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1 Het denken op papier.
Redeneren in schrijftaken bij de
Mens- en Maatschappijvakken
Geerte Savenije
In de mens- en maatschappijvakken leren leerlingen denken en redeneren
over economische, geografische, historische en maatschappelijke
verschijnselen. De verwerving van deze domeinspecifieke hogere orde
vaardigheden is voor leerlingen geen gemakkelijke opgave. Ze moeten
de vakspecifieke denk- en redeneerwijzen bovendien vaak toepassen in
een schriftelijk product. Dit varieert van een antwoord op een toetsvraag
tot een praktische opdracht of profielwerkstuk. Er wordt dus ook een
beroep gedaan op hun schrijfvaardigheid. In dit soort opdrachten komen
lezen, schrijven en vakspecifiek redeneren samen. Deze vaardigheden
beïnvloeden elkaar daarbij sterk.
Enerzijds kan het gaan om echte schrijftaken waarin leerlingen een
zogenoemde “synthese-tekst” moeten schrijven. Om een goede synthesetekst te kunnen schrijven, moeten leerlingen, afhankelijk van het vak,
weten hoe ze een maatschappelijk probleem kunnen analyseren of
een historische verklaring construeren. Ze moeten echter ook teksten
bestuderen, informatie selecteren, relaties leggen tussen informatie uit
verschillende bronnen en met eigen kennis, en een argumentatief of
informatief essay schrijven met daarin adequate referenties. Daarnaast
speelt schrijfvaardigheid in feite bij elke toets of opdracht een rol, omdat
docenten in de meeste gevallen de kennis en vaardigheden van leerlingen
toetsen in schriftelijke producten.
Hoe je leerlingen kunt ondersteunen bij dit soort taken is een
belangrijke vraag voor docenten. Welke denkstappen moeten leerlingen
zetten en welke eisen stel je als docent aan de wijze waarop ze hun
antwoord vervolgens schriftelijk formuleren? En hoe kun je daarbij
rekening houden met zowel zwakke als excellente leerlingen? Een eerste
stap is om goed na te gaan en expliciet te maken wat de leerlingen nu
precies moeten doen als zij: een historisch of geografisch verschijnsel
moeten verklaren, twee kiesstelsels moeten vergelijken, of een theoretisch
concept als marktwerking moeten toepassen op verschillende contexten.
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In wat volgt zal ik een korte schets geven van de thematiek van
vakspecifieke redeneervaardigheden, de relatie met schrijfvaardigheid en
het begeleiden hiervan in de klas. Daarna presenteren we 13 beproefde
lessenreeksen voor de verschillende mens- en maatschappijvakken om
leerlingen te oefenen in het denken en redeneren in schrijftaken.
Vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden
Afhankelijk van het leerjaar en niveau, worden de vakken uit het domein
mens en maatschappij als leergebied of als afzonderlijke vakken
aangeboden. Onderzoek naar de meerwaarde voor het leerproces van het
al dan niet geïntegreerd aanbieden van de vakken is zeer schaars (Van
der Pot & Wilschut, 2014; Tuithof, 2018). De vakken hebben duidelijk een
eigen vakspecifieke insteek, die van leerlingen andere vaardigheden en
denkwijzen vragen. Het denken in tijd is kenmerkend voor geschiedenis,
terwijl schaal, ruimte en de fysische en sociale processen in de omgeving
centraal staan bij aardrijkskunde. De maatschappijwetenschappen richten
zich op de realiteit van en problematiek in de huidige samenleving en bij
economie proberen leerlingen de werkelijkheid om hen heen te begrijpen
vanuit economische wetmatigheden en theorieën. Bij filosofie is de mens
zelf en zijn kennis, waarden en denken het voornaamste onderwerp.
Hoewel in alle vakken de mens en de maatschappij telkens centraal staan
worden zij vanuit verschillende perspectieven bekeken en worden er
andere vragen gesteld.
Uitwisseling en samenwerking tussen docenten van de verschillende
mens- en maatschappijvakken is echter uiterst zinvol, omdat naast
domeinspecifieke aspecten van het redeneren en schrijven er ook veel
overeenkomsten zijn. Inhoudelijk en thematisch, omdat alle vakken de
mens en de maatschappij proberen te verklaren, maar ook een richting
willen bieden voor de toekomst (Béneker, 2018), en op het gebied van
specifieke denkvaardigheden die in de vakken geoefend worden. In
alle mens- en maatschappijvakken is causaal redeneren bijvoorbeeld
belangrijk. Leerlingen moeten hierbij één of meerdere oorzaken verbinden
aan één of meerdere gevolgen en daarbij benoemen wat deze oorzaken
en gevolgen verbindt. Vaak moeten leerlingen hierbij abstracte begrippen
(zoals conjunctuur, diversificatie, confessionalisme, democratie en
