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OVER TIJDWIJS 
 

 

TIJDWIJS is een methodiek met als doel het historisch tijdsbesef van leerlingen van 6 

tot 12 jaar te bevorderden. De methodiek kan zelfstandig worden gebruikt of worden 

gekoppeld aan onderwerpen in geschiedenismethodes of thema’s. TIJDWIJS werkt met 

tijdbalken, verhalen, afbeeldingen en filmpjes en kent een opbouw van groep 3 naar 

groep 8. Voorlopig is de methodiek uitgewerkt voor de groepen 4 en 7.  

 

De methodiek is opgebouwd vanuit enkele basislessen die worden gevolgd door 

wekelijkse activiteiten gericht op de doelen van historisch tijdbesef.  

- Drie basislessen van 45 minuten ter introductie van het werken met de 

TIJDWIJS-tijdbalk.  

- Wekelijkse TIJDWIJS-activiteiten van ca. 30 minuten. 

 

Tijdens de wekelijkse TIJDWIJS-activiteiten maken leerlingen door middel van verhalen 

en afbeeldingen kennis met de kenmerkende aspecten van tijdvakken en leren ze 

historische begrippen en aanduidingen van tijd- en tijdsindeling te gebruiken. Daardoor 

krijgen ze een beeld van hoe mensen in verschillende tijden leefden en leren ze 

vergelijkingen te maken tussen historische perioden onderling en het heden.  

Bij iedere activiteit plaatsen de leerlingen afbeeldingen van voorwerpen, situaties, 

gebeurtenissen of personen in de tijd. Daarbij wordt afwisselend gebruik gemaakt van 

een digitale tijdbalk en een papieren tijdbalk aan de wand van het klaslokaal. 

Hiermee sluit TIJDWIJS aan bij de kerndoelen 51 en 52: 

- Leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 

aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

- Leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken. De vensters van 

de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 

 

 

TIJDWIJS bevat diverse materialen die beschikbaar komen via de website 

www.historischtijdsbesef.nl:  

 

- Een algemene handleiding voor de leerkracht, met informatie over de methodiek. 

- Aparte handleidingen voor groep 4 en groep 7.  

- Materiaal voor het digibord, waaronder digitale tijdbalken, afbeeldingen bij de 

activiteiten en links naar bruikbare websites. 

- Een papieren tijdbalk om op te hangen in het klaslokaal. 

 

 

Aparte handleidingen voor groep 4 en groep 7 
 

De basislessen en de wekelijkse activiteiten voor groep 4 en 7 zijn uitgewerkt in aparte 

handleidingen waaraan per activiteit de volgende onderdelen beschreven zijn: 

- De doelen voor de activiteit; 

- De begrippen van tijd en tijdsindeling; 

- De historische begrippen bij de kenmerkende aspecten; 

- De benodigde materialen; 

- Aanwijzingen voor de uitvoering. 

 

 

 

http://www.historischtijdsbesef.nl/
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Uitgangspunten van TIJDWIJS 
 

Voor de beschrijving van de uitgangspunten maken we gebruik van het model van het 

curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003). Zie figuur hieronder. In de volgende 

paragrafen beschrijven we uitgangspunten bij de verschillende onderdelen van het 

spinnenweb.  

 

 

 
 

Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker 2003) 

 

 

 

Visie op de ontwikkeling van historisch tijdsbesef 
 

De ontwikkeling van historisch tijdsbesef is een belangrijke doelstelling voor 

geschiedenisonderwijs en essentieel voor het begrijpen van hedendaagse 

gebeurtenissen. Historisch tijdsbesef betekent niet alleen dat leerlingen kennis hebben 

van de terminologie van tijdsaanduidingen en van historische perioden en de kenmerken 

daarvan. Het houdt ook in dat zij zich een beeld kunnen vormen van een tijdvak en het 

leven van mensen in die tijd en dat zij vergelijkingen kunnen maken tussen tijdvakken 

met betrekking tot continuïteit en verandering. Dit is niet alleen belangrijk voor 

geschiedenisonderwijs, maar ook essentieel voor de algemene ontwikkeling van 

kinderen. Kinderen leren hierdoor op een steeds hoger niveau historisch redeneren, het 

heden begrijpen en kritisch denken. Een leerkracht van groep 6 formuleerde het belang 

van tijdsbesef als volgt: 

