
 

Verduidelijking werkwijze 
Deze lessenreeks bestaat uit drie luiken: een verwervingsfase (theoretische luik), een 
verwerkingsfase + bronnenanalyse (praktische luik) en een evaluatiefase. Deze fasen 
volgen elkaar op en bevatten verschillende didactische methodes, best passend bij de fase. 
Er wordt voor de leerlingen een fiche opgesteld waarmee ze stap voor stap de les kunnen 
volgen. Er wordt duidelijk meegegeven waar we zitten en welke tool we gebruiken.  
 
Materiaal bij deze lessenreeks: 

- Herhalingsquiz: online (Socrative) of op papier 
- Werkboek Storia Live 2 
- Leerlingenfiche 
- PowerPointpresentatie 

Doelstellingen  
 
Vormingsdoel 
Het is belangrijk dat de leerlingen de Romeinse samenleving bestuderen omdat veel 
elementen vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn op onze huidige maatschappij. De 
sociale- en economische spanningen waarmee de Romeinen kampten, zoals bijvoorbeeld een 
buitenlandse concurrentie op landbouwgewassen, is een probleem dat vandaag de dag nog 
steeds voor komt. Ook het politieke gegeven van populisme is vandaag de dag nog zeer 
actueel en is een onderwerp dat deze les wordt besproken.  
 
Leerplandoelen  

3.1 Algemene doelstellingen  

A1 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van 
het verleden een wetenschappelijk gefundeerd beeld te vormen.  

A2 Geleidelijk en cumulatief opbouwen van een algemeen historisch referentiekader. 

A4 Inzicht hebben in de evolutie en de complexiteit van het maatschappelijk gebeuren, nl. de 
samenhang en de interactie tussen de maatschappelijke domeinen (socialiteit) onderkennen 
en de gebeurtenissen kunnen plaatsen in een proces van oorzaak en gevolg, van verbanden, 
van groei, van continuïteit of breuk (discontinuïteit), van langetermijnontwikkeling (de 
evenementen op de toepasselijke conjuncturele en structurele langetermijnlijn kunnen 
plaatsen).  

A6 Vanuit de historische methode omgaan met het gevarieerd informatiemateriaal.  

A8 Interesse tonen voor grote maatschappelijke problemen in heden en verleden.  
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3.2 Criteria voor de keuze en ordening van de leerinhouden  

In het tweede jaar van de eerste graad wordt de Grieks-Romeinse Oudheid, een beschaving 
die zich rond de Middellandse Zee ontwikkelde, behandeld. Er is bij deze behandeling zoveel 
mogelijk integratie van de Griekse en de Romeinse samenleving. Van de Grieks-Romeinse 
beschaving komt minimaal de periode van ca. 1000 v.C. tot ca. 500 n.C. aan bod.  

Doelen 

S2.1 kent de voornaamste kenmerken van de bestudeerde samenlevingen; (7) (11)  

S2.2 kan ten minste één probleem van de mens of de maatschappij in de 
bestudeerde samenlevingen uitleggen; (11)  

S2.6 kan voorbeelden geven van gelijkenissen en verschillen in maatschappelijk 
gedrag tijdens de bestudeerde samenlevingen en in de eigen tijd (zoals bij migratie, 
sedentarisatie, verstedelijking, staatsvorming, kolonisatie, expansie en 
onderwerping, ontvoogdingsstrijd, revolutie); (13)  
 
S2.10 toont (de) onderlinge verbanden en wisselwerkingen aan binnen en tussen de 
verschillende maatschappelijke domeinen; (8)  
 
B1 kan diverse informatiebronnen identificeren (soort en inhoud) en situeren in tijd, 
ruimte en maatschappelijk domein; (21)  
 
B4 kan eenvoudige tekstuele, auditieve, visuele en audiovisuele informatie ordenen 
inzake:  

tijdskader 
ruimtelijk kader 
maatschappelijk domein; (19, 24*)  

Leerplan: VVKSO, leerplan geschiedenis eerste graad, secundair onderwijs, 2008.  
 
Concrete doelen  
 

- De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen welke gevolgen de provincies 
hebben op de arme en rijke Romeinse boeren.  

- De leerlingen kunnen de volgende begrippen verklaren: 
o Proletariërs 
o Plebejer 
o Patriciërs 
o Nobilitas 
o Latifundia 

- De leerlingen kunnen de les situeren in tijd, ruimte en domein 
- De leerlingen kunnen de belangrijkste gebeurtenissen van deze les onderbrengen in 

een oorzaak- en gevolgstructuur.  
- De leerlingen kunnen de maatregelen van de gebroeders Gracchen in eigen woorden 

uitleggen.  



Oriëntatiefase 
 
Herhaling 
Herhaling van de vorige les ‘Rome wordt machtig’ a.d.h.v. een quiz 
op Socrative 
Link: https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/46187550  
Ook is het mogelijk voor de leerlingen om de quiz op papier te 
maken. Zie hiervoor de bijlage.  
 
