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Wat  ga  je  doen?  

In  deze  opdracht  ontdek  je  wat  de  geschiedenis  canon  (met  de  klemtoon  op  ‘ca’)  precies  inhoudt.  
Vervolgens  ga  je  op  zoek  naar  onderwerpen  uit  de  geschiedenis  die  jou  aanspreken.  Ook  bekijk  je  
wat  er  in  jouw  omgeving  te  vinden  is  met  betrekking  tot  de  Nederlandse  geschiedenis.  Tenslotte  test  
je  je  kennis  met  een  quiz.    

Wat  je  lever  je  in?  

•   3  gekozen  onderwerpen  uit  canon  met  beschrijving  en  eigen  mening  
•   Overzicht  van  gebeurtenissen  'vandaag'  en  op  je  verjaardag  
•   3  gekozen  onderwerpen  uit  regiocanon  met  beschrijving  en  mening  

Bronnen:  

http://www.entoen.nu/  
https://www.entoen.nu/nl/page/363/canon-‐kalender    
https://www.entoen.nu/nl/regiocanons  

De  opdrachten:  

1.   Informatie  

Wat  is  een  canon?  
Het  woord  'canon'  (met  de  klemtoon  op  de  eerste  lettergreep:  de  cánon)  heeft  verschil lende  
betekenissen.  Van  Dales  woordenboek  noemt  als  eerste  betekenis  'regel,  richtsnoer,  maatstaf',  
en  in  die  zin  is  het  hier  bedoeld:  het  richtsnoer  van  kennis  over  onze  cultuur  en  geschiedenis  
die  we  aan  nieuwe  generaties  en  nieuwe  inwoners  wil len  meegeven.  Goudgerand,  maar  niet  
alti jd  zonovergoten.  

Wat  is  de  canon  van  Nederland?  
In  2007  heeft  de  commissie  Van  Oostrom  op  verzoek  van  het  ministerie  van  OCW  een  culturele  
en  historische  canon  gepresenteerd  die  in  de  eerste  plaats  bedoeld  is  voor  het  onderwijs.  De  
canon  van  Nederland  -  die  op  deze  site  te  vinden  is  -  telt  50  vensters:  belangrijke  personen,  
creaties  en  gebeurtenissen  die  samen  laten  zien  hoe  Nederland  zich  ontwikkeld  heeft  tot  het  
land  waarin  we  nu  leven.    

Waarom  is  er  een  canon  samengesteld?  

De  canoncommissie  is  in  2005  ingesteld  omdat  
de  Onderwijsraad  had  gezegd  dat  er  in  het  
onderwijs  een  tekort  was  aan  "aandacht  voor  de  
'canon'  als  uit ing  van  onze  culturele  identiteit",  
terwij l  er  vandaag  de  dag  juist  behoefte  is  aan  
onderhoud  van  het  collectief  geheugen.  De  
overwegingen  om  tot  een  canon  in  vijft ig  
vensters  te  komen,  heeft  de  canoncommissie  
beschreven  in  haar  rapport  entoen.nu  -  de  
canon  van  Nederland,  te  bestellen  of  te  
downloaden  via  deze  site.  
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2.   Onderwerpen  uit  de  geschiedenis  
  
Ga  naar  de  website  http://www.entoen.nu/.  Kies,  verspreid  over  de  lijn,  drie  onderwerpen  die  jou  
aanspreken.  Door  de  afbeelding  aan  te  klikken  kom  je  op  een  pagina  met  informatie  over  het  
onderwerp.  

a.   Vertel  in  eigen  woorden  wat  de  onderwerpen  die  je  hebt  gekozen  inhouden.  
b.   Vertel  waarom  deze  onderwerpen  jou  interesseren.    

  
3.   Canonkalender  
  
Ga  naar  https://www.entoen.nu/nl/page/363/canon-‐kalender  .    

a.   Wat  is  er  vandaag  gebeurd  in  de  geschiedenis?  Beschrijf  de  gebeurtenissen  in  eigen  
woorden.    

b.   Welke  gebeurtenissen  uit  de  geschiedenis  hebben  plaatsgevonden  op  jouw  verjaardag?  Wist  
je  dat?  
  

4.   Regiocanon  
  

Kijk  op  https://www.entoen.nu/nl/regiocanons.  Klik  op  de  provincie  waar  jij  woont.  Kies  via  de  tegels  
of  de  kaart  een  canon  uit  jouw  regio.  Kies,  verspreid  over  de  lijn,  drie  onderwerpen  die  jou  
aanspreken.  Door  de  afbeelding  aan  te  klikken  kom  je  op  een  pagina  met  informatie  over  het  
onderwerp.  

a.   Vertel  in  eigen  woorden  wat  de  onderwerpen  die  je  hebt  gekozen  inhouden.  
b.   Vertel  waarom  deze  onderwerpen  jou  interesseren.  

  