   

”Leerlingen moeten leren waarom we de dingen doen zoals we dat doen en dat 

het nu ook een keer geschiedenis wordt.”  
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Op de meeste basisscholen start het geschiedenisonderwijs in de groepen 5 en 6 als 

kinderen een jaar of 8-9 zijn. Uit Amerikaans en Engels onderzoek blijkt echter dat 

kinderen al vanaf de kleuterleeftijd veranderingen in de tijd kunnen onderscheiden. Dat 

roept de vraag op of geschiedenisonderwijs niet eerder kan starten, zoals dat 

bijvoorbeeld gebeurt in Engeland bij leerlingen vanaf 5 jaar. 

 

Uit onderzoek van o.a. Barton & Levstik (1996) en Harnett (1993), waarbij leerlingen van 

5 tot 12 jaar afbeeldingen van verschillende historische perioden in chronologische 

volgorde moesten plaatsen, blijkt dat alle leerlingen van alle leeftijden dit kunnen. Bij het 

beredeneren van de juiste volgorde baseren leerlingen zich vooral op concrete 

kenmerken, zoals kleding, bouwstijlen en vervoermiddelen. Oudere leerlingen gebruikten 

daarbij ook namen van tijdvakken en jaartallen. 

Op basis van deze onderzoeken en beschrijvingen in Engelse en Nederlandse leerplannen 

hebben  De Groot-Reuvekamp, Van Boxtel, Ros en Harnett (2014)een model ontwikkeld 

met doelen voor historisch tijdsbesef op drie niveaus: 

 

- niveau A, ontluikend historisch tijdbesef (onderbouw); 

- niveau B aanvankelijk historisch tijdbesef (middenbouw); 

- niveau C voortgezet historisch tijdbesef (bovenbouw). 

 

Dit model is in november 2013 getoetst in een onderzoek waarin bijna 1500 leerlingen 

van de groepen 3 t/m 8 de toets “Historisch tijdsbesef” hebben gemaakt met vragen op 

deze drie niveaus.  

 

Voor TIJDWIJS zijn bij ieder niveau activiteiten ontwikkeld die passen bij de doelen van 

historisch tijdsbesef.  

 

 

Doelen van Tijdwijs 
 

TIJDWIJS sluit aan bij de kerndoelen 51 en 52: 

- Leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 

aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

- Leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken. De vensters van 

de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 

 

Deze doelen zijn voor TIJDWIJS nader gespecificeerd in vijf doelen voor historisch 

tijdsbesef die voor ieder niveau zijn beschreven (zie het schema op blz. 5): 

 

1. Het gebruiken van tijdsaanduidingen; 

2. Toepassen van chronologische volgordes; 

3. Werken met de tijdbalk; 

4. Gebruik van kenmerkende aspecten in historische begrippen;  
5. Benoemen van continuïteit en verandering 

 

 

Met de activiteiten van TIJDWIJS wordt altijd gewerkt aan een combinatie van deze vijf 

doelen. 
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Model met de doelen voor historisch tijdsbesef, uitgewerkt op drie niveaus 

Doelen Niveau A  
Ontluikend historisch tijdsbesef 

Niveau B  
Aanvankelijk historisch tijdsbesef 

Niveau C 
Voortgezet historisch tijdsbesef 

1. Tijdsaanduidingen 
Toepassen van aanduidingen van tijd 
en tijdsindeling. 

Toepassen van onbepaalde 
tijdsaanduidingen, zoals: het langst geleden 
– heel lang geleden – lang geleden – nu. 
 

Toepassen van de namen van de tijdvakken 
die het meest recent en het langst geleden 
zijn, zoals: Tijd van Televisie en Computer, de 
Wereldoorlogen, Stoommachines, Romeinse 
tijd en Middeleeuwen. 
Herkennen van jaartallen n.C.  
 

Toepassen van de namen van de tien 
tijdvakken en de aanduidingen Prehistorie, 
Middeleeuwen en Gouden Eeuw. 
Toepassen van jaartallen v.C. en n.C. en de 
relatie tussen jaartallen en eeuwen.  

2. Chronologische volgorde 
Voorwerpen, situaties, gebeurtenissen 
en personen uit verschillende tijdvakken 
in chronologische volgorde plaatsen. 

