
De verschillen in schema 

 

Verschillen in de structuur van de oude en de nieuwe syllabus 

 

Oud  Staatsinrichting 

        

  Europa en de wereld Nederland Personen 

    Elementen uit het dagelijks leven   

  Voor alle perioden de 

staatkundige kaart 

    

  Startpunt 1900     

1900-1914  Nederland (1900-1914) x 

1914-1918 W.O.I  W.O.I  x 

1918-1939 Interbellum/herstel en crisis  Interbellum/herstel en crisis  x 

1913-1945 W.O.II W.O.II x 

1945-1989 Europa en de wereld Europa en de wereld x 

vanaf 1990 Een nieuwe wereldorde Een nieuwe wereldorde x 

  Verrijking 

1917-1941 Russische Revolutie   x 

1942-1949 Gevolgen van het nationalisme 

in Indonesië 

  x 

1945-1979 Israël en Palestina   x 

 

 

Nieuw  Europa en de wereld Nederland Jaartallen/Personen 

    Geschiedenis Staatsinrichting   

      Introductie   

1848-1914   x x x 

1914-1918 x x x x 

1918-1939 x x x x 

1939-1945 x x x x 

1945-1989 x x x x 

na 1989 x x x x 

 

  



Verschillen in inhoud van de oude en nieuwe syllabus 

 

GL/TL Niet meer in de nieuwe syllabus   Nieuw in de nieuwe syllabus 

Algemeen Elementen uit het dagelijks leven in de 

verschillende periodes. 

    

Staatsinrichting Eindterm 5 (over rechtspraak).     

1848-1914 Enkele begrippen: formatie, regeerakkoord, 

handtekeningen, publicatie. 

  Gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

Nederland als context voor staatkundige 

ontwikkelingen. 

W.O. I     dodendraad 

Interbellum     Enkele gebeurtenissen in de jaren twintig in 

Duitsland. 

    Enkele gebeurtenissen in de buitenlandse 

politiek van Duitsland in de jaren dertig. 

W.O.II     Een enkele gebeurtenis in W.O.II 

1945-1989     Enkele gebeurtenissen tijdens de Koude 

Oorlog. 

Kritiek op gezagsdragers en de oliecrisis 

(1973). 

  Een enkele ontwikkeling in Nederland in 

deze periode.  

Vanaf 1990 Europese grondwet.   Een enkel begrip uit deze periode. 

Verrijkingsdelen 

 

De volgende aspecten van het onderdeel 

Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie 

(1942-1949): 

 

• houding Japan en nationalisten ten 

opzichte van elkaar en van Nederland(ers) 

tijdens Tweede Wereldoorlog  

• verschillen in toekomstvisie van de 

Nederlandse regering (Verenigde Staten van 

Indonesië als federale staat in een unie met 

Nederland) en van de Indonesische 

nationalisten (Republiek Indonesië als 

onafhankelijke eenheidsstaat) 

• het Indonesisch- Nederlands conflict 1945-

1949 

• nationalistische beweging en vrijheidsstrijd/  

• aanwezigheid Nederlandse dienstplichtige 

militairen 

    



Het hele verrijkingsdeel 'De brandhaard 

Israël/Palestina (1945-1979).

 
  



 

KB Niet meer in de nieuwe syllabus   Nieuw in de nieuwe syllabus 

 

Algemeen Elementen uit het dagelijks leven in de 

verschillende periodes. 

    

Staatsinrichting Eindterm 5 (over rechtspraak)     

1848-1914 Enkele begrippen: formatie, regeerakkoord    Gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

Nederland als context voor staatkundige 

ontwikkelingen. 

W.O. I     Een enkel begrip m.b.t. Nederland tijdens 

W.O.I. 

Interbellum       

W.O.II     Een enkele gebeurtenis in W.O.II 

1945-1989     Enkele gebeurtenissen tijdens de Koude 

Oorlog. 

Kritiek op gezagsdragers en de oliecrisis 

(1973) 

  Een enkele ontwikkeling in Nederland in deze 

periode.  

Vanaf 1990  Europese grondwet     

 

BB Niet meer in de nieuwe syllabus   Nieuw in de nieuwe syllabus 

Algemeen Elementen uit het dagelijks leven in de 

verschillende periodes. 

    

Staatsinrichting Eindterm 5 (over rechtspraak).     

1848-1914 Enkele begrippen: formatie, regeerakkoord.   Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

Nederland als context voor staatkundige 

ontwikkelingen. 

W.O. I     Een enkel begrip m.b.t. Nederland tijdens 

W.O.I. 

Interbellum     Een enkele begrip m.b.t. Nederland tijdens de 

crisis. 

W.O.II     Een enkele gebeurtenis in W.O.II. 

1945-1989     Een enkele gebeurtenis tijdens de Koude 

Oorlog. 

    Een enkele ontwikkeling in Nederland in deze 

periode.  

Vanaf 1990     Een enkel begrip uit deze periode. 

 


