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Verbeelden
In deze handreiking wordt het woord verbeelden veel gebruikt.
Daarmee wordt bedoeld: leerlingen vormen met behulp van bronnen
en voorkennis een beeld van het verleden en dat beeld externaliseren
ze. Met andere woorden: leerlingen maken zichtbaar (door middel van
een tekst of een tekening of een toneelstukje) hoe ze denken dat een
situatie uit het verleden eruit kan hebben gezien.

Met dank aan Carla van Boxtel, Jikkemien Kuijpers en Frits Rovers
voor het lezen en becommentariëren van een eerdere versie van deze
handreiking en aan alle docenten en leerlingen die hebben meegedaan
met een van de voorbeeldlessen.
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Inleiding
In een derde klas ging de les over de Eerste Wereldoorlog. Ik vertelde over
de loopgraven en had een kaart van Europa op het bord getekend en de
fronten daarop aangegeven. Rick stak zijn vinger op. “U zegt steeds dat
ze zo lang aan het vechten waren enzo, maar als ze nou gewoon om die
loopgraaf van de vijand heen zouden sluipen en van achteren aanvallen
was het toch opgelost?” Rick had duidelijk geprobeerd zich concreet voor
te stellen hoe dat dan zou zijn, zo’n oorlog, en hij was vanuit zijn eigen
- incorrecte - voorstelling van het verleden tot een conclusie gekomen.
Met zijn vraag liet hij me zien wat zijn beeld was van een loopgravenoorlog,
waarop ik mijn les kon aanpassen om zijn beeld bij te stellen.
Een ander voorbeeld. In een tweede klas behandelden we de Industriële
Revolutie. De leerlingen vonden het moeilijk met al die ingewikkelde
woorden en ze wilden liever geen samenvatting schrijven. In de hoop ze
een beetje tegemoet te komen gaf ik ze de opdracht om er dan maar een
tekening van te maken. Tot mijn verrassing waren ze daar vervolgens
twee lessen druk mee bezig en kwamen er behoorlijk doordachte
totaalplaatjes, stripverhalen en dwarsdoorsnedes van fabrieken uit.
De mooiste tekening was van Daan, een dyslectische jongen die bij
proefwerken zijn zinnen nooit begrijpelijk op papier wist te zetten. Nu
kon hij me wél laten zien dat hij de stof had begrepen.
Ervaringen zoals die met Rick en Daan hebben me ervan overtuigd dat het
leerlingen kan helpen in de geschiedenisles om concrete beelden van het
verleden te construeren. En wanneer leerlingen het beeld van het verleden
dat ze in hun hoofd hebben aan de docent kunnen laten zien, dan is dat
een krachtig hulpmiddel bij het leren en onderwijzen over het verleden.
Deze handreiking is gebaseerd op het onderzoek “Just Imagine…” Exploring
externalized learner-generated images of the past in secondary history
education, waarin een aantal opdrachten is onderzocht waarbij leerlingen
hun beeld van het verleden moesten weergeven (De Leur, 2019).
In deze handreiking wordt eerst behandeld wat historische verbeelding is,
hoe het proces van verbeelden eruit ziet bij leerlingen en wat kenmerken
kunnen zijn van een historisch plausibel beeld van het verleden.
Vervolgens worden de schrijf- en spelopdracht uit het onderzoek
“Just Imagine…” kort besproken om daarna uitgebreid in te gaan op
tekenopdrachten. Daarvan is ook een vijftal lesvoorbeelden opgenomen.
5

