
 

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 en theorie;
 veel cumulatieve toetsen;
 extra oefen- , instap-, kennis-, en toepassings-

  toetsen;
 webquests bij historisch denken.

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 Tweede Fase 
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.

Havo
 Handboek Historisch overzicht;
 Opdrachtenboek Historisch overzicht;
 Themakatern Rechtsstaat van de democratie;
 ICT: Geschiedeniswerkplaats havo online 

 (los verkrijgbare licentie voor € 6,95 per jaar);
 Docentenpakket (o.a. handleiding, toetsen, 

 antwoorden);
 Examentrainer met drie historische contexten 

 (verschijnt 2014).

M
AN

R: 7472

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 
Tweede Fase
2e editie

Vwo
 Handboek Historisch overzicht;
 Opdrachtenboek Historisch overzicht;
 Themakatern Rechtsstaat van de democratie;
 ICT: Geschiedeniswerkplaats vwo online 

 (los verkrijgbare licentie voor € 6, 95 per jaar);
 Docentenpakket (o.a. handleiding, toetsen, 

 antwoorden);
 Examentrainer met vier Historische contexten 

 (verschijnt 2014).

Arrangement
Geschiedeniswerkplaats Tweede Fase 2e editie is beschikbaar voor schooljaar 2013-2014.

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

 wintoetsen;
 antwoorden bij de boeken;
 de docentenhandleiding;
 extra lesmateriaal.

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

 materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, uitwisse- 
  len 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  

  voor een levendige voorstelling van de beelden en  
  lesstof uit de boeken.

Nieuw bij 
Geschiedeniswerkplaats 
Tweede Fase 2e editie

 vwo pittiger;
 havo ‘leerbaarder’;
 rubriek ‘Historisch denken’ in het 

 handboek;
 meer opdrachten ‘Historisch denken’  

 in het opdrachtenboek;
 betere kaarten in het handboek;
 uitgebreidere behandeling van de   

 laatste drie tijdvakken in het hand-  
 boek;

 betere digitale ondersteuning voor   
 de docent;

 cumulatieve toetsen.

“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.”

Nieuwsgierig? 
Vraag nu een 
beoordelings-

exemplaar 
aan!

Nieuw! De methodelicentie van 
Geschiedeniswerkplaats
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de methode-
licentie. Al het beschikbare papieren en digitale lesmate-
riaal, voor een vaste prijs per leerling per jaar. Altijd kun-
nen 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



Leerstof havo concreter - vwo lekker pittig
De 2e editie is geperfectioneerd op het gebied van 
maatwerk: u kunt uw havo- en vwo-leerlingen lesgeven 
op elk gewenst niveau.  

De vwo-editie biedt meer en diepgaander leerstof 
dan de havo-editie en sluit met de katernteksten 
‘Ter Discussie’ beter aan bij dit type leerling.

De havo-editie is meer gedidactiseerd en biedt per 
paragraaf een duidelijke opsomming van de belang-
rijkste hoofdzaken. De leerteksten zijn aangepast met 
behoud van het verhalende karakter en zijn daarom 
gemakkelijker te leren, samen te vatten en te ont-
houden. Zo is de havo-editie echt afgestemd op het 
niveau van de havo-leerling.

Nieuw! Examentrainer
Voor schooljaar 2014-2015 verschijnen aparte exa-
mentrainers voor havo en vwo, met drie historische 
contexten voor havo en vier historische contexten voor 
vwo. In deze examentrainers worden de definitieve 
specificaties over de nieuwe historische contexten 
volledig verwerkt.

Cumulatieve toetsen
De tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten zijn 
niet meer weg te denken uit het geschiedenisonder-
wijs en zijn als domein B een belangrijk onderdeel in 
het schriftelijk eindexamen. Willen leerlingen goed 
beslagen ten ijs komen en ook op latere leeftijd nog 
een beroep kunnen doen op het eigen historisch besef, 
dan vraagt dit om een goede doorlopende leerlijn in 
de methode. Daarom beschikt u met het docenten-
pakket over cumulatieve toetsvragen die zich vooral 
richten op de belangrijkste hoofdzaken van de ken-
merkende aspecten. 

U wilt uw leerlingen gedegen voorbereiden op het examen. 
De magie van uw prachtige vak overbrengen. Uw leerlingen 
inspireren en met hart en ziel lesgeven. Wij van Noordhoff 
Uitgevers helpen u daar graag bij. Met de nieuwe 2e editie 
van Geschiedeniswerkplaats. 

         
      ... met 
Geschiedenis-
werkplaats 
             2e editie
       
           De meest
 betrouwbare
       weg naar 
     het examen 

 geschiedenis! 

De grootste geschiedenismethode 
               in de Tweede Fase

Geschiedeniswerkplaats is de succesvolste geschiedenismethode in de 
Tweede Fase. Een complete methode met aparte edities voor havo en vwo 
en een doorlopende leerlijn van onderbouw tot en met de Tweede Fase. 
Door te kiezen voor Geschiedeniswerkplaats profiteert u van jarenlange 
ervaring op het gebied van geschiedenisonderwijs en examentraining.

Aanpassing examenprogramma 2015  
De nieuwe editie biedt evenals de eerste editie een uitstekende examen-
voorbereiding. Deze editie sluit met het hand- en opdrachtenboek 
Historisch overzicht naadloos aan op het examenprogramma in 2015. 

Verrassend nieuw en toch vertrouwd
Natuurlijk is het goede gebleven. Geschiedeniswerkplaats blijft een aan-
trekkelijke methode met een uitgebreid historisch overzicht en een hoog 
leerrendement. De hand- en opdrachtenboeken behandelen op chrono-
logische wijze het historisch overzicht, tien tijdvakken in tien hoofdstuk-
ken. De nieuwe editie is opvallend handig in gebruik en biedt veel extra’s 
en ondersteuning voor u als docent. Zo houdt u tijd over voor wat u het 
liefste doet: met plezier lesgeven aan gemotiveerde leerlingen.

Unieke journalistieke schrijfstijl
Gebleven zijn vanzelfsprekend ook de glasheldere structuur, de overzich-
telijke indeling en de boeiende journalistieke schrijfstijl. Unieke kenmer-
ken die Geschiedeniswerkplaats zo bijzonder maken! De indrukwekkende 
beelden en prachtige illustraties maken het geheel 
af en brengen de geschiedenis volledig tot leven. Innovatieve, eigentijdse ondersteuning

De 2e editie onderscheidt zich door de toegankelijke 
ICT. Deze biedt u fantastische mogelijkheden om uw 
lessen eigentijds vorm te geven. U kunt onder andere 
gebruikmaken van digitaal presentatiemateriaal met 
animaties, afbeeldingen, films en kaarten. Prachtig 
professioneel lesmateriaal voor inspirerende lessen!
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Havo Vwo

Vwo

Vwo

Meer aandacht voor Historisch 
denken
In de nieuwe editie is op veler verzoek Histo-
risch denken opgenomen in het handboek. 
Elk hoofdstuk behandelt telkens één aspect 
van het historisch denken, opklimmend in 
moeilijkheidsgraad. Daarnaast besteedt het 
handboek meer aandacht aan historische 
personen en zijn de kaarten verbeterd. 

De bijbehorende toepassingsopdrachten 
in de opdrachtenboeken zijn in aantal 
toegenomen en worden aangeboden op 
hoofdstuk- én op paragraafniveau. Via het 
speciale stappenplan in de opdrachten-
boeken worden uw leerlingen optimaal 
voorbereid op het CS-examen in 2015.
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