Onderzoeksvragen + inleiding 
De onderzoeksvragen en inleiding zijn terug te vinden in de 
PowerPointpresentatie. Deze kunnen de leerlingen op eigen tempo 
overlopen.  
 

Timing: 5 min.  
Materiaal: Quiz 
Socrative 
 
 
 
 
Timing: 5 min. 
Materiaal: Ppt.  

Uitvoeringsfase 
 
Situering 
Alvorens de leerlingen echt aan de les kunnen starten dient er nog 
gesitueerd te worden in ruimte, tijd en domein. Dit doen de leerlingen 
in het werkboek ‘Storia Live 2’ op blz. 121, opdracht 1. Ter controle 
kunnen ze hiervoor de verbetersleutel of de presentatie raadplegen.  
 
Verwervingsfase: ‘de kleine boer in Italië gaat ten onder’ 
Hierbij gaan de leerlingen een deeltje van de theorie doorlopen. In de 
PowerPointpresentatie wordt stap voor stap uitgelegd wat de 
gevolgen voor de kleine boeren zijn. De leerlingen overlopen 
zelfstandig en op hun eigen tempo deze leerstof. De leerlingen 
overlopen alle dia’s waar vooraan de titel, nummer 1 staat. 
 
Verwerkingsfase: ‘de kleine boer in Italië gaat ten onder’ 
Nadat de leerlingen de leerstof hebben doorlopen is het belangrijk om 
te weten of ze alles begrepen hebben. Vandaar gaan ze nu vragen 
beantwoorden over de net geziene leerstof. Ook gaan de leerlingen 
oefenen om de problemen/gebeurtenissen in een oorzaak-
gevolgstructuur te plaatsen. Deze opdrachten zijn in het 
leerlingenfiche van de les te vinden. Deze vervangen het 
onderwijsleergesprek dat we vaak met de leerlingen aangaan. 
Vandaar bestaat het grootste deel uit vragen die ze met de nieuwe 
leerstof moeten beantwoorden. 
 
Bronnenanalyse 
De leerlingen maken in het werkschrift (Storia Live 2) opdracht 2. 
Hierbij moeten ze twee bronnen grondig lezen om er informatie uit te 
halen. Het gaat over bronnen van Titus Livius en een anonieme 
auteur. 
Hierbij moeten de leerlingen de kenmerken van een arme- en rijke 
Romeinse boer, die ze in de bronnen kunnen terugvinden 
categoriseren. 
   
Verwervingsfase: ‘In Rome neemt de tegenstelling tussen arm 
en rijk toe’ 
Hiervoor maken de leerlingen opnieuw gebruik van de 
PowerPointpresentatie. Ze kunnen de leerstof op hun eigen tempo 
overlopen. Ze kunnen ook van hun werkboek gebruik maken als ze 
dat willen. Zo kunnen ze duidelijk zien welke dia’s ze per keer moeten 
doornemen.  
 

Timing: 5 min. 
Materiaal: Storia 
Live 2 
 
 
 
Timing: 5 min. 
Materiaal: Ppt.  
 
 
 
 
 
Timing: 5 min.  
Materiaal: 
leerlingenfiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timing: 10 min.  
Materiaal: Werkboek 
Storia Live 2 
 
 
 
 
 
 
Timing: 5 min. 
Materiaal: Ppt.  
 
 
 
 
 
 



 
Verwerkingsfase: ‘In Rome neemt de tegenstelling tussen arm 
en rijk toe’ 
Om de leerstof vast te zetten dat ze net gezien hebben maken de 
leerlingen oefeningen in hun fiche. De opzet is hetzelfde als bij het 
onderdeel ‘verwerkingsfase: ‘de kleine boer in Italië gaat ten onder’.  
 
Begrippenoefening werkboek 
Als laatste oefening van de eerste les maken de leerlingen oefening 
drie in hun werkboek (Storia Live 3). Hierbij moeten ze de net geziene 
begrippen op de correcte plaats in het kader noteren.  
 
Afsluiter les 1 
De leerlingen duiden aan wat ze van de les vonden en of ze alles 
begrepen hebben. Indien ze vragen hebben kunnen ze bij de 
leerkracht terecht. Het is belangrijk om na de eerste les van een 
lessenreeks al zicht te hebben op de mogelijke problemen die 
leerlingen ervaren. Dit gebeurt in het leerlingenfiche. 
 
Einde 1ste lesuur 
 
Oriëntatie/herhaling 2e les  
Alvorens het tweede deel van de lessenreeks gestart wordt, is het een 
goed idee de leerstof van vorige les a.d.h.v. enkele korte vragen te 
herhalen. Zo is het geheugen van de leerlingen opgefrist en kunnen 
ze aan de slag met nieuwe leerstof. Ook deze herhaling wordt via een 
quiz op Socrative uitgevoerd. De leerlingen kunnen deze herhaling 
ook op papier maken.  
 