1
Verbeelden van het verleden
Achtergrond
Vroeger is ver weg. We kunnen het verleden niet direct waarnemen.
Wel kunnen we op basis van overblijfstelen uit het verleden een beeld
construeren dat bij het verleden in de buurt zou kunnen komen. Dit
geconstrueerde beeld noemen we geschiedenis (Munslow, 2016). Voor
leerlingen bestaat het schoolvak geschiedenis vaak uit het leren van
beelden die al door anderen zijn geconstrueerd. Een lesmethode levert
dergelijke beelden, net als een film die in de klas getoond wordt, of een
verhaal van een docent. Maar leerlingen hebben zelf ook allerlei beelden
van het verleden. Die beelden kunnen zijn voortgekomen uit bijvoorbeeld
populaire cultuur als strips of games, uit museumbezoek, zelf gelezen
boeken, verhalen van familie (Bronkhorst & Akkerman, 2016), of gewoon
de eigen fantasie.
Historische verbeelding is wel iets anders dan fantaseren over vroeger.
Wanneer een leerling in de geschiedenisles de opdracht krijgt “stel
je eens voor” dan is het de bedoeling dat een leerling zijn of haar
voorkennis combineert met informatie die tijdens de les wordt aangereikt.
Verbeelding van het verleden is het reconstrueren van wat we niet
weten op basis van wat we wel weten (Lévesque, 2008). Elk beeld van
het verleden is immers een constructie die als het goed is gebaseerd
is op bronmateriaal en achtergrondkennis, zowel in het groot in de
academische discipline van de geschiedwetenschap, als in het klein in een
klas in het voortgezet onderwijs (Munslow, 2016).
Het concreet maken van het verleden kan leerlingen helpen om
historische situaties en gebeurtenissen te begrijpen (Endacott & Brooks,
2013; Lévesque, 2008; Barton & Levstik, 2004). Verbeelden van het
verleden is een onderdeel van historische denkvaardigheden als inleven
en contextualiseren (Dawson, 2009; Dilek, 2010). Voor een docent is het
niet alleen leuk maar vooral ook heel nuttig om te weten wat leerlingen
zich voorstellen bij het verleden. Het kan helpen wanneer je weet welke
misconcepties leven bij leerlingen of waar je kunt aansluiten bij een
al bestaand beeld, om de beelden van de leerlingen te corrigeren of
verrijken.
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Verbeeldingsopdrachten
Als we leerlingen vragen om zelf beelden te construeren van het verleden
dan gaat dat meestal als volgt. De leerling krijgt wat informatie over een
bepaalde persoon, situatie of gebeurtenis in het verleden, bijvoorbeeld
in de vorm van een bronnenset of secundaire literatuur. De leerling
combineert deze informatie met zijn of haar voorkennis of eigen
associaties en daaruit volgt een mentaal beeld (zie afbeelding 1). Dit zit
in het hoofd van de leerling en kunnen wij als docent niet zien. Daarom
krijgt de leerling een opdracht om zijn mentale beeld te externaliseren,
met andere woorden: om te vormen tot iets wat wij wel kunnen zien.
Gebruikelijk is dat de leerling gevraagd wordt om een tekstje te schrijven
in de vorm van antwoorden op vragen, of een geschreven inleefopdracht
zoals een dagboek van een persoon uit het verleden. Er zijn ook andere
soorten externalisaties mogelijk zoals bijvoorbeeld een tekening (zoals
in het voorbeeld van de klas van Daan over de industrialisatie) of een
toneelstukje of simulatie (wat ik uiteindelijk met klas van Rick heb gedaan
als antwoord op zijn vraag over de loopgraven).
Beperkingen
Wanneer een leerling zijn mentale beeld moet externaliseren, kunnen
er allerlei problemen optreden. Een leerling kan te weinig voorkennis
hebben om een opdracht goed uit te voeren (Lévesque, 2008; De Leur
et al., 2017). Ook kan het moeilijk zijn om ideeën en associaties uit het
heden even los te laten (Huijgen et al., 2014). Een leerling kan moeite
hebben met de vorm die gevraagd wordt: sommige leerlingen schrijven
makkelijk, andere leerlingen tekenen liever. Ook kunnen leerlingen de
opdracht leuker of minder leuk vinden waardoor er misschien een beter
of minder goed product uit komt. Er kunnen rijkere of minder rijke
beelden van het verleden worden gepresenteerd, ook afhankelijk van
de voorkennis van de leerling, maar “het goede antwoord” bestaat niet
bij verbeeldingsopdrachten, en ook dat kunnen leerlingen lastig vinden
(Anning, 1999).
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Afbeelding 1
De constructie en historische plausibiliteit van een door een leerling
geexternaliseerd beeld van het verleden.
Historische plausibiliteit
Een beeld van het verleden is zelden helemaal goed of fout. Wel is het
mogelijk om iets te zeggen over de historische plausibiliteit van een
beeld, dus in hoeverre een beeld, gezien de kennis die we hebben over
de betreffende persoon, situatie of gebeurtenis kan “kloppen.” Elementen
die daarop kunnen wijzen zijn: (1) de fysieke omgeving en de kenmerken
van mensen, (2) acties en interacties binnen de historische context,
(3) motieven binnen de historische context, (4) gedachten en gevoelens
(zie afbeelding 1). De aanwezigheid van een of meer van deze elementen
in het beeld van een leerling, en de mate van juistheid ervan zijn
aanwijzingen voor de historische plausibiliteit van het beeld.
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(1) De fysieke omgeving en de kenmerken van de mensen gaat om
hóe zaken er concreet uit zagen: bijvoorbeeld hoe de huizen
eruit zagen, wat voor kleding er werd gedragen, welke wapens er
werden gebruikt. Door het verbeelden van fysieke omstandigheden
in het verleden laten leerlingen zien in hoeverre ze begrijpen
dat er verschillen zijn tussen toen en nu. Leerlingen kunnen zich
bijvoorbeeld verbazen over kinderen in de jaren ’60 die bij elkaar
TV gingen kijken: “moesten ze dan allemaal met één TV? Het lijkt
wel een soort van magnetron.” Nadenken over de fysieke omgeving
helpt leerlingen ook om vragen over het verleden te stellen. De
leerling die op het Forum Romanum een straatartiest tekende met
een bergje fruit aan zijn voeten vertelde dat hij dat had getekend
omdat hij niet zeker wist of Romeinen wel altijd kleingeld op zak
hadden. Etenswaren leken hem een goede alternatieve optie om een
straatartiest mee te belonen.
(2) Geschiedenis gaat over mensen en hoe die zich gedragen en tot
elkaar verhouden. Het tweede element dat een onderdeel kan zijn
van de historische plausibiliteit van een beeld is dus acties van en
interacties tussen mensen in een historische context. Een plaatje
van een leeg Forum Romanum is weinig historisch plausibel,
hoe mooi de gebouwen misschien ook getekend zijn. Het Forum
was immers een ontmoetingsplaats waar van alles gebeurde,
dus er horen ook mensen te zijn. En wanneer die mensen aan
het vergaderen zijn of handel aan het drijven, wordt het beeld
nog rijker. De historische context is hierin wel belangrijk. Een
tekening bijvoorbeeld van een boze man met een hamer kan over
van alles gaan. Wanneer die man in een kerk staat en het hoofd
van een beeld van een heilige afhakt, dan zijn we ineens bij de
Beeldenstorm.
(3) Acties van mensen komen niet uit de lucht vallen, die hebben te
maken met gebeurtenissen en situaties. Waarom mensen iets doen
is soms moeilijk te verbeelden, maar het kan wel en als dat lukt,
draagt het bij tot de historische plausibiliteit van het beeld. Wanneer
bijvoorbeeld boeren met gebalde vuisten worden afgebeeld, geeft
een tekening van Marie Antoinette badend in het geld duidelijk het
motief weer waarom die boeren zo boos zijn.
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(4) Tenslotte hebben mensen altijd gevoelens en gedachten. Het je
voorstellen van gevoelens en gedachten van personen in het verleden
wordt ook wel inleven genoemd en gaat vaak samen met historische
verbeelding (bijvoorbeeld Endacott & Pelekanos, 2015; Egan &
Judson, 2009; Cunningham, 2009). Als een leerling opschrijft dat
een kind tijdens de Beeldenstorm bang is dat God hem zal straffen,
laat de leerling zien dat hij iets heeft begrepen over protestanten
en katholieken. En de leerling die beschrijft hoe de dag van een
fabrieksarbeidertje was en dat kind laat verzuchten “ik wil dit niet
meer, ik ben zo moe” heeft zich ook geprobeerd in te leven.
Niet elke opdracht vraagt in even grote mate deze om vier elementen
van historische plausibiliteit. Hoe het eruit zag (element 1) is in elke
verbeeldingsopdracht wel van belang. Maar bij een schrijfopdracht waarin
een leerling zich moet inleven in een fabrieksarbeidertje tijdens de
Industriële Revolutie ligt de nadruk verder op element 4, een tekening als
begin van de lessen over de Prehistorie op 2, een opdracht over hoe het
was tijdens de Beeldenstorm op 2 en 3. De besproken elementen zijn dus
niet één op één te vertalen naar een beoordelingsmodel, maar ze kunnen
wel houvast geven bij zowel het ontwerpen van een verbeeldingsopdracht
als bij het evalueren en nabespreken ervan.
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2
Schrijven, spelen, tekenen
Schrijven
Elke docent zegt wel eens: “stel je eens voor dat je in de loopgraven/in
een fabriek/op het Forum Romanum bent”. Hiermee vraagt hij aan zijn
leerlingen om zich het verleden voor te stellen door de ogen van een
persoon die er zelf bij was: een inleefopdracht. Inleefopdrachten kunnen
behulpzaam zijn in het geschiedenisonderwijs omdat ze leerlingen
stimuleren zich het verleden concreet voor te stellen (De Leur, Van Boxtel
& Wilschut, 2015; Brooks, 2009; Cunningham, 2009). Inleven is dus een
specifieke vorm van verbeelden, vaak vooral gericht op gedachten en
gevoelens van mensen in een historische context. Naar wat inleven is en
kan zijn is veel onderzoek gedaan (bijvoorbeeld Bartelds 2020; Nilsen,
2016; Retz, 2015; Brooks, 2008).
Maar wat levert dat inleven precies op? Wat voor beelden lokt zo’n
inleefopdracht uit in vergelijking met een beschrijvende opdracht? Dit is
in Nederland getest met een geschreven opdracht over de Beeldenstorm
(De Leur, Van Boxtel & Wilschut, 2017). Leerlingen moesten zich - met
behulp van een bronnenset - de Beeldenstorm voorstellen. Een derde deel
van elke klas kreeg de inleefopdracht: “stel je voor, jij bent erbij, wat zie
je?”, een derde deel de inleefopdracht: “stel je voor wat een kind dat erbij
was zou hebben gezien” en een derde deel kreeg de opdracht: “beschrijf
hoe het was”.
Na analyse van 254 door leerlingen uit 3 havo geschreven tekstjes
werd duidelijk dat de leerlingen die zich moesten inleven (in zichzelf
in het verleden, of in een kind in het verleden) meer informatie uit hun
eigen voorkennis opschreven, en meer verhalend en met meer details
schreven (“ik kon niks zien door rondvliegend gruis”, “ik rook brand”
“het lawaai was onbeschrijfelijk”) dan de leerlingen die de opdracht
hadden om de Beeldenstorm te beschrijven. Ook gingen de leerlingen
met een inleefopdracht meer in op emoties van de personen die zij
beschreven. De leerlingen die een beschrijving moesten geven, dus
zonder in te leven, reproduceerden meer informatie uit de gegeven
bronnen en toonden meer multiperspectiviteit door bijvoorbeeld te
zeggen: “Protestanten waren het niet met de katholieke rijkdom eens,
en wilden een eigen kerk. Filips was het daar niet mee eens en stuurde
soldaten.”
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Een inleefopdracht blijkt een werkzaam instrument te zijn om leerlingen
te stimuleren een concreet en levendig beeld van het verleden te
vormen. Ook komen leerlingen bij een inleefopdracht dichter bij (de
mogelijke emoties van) een historische persoon. Dit is te zien bij zowel
inleefopdrachten met een product in de eerste persoon (“stel je voor dat
jij…) als in de derde persoon (“stel je voor dat een kind…”). Wel lijken
leerlingen bij inleefopdrachten die een antwoord in de eerste persoon
vragen, meer geneigd om vanuit het heden te oordelen over het verleden.
Dat is begrijpelijk, omdat leerlingen die zichzelf moeten verplaatsen in
het verleden bijna uitgenodigd worden om hun eigen normen, waarden
en referentiekader te projecteren op het verleden. Wanneer dit met de
leerlingen besproken wordt, hoeft dat geen probleem te zijn: een gesprek
over oordelen over het verleden kan dan een start zijn voor een les over
standplaatsgebondenheid, of de invloed van de (historische) context op
acties van mensen. Mocht de docent een dergelijke discussie niet als doel
hebben, dan is een inleefopdracht in de derde persoon een veiliger keuze.
De leerlingen die zich in een kind uit het verleden moesten inleven,
oordeelden namelijk veel minder en gebruikten bijvoorbeeld ook minder
hedendaags taalgebruik, terwijl ze wel levendige beelden produceerden.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat een docent vooral als doel heeft dat
de informatie uit een set bronnen wordt verwerkt, of om leerlingen
verschillende perspectieven te laten herkennen. Voor deze doelen is een
inleefopdracht minder geschikt en zijn er andere mogelijkheden, zoals het
beschrijven van een historische situatie.
Spelen
Simulaties, rollenspelen en toneel- en filmopdrachten zijn een manier
om leerlingen een concreet beeld van het verleden te laten vormen door
letterlijk in de schoenen van iemand uit het verleden staan, en vervolgens
vanuit die rol reageren. Dat is heel moeilijk, maar kan ook veel inzichten
opleveren voor zowel leerlingen als docenten. Spelopdrachten kunnen
allerlei vormen aannemen: van strak geleide simulaties, bijvoorbeeld de
“propjes-les” waarin de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog worden
nagespeeld (De Leur, 2006) tot zeer vrije opdrachten waarbij leerlingen
zelf een toneelstuk of filmpje mogen maken.
Drama-activiteiten worden gezien als nuttig voor leerlingen omdat
ze de betrokkenheid van leerlingen bij een onderwerp kunnen
vergroten (Stevens, 2015; Endacott & Pelekanos, 2015) en omdat ze
de handelingen van personen uit het verleden beter gaan begrijpen
12

