
 
 

 

LESMATERIAAL BIJ www.reformatieenonderwijsnu.nl 

 

De invloed van reformatie en contrareformatie op cultuur en maatschappij 

 

Praktische Opdracht (vakoverstijgend, in het kader van internationale uitwisseling) 

Frits Fraanje en Nanke van der Velde - Heerenlanden College, Leerdam - 4 vwo tto 

 

Doe onderzoek naar de invloed van reformatie en contrareformatie op cultuur 
en maatschappij in de diverse landen van (West-)Europa. Presenteer de 
resultaten met digitale hulpmiddelen. 

 

> West-Europa heeft een cultuur met joods-christelijke wortels. In ons werelddeel 
heeft ook de democratie een lange traditie, zij het met behoorlijke verschillen tussen 
diverse landen. Hoe is dat zo ontstaan en heeft zich dat ontwikkeld? Waar komt die 
typisch Nederlandse (?) overlegcultuur van inspraak, medezeggenschap en 
eindeloos polderen eigenlijk vandaan? En waarom staan Nederlanders bekend als 
erg direct en tegelijk betweterig tegenover andere culturen met andere normen en 
waarden? Hoe is de ontwikkeling in Duitsland en andere buurlanden gegaan? Hoe 
ontwikkelde zich de kunst in Europa? 

> Gebruik de website www.reformatieenonderwijsnu.nl als eerste bron. 

De teksten daarvan zijn kort en bondig en de site is zeer duidelijk gestructureerd. Via 
de verwijzingen naar de bronnen vind je snel ook Engelstalig en Duitstalig materiaal 
(bijv. Wikipedia). Er zijn uiteraard veel meer bronnen te vinden, zoals deze:  

http://www.luther2017.de/en/reformation/and-society/emancipation-freedom 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_in_the_Protestant_Reformation_and_Counter-
Reformation 

http://www.refo500.nl/en/news/6  

http://schools500reformation.net/tools/links/ 

http://www.rd.nl/kerk-religie/reformatie-stimuleerde-onderwijs-1.218311 



 

 

> Werkwijze: 

- Vorm groepjes van 3 of 4 leerlingen. 

- Ieder groepje kiest  in onderling overleg minimaal 4 personen en 4 plaatsen of 
dingen uit verschillende steden in Europa (klik op de kaartjes op de website 
www.reformatieenonderwijsnu.nl). 

- Formuleer de hoofdvraag en enkele deelvragen van je onderzoek, en eventueel 
een hypothese. Vermeld alle bronnen die je gebruikt. Na het onderzoek trek je je 
conclusies. 

- Verdeel de taken binnen het groepje, houd een logboek bij van je activiteiten per 
persoon, en evalueer die (wat ging goed, wat niet). 

- Bereid per groepje een presentatie van 15 of 20 minuten voor, waarbij alle 
groepsleden 5 minuten per persoon aan het woord komen. 

- Presenteren: Je tekst voorlezen is niet voldoende. Bovendien wordt gelet op 
duidelijkheid (rustig, luid genoeg en duidelijk spreken) en de interactie met het 
publiek. Kijk de luisteraars aan en zorg dat ze je verstaan en begrijpen. Als je het 
smartboard gebruikt om iets te laten zien, moet dat inhoudelijk iets toevoegen aan 
wat je zegt. Niet voorlezen, maar vertellen dus! 

- Lever de digitale presentatie en het logboek (met bronvermelding en evaluatie) in 
en bewaar deze ook zelf in je portfolio. 