Op chronologische volgorde plaatsen van 
afbeeldingen van voorwerpen en situaties 
van het dagelijks leven, zoals levenswijze, 
kleding, bouwstijl en vervoer. 
 

Op chronologische volgorde plaatsen van een 
aantal tijdvakken (doel 1) en afbeeldingen 
van bekende personen en concrete 
gebeurtenissen zoals bijv. uitvindingen.  

Op chronologische volgorde plaatsen van, 
gebeurtenissen, personen en tijdvakken.  
 

3. Tijdbalk  
Voorwerpen, situaties, gebeurtenissen 
en personen op een tijdlijn plaatsen. 
 
 

Gebruiken van een eenvoudige tijdbalk met 
een tijdsverloop van (heel) lang geleden tot 
nu.  
 

Gebruiken van een tijdbalk met de namen 
van tijdvakken (doel 1). 
 

Gebruiken van een tijdbalk met jaartallen 
v.C. en n.C. 
 

4. Kenmerkende aspecten 
Kenmerkende aspecten in plaatjes en 
teksten gebruiken / herkennen om 
voorwerpen, situaties, gebeurtenissen 
en personen in de juiste tijd te plaatsen.  
 

Gebruiken / herkennen van kenmerkende 
aspecten van het dagelijks leven van 
tijdvakken uit het verleden (levenswijze, 
kleding, bouwstijl en vervoer). 
 

Gebruiken / herkennen van sociale en 
culturele kenmerkende aspecten van een 
aantal tijdvakken (doel 1).  
 

Gebruiken / herkennen van sociale, 
culturele, economische en politieke 
kenmerkende aspecten van de tien 
tijdvakken in de nationale, Europese en 
wereldgeschiedenis. 

5. Continuïteit en verandering 
Verschillende tijdvakken met elkaar 
vergelijken met als doel het herkennen 
van overeenkomsten en verschillen in 
de levenswijze van mensen binnen een 
tijdvak en tussen verschillende 
tijdvakken. 

Herkennen van verschillen in het dagelijks 
leven van mensen uit heden en verleden in 
concrete voorbeelden uit verschillende 
tijdvakken en gerelateerd aan de generaties 
van ouders en grootouders.  
 

Herkennen van veranderingen, verschillen 
en overeenkomsten in de levenswijze van 
mensen tussen verschillende tijdvakken. 
 
 

Herkennen van veranderingen, verschillen 
en overeenkomsten in de levenswijze van 
mensen tussen verschillende tijdvakken en 
binnen een tijdvak. 
 

De Groot-Reuvekamp, Ros, Van Boxtel & Oort (submitted 2014) 
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Leerinhouden 
 

TIJDWIJS werkt met basislessen en wekelijkse activiteiten. 

- In de basislessen wordt de tijdbalk geïntroduceerd met de tijdsaanduidingen die 

horen bij het betreffende niveau, gekoppeld aan de doelen in het model op blz. 5.   

- In de wekelijkse TIJDWIJS-activiteiten worden de doelen van historisch tijdsbesef 

zoveel mogelijk in combinatie aangeboden. Naast aandacht voor de doelen 1 t/m 

4, is er veel aandacht voor doel 5: het maken van vergelijkingen tussen 

verschillende tijdvakken en het herkennen van veranderingen binnen tijdvakken. 

De inhouden van TIJDWIJS-Activiteiten sluiten aan bij de tien tijdvakken en de Canon 

van Nederland, zoals beschreven in kerndoel 52.  

Voor groep 4 ligt de nadruk op concrete (sociale en culturele) kenmerken van de 

tijdvakken, zoals veranderingen door de tijd in bijvoorbeeld middelen van bestaan, 

wonen en uitvindingen. In groep 7 komen ook meer abstracte (politieke en economische) 

kenmerken aan bod, zoals de bestuurlijke inrichting van Nederland en 

sociaaleconomische verschillen in de samenlevingen van verschillende tijden.  

Als ondersteuning is voor de leerkracht een overzicht toegevoegd met de kenmerken van 

de tien tijdvakken op niveau B, voor groep 4 en op niveau C, voor groep 7 (zie bijlage bij 

de handleidingen voor de groepen 4 en 7). 
 