(Egan & Judson, 2009; Jensen, 2008). Daar tegenover staat dat sommige
leerlingen (toneel)spelen ingewikkeld of spannend vinden, en dat geldt
ook voor sommige docenten (Rantala, 2016; Newton & Newton, 2014).
Een voorbeeld van een drama-activiteit die in Nederland onderzocht is,
is een filmopdracht over de Koude Oorlog (De Leur et al., 2021). Een klas
van 26 leerlingen uit 3 havo werkte gedurende drie weken in groepjes
van 5 of 6 leerlingen. De leerlingen kregen de opdracht om zich voor te
stellen dat ze een kind waren ten tijde van de Cuba-crisis. Het beoogde
eindproduct was een filmpje van 3-5 minuten. Om ze op weg te helpen
kregen de leerlingen een boekje met bronnen en achtergrondinformatie
en een aantal suggesties voor websites waar de leerlingen op zoek
konden gaan naar aanvullende informatie.
De werksfeer in de klas gedurende de lessen was levendig. De leerlingen
waren druk bezig, zowel met elkaar als met de inhoud van de opdracht.
Het maken van een filmpje bleek op zich al motiverend: de leerlingen
vertelden in interviews achteraf dat ze het leuk vonden om actief bezig
te zijn met het creëren van een beeld. Ze legden uit dat ze bij reguliere
opdrachten letterlijk informatie kunnen overnemen uit hun tekstboek,
terwijl dat niet kan als ze een filmpje maken. De leerlingen gaven ook aan
dat ze hadden nagedacht over de gevoelens van de mensen tijdens de
Koude Oorlog.
De gemaakte filmpjes verschilden sterk in historische plausibiliteit: een
enkel filmpje was overtuigend maar de meeste filmpjes vielen wat tegen.
Toen de leerlingen hun filmpjes mondeling mochten toelichten, bleek in
verschillende gevallen dat de leerlingen veel dieper hadden nagedacht
tijdens de lessen waarin ze hun filmpje hadden voorbereid, dan te zien
was in hun filmpje.
Dit voorbeeld laat zien dat een spelopdracht weliswaar beelden van het
verleden kan opleveren, maar dat deze beelden mogelijk vooral zichtbaar
worden wanneer de leerlingen ze vervolgens mogen toelichten. Daarom
zou een dergelijke opdracht gezien kunnen worden als een instrument
voor een formatief leertraject. Tijdens het proces leren de leerlingen
immers van alles. Het eindproduct is misschien minder geschikt voor
summatieve beoordeling.
Tekenen
Een specifieke vorm van een geëxternaliseerd beeld van het verleden
is een tekening. Visualiseren door middel van tekenen is een krachtig
leermiddel. Leerlingen moeten wanneer ze gaan tekenen, informatie uit
13

(tekst) bronnen ordenen, besluiten welke informatie ze in hun tekening
verwerken en vervolgens die informatie in hun hoofd omzetten van
tekst naar beeld. Dit schakelen van verbale informatie naar een visueel
beeld is een grote uitdaging voor de hersenen en draagt daarmee bij
aan diepere verwerking van informatie (Van Meter & Firetto, 2013;
Sadoski & Paivio, 2013).
Tekenen is een activiteit die in het onderwijs veel wordt toegepast en met
name onderzocht is binnen de exacte vakken. Processen uit bijvoorbeeld
natuur- of scheikunde zijn vaak niet zichtbaar met het blote oog of in het
klaslokaal uit te voeren, en tekeningen kunnen dan helpen om leerlingen
te laten begrijpen waar de stof over gaat (Ainsworth et al., 2011).
Ook bij aardrijkskunde worden tekeningen gebruikt om onzichtbare
processen weer te geven. Gobert en Clement (1999) onderzochten
bijvoorbeeld hoe leerlingen plaattektoniek verbeelden, en lieten aan de
hand van die tekeningen leerlingen nadenken over hoe het precies zit
met verschuivende aardplaten. Pauw en Béneker (2018) lieten leerlingen
toekomstscenario’s tekenen.
Deze voorbeelden hebben één ding gemeen: de leerlingen moeten iets
tekenen wat ze niet direct kunnen observeren. Ook geschiedenis gaat
over gebeurtenissen en verschijnselen die niet direct te observeren of
na te tekenen zijn: het verleden is er immers niet meer. Naar tekenen
bij geschiedenis is ook onderzoek gedaan. Fournier en Wineburg (1997)
bijvoorbeeld hebben leerlingen tekeningen laten maken van Amerikanen
uit verschillende tijden om te zien in hoeverre leerlingen historische
personen als man of als vrouw afbeelden. Dilek (2010) concludeert
dat leerlingen door te tekenen gestimuleerd worden om historisch te
denken. Epstein (1994) benadrukt dat tekenen en andere vormen van
kunst leerlingen helpt om zich betrokken te voelen bij de ervaringen
van mensen uit het verleden. Prangsma et al. (2009) laten zien dat
visualiseren behulpzaam kan zijn bij het gebruiken van vaktaal bij
groepswerk en het verwerven van historische kennis.
Onderzoek van De Leur et al. (2019) richtte zich op de vraag hoe de
getekende beelden van het verleden van leerlingen eruit zien, en of die
beelden wat betreft historische plausibiliteit te vergelijken zijn met een
schrijfopdracht. De helft van de 151 deelnemende leerlingen kreeg de
opdracht om een tekening te maken van hoe zij zich het Forum Romanum
rond 200 n. Chr. voorstelden, de andere helft schreef daar een stukje
over. Van de tekeningen en de geschreven tekstjes werd bepaald hoe
veel informatie uit een aangereikte set bronnen door de leerlingen was
14

