
 

De nieuwste multimediale methoden 
van Noordhoff Uitgevers
Geschiedeniswerkplaats 2e editie is een van de nieuw-
ste multimediale methoden van Noordhoff Uitgevers. 
Belangrijk onderdeel van de methode is Geschiedenis-
werkplaats online, digitaal lesmateriaal voor docent 
en leerling. 
Via www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl krijgt 
u toegang tot dit afwisselende en levendige online 
lesmateriaal.

Al het materiaal voor uw lessen staat overzichtelijk 
bij elkaar op één plek. U vindt hier:

 de complete inhoud van de methode;
 extra bronnen, animaties, beeldcarrousels, 

  mindmaps, infographics, video’s, hotspotkaarten
     en theorie;

 extra oefen- , instap-, kennis-, en toepassings-
  toetsen;

 paragraaf- en hoofdstuktoetsen.

vo@noordhoff.nl

050 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen

Aanvragen beoordelingsexemplaar
Overtuig uzelf en maak kennis met Geschiedeniswerkplaats Onderbouw 
2e editie. Vraag vandaag nog een beoordelingsexemplaar aan via de 
aanvraagkaart of via www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons: 050 522 6776, vo@noordhoff.nl.
Wij helpen u graag verder. Of ga naar www.geschiedeniswerkplaats.
noordhoff.nl voor het laatste nieuws.

M
AN

R: 7471

SUPPORT
voor de
docent

Met Geschiedeniswerkplaats heeft het vak 
geschiedenis de toekomst!

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

Wij helpen 
       u graag 
 geschiedenis
     te maken

Nieuw!
Geschiedenis-
werkplaats 
Onderbouw 
2e editie

Arrangement onderbouw  Leerlingenmateriaal boek en ict

Extra materiaal en mogelijkheden voor 
de docent
Voor u bevat Geschiedeniswerkplaats online het 
vertrouwde docentenmateriaal zoals:

 veel toetsmateriaal, waaronder wintoetsen;
 antwoorden bij de boeken;
 de docentenhandleiding;
 extra lesmateriaal.

Daarnaast biedt de methode tal van nieuwe functio-
naliteiten. U kunt:

 lesmateriaal toevoegen en dit, als u dat wilt,   
  uitwisselen en delen met uw leerlingen en collega’s  
  van binnen of buiten de school;

 huiswerk plannen en leerstof arrangeren;
 de voortgang van uw leerlingen volgen en zien wat  

  hun resultaten zijn;
 gebruikmaken van de fantastische presentatietools  

  waarmee u de beelden en de lesstof uit de boeken  
  in de klas kunt tonen.

Nieuwsgierig? 
Vraag nu een 
beoordelings-

exemplaar 
aan!

Vmbo bk

-Leerwerkboek
+ online

Vmbo kgt

-Informatieboek
-Werkboek + 
online

Vmbo t/havo

-Informatieboek
-Werkboek + 
online

Havo/vwo

-Informatieboek
-Werkboek + 
online

Vwo

-Informatieboek
-Werkboek + 
online

Vwo ENG

-Informatieboek
-Werkboek + 
online

“Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden en waardevolle 
herinneringen willen we onthouden. Wat van waarde is, laten we 
graag zien. Wat goed is, lijsten we in. Zo blijft het verleden leven in 
het heden. Dàt is precies de kern van Geschiedeniswerkplaats.”

Nieuw! De methodelicentie van Geschiedeniswerkplaats
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de methodelicentie. Al het beschikbare papieren en digitale lesmateriaal, 
voor een vaste prijs per leerling per jaar. Altijd kunnen schrijven in werkboeken. Altijd de nieuwste edities. 
En u kunt ieder jaar kiezen voor de ideale mix van boeken, computer en tablet om zo zelf te bepalen wat past bij uw 
manier van lesgeven. Ontdek de voordelen van de methodelicentie op www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl



Uitstekende voorbereiding op de 
Tweede Fase
De boeken van Geschiedeniswerkplaats 2e editie on-
derbouw bereiden uitstekend voor op de Tweede Fase. 
Zo wordt er in de werkboeken van de t/h/v- edities in 
oplopende moeilijkheidsgraad aandacht besteed aan 
oriëntatiekennis. Daarnaast begint elke hoofdstuk-
toets met een cumulatieve vraag.

Gevarieerde werkvormen
Geschiedeniswerkplaats bevat veel gevarieerde werk-
vormen en nodigt uw leerlingen uit zelfstandig met 
de stof aan de slag te gaan. In de 2e editie zijn de 
opdrachten nog beter afgestemd op het niveau van de 
verschillende leerlingen en zijn er betere differentia-
tiemogelijkheden.

