
 

 

Lesbrief gedocumenteerd schrijven 

Vakken: geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde, maatschappijleer, CKV 

"Zijn mijnkoloniën monumenten?" 

In de lessen Nederlands is aandacht besteed aan het schrijven van en de structuur van een betoog. 

Inleiding 

Hierin wordt duidelijk gemaakt wat het onderwerp van de tekst is en welke aspecten van het 

onderwerp worden behandeld. 

Kern 

Hierin worden een of meer aspecten van het onderwerp behandeld. De kern van een tekst 

bestaat meestal uit een aantal blokken: voor elk aspect van het onderwerp of elke denkfase 

van het betoog een apart blok. 

Slot 

Een samenvatting of een conclusie. Zie ook ‘hoe schrijf ik een betoog’>> 

In de lessen geschiedenis is aandacht besteed aan Tijdvak 8, Tijd van Burgers en Stoommachines. De 

leerlingen zijn op de hoogte van de Industriële Revolutie, sociale problemen zoals huisvesting en 

migratie en groei van stedelijke centra. 

Het verdient aanbeveling de leerlingen tijdens de lessen over de Industriële Revolutie speciaal voor 

te bereiden op het thema huisvesting, eventueel aangevuld met het Engelse voorbeeld van het 

Garden City concept van Ebenezer Howard 

Indien mogelijk zouden leerlingen een excursie moeten maken naar mijnkoloniën als 

 Treebeek (Brunssum) 

 Leenhof (Landgraaf) (Tuinstad idee) 

 Beersdal (doc) 

 Hopel 

Verder zou onderzoek gedaan kunnen worden naar: 

 Architecten (Stuyt) 

 Lotharingse stijl 

De leerlingen mogen foto’s maken en downloaden van internet. Ook mogen ze onderdelen van 

informatie over het mijnbedrijf verzamelen en meenemen naar het computerlokaal waar ze binnen 2 

uur een betoog moeten kunnen schrijven over bovengenoemd thema. 

Beoordeling volgt op structuur, argumenten vóór en argumenten tegen. Eigen stellingname 

http://www.hoedoe.nl/werk-carriere/communicatie/hoe-schrijf-ik-een-betoog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard
http://www.limburgsemijnen.nl/Mijnwerkerswijk%20Treebeek%20te%20Brunssum/index.html
http://www.limburgsemijnen.nl/Mijnwerkerswijk%20Leenhof%20Heerlen/index.html
http://www.limburgsmuseum.nl/digitalevraagbaak/media/Documenten/heerlen-beersdal.doc
http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p40.html


Gedocumenteerd schrijven: (Word document) 
 
Op school moet je binnen 2 uur een individueel betoog schrijven. Je moet je documentatie –
zoals in de les is meegedeeld- van thuis meenemen. Dat kunnen boeken of tijdschriften zijn, 
maar ook opgeslagen documenten op een USB stick of ander medium.  

Dit opstel/betoog telt mee voor je cijfer praktische opdracht geschiedenis. 

Het thema is: "Zijn mijnkoloniën monumenten?"  

Het gaat om een betoog, dus om argumenten.  

-Maak een persoonlijke inleiding en neem de vraagstelling over. 

-verzamel argumenten, gebruik voorbeelden uit Internet, je eigen documentatie en de 
excursie. 

-Ga in op het monumentale karakter van mijnkoloniën, haal voorbeelden aan waardoor het 
tegendeel blijkt 

-Neem zelf een standpunt in en vat samen 

  



 