gebruikt, hoe veel informatie ze zelf hadden toegevoegd en in hoeverre
hun beeld van het verleden historisch plausibel kon worden genoemd.
De eindconclusie was: de historische plausibiliteit van de tekeningen
en de geschreven tekstjes is vergelijkbaar. Wanneer je leerlingen een
bronnenset geeft en ze die informatie mogen verwerken tot een beeld
van het verleden (zoals de opdracht was in dit onderzoek) dan kunnen
de tekeningen en de geschreven teksten een even geloofwaardig beeld
opleveren. Deze opdracht, en kleinere experimenten die te maken hebben
met tekenen en inleven, het beoordelen van tekeningen, samenwerkend
tekenen en verbeteren van tekeningen zijn te vinden in hoofdstuk 4.
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3
Aanwijzingen voor het inzetten
van tekenopdrachten
Tekenopdrachten kunnen allerlei doelen hebben zoals het achterhalen
van misconcepties, een beeld krijgen van voorkennis, het verwerken van
bronnen tot een historisch plausibel beeld, de start van een gesprek over
de constructie van het verleden. Net als bij elke andere opdrachtvorm is
het belangrijk om van tevoren te bedenken welk doel je voor ogen hebt
voordat je de opdracht ontwerpt. Niet elke les en niet elk lesdoel leent
zich voor tekenen.
Tekenen en andere vormen van verbeeldingsopdrachten kunnen krachtige
leerprocessen opwekken. Wanneer je met tekenopdrachten aan de slag
gaat, kan je rekening houden met de volgende zaken.
Ontwerpen en uitvoeren
De inhoudelijke kwaliteit van tekenopdrachten staat of valt bij de kennis
die leerlingen hebben. Het is niet zo dat meer kennis automatisch leidt
tot rijkere tekeningen, maar andersom geldt wel: wanneer leerlingen
geen kennis hebben over een bepaald onderwerp blijven de tekeningen
informatie-arm. De meeste tekenopdrachten die in hoofdstuk 4 worden
besproken werken dan ook in meer of mindere mate met aangereikte
informatie. Bij het ontwerpen van een opdracht is het goed om na te
denken over welke informatie-elementen je als docent wilt aanbrengen
en waarin je de leerlingen de vrije hand wilt geven.
Tekenen kan - net als alle andere soorten opdrachten, inclusief
schrijfopdrachten - weerstand oproepen. Sommige leerlingen vinden dat
ze niet kunnen tekenen en anderen hebben er misschien helemaal geen
zin in. Het kan helpen om aan leerlingen uit te leggen dat tekenen een
manier van verwerken is die de hersens helpt met leren. Het is ook
belangrijk om te benadrukken dat de tekenkwaliteit er niet toe doet.
Als docent kan je als voorbeeld een stokpoppetje tekenen en aan de
leerlingen laten zien met de mededeling: “dit is het tekenniveau wat
ik verwacht, dat ik kan zien wat je bedoelt.” Ook kan je overwegen
om leerlingen toe te staan woorden of bijschriften in hun tekening te
schrijven. Doe dat echter met mate, want voor je het weet schrijven ze
hun tekenblaadje vol.
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Tekeningen roepen nieuwsgierigheid op. Leerlingen willen heel graag zien
wat anderen maken en daar over praten en eventueel om lachen. Uiteraard
zorg je altijd voor een veilig leerklimaat, maar het kan ook verstandig zijn
om die nieuwsgierigheid op enig moment de ruimte te geven. Kies dat
moment van tevoren. Wanneer je wilt dat leerlingen in eerste instantie hun
eigen beeld tekenen, plan dan een bepaalde tekentijd in stilte in en zeg
dat ze na die periode ruimte krijgen voor uitwisselen.
Bespreken en nabespreken
Tijdens het tekenen maakt de leerling verschillende keuzes, op basis
van wat hij of zij weet over het onderwerp van de tekening en soms
ook op basis van wat hij of zij (technisch) kan tekenen. De docent kan
die keuzemomenten benoemen door plenair of in klein verband aan de
leerlingen te vragen wat ze aan het tekenen zijn en waarom ze kiezen
voor die (deel)onderwerpen of dat perspectief. Ook de vraag: “wat zou
je willen tekenen maar weet je niet hoe het eruit ziet?” levert aardige
gesprekken op.
Zodra de tekeningen af zijn, kunnen leerlingen hun beelden met elkaar
vergelijken. Dat is een mooie start van een gesprek over de aard van
het vak geschiedenis. De leerlingen hebben immers op basis van deels
dezelfde informatie (bronnenset, lesboek, informatie van de docent) hun
tekening gemaakt, en toch zijn alle tekeningen verschillend. Hoe kan
dat? Zou het niet zo moeten zijn dat als je allemaal dezelfde informatie
hebt, dat dezelfde beelden zou moeten opleveren? Het vergelijken
van de tekeningen is een manier om - heel letterlijk - te laten zien dat
geschiedenis een constructie is. Iedereen kiest immers zijn eigen nadruk
en voegt zijn eigen interpretatie toe.
Tenslotte is het bespreken van tekeningen een manier om een dieper
leerproces boven tafel te krijgen (Ainsworth et al., 2005). Een tekening
nodigt uit om toe te lichten, veel meer dan een geschreven tekst. Aan elk
product dat een leerling inlevert (geschreven antwoorden net zo goed
als creatieve producten) gaan gedachten vooraf die je niet in het product
kunt zien. In een gesprek over de tekening kan je achterhalen dat een
leerling heeft geaarzeld of vrouwen ook meededen aan de Beeldenstorm,
of kinderen wel op het Forum Romanum mochten komen, of wat Lodewijk
XVI zou hebben gegeten. Tijdens het tekenen komen er allerlei vragen
over het verleden bij leerlingen op, en tijdens een nabespreking kunnen
die vragen besproken worden.
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Beoordelen
Tekeningen zijn moeilijk summatief te beoordelen. Het is natuurlijk
mogelijk om - net als bij een geschreven samenvatting - en lijstje
kernbegrippen of verplichte onderdelen aan te geven, zoals dat
bijvoorbeeld bij de voorbeeldles over industrialisatie (pagina 32) is gedaan.
Dat betekent wel dat de verbeelding van de leerlingen gestuurd wordt en
de tekeningen misschien eenvormiger worden. Een andere mogelijkheid
om tekeningen te beoordelen is door middel van een rubric om de mate van
historische plausibiliteit van de tekening te achterhalen. Dit is bijvoorbeeld
gedaan bij de voorbeeldles over de Franse Revolutie (pagina 29). Zo’n rubric
zou gebruik kunnen maken van de onderdelen van historische plausibiliteit
zoals die in de inleiding zijn besproken (zie de voorbeeldtabel op pagina 19).
De weging van de verschillende elementen kan verschillen per opdracht:
wanneer de nadruk ligt op inleven zijn gedachten en gevoelens van
mensen misschien belangrijker dan acties en interacties, terwijl bij het
verbeelden van een plek of situatie de fysieke omgeving meer punten zou
kunnen opleveren.
Hoewel dit mogelijke manieren van beoordelen zijn, lijkt tekenen toch
vooral geschikt als een formatief middel in het leerproces: als ijsbreker
voor gesprekken en als check op misconcepties. Tekenen is bruikbaar
voor het verwerken van informatie uit bronnen, en om te laten zien dat
“de” geschiedenis niet bestaat en een beeld van het verleden altijd een
constructie is.
In het volgende hoofdstuk volgen beschrijvingen van vijf voorbeeldlessen
waarin leerlingen hun beeld van het verleden moesten tekenen. Deze
lessen zijn met verschillende doelen in verschillende klassen ingezet, en
uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek of bij onderzoek
binnen de lerarenopleiding. Ze gaan over verbeelden met behulp van
bronnen, verbeteren van een tekening na uitleg van de docent, samen
tekenen in overleg met elkaar, combineren van inleven en verbeelden en
het verbeelden van abstracte begrippen.
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In onderstaande tabel een voorbeeld van beoordelingscriteria van
tekeningen over de Franse Revolutie, waarbij gebruik is gemaakt van
de elementen die kunnen bijdragen aan de historische plausibiliteit
van een beeld van het verleden.
Element dat bijdraagt aan de

Toegepast op de tekenopdracht

historische plausibiliteit van het

over de Franse Revolutie

beeld van het verleden

(voorbeeldles 4 op pagina 29)

Fysieke omgeving en kenmerken

De tekening bevat concrete

van mensen

elementen die passen bij de
tijd van de Franse Revolutie
(gebruiksvoorwerpen, gebouwen,
kleding etc.)

