

planmatig voor te bereiden en uit te 

voeren. 

Attitudedoelen 
- de leerling heeft onderzoekende houding 
- de leerling toont doorzettingsvermogen 
- de leerling toont flexibiliteit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Naam module: Big History     Kernmodule  

  

Periode(s):         1-4 

Niveau:              3 H/V 

Ingangseisen:   Geen 

Docent(en):            Robbert Bleij, Koen van Bemmelen 

  

Inhoud en activiteiten  

During the module Big History, students will journey through the 13.7 billion year history of the universe 

to understand and question big ideas about the origins of the universe, earth, life and mankind. Starting 

from the Big Bang, Big History will take students across 10 periods (units) of the history of the universe 

to study how the universe changed from a glowing hot soup of elementary particles to the staggeringly 

complex world that we have today. Along the way, students will get acquainted with all major disciplines 
of sciences - ranging from physics and biology to history and philosophy - to both dive deep into specific 

events and to take a helicopter view over the history of the universe. 

 

Big History is a core module (kernmodule) that is taught in English. The module is spread out over four 

periods in a chronological fashion. In period 3, we plan to cover 

● Unit 7: Agriculture & Civilizations (what were the requirements for and ways in which early 

human civilizations developed?) 

● Unit 8: Expansion & Interconnection (what were the consequences of the reunion of the Old and 

the New World?) 

 

Lesmateriaal  

Big History is based on the (free) lesson materials developed by the Big History Project. Primarily, 
however, the teachers develop lesson materials of their own to suit the more in-depth, disciplinary 

approach to some events in the Big History timeline. 

 

Evaluatie  

Each unit is concluded with a unit assignment in which students demonstrate unit-specific knowledge 

and skills together with a summary of events. In previous periods, students have designed an infographic 
about the Big Bang, written a newspaper background article about volcanism and designed a zoo sign 

about the evolutionary process of a specific animal. 

 

In this period, students will… 

● take a test on plants & agriculture (Unit Assignment 7.1) 

● design a timeline to cover the development of (early) human civilizations (Unit Assignment 7.2) 

 

Unit Assignment 8 is still under construction at the time of writing. 

 

Opmerkingen  

Please note that Big History is taught for the first time and is still under development. That means that 

specific content or assignments are still subject to change over the course of the year. 

  

  



 

 

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Engels 

11. De leerling leert strategieën te gebruiken 

voor het uitbreiden van zijn Engelse 

woordenschat. 

12. De leerling leert strategieën te gebruiken bij 

het verwerven van informatie uit gesproken en 

geschreven Engelstalige teksten. 

13. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke 

en digitale bronnen informatie te zoeken, te 

ordenen en te beoordelen op waarde voor 

hemzelf en voor anderen. 

 

Mens en natuur 

30. De leerling leert dat mensen, dieren en 

planten in wisselwerking staan met elkaar en 

hun 

omgeving (milieu), en dat technologische en 

natuurwetenschappelijke toepassingen de 

duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 

negatief kunnen beïnvloeden. 

 

Mens en maatschappij 

37. De leerling leert een kader van tien 

tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, 

ontwikkelingen en personen in hun tijd te 

plaatsen. De leerling leert hierbij over 

kenmerkende aspecten van de volgende 

tijdvakken: 

- tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 3000 

voor Chr.); 

- tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. – 

500 na Chr.); - tijd van monniken en ridders (500 

– 1000); 

- tijd van steden en staten (1000 – 1500); 

- tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 

1600); 

- tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700); 

- tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800); 

 

40. De leerling leert historische bronnen te 

gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te 

vormen of antwoorden te vinden op vragen, en 

Globaal 

● Students can globally describe the 

history of the universe following the 

10 units of the Big History timeline 

● Students can describe the importance 

of agriculture for the development of 

the earliest human settlements 

● Students can place historical events in 

a timeline 

● Students can arrange and categorise 

events, persons and developments by 

significance, theme and period. 

