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NWT 8M3 gs VG SO1 -  H1 1.1 en 1.2 
Industriële samenleving in 
Nederland

1 Nee 30 min periode 1 Module 1 
GS/K/1, SE 
GS/K/2, SE 
GS/K/3, CE 
GS/K/5, CE 
GS/K/6, SE

Schriftelijke 
overhoring

Theoretisch 1.1 Je weet welke invloed de spoorlijnen hadden op de 
reisafstanden, je kunt uitleggen wat de industrialisatie 
betekende voor de diensten en landbouw, je kent de 
oorzaken van de groeiende industire en diensten, je weet 
wat de gevolgen van de groeiende industrie en diensten 
waren. 1.2 je begrijpt waarom Nl aan het begin van de 
20ste eeuw belangrijk was in de wereldeconomie, je kunt 
uitleggen waardoor de economie groeide, je kent de 
gevolgen van de economische wereldcrisis voor de 
Nederlandse samenleving  

NWT 8M3 gs VG PW - H1  1.1 t/m 1.3 
Industriële samenleving in 
Nederland

2 Ja 45 min periode 1 module 1 
GS/K/ 1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/5 CE 
GS/K/6 SE

Toets Theoretisch idem 1.1 en 1.2, 1.3 je weet hoe de Nl economie zich 
ontwikkelde na WO 2, je kunt  aangeven welke invloed 
de economie had op de samenleving, je begrijpt de 
gevolgen van de automatisering en globalisering waren 
voor de economie en samenleving

NWT 8M3 gs VG SO1 - H2 Sociale zekerheid 
in Nederland

1 Nee 30 min periode 1 module 2 
GS /K/1 SE 
GS/K /2 SE 
GS/K /3 CE  
GS/K /5 CE 
GS/K/7 SE

Schriftelijke 
overhoring

Theoretisch 2.1 je kunt uitleggen hoe arme Nederlanders leefden en 
werkten in de 19de eeuw, je weet uit
welke armenzorg er bestond, je kun t uitleggen
hoe de overheid met sociale wetten ging zorgen voor 
sociale zekerheid.
2.2 je weet hoe de sociale zekerheid werd uitgebreid 
vanaf 1900, je kunt uitleggen wat de gevolgen waren van 
de economische wereldcrisis en de Tweede Wereldoorlog 
voor de sociale zekerheid

NWT 8M3 gs VG PW -  H2  2.1 t/m 2.3 
Sociale zekerheid in 
Nederland

2 Ja 45 min periode 1 Module 2 
GS/K/1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/5 SE 
GS/K/7 SE 
GS/V/4 CE

Toets Theoretisch idem 2.1 en 2.2, 2.3 je weet hoe de economie zich 
ontwikkelde na 1945, hoe de verzorgingsstaat werd 
opgebouwd
en waarom de verzorgingsstaat werd herzien



NWT 8M3 gs VG SO1 - H4  4.1 en 4.2 De 
tweede Wereldoorlog

1 Nee 30 min periode 2 Module 4 
GS/K/1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/10 CE

Schriftelijke 
overhoring

Theoretisch 4.1 je weet hoe Duitsland een groot deel van Europa 
veroverde, je begrijpt hoe Duitsland de oorlog verloor, je 
hebt inzicht in hoe de oorlog in Azie verliep, je weet hoe 
andere werelddelen betrokken waren bij de oorlog. 4.2 je 
hoe het leven van burgers werd beïnvloed door 
oorlogsgeweld en
hoe het leven van burgers was in het westen van 
Nederland in de winter van 1944

NWT 8M3 gs VG PW - H4  4.1 t/m 4.3 De 
Tweede Wereldoorlog

2 Ja 45 min periode 2 Module 4 
GS/K/1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/10 CE

Toets Theoretisch idem 4.1 en 4.2, 4.3 Je weet wat de positie van de joden 
was in de tijd voor de oorlog
Je kunt beschrijven hoe het antisemitisme in nazi Dtls 
groeide
Je weet hoe de nazi’s in Nl joden vervolgden tijdens WO2

NWT 8M3 gs VG SO1 - H5 5.1 en 5.2 De 
Koude Oorlog

1 Nee 30 min periode 2 Module 
GS/K/1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/9  SE

Schriftelijke 
overhoring

Theoretisch 5.1 je weet hoe Groot-Brittannie, VS en SU 
samenwerkten tijdens wo 2, je begrijpt waarom de VS en 
de SU na deze oorlog vijanden werden, je kunt uitleggen 
hoe twee blokken van landen tegenover elkaar kwamen 
te staan, je weet hoe Duitsland werd verdeeld. 5.2 je 
kunt aangeven hoe het communisme werd verspreid in 
het oostblok, hoe kapitalsime en de democratie werden 
versterkt in de westerse landen in Europa, je kunt 
uitleggen hoe de verschillen  tussen Oost en West Berlijn 
groter werden

NWT 8M3 gs VG PW - H5 5.1 t/m 5.3 De 
Koude Oorlog

2 Nee 45 min periode 2 Module 
GS/K/1 SE 
GS/K/2 SE 
GS/K/3 CE 
GS/K/9 SE

Toets Theoretisch idem 5.1 en 5.2, 5.3 je kunt uitleggen waarom de 
wapenwedloop de kans op een atoombom vergrootte, je 
kunt aangeven hoe tijden van spanning en ontspanining 
elkaar afwisselden, je weet hoe de Koude Oorlog 
eindigde



NWT 8M3 gs VG LOB opdracht 
beroepenspel

0 45 min periode 2 Module 5 
GS/K1 SE 
GS/K/2 SE

Praktisch je hebt kennis gemaakt met verschillende beroepen door 
de eeuwen heen.


	2122_8M3_gs