Acties en interacties binnen de

De tekening bevat gebeurtenissen

historische context

die passen bij de tijd van de Franse
Revolutie

Motieven binnen de historische

De tekening bevat bij de tijd van

context

de Franse Revolutie passende
meningen, ideeën of houdingen
ingenomen vanuit de ‘derde
stand’ die verklaren hoe zij
reageren op Lodewijk XVI en
Marie-Antoinette

Gedachten en gevoelens

De tekening bevat een perspectief
ingenomen vanuit de ‘derde stand’
waaruit duidelijk wordt hoe de
derde stand de situatie kan hebben
ervaren
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4
Voorbeeldlessen
Voorbeeldles 1
Thema

Verbeelden van het verleden met behulp van bronnen

Onderwerp Het Forum Romanum
Getest

in 3 havo en 3 vwo

Achtergrond
Een opdracht met een bronnenset komt veel voor bij geschiedenis. In
de kern oefent een leerling daarmee om informatie te verwerken. In het
onderzoek waarin deze tekenopdracht plaatsvond stond de vraag centraal:
in hoeverre verschillen de beelden van het verleden die leerlingen laten
zien als ze een tekening moeten maken vergeleken met als ze een tekst
moeten schrijven? Vandaar dat deze opdracht door de helft van de 151
deelnemende leerlingen met een tekening als eindproduct werd uitgevoerd
en door de andere helft met een geschreven tekst als eindproduct.
Doelen
-

De leerling kan de aangereikte bronnen gebruiken om een beeld van
het Forum Romanum te construeren

-

Door middel van het combineren van de aangereikte bronnen met zijn
voorkennis verrijkt de leerling zijn beeld van het openbare leven in
Rome in 200 na Christus

-

De leerling kan door middel van een tekening/tekst zijn beeld van het
Forum Romanum laten zien

Lesplan/beschrijving
De leerlingen kregen een bronnenset aangereikt waarin een algemene
tekst stond over Rome in 200 na Christus, een plattegrond van het Forum
Romanum met een legenda, een reconstructietekening van een Romeinse
winkel en straat, en drie tekstbronnen over het dagelijks leven in Rome.
De vraag was: Stel je voor: het is 200 na Christus en je staat op het Forum
Romanum. Teken wat je om je heen ziet (of: schrijf wat je om je heen ziet).
De leerlingen kregen 20 minuten om zelfstandig en in stilte de bronnen te
bestuderen en een tekening te maken of hun antwoord op te schijven op
het bijgeleverde antwoordblad.
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Reacties leerlingen en docent
De meeste leerlingen vonden tekenen leuker dan schrijven, maar ook
moeilijker. De leerlingen gaven aan dat ze tijdens het tekenen veel meer
vragen hadden over het verleden dan tijdens het schrijven, bijvoorbeeld
wanneer ze niet precies wisten hoe iets eruit zou hebben gezien. Bij
een schrijfopdracht kan je details makkelijker vermijden of zinnen uit
de bronnen aan elkaar plakken, en dat deden de leerlingen vaak ook,
vertelden ze.
Voor de docenten was het tekenen van de leerlingen inzichtelijk. De
tekeningen lieten scherp zien waar misconcepties en hiaten in kennis
zaten. Bovendien wilden leerlingen graag met elkaar in gesprek over hun
tekeningen. Sommige docenten gaven aan dat ze het wel spannend vonden
om leerlingen iets te laten doen wat ze niet gewend waren. Ze waren
bang dat tekenen weerstand op zou roepen. Dat gebeurde slechts bij een
enkeling, net zoals bij andere soorten opdrachten ook wel het geval is.
Opbrengst
Na vergelijking van de tekeningen en geschreven teksten bleek dat beide
vormen (tekenen en schrijven) een vergelijkbare historische plausibiliteit
opleveren. De zeer uiteenlopende tekeningen van de leerlingen (zie
afbeeldingen 2, 3 en 4 op pagina 22 en 23) waren een directe aanleiding
voor allerlei gesprekken. De tekenkwaliteit bleek niet van belang:
tekeningen met stokpoppetjes konden net zo rijk aan informatie zijn
als volledig uitgewerkte figuren. Tekenen kan dus voor een simpele,
enkelvoudige verwerkingsopdracht, net zo’n goede methode zijn om
informatie te verwerken als schrijven. Bovendien roepen tekeningen
meer dan teksten nieuwsgierigheid van leerlingen op, waardoor deze
tekenopdracht direct aanzet tot gesprekken, wat behulpzaam kan zijn bij
de nabespreking.
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Afbeelding 2

Afbeelding 3
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Afbeelding 2 (pagina 22). Tekening met een beperkte historische
plausibiliteit: er zijn geen mensen aanwezig op het Forum en hoewel de
gebouwen Romeins aandoen zijn er geen elementen waaruit duidelijk te
concluderen valt dat het hier gaat om het Forum Romanum.
Afbeelding 3 (pagina 22). Tekening met een gemiddelde historische
plausibiliteit: alle wegen leiden naar het Forum en er zijn gebouwen die
Romeins aandoen en mensen die bezig zijn met verschillende activiteiten
zoals in de bronnen worden genoemd: vergaderen, handelen, met elkaar
praten.
Afbeelding 4 (tekening hieronder). Tekening met een hoge historische
plausibiliteit: de gebouwen doen Romeins aan, de heuvels waarop Rome is
gebouwd zijn zichtbaar, de soldaten dragen grote schilden en een vaandel,
er is een draagstoel en een gebouw draagt de afkorting SPQR. Deze
elementen waren niet aanwezig in het bronmateriaal en zijn dus door de
leerling toegevoegd, hetgeen een rijker beeld geeft. Daarbij zijn er acties en
interacties: een straatartiest of een redenaar maar ook iemand die achterna
gezeten wordt en een bedelaar die iets krijgt van een voorbijganger.

Afbeelding 4
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Voorbeeldles 2
Thema

verbeteren van een tekening na uitleg van de docent

Onderwerp De Beeldenstorm en de Prehistorie
Getest
		

in 1 havo en in het eerste jaar van de tweedegraads 		
lerarenopleiding

De les over de Beeldenstorm is ontworpen en uitgevoerd door Rachel
Kouwenberg, Lot Kuipers, Mark Tamminga en Wietse op de Weegh.
Achtergrond
(Voor)kennis speelt een belangrijke rol bij het verbeelden van het verleden
door leerlingen. Leerlingen kunnen misconcepties hebben, of juist
onverwacht veel kennis. Deze opdracht had als doel die “onzichtbare”
zaken op papier te krijgen, om daarna de leerlingen hun eigen beeld bij
te laten stellen wanneer ze nieuwe informatie gekregen hadden van de
docent.
Doelen
-

De leerling/student activeert zijn voorkennis over een historisch
onderwerp

-

De leerling/student kan, na uitleg over een historisch onderwerp,
zijn initiële tekening over dat onderwerp aanpassen en verantwoorden
waarom die aanpassing noodzakelijk was

Lesplan/beschrijving
De leerlingen (of studenten) krijgen een vel papier en de open opdracht:
Teken wat je voor je ziet als je denkt aan de Beeldenstorm (of de
Prehistorie). Na 15 minuten wordt de leerlingen/studenten gevraagd
hun tekening weg te stoppen en volgen de gebruikelijke leer-activiteiten:
uitleg, bronnen bekijken, opdrachten maken. Wanneer na een of
meerdere lessen het onderwerp Beeldenstorm of Prehistorie afdoende
behandeld is, nemen de leerlingen/studenten hun tekening weer terug,
en passen ze die aan. Het kan zijn dat er informatie wordt verwijderd
of juist toegevoegd, het kan ook dat er niets wordt veranderd. In alle
gevallen wordt aan de leerling/student gevraagd om een toelichting op
de tweede tekening, in groepjes of plenair.
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Reacties leerlingen en docent
De leerlingen vonden tekenen leuk “weer eens wat anders” en werkten
heel serieus aan de eerste impressie van de Beeldenstorm. Het aanpassen
van de tekening ging moeizamer omdat ze veel nieuwe informatie
moesten verwerken en eigenlijk liever een geheel nieuwe tekening wilden
maken (wat de meesten uiteindelijk ook hebben gedaan).
De studenten vonden de opdracht “teken de Prehistorie” erg vaag en
wilden graag meer informatie over hoe en wat precies. Toen duidelijk was
uitgelegd dat het ging over hun eigen indrukken gingen ze aan het werk.
De meeste studenten gebruikten de volle 15 minuten. Voor het aanpassen
van de tekening was meestal minder tijd nodig, hoewel niet alle tweede
tekeningen echt verbeterd waren.
Opbrengst
De leerlingen voegden in hun tweede tekening meer concrete details
toe zoals kerkramen of Spaanse soldaten. De tekeningen werden
hiermee historisch plausibeler omdat duidelijker werd in welke tijd de
Beeldenstorm zich afspeelde.
Ook de studenten konden na de lessen over de Prehistorie vooral
informatie aanvullen. Een enkeling heeft de dinosaurus die in eerste
instantie was getekend doorgestreept.
Het verwijderen van beelden die onjuist bleken te zijn geweest, vonden
zowel de leerlingen als de studenten lastiger dan het toevoegen van
nieuwe beelden aan hun al bestaande tekening.