 

Kennis 

● Students can describe essential 

properties of plants within the context 

of agriculture. 

● Students can describe and chronolise 

events, persons and developments by 

significance, theme and period. 

● Students develop an understanding of 

relevant historical contextual 

knowledge from the rise of civilisations 

until the middle ages. 

 

Vakvaardigheden 

● Students are able to arrange and 

categorise events, persons and 

developments by significance, theme 

and period. 

● Selection and critical evaluation of 

sources. 

 



 

hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische 

omgeving te betrekken. 

 

47. De leerling leert actuele spanningen en 

conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun 

achtergrond, en leert daarbij de doorwerking 

ervan op individuen en samenleving 

(nationaal, Europees en internationaal), de grote 

onderlinge afhankelijkheid in de wereld, 

het belang van mensenrechten en de betekenis 

van internationale samenwerking te zien.  

Attitudedoelen  

● Students learn to appreciate the duration of periods in the history of the universe in 

relation to one another 

● Students learn to identify the personal significance of historical events 

● Students develop a pre-academic study attitude 

  

    

  



 

Duits 2 

Periode 3 

Niveau A1 

Ingangseisen: Duits 1 

Docenten: Pascal Waegeneire – Paul Grijzenhout 

  

OPZET MODULE EN EVALUATIE 

 

Hartelijk welkom in de module Duits 2. In deze modulegids krijg je meer uitleg over de opzet van de 

module. Het betreft vanzelfsprekend een module voor valse beginners op niveau A1 van het ERK 
(Europees Referentiekader). De focus ligt op spreken, gesprekken voeren en luisteren. De thema’s 

bereiden je voor op onze reis naar Berlijn. Aan de hand van korte, opbouwende online-oefeningen en 
communicatieve instructie van je docenten, gevolgd door zelfstandig uit te voeren opdrachten, verhoog 

je je Duitse taalvaardigheid. Je opgedane taalvaardigheid deel je met je docenten in een taalportfolio. 

Goed nieuws, want dit betekent dat er geen eindopdracht is. Je taalportfolio moet je echter heel goed 

bijhouden. Je docenten verwachten namelijk dat je het tweewekelijks aanvult en inlevert met de volgende 

elementen: 

 

1. Het script van een gesprek in het Duits. In het begin van de les krijg je te horen waarover dat 

gesprek moet gaan. Dit script bereid je met een medeleerling voor.  

2. Een video van je script. Dit is dus een gesprek in het Duits. Hou rekening met de natuurlijkheid van 

je video en zorg voor een passende achtergrond en rekwisieten. Hoe echter, hoe natuurlijker! Hoe 

creatiever, hoe leuker! Je video wordt aan de hand van de beoordelingsrubric Duits 2 beoordeeld.  

3. Een woordenlijst DE-NL gebaseerd op de woordenschat van de online-oefeningen (website + app). 

Je krijgt weer een voorbeeld in de eerste les.  

4. Een reflectie. Dit zijn korte vragen over de les en je voortgang binnen de module. Hier krijg je ook 

de kans om je eigen attitude in de module Duits te beoordelen. Opmerkingen van je docenten 

helpen je om deze attitude waar nodig bij te sturen zodat je de module met een mooi en 

bevredigend resultaat kunt afsluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOORDELINGSRUBRIC 

 

Beoordelingsrubric Duits 1 

 Basis  Gevorderd  Expert 



 

Spreken en gesprekken voeren (A1)  

Woordenscha
t  
 

 

Ik spreek in korte zinnen 
om mijn boodschap over 
te brengen.  

Ik spreek in eenvoudige 
zinnen om mijn 
boodschap over te 
brengen. Ik gebruik 
verbindingswoorden om 
structuur aan te brengen 
in mijn verhaal.   

Ik spreek in zinnen om 
mijn boodschap over te 
brengen, gebruik 
compensatiestrategieën 
om woorden die ik niet 
ken te compenseren en 
gebruik 
verbindingswoorden om 
structuur aan te brengen 
in mijn verhaal.  

