
TWEE VOOR TWAALF 
 HISTORISCHE CONTEXT  
HISTORISCHE CONTEXT (HAVO) ‘HET BRITSE RIJK, 1585-1900’ 
 
Twee voor Twaalf is een leuke, korte werkvorm, waarbij leerlingen de belangrijkste begrippen (uit een 

voorgaande les) nogmaals proberen te duiden. In de werkvorm is het aan de leerlingen om twaalf vragen te 

beantwoorden. De antwoorden vullen ze in in een zogeheten Filippine-puzzel. Van boven naar beneden ontstaat 

er zo een nieuw woord.  

De werkvorm Twee voor Twaalf laat leerlingen: 

- belangrijke begrippen herhalen (reproductie) 

- eigen antwoorden beargumenteren 

- meningen en argumenten van anderen wegen 

- activeren en enthousiasmeren 

 

Onderwerp Historische Context ‘Het Britse Rijk, 1585-1900’, met nadruk op de vraag: ‘Op welke 

manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)? 

Activiteit Leerlingen beantwoorden verschillende vragen waaruit begrippen voortkomen. Die 

begrippen vullen ze in in een puzzel waardoor er een nieuw woord ontstaat.  

Tijdsduur De werkvorm duurt 10 minuten, inclusief nabespreken 

Beginsituatie Niveau: bovenbouw havo 

In de klas is de eerste deelcontext van de Historische Context ‘het Britse Rijk, 1585-1900’ 

behandeld.  

Instrueren Wat: vandaag gaan we nog een keer naar de Engelse aanwezigheid in Noord-Amerika kijken 

Hoe: dit doen we door verschillende belangrijke begrippen (zie syllabus: alle begrippen 

komen letterlijk uit de syllabus) te herhalen en te begrijpen  

Waarom: met deze werkvorm leer je de belangrijkste begrippen.  

Uitvoeren Iedere leerling krijgt een invulblad. Laat de leerlingen in tweetallen samenwerken zodat ze 

met elkaar discussiëren 

Nabespreken Wat: welke begrippen zijn eruit gekomen? Welke begrippen vind je nog lastig? 

Hoe: praat met leerlingen over hun aanpak. Hoe hebben ze het gedaan? Waarom op die 

manier? 

Waarom: vraag aan de leerlingen wat ze in de les hebben geleerd? Wat was er anders aan 

deze manier van werken? 

Literatuurverwijzingen:  

- Havekes, H. (red.), Geschiedenis doordacht: Actief Historisch Denken 2 (Boxmeer, 2005). 

- Fisher, P. (red.), Thinking Through History (Londen, 2000). 

- Vries, J. de (red.), Actief Historisch Denken: Opdrachten voor activerend geschiedenisonderwijs 

(Boxmeer, 2004). 

Deze werkvorm is volledig tot stand gekomen om geschiedenisdocenten te inspireren activerende didactiek toe te passen in 

hun lessen. Mocht u van mening zijn dat in deze specifieke werkvorm content gebruikt is waarover u copyright beschikt, kunt 

u zich wenden tot de beheerder van de website.  

 

 

 

 

 

 



TWEE VOOR TWAALF 
 HISTORISCHE CONTEXT  
HISTORISCHE CONTEXT (HAVO) ‘HET BRITSE RIJK, 1585-1900’ 
 
Een letter van ieder antwoord op onderstaande twaalf vragen vormen samen een woord. Dit woord heeft 

betrekking op het eerste deel van de Historische Context ‘Het Britse Rijk, 1585-1900’. 

1. In de zuidelijke staten van Noord-Amerika werden koloniën gesticht. Hoe heetten deze koloniën? 

2. Met de inname van grote delen van Noord-Amerika, werd het gebied ondergeschikt aan Groot-

Brittannië. Het werd onderdeel van het rijk van Groot-Brittannië. Hoe noemen we dit? 

3. Groot-Brittannië slaagde erin om naast Noord-Amerika nog meer gebieden in Amerika te koloniseren. 

Welk gebied was dat, naast Jamaica? 

4. De Amerikaanse kolonisten moesten veel belasting betalen aan de Engelse koning, maar wilden daar 

wel iets voor terug. Wat? 

5. Het waren de Pilgrim Fathers die vanwege hun geloof besloten in Groot-Brittannië te verlaten en naar 

de Nieuwe Wereld te emigreren. Welk geloof hadden de Pilgrim Fathers? 

6. In de negentiende eeuw groeide de onvrede over het bestaan van de slavernij. Hoe heette de beweging, 

ontstaan in Engeland en vooral succesvol in de noordelijke staten van de Verenigde Staten, tegen de 

slavernij? 

7. Nieuwe ideeën over politiek, zoals de trias politica, werden geïntroduceerd door aanhangers van deze 

stroming waarin rationalisme centraal staat. Hoe heet deze stroming? 

8. Hoe noemen we de handel die plaatsvond tussen Europa, Afrika en de Nieuwe Wereld? 

9. Met de Verlichting ontstaat ook het idee dat (een deel van) de bevolking inspraak in de politiek moet 

hebben. Hoe noemen we dit? 

10. Het jaar 1776 was erg belangrijk voor de Amerikaanse kolonisten. Wat werd er dit jaar uitgeroepen? 

11. De Engelsen verkenden aan het einde van de vijftiende eeuw Noord-Amerika als mogelijke uitvalsbasis 

in de strijd met een ander Europees land. Welk land? 

12. In Groot-Brittannië werd er een bedrijf opgericht dat het monopolie kreeg over de trans-Atlantische 

slavenhandel. Welk woord hoor op de stippellijn? ….. African Company 

 

 

 



Antwoorden (niet printen): 

1. Plantages 

2. Kolonialisme 

3. Barbados 

4. Vertegenwoordiging 

5. Protestantisme 

6. Abolitionisme 

7. Verlichting 

8. Driehoekshandel 

9. Volkssoevereiniteit 

10. Onafhankelijkheid 

11. Spanje 

12. Royal 

Antwoord: slavenhandel 

 

 