Afbeelding 5
Tekening van de Beeldenstorm gemaakt door een leerling uit 1 havo
voorafgaand aan de les hierover.
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Afbeelding 6
Tekening van de Beeldenstorm gemaakt na afloop van de uitleg door de
docent.

Afbeelding 7
Tekening van de
Prehistorie, gemaakt
door een eerstejaars
student van de
lerarenopleiding. Het
bovenste deel is gemaakt
voorafgaand aan de
les over dit onderwerp,
het onderste deel is
aangevuld na afloop
ervan.
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Voorbeeldles 3
Thema

Leerlingen maken in overleg een gezamenlijke tekening

Onderwerp Kenmerken van de Romeinse samenleving
Getest

in 1 vmbo-t

Deze les is ontworpen en uitgevoerd door Hanneke Rewijk, Melle van Dam,
Leonard Pluijmgraaff, Anne Paap en Ali Oueld Hadj.
Achtergrond
Tekeningen roepen over het algemeen gesprekken op. Leerlingen zijn
vaak benieuwd naar wat anderen hebben getekend, en tijdens het maken
van een tekening willen leerlingen overleggen over wat ze tekenen en hoe.
Deze opdracht had als doel om te verkennen in hoeverre leerlingen met
elkaar in gesprek zouden gaan over hun historische kennis wanneer ze
gezamenlijk een tekening zouden moeten maken.
Doelen
-

De leerlingen kunnen in overleg vier culturele kenmerken en twee
fysieke gebouwen uit de Romeinse tijd afbeelden

Lesplan/beschrijving
Deze les werd ingezet aan het eind van de lessenserie over de Romeinen,
bij wijze van herhaling van de leerstof. De leerlingen werden in groepjes
van vier ingedeeld en kregen per groepje een groot vel papier. De
opdracht was: Teken vier culturele kenmerken en twee gebouwen uit de
tijd van de Romeinen. De leerlingen kregen 20 minuten om met elkaar
te overleggen en te tekenen, en werden daarna uitgenodigd om hun
groepsproduct toe te lichten.
Reacties leerlingen en docent
De leerlingen vonden leuk maar lastig om samen te tekenen. Sommige
leerlingen gaven aan dat ze zich geremd voelden door de groep (of
liever in een andere groep hadden gezeten) maar de meeste leerlingen
vonden het tekenen van toegevoegde waarde. Ze vertelden er veel van
te leren, dat tekenen helpt voor het begrip, of dat ze het idee hebben
dat ze “actief moeten denken”. De docent merkte dat hij echt nodig was
tijdens het uitvoeren van de opdracht, om groepjes aan te sporen en om
vragen te beantwoorden. Hij vond tekenen een bruikbare vorm voor een
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herhalingsles als deze en zou graag vaker met leerlingen tekenen zodat
zij aan de vorm gewend raken.
Opbrengst
De les is drie keer uitgevoerd, steeds met aan andere klas. De eerste keer
was online waarbij elke leerling thuis een deel van de tekening maakte.
Dat leverde weinig interactie op. De tweede keer was in het klaslokaal
met voor elke leerling een apart tekenblad. Toen werd er wel wat
overlegd, maar vertoonde de groepjes en dus ook de tekeningen weinig
samenhang. De derde keer werd er gewerkt met grote vellen per groepje,
zoals hierboven beschreven. Dit leverde de meeste gesprekken tussen
leerlingen op, waarbij de leerlingen overlegden over wat ze al wisten en
hoe dingen er ook alweer uitzagen bij de Romeinen.
Om de inhoudelijke gesprekken te bevorderen is het nodig om deze
opdracht goed te sturen. De elementen die in de tekening moeten
terugkomen, moeten voor de leerlingen steeds zichtbaar blijven,
bijvoorbeeld op een opdrachtenblad. De docent heeft ook een belangrijke
stimulerende rol: doorvragen tijdens het tekenen leidt tot meer nadenken
en tot meer onderling overleg.

Afbeelding 8
Groepstekening over de tijd van de Romeinen.
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Voorbeeldles 4
Thema

Combineren van inleven en verbeelden

Onderwerp De Franse Revolutie
Getest

in 2 havo en 2 vwo

Deze les is ontworpen en uitgevoerd door Rosemaryn Komen.
Achtergrond
Inleven kan een onderdeel zijn van verbeelden. Maar een inleefopdracht
door middel van een tekening lijkt lastig. In deze les kregen leerlingen
een opdrachtblad waarop het achterhoofd van een persoon uit het
verleden stond (zie afbeelding 9). Op die manier was het kader van de
tekening al gegeven en werden de leerlingen als vanzelf in het hoofd van
deze persoon getrokken, zo was de aanname. Een deel van de leerlingen
kreeg de opdracht met dit frame, een ander deel kreeg dezelfde opdracht
maar dan met een leeg vel papier om op te tekenen. De tekeningen
van beide groepen werden vergeleken om te zien of het werken met
een opdrachtblad met een voorgedrukt achterhoofd bij leerlingen meer
inleven uitlokte dan het maken van een gewone tekening.
Doelen
-

Leerlingen kunnen zich inleven in iemand uit de derde stand tijdens de
Franse Revolutie

-

Leerlingen kunnen door de ogen van iemand uit de derde stand tijdens
de Franse Revolutie een bij de derde stand passende mening geven
over Lodewijk XVI en Marie-Antoinette

Lesplan/beschrijving
Na een aantal lessen over de Franse Revolutie kregen de leerlingen een lesuur
van 50 minuten om te tekenen. De opdracht luidde: Hoe zou de derde stand
in Frankrijk kijken naar de manier van leven van Lodewijk XVI en MarieAntoinette? Deze opdracht stond op het blad wat alle leerlingen kregen.
De helft van de klas werkte met een tekenblad waarop twee achterhoofden
van mensen uit de derde stand waren voorgedrukt, bij de andere helft
was het tekenblad – afgezien van de opdrachttekst – leeg. De leerlingen
tekenden zelfstandig, maar mochten met elkaar en de docent overleggen,
en hun lesboek gebruiken. De docent spoorde de snelle leerlingen aan om
zo veel mogelijk begrippen uit het lesboek in hun tekening te verwerken.
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Reacties leerlingen en docent
De leerlingen werkten rustig: “gezellig” beschreef de docent. De
leerlingen vonden het moeilijk om te beginnen met tekenen, maar na een
opstartfase waarin ze vragen konden stellen aan elkaar en aan de docent
volgden al snel ideeën en schetsen. De leerlingen maakte het weinig uit
of ze met of zonder format moesten tekenen: met format is fijn omdat
er dan al een richting is voor de tekening, zonder is fijn omdat je het dan
helemaal zelf kunt invullen. De docent vond het een leuke opdracht, was
blij met de betrokkenheid van de leerlingen maar vond het wel moeilijk
om de tekeningen te beoordelen.
Opbrengst
De leerlingen die tekeningen hadden gemaakt op basis van het frame
(met de achterhoofden) lieten in hun tekeningen (veel) meer perspectieven
van de derde stand zien, meestal in de vorm van jaloezie op veel
geld of woede over de rijkdom van Lodewijk XVI. Leerlingen tekenden
bijvoorbeeld huilende mensen, of mensen met stoom uit de oren.
Sommige leerlingen voegden tekstwolkjes toe aan de figuren die al waren
voorgedrukt zodat ze diens gedachten of meningen konden opschrijven.
Het lijkt erop dat het aanleveren van een tekenblad waar al mensen
op staan leerlingen aanzet tot een tekening waarin die mensen een
handelende persoon zijn. De mensen zijn in elk geval niet te negeren, wat
bij een tekening zonder frame wel kan. Als het doel van de tekenopdracht
is om leerlingen een beeld te laten vormen van acties en interacties en
motieven van mensen binnen de historische context of de gedachten
en gevoelens van mensen dan zou een aangeleverd frame zoals in deze
opdracht een hulpmiddel kunnen zijn.