Vloeiendheid  Ik spreek met 
tussenpozen om na te 
denken.  
Mijn uitspraak is sterk 
gekleurd maar verstoort 
de communciatie slechts 
af en toe. 

Ik spreek redelijk 
vloeiend, met slechts af 
en toe een pauze om na 
te denken.  
Mijn uitspraak is neutraal 
en bevordert een vlotte 
communicatie.  

Ik spreek 
vloeiend op A1 niveau.  
Mijn uitspraak benadert 
de uitspraak van een 
moedertaalspreker. De 
communicatie is 
gegarandeerd.  

Grammaticale 
correctheid 

Ik gebruik grammaticale 
constructies op zeer 
eenvoudig (repetitief) 
niveau. Ik gebruik de 
grammaticale structuren 
uit de module correct.  

Ik gebruik een paar 
verschillende 
grammaticale 
constructies correct in 
mijn taaluitingen. Ik 
wissel constructies af in 
mijn taalgebruik.  

Ik toon aan dat ik 
grammaticale structuren 
kan afwisselen bij 
verschillende situaties. Ik 
gebruik grammaticale 
constructies uit deze en 
eerdere modules om mijn 
taalgebruik te 
perfectioneren.  

Luisteren (A1)  

Tekstsoort 
beoordelen:  

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten.  
 

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten en kan dat 
onderwerp in een breder 
thema plaatsen.  

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten en kan dat 
onderwerp in een breder 
thema plaatsen. 
Bovendien kan ik de 
kwaliteit van het 
document beoordelen.  

Begrip:  Ik kan de inhoud van de 
kijk- en luistertekst in een 
enkele zin samenvatten 
in het Nederlands.  
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze 
kort verantwoorden in 

Ik kan de inhoud  van de 
kijk- en luistertekst kort 
samenvatten in het Duits. 
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze kort 
verantwoorden in het 
Duits.  

Ik kan de inhoud  van de 
kijk- en luistertekst kort 
samenvatten in het Duits. 
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze kort 
verantwoorden in het 
Duits. 



 

het Nederlands.  Ik integreer informatie uit 
het document in mijn 
ingeleverde opdrachten.  

ATTITUDERUBRIC 

 

Attitudedoelen Duits 1 

 

Inschatting leerling 

 

Verantwoording leerling Aanpassing 
docenten 

 

Ik draag bij tot 

het 

ontwikkelen 

van een 

productieve 
leeromgeving. 

 

B G E NV   

 

Ik gebruik de 

Duitse taal in 
de klas. 

 

B G E NV   

 

Ik heb een 
onderzoekende 

houding en 

maak daarbij 
gebruik van 

verantwoorde 
tools zoals 

(online) 

woordenboeke
n en websites. 

 

B G E NV   

 

Ik accepteer 

hulp van en 

help anderen 

bij het 
vergroten van 

de Duitse 

taalvaardigheid

. 

 

B G E NV   

 

Ik zie het 
vergroten van 

de Duitse 

B G E NV   



 

taalvaardigheid 

als een continu 
proces. 

 

 

Ik plan en 
organiseer mijn 

werk 

zelfstandig en 
maak daarin 

verantwoorde 

keuzes. 

 

B G E NV   

LESMATERIAAL 

 

In deze module vormen de online cursus Duits hv23 en de app Deutschtrainer A1 van het Goethe-Institut 
de basis van de leerstof. De online cursus gebruikt het leerplan als uitgangspunt, de app het ERK. Dit 

materiaal vullen de docenten aan met PPT-presentaties en leerlingenbundels. 