sociale cohesie) toepassen. Zij moeten in hun redenering deze begrippen
kort uitleggen en vervolgens op de juiste manier gebruiken in de
specifieke context waar de vraag of redenering over gaat. De zogeheten
concept-context benadering die de vakken economie, aardrijkskunde
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en maatschappijwetenschappen nu veel hanteren, vraagt bovendien van
leerlingen dat zij dit telkens in nieuwe contexten kunnen.
Een andere vaardigheid die in de mens- en maatschappijvakken veel
wordt geoefend is het vergelijken van en wisselen tussen meerdere
perspectieven. Dit vraagt van leerlingen dat zij hun eigen perspectief
op een onderwerp kunnen benoemen en onderbouwen en tegelijk dat
zij erkennen dat dit één van de mogelijke perspectieven is. Vervolgens
moeten zij ondanks dit beperkende eigen perspectief zo goed mogelijk
begrijpen welke andere perspectieven er bestaan en deze bijvoorbeeld
vergelijken op een aantal criteria. Vaak wordt hen daarbij ook gevraagd de
verschillende perspectieven te evalueren of te wegen op geldigheid.
Uit bovenstaande beschrijvingen van twee vaardigheden die bij alle
mens- en maatschappijvakken aan de orde zijn, wordt duidelijk dat deze
vaardigheden bepaalde kenmerken hebben en denkstappen vereisen.
Als docenten deze stappen helder voor ogen hebben kunnen zij hun
leerlingen beter begeleiden in hun denken en redeneren. Zoals een
wiskundedocent de leerlingen alle stappen in een som laat opschrijven
om te zien waar een leerling een fout maakt, zo kunnen ook docenten in
de mens- en maatschappijvakken de redeneringen die leerlingen maken
systematisch benaderen. Voor het opzetten of zichtbaar maken van een
vakspecifieke redenering kunnen leerlingen veel baat hebben bij het
maken van schema’s. Zij proberen dan de benodigde informatie voor
een redenering visueel weer te geven en te ordenen in de onderlinge
verbanden die voor de redenering van belang zijn. Ook kunnen leerlingen
het redeneren oefenen met hardop denken. Hierbij voeren leerlingen
een taak uit, waarbij zij voortdurend hardop verwoorden wat zij op dat
moment denken, waar zij naar kijken, wat ze zich afvragen enzovoort.
Deze oefening geeft ook de docent veel inzicht in het denken en
redeneren van de leerlingen en datgene wat leerlingen hierbij lastig
vinden. Wanneer de denkstappen die leerlingen in de redenering moeten
zetten zo helder geworden zijn, biedt dit hen vervolgens houvast om hun
redenering goed op te kunnen schrijven.
Schrijven
Naast dat leerlingen een redenering makkelijker opschrijven wanneer
zij de vakspecifieke vaardigheid beter onder de knie hebben, werkt het
schrijven andersom ook door in het verbeteren van hun redenering.
Tijdens het schrijven kunnen leerlingen bijvoorbeeld constateren
dat ze bepaalde elementen in de redenering nog missen. Bovendien
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kunnen leerlingen die de juiste (vakspecifieke) taal en schrijfvormen
goed beheersen makkelijker denken en redeneren over vakspecifieke
vragen. Een leerling die een rijke en genuanceerde woordenschat heeft
om oorzaken te benoemen en meer of minder gewicht te geven kan een
complexere causale redenering opbouwen (Van Drie & Stoel, 2018).
Hoewel schrijven en redeneren binnen de mens- en maatschappij-vakken
dus nauw verbonden zijn, besteden docenten niet altijd veel expliciete
aandacht aan het begeleiden van het schrijven bij schrijftaken in hun
vak. Met name in het schrijfproces en op het gebied van het type tekst
(genrekenmerken, doel- en publiekgerichtheid en taalgebruik) ontbreekt
het leerlingen aan uitleg en ondersteuning van docenten (Van Drie, 2015).
Er wordt veel onderzoek verricht naar effectieve schrijfinstructie
en recent hebben verschillende projecten deze inzichten ook vertaald
naar en verbonden aan de mens- en maatschappijvakken. Verschillende
technieken om het schrijfproces te begeleiden komen hier met name
in naar voren. Zo blijkt in veel studies de effectiviteit van strategieinstructie. Leerlingen leren hierbij door expliciete instructie van de docent
om bepaalde strategieën toe te passen bij het plannen, structureren,
formuleren en reviseren van teksten. Zij leren dit schrijfproces zelf te
reguleren en zij leren tekststructuren te herkennen en zelf toe te passen.
Naast dergelijke expliciete strategie-instructie wordt vaak gewezen op
het nut van het gebruik van modelteksten, waarbij leerlingen op basis
van deze modelteksten zelf ontdekken wat nu eigenlijk sterke en zwakke
teksten zijn en waarom. Leerlingen kunnen dit uiteraard samen doen. Het