Afbeelding 9
De voorgedrukte achterhoofden
die de mensen van de derde stand
voorstellen.
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Afbeelding 10
Tekening van een leerling waarbij gebruik gemaakt is van het frame met
de voorgedrukte achterhoofden.
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Voorbeeldles 5
Thema

Verbeelden van abstracte begrippen

Onderwerp

De Industriële Revolutie

Getest

in 2 h/v en 6 vwo

Achtergrond
De Industriële Revolutie is een lastig onderwerp. Zoals zo veel
onderwerpen bij geschiedenis gaat het over een ontwikkeling die
zich over langere tijd uitstrekt, en wordt het beschreven in meerdere
abstracte termen. De leerlingen hebben een lesboek waarin in
woorden wordt verteld over industrialisatie en daarbij een werkboek
met verwerkingsopdrachten op basis van tekst- en beeldbronnen. Ter
voorbereiding op het proefwerk maken leerlingen normaal gesproken een
samenvatting, die vaak bestaat uit (delen van) zinnen uit het leerboek.
De nu volgende opdracht was een experiment waarin de leerlingen hun
samenvatting niet schreven, maar tekenden.
Doelen
-

De leerlingen hebben een concreet beeld bij de begrippen
industriële samenleving, urbanisatie, arbeidsdeling, massaproductie
en arbeidsomstandigheden (voor de zesdeklassers aangevuld
met handelskapitalisme, vakbonden, grootindustrielen,
klassenmaatschappij) en kunnen deze begrippen met elkaar in verband
brengen

Lesplan/beschrijving
De leerlingen kregen een groot vel papier (A3/A2) en de open opdracht:
Teken een samenvatting van het hoofdstuk over de Industriële Revolutie.
Zorg ervoor dat de begrippen uit het boek in je tekening voorkomen. De
leerlingen mochten overleggen, vragen stellen en hun boek gebruiken. Na
een minuut of 10 worstelen volgde een klassikaal moment waarin ideeën
werden uitgewisseld: een strip maken, de verschillende paragrafen in
aparte tekeningen weergeven, een woordweb met tekeningen in plaats
van woorden. Na deze uitwisseling kregen de leerlingen ruim de tijd om
verder te tekenen (ongeveer 60 minuten verdeeld over twee lessen).
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De tweedeklassers leverden hun tekeningen in bij de docent, die ze
controleerde op volledigheid met behulp van de begrippenlijst uit het
boek. De zesdeklassers vergeleken in groepjes elkaars tekeningen en
bespraken wat er eventueel nog miste en aangevuld kon worden.
Reacties leerlingen en docent
De leerlingen vonden deze opdracht heel moeilijk. Ze waren er ook veel
langer mee bezig dan verwacht. Er werd enthousiast gewerkt en veel
overlegd, en er werden veel vragen gesteld aan de docent. In eerste
instantie waren de vragen vooral praktisch van aard (“hoe teken je een
fabriek”), later wat meer als resultaat van gedachten en verbanden (“ja
maar al die mensen die naar de stad kwamen, wie werkten er dan nog op
de boerderijen? Of verdwenen die gewoon?”).
De tweedeklassers gingen direct aan de slag en waren erg gericht op zo
veel mogelijk begrippen en zo mooi mogelijk tekenen. De zesdeklassers
hadden meer tijd nodig om op te starten. Een enkeling had weerstand
(“tekenen is kinderachtig”). Uiteindelijk viel het ze vooral erg tegen hoe
moeilijk het was om verschillende ontwikkelingen met elkaar in verband
te brengen. Ze waren gewend om een samenvatting samen te stellen uit
zinsdelen uit het boek, maar dat werkte nu niet. Ze moesten dus veel
meer nadenken dan gebruikelijk.
Opbrengst
Vooral in de tweede klas leverde de opdracht veel enthousiasme op. De
leerlingen die zich niet goed kunnen uitdrukken in tekst leefden op en
voelden zich gezien en gewaardeerd. De tekeningen waren opvallend
rijk aan inhoud. Voor de docent was het goed zichtbaar welke leerlingen
de stof minder goed begrepen. Ook werd gedurende het tekenen snel
duidelijk welke begrippen moeilijk waren en extra uitleg behoefden omdat
de leerlingen die begrippen oversloegen met tekenen.

