
Big History 
Vaardigheden, verbanden en verrijking voor je biologieles



Constance van Hall & Joris 
Burmeister

• A. Roland Holst College, Hilversum



Vandaag 
 • Big History & Biologie: een ideale combi


• Uitleg BHP


• Praktische voorbeelden: 
Course website 
Investigations 
Little Big History



https://www.youtube.com/watch?v=yPe6zjeccjs  

https://www.youtube.com/watch?v=yPe6zjeccjs






Waarom Big History?

• ‘Bildung’


• Kennismaking met diverse 
wetenschappen! 


• Connecties tussen verschillende 
onderwerpen, tijden, denkers, studies


• Betere voorbereiding op universiteit!


• Kritisch denken, eigen onderzoek, 
academisch schrijven, Engels



Voorbeeld: “Great thinkers”





• Griekse mythologie


• Uit Chaos (‘nothingness’) Gaia, moeder 
èn echtgenoot van Uranus


• Zeus (later bij Romeinen: Jupiter): zoon 
van een titaan,  broer van Poseidon en 
Hades; getrouwd met Hera


• Andere goden oa: Ares (Latijn: Mars), 
Athene (Minerva), Aphrodite (Venus), 
Eros (Cupido)

Voorbeeld: Origin story



Voorbeeld: meer zien



Vaardigheden versterken

• Interdisciplinaire invalshoek


• Wellicht kan Big History perspectief 
helpen? 


• Drempels, scale-switching


• ‘Key concepts’: complexity, goldilocks 
conditions, energy, claim testers 
 
 
 
 



Course website

• school.bighistoryproject.com


• Docenten-account met zeer veel 
mogelijkheden!


• Een kleine demonstratie…

http://school.bighistoryproject.com


Vaardigheden bij BHP

• Claimtesters


• Scale switching


• Causes & consequences (nieuw)


• Ingredienten, goldilocks-conditions, emergente 
eigenschappen



Claim testers



Claimtesters bij Big 
History

• Claimtesters: 
1) evidence 
2) logic 
3) authority 
4) intuition


• Verzin een uitspraak


• Pas alle vier toe!



Switching scales



8 drempels

• Increasing complexity


• Gebeurtenis schept nieuwe 
mogelijkheden


• Goldilocks conditions: precieze juiste 
omstandigheden!



Complexiteit

• Wanneer is iets complexer dan iets 
anders? 
1. Verschillende ingrediënten 
2. Precieze opeenvolging 
3. Emergente eigenschappen 





Big History perspectief

• Drempels


• Scale switching


• Ingredients, goldilocks conditions, 
complexity


• Claimtesters



Ter inspiratie!

• Course website: bron van materialen!


• Yammer


• Wat voorbeelden: Investigations, Little 
Big History opdracht



Investigations

• Stap voor stap leren schrijven van een 
paper


• Vanuit een ‘driving question’


• Mooie voorbereiding op PWS


• Kan worden nagekeken door Amerika ;)



Little Big History
• Kies een onderwerp dat je interessant 

vindt.


• Breng dit onderwerp in verband met 
aspecten van alle colleges of thresholds.


• Kies de meest veelbelovende verbanden 
en werk deze verder uit.


• Schrijf een little big history door de 
verbanden te combineren en een 
inleiding en conclusie toe te voegen.



LBH-oefening

• Hoe kan het gebouw waarin wij ons nu 
bevinden in verband worden gebracht 
met een aspect van de geschiedenis van 
- de niet levende natuur,  
- van het leven en  
- van de mensheid?



• Vragen-rondje! 





Meer informatie?

•                 facebook.com/bighistorynl 


•                 @bighistorynl


• Twitter, YouTube: bighistorynl


• Vragen? Stuur een mailtje! 
BigHistoryNL@gmail.com 


• bighistorynl.org 

http://facebook.com/bighistorynl
mailto:BigHistoryNL@gmail.com
http://bighistorynl.org