onderling samenwerken tijdens het schrijven – ‘peer teaching’ of meer
specifiek ‘peer feedback’ - blijkt zeer effectief. Leerlingen werken hierbij
gezamenlijk een tekst uit en/ of reageren op elkaars werk. Als laatste
noem ik hier aandacht voor de genres van de teksten die leerlingen
moeten schrijven. In de genredidactiek is er expliciet aandacht voor het
tekstgenre dat leerlingen voor een bepaalde redenering moeten hanteren,
dat wil zeggen welk sociaal doel de tekst heeft (Van der Leeuw &
Meestringa, 2014; Van Drie et al, 2016). Dit geeft de leerling inzicht in de
richting van een tekst en welke eisen het specifieke genre daarmee aan de
tekst stelt. Voor een uitgebreide bespreking van effectieve schrijfinstructie
en de concrete invulling in lesmateriaal verwijs ik naar enkele publicaties
om verder te lezen (zie hieronder).
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Aanleiding en doel van de publicatie
Bovenstaande thematiek was de focus van de professionele
leergemeenschap ‘Alfa-Gamma: Denk- en redeneervaardigheden in
schrijfproducten binnen de mens- en maatschappijvakken’ waarin onder
begeleiding van de Universiteit van Amsterdam van 2014 tot en met 2017
verschillende docenten hebben geparticipeerd. De PLG was een initiatief
van Carla van Boxtel, hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van het
geschiedenisonderwijs, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. In de PLG werkten docenten geschiedenis,
aardrijkskunde, economie, filosofie en maatschappijwetenschappen
aan het ontwerpen en testen van schrijftaken die vragen om toepassing
van vakspecifieke denk- en redeneerwijzen. De deelnemers hebben
onderwijsmateriaal ontworpen, beproefd in de eigen praktijk en getest op
effectiviteit.
In deze bundel geven we een overzicht van deze beproefde
materialen en de inzichten die we daarmee hebben opgedaan. We
hopen met deze concrete voorbeelden een bijdrage te leveren aan de
aandacht voor schrijfvaardigheden binnen het domein van de mens- en
maatschappijvakken en docenten handvatten te bieden om hier in hun
eigen vak mee aan de slag te gaan.
Het lesmateriaal is online beschikbaar op de website van
het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
(www.expertisecentrum-mmv.nl) onder de kop ‘taalgericht
vakonderwijs’.
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Verder lezen
Hieronder vindt u enkele Nederlandstalige leessuggesties als u meer wil
lezen over dit onderwerp. Andere leessuggesties zijn te vinden in de
referentielijst achterin deze publicatie.
Béneker, T. (red.) (2018). Toekomstgericht onderwijs in de maatschappijvakken. Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde,
economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer.
Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Te vinden op: http://www.expertisecentrum-mmv.nl//cms_data/
Beneker_2018_Toekomstgericht_onderwijs.pdf
Boxtel, van, C., Hemker, A., Klijnstra, T., & Ruijs, G. (2017).
Toetsen van denkvaardigheden en conceptuele kennis bij
maatschappijwetenschappen. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum
Mens- en Maatschappijvakken. Te vinden op: www.expertisecentrummaatschappijleer.nl/verbanden-leggen/
Drie, J., van & Stoel, G. (2017). De feiten voorbij. Bevorderen van
causaal redeneren in de geschiedenisles. Amsterdam: Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Te vinden op: www.
expertisecentrum-geschiedenis.nl/de-feiten-voorbij/
Drie, J. van, Groenendijk, T., Braaksma, M. & Janssen, T. (2016).
Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken. Negen
lesontwerpen onderzocht. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum
Mens- en Maatschappijvakken en Landelijk Expertisecentrum Economie
en Handel. Te vinden op: http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_
data/genrespecifiek_schrijven_web_april2016.pdf
Drie, J. van (red.) (2015). Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mensen maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten.
Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
en Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel. Te vinden op:
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_data/VanDrie_2015_LEMM_
Schrijfvaardigheid_MMV_webversie.docx.pdf
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IPO contestants. Te vinden op: http://ipo2017.nl/content/
uploads/2017/01/IPO_Essay_Guide.pdf
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2 Aardrijkskundig denken
Daan Divendal
School 		