 

 

OVERZICHT KERNDOELEN 

 

 
  

https://maken.wikiwijs.nl/62605/Leerlijn_Duits_HV_1_of_2#!page-1280492
https://www.goethe.de/en/spr/ueb/dt1.html


 

Naam module Evolutionair Denken    Verplichte Module 

  

Periode(s):         3 

Niveau:              3 

Ingangseisen:   Big History (periode 2) 

Docent(en):            Anna Tuenter en Rutger Gommers 

  

  

Inhoud en activiteiten  

De evolutietheorie heeft een grote impact gehad op onze tijdsgeest. In deze module onderzoeken 

leerlingen wat evolutionair denken precies is. Allereerst belichten we technische kant van evolutie 

(bewijzen voor evolutie, het door de tijd heen veranderen van soorten op basis van veranderingen in 

genetisch materiaal). Vervolgens gaan we in op de mogelijkheden de evolutietheorie biedt voor het 

denken over maatschappelijke onderwerpen (zoals altruïsme). Ook staan we stil bij de vraag wat de 

grenzen zijn van evolutionair denken, hoe de mens kunstmatig kan ingrijpen in evolutie, en - hieraan 

verbonden - op welke manieren misbruik kan worden gemaakt van de evolutietheorie. De leerling leert 

de mens als soort en daarbinnen het individu in een evolutionair perspectief plaatsen. Past de mens een 

nederiger rol op aarde? Wat is de rol van het individu in evolutionair denken? 

 

Lesmateriaal  

Leerlingen krijgen in de lessen digitaal lesmateriaal aangereikt. 

 

Evaluatie  

1. Leerlingen maken een toets  over biologische aspecten van de evolutietheorie. 

2. Leerlingen schrijven een filosofisch essay met betrekking tot evolutionair denken. 

 

 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  



 

29.De leerling leert kennis te 

verwerven over en inzicht te 

verkrijgen in sleutelbegrippen uit het 

gebied van de levende en niet-levende 

natuur, en leert deze sleutelbegrippen 

te verbinden met situaties in het 

dagelijks leven.  

 

 

30. De leerling leert dat mensen, 

dieren en planten in wisselwerking 

staan met elkaar en hun omgeving 

(milieu), en dat technologische en 

natuurwetenschappelijke 

toepassingen de duurzame kwaliteit 

daarvan zowel positief als negatief 

kunnen beïnvloeden. 

 

31. De leerling leert onder andere 

door praktisch werk kennis te 

verwerven over en inzicht te 

verkrijgen in processen uit de levende 

en niet-levende natuur en hun relatie 

met omgeving en milieu.  

 

36. De leerling leert betekenisvolle 

vragen te stellen over 

maatschappelijke kwesties en 

verschijnselen, daarover een 

beargumenteerd standpunt in te 

nemen en te verdedigen, en daarbij 

respectvol met kritiek om te gaan.  

 

 

 

Attitudedoelen  

De leerling leert de mens als soort en 

daarbinnen het individu in een 

evolutionair perspectief plaatsen. Past 

de mens een nederiger rol op Aarde? 

Wat is de rol van het individu in 

evolutionair denken?  

Kennis  

De leerling kan: 

 

- benoemen dat dna functioneert als universele drager van genetische 

informatie; 

 

- uitleggen dat de genetische code ligt opgeslagen in chromosomen in de 

celkern 

 

- benoemen wat een gen is, wat genvarianten zijn 

 

- uitleggen hoe genotype (genetische informatie) tot uiting komt uit het 

fenotype (bouw en werking lichaam) 

 

- uitleggen hoe bij geslachtelijke voortplanting bevruchte eicellen  

 

- uitleggen dat bij geslachtelijke voortplanting geslachtscellen ontstaan met 

unieke recombinatie van genvarianten op chromosomen 

 

- uitleggen dat recombinatie van genvarianten van ouders en mutaties tot 

grotere genetische en dus fenotypische (uiterlijke) variatie leiden binnen een 

soort 

 

- kruisingsschema’s maken die het fenotype van kinderen voorspellen aan de 

hand van de genotypen van ouders 

 

- een definitie geven van een soort  

 

- beschrijven wat onder genetische variatie in een populatie wordt verstaan 

 

- simuleren hoe soortvorming kan plaatsvinden middels het kikkerpracticum 

 

- uitleggen hoe door de mens gewenste genencombinaties verkregen worden 

door genetische modificatie. 