33

Afbeelding 11
Tekening van de belangrijkste begrippen uit de paragraaf over de
Industriele Revolutie door een leerling uit 2 h/v.
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5
Veel gestelde vragen
Waarom zou je met leerlingen moeten tekenen; schrijven werkt toch
prima?
Er zitten voordelen en nadelen aan zowel schrijf- als tekenopdrachten. We
zijn als docenten erg gewend aan geschreven antwoorden van leerlingen.
Toch kan het best zo zijn dat een geschreven antwoord niet goed
weergeeft wat een leerling eigenlijk echt weet, bijvoorbeeld omdat een
leerling niet taalvaardig is, of schrijven niet leuk vindt, of gewoon goed is
in knippen en plakken van zinnen uit het boek. Op zich is dat laatste niet
erg als het gaat om reproduceren van informatie, maar het laat weinig
zien van een beeld dat de leerling zelf heeft. Tekenen kan zorgen voor
een diepere verwerking van informatie en kan het stellen van vragen
stimuleren. Dus: tekenen kán, net als schrijven.
Tekenen is toch veel te makkelijk?
Leerlingen geven zelf aan dat ze tekenen moeilijker vinden dan
schrijven. Wanneer leerlingen een antwoord moeten opschrijven,
kunnen ze gebruik maken van zinsneden uit de geschreven bronnen
of het tekstboek waarmee ze werken. Bij het produceren van een
tekening is “letterlijk“ overnemen niet mogelijk. Ook uit onderzoek
blijkt dat tekenen cognitief belastend is omdat iemand die tekent veel
beslissingen moet nemen om verbale informatie om te zetten naar een
visuele verwerking (Sadoski & Paivio, 2013; Van Meter & Garner, 2005).
Hoe lang ben je bezig met een tekenopdracht?
Dat ligt aan de opdracht en de individuele verschillen tussen leerlingen
zijn groot. Voor een simpele opdracht, zoals een tekening van het
Forum Romanum (voorbeeldles 1, pagina 20), zijn de meeste leerlingen
na een minuut of 20 wel klaar. Als ze voor zichzelf moeten tekenen,
zonder overleg, dan is dat ook wel de maximale spanningsboog. Een
grote opdracht met overleg, zoals de samenvatting van de Industriële
Revolutie (voorbeeldles 5, pagina 32), kan makkelijk veel langer
duren. Maar als je een snelle tekenopdracht wilt inzetten, dan kan
je leerlingen ook één begrip laten tekenen. Daarmee ben je in 5-10
minuten klaar.
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Voor welk niveau/welke jaarlaag is tekenen geschikt?
Tekenopdrachten kunnen geschikt zijn voor elk niveau en elke jaarlaag.
De inhoudelijke kwaliteit van de tekeningen van leerlingen tussen
jaarlagen verschilt natuurlijk, zoals dat ook zo is met andere opdrachten.
Aangezien tekenen voorkennis vereist, wint een tekening meestal aan
historische plausibiliteit wanneer de tekenaar meer voorkennis heeft.
Voor welke onderwerpen is tekenen geschikt?
Een tekenopdracht kan worden gebruikt om abstracte begrippen weer
te geven en ook om concrete situaties te verbeelden. Op zich kan elk
onderwerp dus geschikt zijn. Toch is het verstandig om van tevoren goed
na te denken, vooral over het doel van de opdracht. Wil je leerlingen
laten zien dat iedereen een ander beeld heeft van het verleden? Of wil
je misconcepties achterhalen? Dan is tekenen een mooi instrument. Wil
je leerlingen laten verklaren waarom een bepaalde gebeurtenis heeft
plaatsgevonden? Dat is heel lastig te tekenen, dus dan is misschien een
andere soort opdracht geschikter.
Wanneer laat je leerlingen tekenen?
Dat hangt af van het doel van de tekenopdracht. Wanneer je voorkennis
wilt activeren of al bestaande misconcepties achterhalen, dan is een
tekenopdracht aan het begin van een les of lessenserie een logische
keus. Wil je leerlingen informatie laten verwerken, dan kan tekenen op
elk moment. Als je wilt controleren wat leerlingen hebben geleerd, of ze
een samenvatting of overzicht van de stof laat maken dan plan je een
tekenopdracht aan het einde van een les of lessenserie.
Wat voor materialen zijn aan te bevelen?
In eerder onderzoek (De Leur et al., 2019; zie voorbeeldles 1, pagina 20)
hebben leerlingen aangegeven dat ze het fijn vinden om een tekenpapier
te krijgen met een kader erop gedrukt, waarbinnen ze moeten tekenen.
Dat kan houvast geven, maar het hoeft natuurlijk niet. Over het algemeen:
zorg voor voldoende (dus ook extra) papier van voldoende formaat.
Gewone potloden zijn prima. Werken met kleurpotlood kost veel meer
tijd, en wordt niet door alle leerlingen prettig gevonden. Tekeningen in
kleur zijn wel vaak aansprekender en nodigen extra uit tot bekijken en
bespreken.
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Kan je leerlingen ook strips laten tekenen?
Strips hebben als voordeel dat leerlingen hun tekeningen kunnen
verduidelijken door tekstballonnetjes toe te voegen. Dat is meteen
ook een nadeel: als leerlingen te veel nadruk leggen op de tekst kan
het visueel denken in de knel komen, wat nu juist de kracht is van een
tekenopdracht. Maar het kan natuurlijk wel. Hou er wel rekening mee dat
het tekenen van strips vaak veel tijd kost.
Wat doe je als leerlingen niet kunnen tekenen (of zeggen dat niet te
kunnen)?
Voor een opdracht die is gericht op het externaliseren van een beeld van
het verleden is de tekenkwaliteit niet belangrijk. Toch willen leerlingen
vaak graag een “mooie” tekening maken. Om ze gerust te stellen is een
voorbeeld een goed idee. Teken bijvoorbeeld afbeelding 12 op het bord
en vraag aan leerlingen wat dit voorstelt. Iedereen zal antwoorden dat het
een schaap is. Leg uit dat dit de kwaliteit die gevraagd wordt: de tekening
moet te begrijpen zijn. Voor sommige leerlingen kan het ook helpen als
ze een paar woorden bij hun tekening mogen schrijven ter verduidelijking.
Of als ze weten dat ze hun tekening mondeling mogen toelichten.
Overigens is uit onderzoek bekend dat het voor de inhoudelijke kwaliteit
van een tekening niet hoeft uit te maken hoe “mooi” een tekening is en
of er bijvoorbeeld realistisch of meer schematisch getekend is (De Leur
et al., 2019; Lohse, 1994).
Afbeelding 12
Een voorbeeldtekening van een schaap.
Wat doe je als leerlingen niet willen tekenen?
Bij elke opdracht kan het voorkomen dat leerlingen er geen zin in
hebben. “Ik vind het niet leuk” is bij een tekenopdracht dus net zo min
een argument als bij een schrijfopdracht. Tekenen kan soms weerstand
oproepen bij leerlingen die niet gewend zijn aan tekenen tijdens de
geschiedenisles. Het helpt als de docent niet te veel nadruk legt op het
tekenen, en de opdracht brengt als volkomen vanzelfsprekend.
Ook raken leerlingen heel snel gewend aan tekenopdrachten, dus
klein beginnen en regelmatig kort iets laten schetsen werkt ook. Maar
misschien is het vooral belangrijk om te blijven beseffen dat alle
leerlingen wel eens iets moeten doen wat ze niet zo leuk vinden, wat voor
opdracht je ze ook geeft. Dat hoort er dus gewoon bij.
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En als leerlingen elkaar uitlachen?
Zeker wanneer de tekeningen van leerlingen besproken gaan worden is
een veilig leerklimaat van belang. Modellen vooraf is cruciaal (laten zien
welk teken niveau je verwacht) en ook uitleggen dat de opdracht gaat
om de inhoud van de tekening en niet om de vraag of de tekening in een
museum thuis hoort. Leerlingen bekijken graag elkaars tekeningen en zo
lang dat in een goede sfeer gebeurt draagt dat bij tot levendige interactie.
Uitlachen en (ver)oordelen is niet de bedoeling en moet besproken en
aangepakt worden zoals dat in andere situaties ook zou worden gedaan.
Ik wil graag cijfers geven voor de tekeningen. Kan dat?
Een formatieve beoordeling van een tekening ligt meer voor de hand dan
een summatieve. Wanneer je tekeningen toch zou willen becijferen, let
dan op de volgende zaken. (1) Het moet van tevoren voor de leerlingen
duidelijk zijn waarop de beoordeling gebaseerd gaat worden. Dat
betekent dat er een lijstje verplichte inhoudelijk elementen beschikbaar
moet zijn. Hiermee wordt het doel van de opdracht direct reproductiever
dan als leerlingen “vrij“ mogen tekenen, maar dat kan natuurlijk. De
in hoofdstuk 1 besproken elementen die bijdragen aan de historische
plausibiliteit van een beeld (zie afbeelding 1, pagina 8) kunnen een
hulpmiddel zijn bij het beoordelen van tekeningen. (2) Een tekening heeft
vaak meer inhoud dan op het eerste gezicht lijkt. Neem ruim de tijd voor
de beoordeling en bekijk elke tekening meerdere malen, om geen zaken
over het hoofd te zien. Beoordelen met vier ogen heeft de voorkeur.
(3) Geef leerlingen de mogelijkheid om hun tekening toe te lichten; vaak
zit er achter een onbeduidend lijkend detail een wereld aan gedachten.
Mijn collega’s/sectiegenoten vinden tekenen onzin, wat kan ik zeggen?
Uit onderzoek blijkt dat tekenen een werkvorm kan zijn die helpt bij het
dieper verwerken van informatie en voor het starten van een gesprek over
het verleden en de constructie van het verleden (Levstik & Barton, 2015;
Van Meter & Firetto, 2013). Tekenen kan vragen oproepen bij leerlingen
en tekenen kan leerlingen stimuleren hun beeld van het verleden
zichtbaar te maken (De Leur et al., 2019), waardoor de docent beter kan
aansluiten bij de voorkennis van de leerlingen, en zicht krijgt op eventuele
misconcepties. Dit alles kan ook op andere manieren bereikt worden maar
een docent kan er dus voor kiezen tekenen als een volwaardige werkvorm
in te zetten, in plaats van bijvoorbeeld een schrijfopdracht. Het móet niet,
maar het kán wel.
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Wat zien leerlingen voor zich wanneer ze denken aan het
verleden? De concrete beelden van leerlingen kunnen
docenten inzicht geven in kennis en voorkennis, en zelf
geconstrueerde beelden kunnen een krachtige aanjager
zijn van gesprekken tussen leerlingen over het verleden en
de constructie daarvan. Verbeelden van het verleden kan
dus nuttig zijn bij het leren en onderwijzen van geschiedenis.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten die hun leerlingen
het verleden willen laten verbeelden. Het eerste deel richt
zich op hoe verbeelding van het verleden eruit kan zien,
welke vormen mogelijk zijn en wat indicatoren kunnen zijn
van de kwaliteit van een door leerlingen geconstrueerd
beeld. Het tweede deel gaat over tekenopdrachten. In vijf
voorbeeldlessen worden verschillende mogelijkheden voor
de inzet van tekenopdrachten bij geschiedenis onderzocht,
en er worden praktische aanwijzingen gegeven over hoe
tekenopdrachten ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.

