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Toepasselijke lokale geschiedenis 
Voor basisscholen en voortgezet onderwijs 

Het is vaak lastig extra activiteiten of projecten met de leerlingen te doen naast het gewone 
onderwijsprogramma; er is altijd tijd tekort. Daarom biedt het Archief naast uitgebreide 
projecten ook materiaal aan dat ingebed kan worden in het vaststaande 
onderwijsprogramma (waaronder de canon en de 10 tijdvakken). Dit materiaal valt onder ons 
aanbod Toepasselijke Lokale Geschiedenis (TLG). Klik op de link om voorbeelden te zien van 
laagdrempelige en korte TLG-onderwerpen. 

Doel 
Eind februari 1952 werd ten noorden van de Wierweg, tussen Slootdorp en Wieringerwerf een 
Indiëvaarder gevonden. Het doel van TLG is niet ver van het onderwijsprogramma af te 
dwalen, maar juist om een nuttige, doelgerichte en afwisselende korte aanvulling op de 
verplichte lesstof te zijn. Binnen de algemene stof wordt op die manier ook kort de eigen 
leefomgeving behandeld. Tegelijkertijd is deze aanpak nuttig in het behalen van kerndoel 40 
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: 

'De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te 
vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen 
cultuurhistorische omgeving te betrekken.' 

De aanvulling kan bestaan uit foto’s, afbeeldingen en filmpjes van Alkmaarse voorbeelden 
van de te behandelen geschiedenis, maar kan ook relevante archiefstukken bevatten. Een 
combinatie geniet uiteraard onze voorkeur. 

 Aanpak en voordelen 
Per tijdvak kan stil worden gestaan bij lokale gevolgen van een gebeurtenis uit de grotere 
algemene Nederlandse geschiedenis. Wat is (bijvoorbeeld) nog in Alkmaar te vinden of te 
zien van een bepaalde periode? 

Deze aanpak heeft enkele voordelen: 

 Het behandelen van de geplande lesstof en kerndoelen zonder tijdverlies; 
 Regionale/lokale geschiedenis komt aan bod binnen het geschiedenisonderwijs; 
 Herkenning (van eigen omgeving) zorgt voor interesse in de algemene lesstof; 
 Concrete voorbeelden dragen bij aan betere beklijving van de algemene stof; 
 Context geven aan informatie dat ‘ver’ van de leerling afstaat (door in te zoomen op 

een kleiner gebied) zorgt voor beter begrip en dat die informatie beter blijft hangen. 

Tijdsbestek 
De duur van deze aanvulling kan naar wens en mogelijkheden variëren van korte delen, 
verspreid over meerdere themalessen, tot het reserveren van één apart lesuur voor de gehele 
relevante 'toepasselijke lokale geschiedenis' bij dat onderwerp. 


