
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Meer vrouwen in 
geschiedenisboeken 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis en Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Emancipatie en geschiedschrijving 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen in 
het voortgezet onderwijs:  
Geschiedenis vaardigheden: processen in 
historisch perspectief plaatsen en interpreteren, 
onderscheid maken tussen feiten en meningen, 
rekening houden met waardepatronen in heden 
en verleden.  
 
Verdieping 
Op de website www.f-site.nu vind je een  
(eerste) overzicht van belangrijke vrouwen in de 
wereldgeschiedenis, achtergrond over hun levens 
en verdiepingsopdrachten voor gebruik in de klas.  
 
Antwoorden 
1 Suze Groeneweg 
2 Aletta Jacobs, Anne Frank, Annie M.G. Schmidt 
3 Omdat mannen meestal een grotere rol 
bekleedden in het publieke leven.  
4 Bijvoorbeeld Michiel de Ruyter, Erasmus, Hugo 
de Groot, Spinoza en Max Havelaar. (zie Canon 
voor meer).  
5 Verzetsstrijdster en leider van de verzetsgroep 
Groep 2000 tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
6 Eigen antwoord  

 
Samengevat 
Geschiedenisboeken staan vol met mannelijke 
figuren als koningen, politici en wetenschappers. 
Dat geldt ook voor de Canon van de Nederlandse 
geschiedenis. Sommige historici  pleiten ervoor dat 
er meer aandacht komt voor de historische rol van 
vrouwen. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe heette de eerste vrouw in het Nederlandse 
parlement? 
 
2 Welke drie vrouwen staan er op dit moment in 
het Nederlandse Canon van de geschiedenis?  
 
3 Waarom staan er meer mannen dan vrouwen in 
de Canon? 
 
4 Noem drie mannen die in het Canon voorkomen. 
 
5 Wie was Jacoba van Tongeren? 
 
6 Bezoek de website www.f-site.nu. Zoek drie 
vrouwen uit verschillende tijdsvakken uit die jij 
belangrijk vindt om toe te voegen aan het Canon. 
Licht je keuze toe. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
Waarom komt de discussie over vrouwen in 
geschiedenisboeken juist in deze tijd op? 
 
Wat vind jij? Moeten er meer vrouwen aan het 
Canon van Nederland worden toegevoegd? 
Waarom wel/niet?     
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 EenVandaag in de klas 

Meer vrouwen in 
geschiedenisboeken 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis en Maatschappijleer  
 
Verdieping 
Op de website www.f-site.nu vind je een  
(eerste) overzicht van belangrijke vrouwen in de 
wereldgeschiedenis, achtergrond over hun levens 
en verdiepingsopdrachten voor gebruik in de klas.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘vrouwen in de Nederlandse historie’  
is te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Onderwijsassistent 
Sociaal-cultureel werker 
 
HBO: 
Sociologie en culturele antropologie  
Geschiedenis  
 
WO: 
Sociologie  
Onderwijswetenschappen  
 

 
Samengevat 
Geschiedenisboeken staan vol met mannelijke 
figuren als koningen, politici en wetenschappers. 
Dat geldt ook voor de Canon van de Nederlandse 
geschiedenis. Sommige historici  pleiten ervoor dat 
er op school meer aandacht komt voor de 
historische rol van vrouwen. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe heette de eerste vrouw in het Nederlandse 
parlement? 
 
2 Welke drie vrouwen staan er op dit moment in 
het Nederlandse Canon van de geschiedenis?  
 
3 Waarom staan er meer mannen dan vrouwen in 
de Canon? 
 
4 Noem drie mannen die in het Canon voorkomen. 
 
5 Wie was Jacoba van Tongeren? 
 
6 Bezoek de website www.f-site.nu. Zoek drie 
vrouwen uit verschillende tijdsvakken uit die jij 
belangrijk genoeg vindt om toe te voegen aan het 
Canon. Licht je keuze toe. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
Waarom komt de discussie over vrouwen in 
geschiedenisboeken juist in deze tijd op? 
 
Wat vind jij? Moeten er meer vrouwen aan het 
Canon van Nederland worden toegevoegd? 
Waarom wel/niet?     
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