U wilt met plezier lesgeven aan gemotiveerde leerlingen. 
Met hart en ziel de magie van uw prachtige vak overbrengen. 
Wij van Noordhoff Uitgevers weten dat geschiedenislessen 
van een gepassioneerd docent door leerlingen hun hele leven 
worden onthouden. Wij helpen ú graag geschiedenis te maken. 
Met Geschiedeniswerkplaats 2e editie.

Geschiedeniswerkplaats is de succesvolste methode geschiedenis 
in het voortgezet onderwijs. Een betrouwbare en leerling-
gerichte methode met veel enthousiaste en tevreden gebruikers. 
De nieuwe 2e editie is het logische en betrouwbare vervolg op 
de vorige. Dat wat goed was, is gebleven. Dat wat beter kon, is 
verbeterd.

Geschiedeniswerkplaats is en blijft een inspirerende geschiedenismethode 
met een uitgebreid historisch overzicht en een glasheldere structuur. 
U kunt volop leerstofkeuzes maken en daarvoor gebruik maken van het 
uitgebreide bronnenmateriaal. 

In de 2e editie is de service voor u als docent verbeterd. U beschikt over 
kwalitatief goede toetsen en op maat ontwikkelde presentatietools 
waarmee u als professional kunt excelleren voor de klas. Met Geschiedenis-
werkplaats haalt u het beste uit uzelf en uw leerlingen!

Beter maatwerk 
Het arrangement biedt aparte edities voor elk niveau: vmbo-bk, vmbo-kgt, 
vmbo t/havo, havo/vwo, vwo en een Engelstalige editie voor vwo. Nieuw 
zijn het aparte informatie- en werkboek voor vmbo-kgt en het leerwerkboek 
voor vmbo-bk. Het informatie- en werkboek zijn speciaal voor de kgt-leer-
lingen gemaakt. Ook het bk-leerwerkboek is precies voor de bk-leerling 
ontwikkeld. Beide geheel in de stijl van Geschiedenis-
werkplaats. Voor alle edities zijn de differentiatie-
mogelijkheden verbeterd.

Vraag 
nu een 

beoordelings-
exemplaar 

aan!

Kgt

Vwo

      ... met 
Geschiedenis-
werkplaats 
             2e editie
          
Inspirerende 
       en beeldende 
geschiedenis
     voor elk niveau!
 

brengt de magie 
                          van het vak tot leven! 

Wat is nieuw?
Geschiedeniswerkplaats 2e editie onderbouw is verrassend 
nieuw en toch vertrouwd. Al het goede is bewaard gebleven. 
De nieuwe editie onderscheidt zich door beter maatwerk voor 
de verschillende niveaus, meer mogelijkheden voor differen-
tiatie en een uitgebreidere service en ondersteuning. We zetten 
alle vernieuwingen graag voor u op een rij:

Verhalende schrijfstijl, schitterende 
beelden
Geschiedeniswerkplaats wordt alom geprezen om 
de boeiende, verhalende schrijfstijl en de schit-
terende illustraties. Door historische personen 
als het ware zelf het woord te geven komen ze als 
vanzelf tot leven. Geschiedenis wordt dicht bij de 
leerling gebracht door vanuit het heden over het 
verleden te vertellen. Hiermee wekt u zeker de 
nieuwsgierigheid van uw leerlingen!

Glasheldere structuur 
Alle leerjaren bestaan uit een eenduidige 
indeling in 6 hoofdstukken en een heldere 
paragraafindeling. De heldere structuur van de 
methode geeft uw leerlingen steun bij het zelf-
standig lezen en het begrijpen van de leerstof. 
De methode biedt een duidelijke chronologische 
benadering op basis van de tien tijdvakken van 
De Rooij en de kenmerkende aspecten. De leer-
lingen maken daarnaast kennis met alle vensters 
van De canon van Nederland. 

NIEUW
voor de
docent

De 2e editie biedt:

 een apart tekst- en werkboek voor vmbo-kgt;
 een vernieuwd leerwerkboek voor vmbo-bk,   

 met veel nadruk op het heden als venster 
 om het verleden beter te begrijpen

 meer en uitgebreidere toetsen, cumulatief 
 en beter op niveau;

 meer opdrachten waarin vakvaardigheden   
 worden getoetst;

 meer opdrachten op basis van beeld- en 
 tekstbronnen;

 meer variatie in werkvormen;
 een gedegen voorbereiding op de Tweede 

 Fase;
 een nieuwe frisse en eigentijdse vormgeving;
 uitgebreide ondersteuning via toegankelijke  

 en innovatieve ICT met veel presentatie-
 mogelijkheden en handige hulpmiddelen.
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