Spinoza Lyceum, Amsterdam

Vak		

Aardrijkskunde

Klas		

VWO 6

Trefwoorden

Causaal redeneren, vraagontleding door lln, kaartspel

Wens
Tijdens het nakijken van toetsen en (school)examens word je als docent
geregeld geconfronteerd met in jouw ogen zinloze fouten van leerlingen.
Het gevoel bekruipt je dat ze het wel weten. Ze beantwoorden de vraag
alleen niet goed, ze formuleren niet fijn, ze denken niet diep genoeg na of
ze vergeten simpelweg een atlaskaart op te schrijven. Dit onderzoek heeft
twee doelen die hierop gericht zijn.
Aardrijkskundig denken verbeteren
Heel veel aardrijkskundige kennis en inzicht valt onder causaal redeneren.
Op aardrijkskunde examens wordt er in de meest uiteenlopende situaties
van leerlingen verwacht dat ze oorzaken en gevolgen kunnen bedenken.
Leerlingen zijn zich er vaak niet van bewust dat als ze een verklaring
moeten geven van een in de vraag genoemd verschijnsel, dit verschijnsel
een gevolg is en hun verklaring een oorzaak is.
Het oorzaak gevolg denken, causaal redeneren, is terug te vinden in de
syllabus van aardrijkskunde. De onderstaande afbeelding is daaruit ontleend.

Figuur 1. Causaal redeneren bij aardrijkskunde (Aardrijkskunde syllabus 2016).
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Een aardrijkskundige vraag kan gericht zijn op:
◆

De oorzaak, bijvoorbeeld, noem een oorzaak van bodemerosie.

