VERBODEN TE ZEGGEN
DE VERLICHTING
Historische feiten worden door leerlingen vaak afzonderlijk en zonder betekenis uit het hoofd
geleerd. Om historisch inzicht te krijgen is het zaak om termen, personen, conflicten en plaatsen
enerzijds een operationeel karakter te geven en anderzijds de samenhang ertussen duidelijk te
maken. Dat kan je heel goed doen met de werkvorm ‘Verboden te zeggen’. Hierin poogt een leerling
een begrip uit te leggen aan een andere leerling zonder dat begrip zelf en vijf of zes andere verboden
woorden te gebruiken. Zo wordt van de leerling verwacht om outside the box te denken om
begrippen te uit te leggen.
‘Verboden te zeggen’ laat leerlingen:
- begrippen zelf definiëren
- begrippen met elkaar in samenhang te brengen
- begrippen in hun geheugen verankeren
Onderwerp
De Verlichting
Activiteit
Leerlingen leggen begrippen uit aan medeleerlingen zonder die begrippen te
gebruiken of andere verboden woorden te noemen
Tijdsduur
De werkvorm duurt 15 minuten
Beginsituatie Niveau: bovenbouw havo/vwo
In de klas is er aandacht geweest voor Verlichting
Instrueren
Wat: vandaag gaan jullie elkaars kennis van een aantal gebeurtenissen testen door
middel van de werkvorm ‘verboden te zeggen’
Hoe: ieder tweetal heeft een eigen versie met begrippen gekregen. Je moet om en
om een begrip uitleggen aan de ander, maar je mag de woorden die erbij staan
niet gebruiken. De ander moet het begrip raden.
Waarom: deze werkvorm laat je actief over de gekozen begrippen nadenken,
waardoor je ze gemakkelijker en beter kunt onthouden.
Uitvoeren
Leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en leggen om en om de begrippen aan
elkaar uit.
Nabespreken Wat: welke begrippen zijn aan de orde gekomen? Welke begrippen zou je er nog
bij kunnen verzinnen?
Hoe: hoe hebben jullie het aangepakt? Wat deed je waardoor je het begrip toch
aan de ander uit kon leggen zonder de verboden woorden te gebruiken?
Waarom: waarom draagt dit bij aan een beter begrip van de gekozen begrippen?
Waarom niet gewoon de begrippen uit het hoofd leren?
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VERBODEN TE ZEGGEN
DE VERLICHTING
Versie 1
Deze werkvorm doe je in tweetallen. Allebei krijgen jullie enkele begrippen die je aan de ander moet
omschrijven. Tijdens het beschrijven van deze begrippen mag je het begrip zelf en enkele
kernwoorden niet gebruiken. Lukt het je om het begrip duidelijk genoeg te omschrijven zodat de
ander het begrip kan raden, dan is de ander aan de beurt. Diegene met de meeste punten heeft
uiteindelijk gewonnen.
Wetenschappelijke revolutie

1. Onderzoek
2. Ratio
3. Experimenteren
4. Galileo Galilei
5. Verlichting
6. Isaac Newton

Rousseau
1. Sociale verhoudingen
2. Democratie
3. Verlichting
4. Filosoof
5. John Locke/Voltaire
6. Frankrijk

Trias Politica
1. Driemachtenleer
2. Montesquieu
3. Verlichting
4. Uitvoerende macht
5. Wetgevende macht
6. Rechtssprekende macht

Lodewijk XVI
1. Frankrijk
2. Absolutisme
3. Koning
4. Droit Divin
5. Lodewijk XIV/
Zonnekoning
6. Vorst

Verlicht absolutisme
1. Frederik II van Pruisen
2. Catharina van Oostenrijk
3. Verlichting
4. Absolutisme
5. Wetenschap/kunst
6. Alles voor het volk, maar
niets door het volk

Encyclopédie
1. Diderot
2. D’Alembert
3. Frankrijk
4. Verlichting
5. Kennis
6. Boeken

VERBODEN TE ZEGGEN
DE VERLICHTING
Versie 2
Deze werkvorm doe je in tweetallen. Allebei krijgen jullie enkele begrippen die je aan de ander moet
omschrijven. Tijdens het beschrijven van deze begrippen mag je het begrip zelf en enkele
kernwoorden niet gebruiken. Lukt het je om het begrip duidelijk genoeg te omschrijven zodat de
ander het begrip kan raden, dan is de ander aan de beurt. Diegene met de meeste punten heeft
uiteindelijk gewonnen.

Ancien Régime
1. Oude orde
2. Frankrijk
3. Standensamenleving
4. Absolutisme
5. Lodewijk XVI
6. Belasting

John Locke
1. Engeland
2. Filosoof
3. Droit Divin
4. Vorsten/koningen
5. Macht van het volk
6. Verlichting

Voltaire
1. Verlichting
2. Frederik II van Pruisen
3. Deïsme
4. Gewetensvrijheid
5. Religieus fanatisme
6. Filosoof

Adam Smith
1. Economie
2. Eigen belang
3. Liberalisme
4. Uitbuiten
5. Verlichting
6. Wealth of Nations

Verlichting
1. Denkstroom
2. Durf te denken
3. Ratio/rede
4. Immanuel Kant
5. Periode, 1750
6. Voltaire, Rousseau

Salon
1. Verlichting
2. Frankrijk
3. Vrouwen
4. Filosofen
5. Praten/discussiëren
6. Ratio/rede