 

- benoemen op welke manieren de evolutietheorie van Darwin is misbruikt 

voor het legitimeren van politieke stromingen (o.a. eugenetica, sociaal 

Darwinisme) 

 

- het verschil uitleggen tussen open en gesloten programmering 

 

-  uitleggen hoe het prisoner's dilemma werkt 

 

- uitleggen welke vormen altruisme er zijn 

 

- beargumenteren of de mens nog evolueert 

 



 

Leerlingen kunnen een standpunt innemen en beargumenteren t.a.v. 

maatschappelijke vragen zoals bijvoorbeeld: 

1. De vraag hoe moraliteit bij dieren zichtbaar is.  

2. Hoe mensen evolutionair denken voor hun eigen (politieke) gewin 

misbruiken. 



 

Psychologie                                                                                                

Periode(s): 3 

 

Docenten: Jasper Beckeringh, Sara Verheijen 

  

Inhoud en activiteiten 

Door te leren over hoe mensen denken en handelen en door welke factoren je denken en handelen 
worden beïnvloed kun je jezelf en anderen beter begrijpen en hopelijk kun je met deze kennis en 

vaardigheden ook je eigen handelen en dat van anderen verbeteren.  

 

In deze module ga je kennismaken met een aantal onderzoeken en theorieën over de menselijke geest 
en hoe ons denken en handelen daarmee te verklaren valt. We gaan die kennis gebruiken om ons beter 

in te kunnen leven in anderen. We gaan telkens na het leren van een theorie, kijken naar een 

maatschappelijk probleem. We gaan de positie die iemand inneemt in dat maatschappelijke probleem 

telkens analyseren met alle kennis van de psychologie die we tot op dat moment hebben opgebouwd. 

Op die manier leer je een steeds diepere analyse te maken van de ideeën van anderen en je eigen 

ideeën. 

 

Evaluatie 

Je maakt deze periode meerdere opdrachten waarbij je iedere keer de positie van iemand in een 

maatschappelijke kwestie gaat analyseren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Je schrijft een tekst of 

maakt een video op basis van een maatschappelijk vraagstuk, de gedachten van een auteur en 

psychologiche theorieën. 

 

 

  

Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 



 

Nederlands 

● Kerndoel 1: mondeling en 

schriftelijk uitdrukken 

 

Mens en Maatschappij 

● Kerndoel 36: Meningsvorming 

● Kerndoel 38: Verschijnselen in 

hun omgeving plaatsen 

● Kerndoel 39: Onderzoek naar 

een maatschappelijk verschijnsel 

● Kerndoel 43: Cultuurverschillen 

en overeenkomsten in 

Nederland 

● Kerndoel 46: 

Welvaartsverschillen 

 

Kennis 

● De leerling leert een aantal psychologische 

theorieën, met name op het gebied van 

sociale psychologie 

● De leerling leert over de geschiedenis van de 

psychologie 

● De leerling leert hoe psychologische 

stromingen op elkaar reageren. 

  

Vaardigheden 

 

● De leerling kan zich inleven in de positie van 

anderen 

● De leerling kan discussies in een bredere 

context plaatsen 

● De leerling kan een analyse geven van 

maatschappelijke verschijnselen aan de hand 

van aangeboden theorieën 

● De leerling kan kritisch naar de eigen mening 

en de mening van anderen kijken. 

Attitudedoelen 

- De leerling heeft kritische analytisch en onderzoekende houding en baseert mening op 

empirische observatie 

- De leerling heeft het geduld om het eigen oordeel uit te stellen en ideeën van anderen serieus 

af te wegen 

- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de groep 

 

Deze module sluit aan bij een aantal attitudedoelen uit het advies Onderwijs2032: 

 

Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten: Toekomstgericht onderwijs 

maakt leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin 

nieuwe technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en 
werkende leven van iedereen. 