Leeractiviteiten 
 

De TIJDWIJS-Activiteiten sluiten aan bij de vijf doelen van historisch tijdbesef. In de 

activiteiten wordt aan alle doelen aandacht besteed. Het gebruik van de tijdbalk loopt 

als rode draad door alle activiteiten; activiteiten starten en eindigen daarmee. Leerlingen 

gebruiken daarbij de aanduidingen van tijd en tijdsindeling en ze plaatsen 

afbeeldingen in chronologische volgorde. Daarnaast is in de activiteiten veel aandacht 

voor het herkennen en gebruiken van historische begrippen die horen bij de 

kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en voor het vergelijken van tijdvakken 

met elkaar en met het heden. Hiermee krijgen leerlingen een beeld van hoe mensen 

leefden in een bepaalde tijd, wat er door de tijd heen veranderde en wat er hetzelfde 

bleef: continuïteit en verandering.  

In onderstaand schema staat bij ieder doel welke activiteiten de leerlingen daarbij 

uitvoeren.  

 

Doelen Leeractiviteiten 

1. Tijdsaanduidingen  

 

Leerlingen maken actief gebruik van aanduidingen van tijd en 

tijdsindeling.  

2. Chronologische 

volgorde 

 

Leerlingen plaatsen afbeeldingen van voorwerpen, situaties, 

gebeurtenissen en personen in chronologische volgorde.  
 

3. Tijdbalk 

 

Leerlingen plaatsen voorwerpen, situaties, gebeurtenissen en 

personen op een tijdbalk.  

4. Kenmerkende 

aspecten 

 

Leerlingen gebruiken historische begrippen om kenmerken van 
een tijdvak te benoemen in afbeeldingen, verhalen en teksten en 
gebruiken om deze kenmerken bij het in de tijd plaatsen van 

voorwerpen, situaties, gebeurtenissen en personen. 
 

5. Continuïteit en 

verandering 

 

Leerlingen vergelijken verschillende tijdvakken met elkaar en met 
nu en benoemen overeenkomsten en verschillen in de levenswijze 
van mensen tussen verschillende tijdvakken en binnen een 
tijdvak.  

 

Schema van leeractiviteiten bij de doelen voor historisch tijdsbesef 
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Materialen 
 

TIJDWIJS bevat diverse materialen die beschikbaar zijn via www.historischtijdsbesef.nl:  

 

- Informatie over de methodiek. 

- Aparte handleidingen voor groep 4 en groep 7.  

- Materiaal voor het digibord, waaronder digitale tijdbalken, afbeeldingen bij de 

activiteiten en links naar bruikbare websites. 

- Een papieren tijdbalk om op te hangen in het klaslokaal. 

 

De TIJDWIJS-tijdbalk speelt een belangrijke rol in alle activiteiten, zowel digitaal als op 

papier. Doordat zij handelend bezig zijn met de papieren tijdbalk, oefenen leerlingen met 

de doelen van historisch tijdsbesef. Doordat de papieren tijdbalk voortdurend zichtbaar 

is, kan er ook tijdens andere lessen naar verwezen worden. De TIJDWIJS-tijdbalk wordt 

in de basislessen geïntroduceerd. De Tijdbalken voor niveau B (groep 4) en niveau C 

(groep 7) zijn opgenomen in de bijlage. 

 

TIJDWIJS maakt veelvuldig gebruik van ICT-toepassingen, omdat leerlingen hiermee 

op een handige manier afbeeldingen op chronologische volgorde en op een tijdbalk 

kunnen plaatsen. Er wordt veel gewerkt met afbeeldingen, filmpjes en verhalen, 

omdat het verleden hiermee concreet gemaakt kan worden (Van der Kooij & De Groot-

Reuvekamp, 2013). 

 

De Tijdbalken van TIJDWIJS 
 

Bij het bevorderen van historisch tijdsbesef speelt het werken met de tijdbalk en 

belangrijke rol. Speciaal voor TIJDWIJS zijn twee tijdbalken ontwikkeld voor niveau B 

(groep 4) en C (groep 8). Op de onderste strook van de balk staande begrippen van 

niveau A: ‘het langst geleden’, ‘heel lang geleden’, ‘lang geleden’ en ‘nu’. Doordat deze 

strook wordt gekoppeld aan de tijdbalk met de namen van de tijdvakken, raken 

leerlingen steeds meer vertrouwd met de namen en iconen van verschillende periodes in 

de geschiedenis.  