Verwervingsfase: ‘de Gracchen proberen het lot van het volk 
te verbeteren’ 
Voor dit onderdeel raadplegen de leerlingen opnieuw de 
PowerPointpresentatie om de leerstof op hun eigen tempo te 
overlopen. In de Ppt. staat de leerstof in puntjes weergegeven, maar 
ze kunnen ook hun werkboek raadplegen als ze dit wensen. Hierbij 
hoort ook een videofragment waarin Tiberius door de senaat wordt 
vermoord.  
 
Verwerkingsfase: ‘de Gracchen proberen het lot van het volk 
te verbeteren’ 
Nadat de leerlingen de leerstof hebben doorlopen is het belangrijk om 
te weten of ze alles begrepen hebben. Vandaar gaan ze nu vragen 
beantwoorden over de net geziene leerstof. Deze opdrachten zijn in 
het leerlingenfiche van de les te vinden. Deze vervangen het 
onderwijsleergesprek dat we vaak met de leerlingen aangaan. 
Vandaar bestaat het grootste deel uit vragen die ze met de inzichten 
uit nieuwe leerstof moeten beantwoorden. 
 
Bronnenanalyse + het opstellen van een identiteitskaart van 
de bron 
Hiervoor gebruiken de leerlingen hun werkboek Storia. Ze starten met 
het lezen van de tekstuele bron van Pluotarchos op blz. 123. 
Vervolgens lossen ze de drie bijhorende vragen op blz. 124 op.   
 
Daarna bestuderen de leerlingen de bron op zich. Ze zoeken naar 
achtergrondgegevens van de bron en of we de bron al dan niet als 
betrouwbaar kunnen aanschouwen. Deze vaardigheid moet vaak 

 
Timing: 5 min. 
Materiaal: 
Leerlingenfiche 
 
 
 
Timing: 5 min. 
Materiaal: Werkboek 
Storia Live 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timing: 5 min.  
Materiaal: Quiz 
Socrative 
 
 
 
 
 
Timing: 5 min.  
Materiaal: 
PowerPointpresentatie 
 
 
 
 
 
 
Timing: 10 min.  
Materiaal: 
leerlingenfiche 
 
 
 
 
 
 
 
Timing: 15 min. 
Materiaal: Werkboek 
Storia Live 2 
 
 
 
 
 
 



worden ingeoefend omdat ze niet vanzelfsprekend is. De 
redeneerfase en de elementen die de leerlingen moeten opzoeken 
worden stap voor stap uitgelegd bij de oefening waardoor de 
leerlingen instaat moeten zijn om deze opdracht zelfstandig te 
volbrengen. Het is wel belangrijk dat dit achteraf samen met de 
leerkracht wordt overlopen.  
 
Verwerkingsfase: opdracht 5 
De leerlingen maken opdracht 5 op blz. 125. Deze opdracht is zeer 
kort en gaat over de Romeinse spreekkunst als belangrijke 
vaardigheid.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Timing: 5 min. 
Materiaal: Werkboek 
Storia Live 2 
 

Afrondingsfase 
 
Afronding Les 2 
De leerlingen duiden aan wat ze van de les vonden en of ze alles 
begrepen hebben. Indien ze vragen hebben kunnen ze bij de 
leerkracht terecht. Dit gebeurt in het leerlingenfiche. 
 
Syntheseschema  
De leerlingen vullen het syntheseschema in hun leerlingenfiche verder 
aan. Dit fungeert als een schematisering van de leerstof waardoor de 
leerlingen een overzichtelijk beeld krijgen van wat ze moeten kennen. 
De leerlingen beslissen voor zichzelf of ze het kader invullen met of 
zonder hun werkboek en de PowerPointpresentatie ter beschikken. Zo 
kunnen ze zichzelf testen om te zien of ze de leerstof kennen en 
begrepen hebben. Ook hebben de leerlingen een begrippenlijst ter 
beschikking en een kader met kennen en kunnen. 
 

 
 
 
 
 
Timing: 10 min. 
Materiaal: 
leerlingenfiche  

  
 

Verbreding (zie extra materiaal)  
Bij deze les is er de mogelijkheid tot verbreding van de leerstof. In dit geval gaat het over 
waarnemen en analyseren van een materiële bron. Het onderdeel verbreding (en verdieping) 
behoren niet tot het leerlingenfiche, maar zijn aparte bestanden. De oefening wordt als extra 
materiaal meegeven omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk bronnen te analyseren binnen 
geschiedenis. Het is een belangrijke vaardigheid die niet zo vanzelfsprekend voor de leerlingen 
is, maar die ze toch moeten kunnen.  
 
 

Verdieping (zie extra materiaal)  
Ook is er bij deze les een mogelijkheid tot verdieping, waarbij de leerlingen meer te weten 
komen over de context van de Gracchen. De oefening bestaat uit een tekstfragment en 
bijhorende vragen. Dit onderdeel is vooral bedoeld om specifieker te kijken naar het leven van 
Tiberius en Gaius en om meer nuance te brengen.  