 

Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te 

kijken: De culturele diversiteit in de samenleving wordt steeds groter. Tegelijk is sprake van 
individualisering: burgers ontlenen hun identiteit steeds minder aan hun godsdienst. Op welke 

waarden baseren ze hun doen en denken? Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen 

aandacht aan de waarden van de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de 
rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip 



 

voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren 

deelnemen aan de democratische samenleving en respect voor elkaar hebben. 

Psychologie                                                                                                

Periode(s): 3 

 

Docenten: Jasper Beckeringh, Sara Verheijen 

  

Inhoud en activiteiten 

Door te leren over hoe mensen denken en handelen en door welke factoren je denken en handelen 

worden beïnvloed kun je jezelf en anderen beter begrijpen en hopelijk kun je met deze kennis en 

vaardigheden ook je eigen handelen en dat van anderen verbeteren.  

 

In deze module ga je kennismaken met een aantal onderzoeken en theorieën over de menselijke geest 

en hoe ons denken en handelen daarmee te verklaren valt. We gaan die kennis gebruiken om ons beter 

in te kunnen leven in anderen. We gaan telkens na het leren van een theorie, kijken naar een 
maatschappelijk probleem. We gaan de positie die iemand inneemt in dat maatschappelijke probleem 

telkens analyseren met alle kennis van de psychologie die we tot op dat moment hebben opgebouwd. 

Op die manier leer je een steeds diepere analyse te maken van de ideeën van anderen en je eigen 
ideeën. 

 

Evaluatie 

Je maakt deze periode meerdere opdrachten waarbij je iedere keer de positie van iemand in een 

maatschappelijke kwestie gaat analyseren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Je schrijft een tekst of 

maakt een video op basis van een maatschappelijk vraagstuk, de gedachten van een auteur en 

psychologiche theorieën. 

 

 

  



 

Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 

Nederlands 

● Kerndoel 1: mondeling en 

schriftelijk uitdrukken 

 

Mens en Maatschappij 

● Kerndoel 36: Meningsvorming 

● Kerndoel 38: Verschijnselen in 

hun omgeving plaatsen 

● Kerndoel 39: Onderzoek naar 

een maatschappelijk verschijnsel 

● Kerndoel 43: Cultuurverschillen 

en overeenkomsten in 

Nederland 

● Kerndoel 46: 

Welvaartsverschillen 

 

Kennis 

● De leerling leert een aantal psychologische 

theorieën, met name op het gebied van 

sociale psychologie 

● De leerling leert over de geschiedenis van de 

psychologie 

● De leerling leert hoe psychologische 

stromingen op elkaar reageren. 

  

Vaardigheden 

 

● De leerling kan zich inleven in de positie van 

anderen 

● De leerling kan discussies in een bredere 

context plaatsen 

● De leerling kan een analyse geven van 

maatschappelijke verschijnselen aan de hand 

van aangeboden theorieën 

● De leerling kan kritisch naar de eigen mening 

en de mening van anderen kijken. 



 

Attitudedoelen 

- De leerling heeft kritische analytisch en onderzoekende houding en baseert mening op 

empirische observatie 

- De leerling heeft het geduld om het eigen oordeel uit te stellen en ideeën van anderen serieus 

af te wegen 

- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de groep 

 

Deze module sluit aan bij een aantal attitudedoelen uit het advies Onderwijs2032: 

 

Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten: Toekomstgericht onderwijs 

maakt leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin 
nieuwe technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en 

werkende leven van iedereen. 

 

Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te 

kijken: De culturele diversiteit in de samenleving wordt steeds groter. Tegelijk is sprake van 

individualisering: burgers ontlenen hun identiteit steeds minder aan hun godsdienst. Op welke 

waarden baseren ze hun doen en denken? Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen 

aandacht aan de waarden van de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de 

rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip 

voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren 

deelnemen aan e democratische samenleving en respect voor elkaar hebben. 

 