 

De TIJDWIJS-tijdbalk voor niveau B bevat zes periodes in de geschiedenis, de 

TIJDWIJS-tijdbalk voor niveau C is een complete tijdbalk met de tien tijdvakken. 

De TIJDWIJS-tijdbalk is uitgebreider dan de tijdbalken die in de geschiedenismethodes 

staan. De tijdbalk van de methode kan echter zonder problemen naast de TIJDWIJS-

tijdbalk worden gebruikt, omdat tijdbalken in geschiedenismethodes ook de tien 

tijdvakken en dezelfde bijbehorende symbolen bevatten. 

 

 De TIJDWIJS-tijdbalken zijn beschikbaar als papieren versies om te bevestigen 

aan de wand van het klaslokaal. Onder deze tijdbalken kunnen platen worden 

gehangen van historische onderwerpen, die in verschillende lessen en naar 

aanleiding van de actualiteit kunnen voorkomen.  

 Daarnaast is er een PowerPoint van de tijdbalk waarmee iedere groep een eigen 

tijdbalk per tijdvak kan opbouwen. Deze staat op de website: 

http://www.historischtijdsbesef.nl/tijdbalk/ 

 Op de website staan oefeningen voor het in de tijd plaatsen van afbeeldingen 

van gebeurtenissen en personen op het digibord, zie www.historischtijdsbesef.nl. 

(voorlopige link: http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/tijdwijs/) 

 

 

http://www.historischtijdsbesef.nl/
http://www.historischtijdsbesef.nl/tijdbalk/
http://www.historischtijdsbesef.nl/
http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/tijdwijs/
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De rol van de leerkracht 
 

In de handleidingen voor groep 4 en groep 7 staan suggesties voor de uitvoering van de 

activiteiten. De leerkracht kan hierin keuzes maken, afhankelijk van het programma van 

de eigen groep.  

 

Bij iedere activiteit is van belang dat de leerkracht de doelen bespreekt met de 

leerlingen: wat gaan we leren in deze les? en na afloop met de leerlingen evalueert: 

Wat hebben we geleerd / wat weten we nu? 

 

Het is belangrijk dat de leerkracht de leerlingen stimuleert om aanduidingen van tijd en 

tijdsindeling en historische begrippen actief te gebruiken, ook buiten de wekelijkse 

TIJDWIJS-activiteiten, bijvoorbeeld door in andere lessen te verwijzen naar de 

TIJDWIJS-tijdbalk. 

 

 

Groeperingsvormen en Leeromgeving 
 

De methodiek bestaat uit klassikale activiteiten met opties voor individuele verwerking. 

In de basislessen wordt de TIJDWIJS-tijdbalk geïntroduceerd met gebruik van 

PowerPointpresentaties op het digibord. Bij de wekelijkse activiteiten wordt klassikaal 

gewerkt met verhalen, afbeeldingen en filmpjes, waarbij steeds het werken met de 

tijdbalk terugkomt.  

 

 

Tijd 
 

Om doelmatig te kunnen werken aan de ontwikkeling van historisch tijdsbesef is het 

belangrijk om wekelijks met de methodiek te werken, liefst op een vast moment. 

Daarnaast adviseren we om ook te verwijzen naar de tijdbalk als in andere lessen een 

verwijzing naar een historisch persoon of een historische gebeurtenis plaatsvindt. Ook 

kan met leerlingen besproken worden hoe iets zou zijn (bijvoorbeeld wonen, godsdienst, 

in een bepaald tijdvak). 

 

 

 

Onderzoek naar de opbrengsten van de methodiek 
 

In de experimentele fase wordt de opbrengst van het werken met TIJDWIJS gemeten in 

de deelnemende groepen met een nulmeting bij de start en een eindmeting na een half 

jaar. Hiervoor maken de leerlingen een toets met meerkeuzevragen. In groep 4 wordt de 

toets voorgelezen door de leerkracht. 

Deze toets wordt ook afgenomen bij een aantal controlegroepen die niet met de 

methodiek werken. 
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Bijlage – Tijdbalken voor groep 4 en groep 7 
 

Niveau B 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau C – zie ook volgende blz. voor toevoeging van de tijdvaknamen 
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