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1 Beginsituatie
In de tweede graad waren de ideeëngeschiedenis en zelfstandige oordeelsvorming de grote
aandachtspunten. Om kans op slagen te hebben in de derde graad wordt verwacht dat de
leerlingen begrip hebben van de tijdvakken en de ze de tijdperken op de tijdlijn kunnen
situeren. Ze hebben de basis van het omgaan met historische bronnen geleerd en ze hebben
leren werken met historische kaarten. Verder wordt verwacht dat de leerlingen respect
opbrengen voor andere volkeren en tijden.
Tevens wordt van de leerlingen verwacht dat zij tot op zekere hoogte een parate voorkennis
hebben van de historische periodes die in de eerste en tweede graad werden behandeld. Wat
vereist wordt, is in mindere mate ‘kennis’ van bepaalde historische periodes, maar eerder de
vaardigheid om historische verhalen en biografieën te begrijpen en belangstelling op te
brengen voor andere culturen en tijden.
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2 Doelstellingen
2.1 Visie op het vak Geschiedenis
2.1.1

Uitgangspunten, historische dimensies en categorieën

Het doel van het vak geschiedenis is, naast de andere aangeboden vakken, de jongeren helpen
en ondersteunen in hun ontwikkeling als individu. Kennis en inzicht in geschiedenis kan hen
helpen om tot het besef te komen van hun unieke totaliteit en verantwoordelijkheid en om
deze te aanvaarden en later tot een constructief maatschappelijk handelen te komen. Daarnaast
zijn de ontwikkeling van historisch besef, culturele vorming, verdere identiteitsvorming en
vorming tot sociale weerbaarheid uiteraard fundamentele bijdragen.
Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Inzicht hierin wordt
beschouwd als 'historisch besef'. Binnen de Steinerpedagogie wordt ernaar gestreefd om
vanuit de historische fenomenen zelf een zo volledig, exact feitelijk maar sprekend mogelijk
waarnemingsbeeld neer te zetten. Daarbij wordt ingespeeld op het belevingsniveau van de
jongeren, dat verschillend is van leerjaar tot graad. Het denken oefent zich en wordt
opgebouwd via deze waarneming en het progressief leren ordenen ervan, waarbij een
basispakket aan parate kennis onontbeerlijk is, om überhaupt tot denken te kunnen komen. In
verband met dit historisch besef wordt in de Steinerscholen, naast inzicht in de principes van
temporaliteit en causaliteit (continuïteit) ook veel aandacht besteed aan het principe van
discontinuïteit: onverwachte impulsen van bewust, doelgericht en in vrijheid menselijk
individueel of collectief handelen en invloeden van de natuur kunnen de geschiedenis abrupt
een andere wending geven.
Geschiedenis heeft als algemeen studiedomein de diverse aspecten van de interpersoonlijke
relaties; dit resulteert in haar socialiteitdimensie. In verband met het besef van sociaalzijn
staat de verwerving van inzicht in de gevoelens, gedachten, motieven en handelingen die
verschillende vormen van sociaal zijn oproepen en verwerkelijken, voorop. De dimensie
socialiteit kan worden ingevuld via de categorieën: maatschappelijke gebeurtenissen, relaties
en verhoudingen, processen en structuren. De verschillende maatschappelijke domeinen,
waarin de dimensie socialiteit kan worden gesitueerd, zijn: het sociaal-economische, het
demografische, het politieke, het juridische, het militaire, het sociaal-culturele, het
levensbeschouwelijke, het ecologische en het technologische.
De dimensie tijd wordt binnen opgebouwd via een aantal categorieën, waaronder: opvolging
in de tijd (eerder-later), duur (lang-kort), tempo (snel-langzaam), ritme, periodiciteit,
langzame verandering-breuk, evolutie-revolutie, diachronie-synchronie, vooruitgangstagnatie. Deze worden ontwikkeld vanuit de concrete historische werkelijkheid, via het
vergelijken van historische fenomenen: het ontdekken van gelijkenissen, gemeenschappelijke
elementen, van verschillen en van wezenlijke karakteristieken.
Onder de categorieën van de historische ruimte, als plaatsbepaling van historische gegevens,
kunnen worden vermeld: lokalisatie (o.a. continentaal en maritiem); schaal (plaatselijk,
regionaal, continentaal, mundiaal); afstand (uitgestrekt-beperkt, ver-dichtbij); ruraal, stedelijk,
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ongerept; gesloten (op zichzelf) - open (in wisselwerking met); centraal georiënteerd,
evenwichtig gespreid of naar de periferie toe.
2.1.2

Symptomatologische benadering

De meeste historici zien de geschiedenis als een breed net van causaliteiten. De geschiedenis
verschijnt dan als een continue ontwikkeling die zich, ondanks sprongen en dialectische
pendelbewegingen, rechtlijnig beweegt. Het huidige ontwikkelt zich steeds uit het
voorgaande. Daar tegenover stelt Rudolf Steiner de openheid, de discontinuïteit van de
geschiedenis1. Hij gaat uit van de idee van de vrijheid. Als men aanneemt dat de mens een vrij
wezen is, dat in staat is keuzes te maken en er de verantwoordelijkheid voor te dragen, wordt
de causaliteit onderbroken. Vanuit de vrijheid van handelen zullen telkens onverwachte
impulsen in de geschiedenis ingrijpen. Naast de eenduidige oorzaken en gevolgen is er sprake
van de invloed van het menselijk bewustzijn. Dit onderbreekt voortdurend wat op de mens
afkomt. Door deze onderbrekingen verliezen situaties en feiten hun eenduidigheid.
Afhankelijk van de aanleg en denkwijze vat elke mens eenzelfde situatie anders op. Het zijn
deze grondgedachten die in de tweede en derde graad van de Steinerscholen in de
geschiedenislessen worden meegegeven.
Als een vernieuwing in de historische methode introduceerde Rudolf Steiner een
symptomatologische benadering2. Deze methodische verdieping leidt tot twee basisinzichten.
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