◆

Het verklarend principe, bijvoorbeeld, leg uit hoe houtkap op
hellingen voor bodemerosie zorgt.

◆

Het gevolg, bijvoorbeeld, wat is het gevolg van houtkap op hellingen?

Vaak moet het antwoord van de leerling op twee van deze drie elementen
betrekking hebben en krijgt de leerling voor elk deel één punt. Een leerling
doet er dus goed aan bij een verklarende vraag niet alleen de oorzaak maar
ook het verklarend principe te benoemen. Op de volgende vraag, “verklaar
waarom er veel bodemerosie voorkomt in Indonesië” kan een leerling maar
beter de oorzaak noemen en uitleggen hoe dit tot bodemerosie leidt.
Antwoord geven gericht op de vraag
Het tweede doel van dit onderzoek is het antwoord geven gericht op
de vraag. In de syllabus staan geografische werkwijzen beschreven.
Leerlingen moeten op verschillende schaalniveaus kunnen denken en
situaties vanuit verschillende dimensies kunnen benaderen. Bijpassende
atlaskaarten opzoeken of informatie uit de atlas halen behoort ook tot
de aardrijkskundige vaardigheid. Met het antwoord geven gericht op de
vraag wordt bedoeld dat leerlingen deze aardrijkskundige vaardigheden in
de vraag herkennen en hun antwoord hier ook op toespitsen.
Dit onderzoek richt zich niet op de schrijfvaardigheid maar op de stap
daarvoor, de leesvaardigheid. Als er in de vraag staat noem één argument
voor en één argument tegen dan hoop je dit ook terug te zien in het
antwoord van de leerling. Als een leerling twee argumenten voor geeft
heeft deze leerling zijn antwoord niet gericht op de vraag.
Interventie
Er zijn twee interventies gedaan. De eerste is gericht op causaal redeneren,
de tweede is zowel gericht op causaal redeneren als op het antwoord geven
gericht op de vraag.
Oorzaak gevolg kaartspel
De leerlingen kregen 60 kaarten van voornamelijk fysische aardrijkskundige
verschijnselen. Oorzaken en gevolgen waren niet herkenbaar gemaakt.
Enkele kaartjes met een aardrijkskundig principe waren wel anders
vormgegeven. De leerlingen konden in tweetallen gaan puzzelen. Sommige
begrippen stonden op meerdere kaartjes zodat een begrip zowel de rol
van oorzaak als de rol van gevolg kon innemen. Op de aardrijkskundig
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principe kaartjes stonden enkele verplichte woorden die je bij een bepaalde
oorzaak gevolg relatie altijd moet gebruiken. Hier een voorbeeld: Bij een
oorzaak gevolg relatie die een vulkaanuitbarsting als gevolg heeft moet
er in de uitleg altijd gesproken worden over een opgebouwde druk in de
magmakamer. Een bijkomend voordeel van dit kaartspel is dat de leerlingen
na afloop niet alleen begrippen gingen leren maar complete oorzaak gevolg
relaties gingen leren inclusief het verklarende principe als uitleg.
Vraagontledingsschema
Leerlingen kregen een schema waarin ze examenvragen zijn gaan
ontleden. Om de leerlingen meer inzicht te geven in het causaal
redeneren konden ze in het schema per vraag aangeven:
◆

Staat er een oorzaak in de vraag of moet ik juist een oorzaak geven?

◆

Staat er een verklarend principe in de vraag of moet ik die geven?

◆

Staat er een gevolg in de vraag of moet ik die geven?

Om het antwoord meer te richten op de vraag en de leerling bewust te
maken van de bijbehorende geografische vaardigheden konden ze in het
schema tevens aangeven:
◆

Moet ik noemen/beschrijven/verklaren/eigen mening geven met
argumenten/een complete oorzaak gevolg relatie geven?

◆

Moet mijn antwoord fysisch/demografisch/sociaal-cultureel/
economisch/politiek zijn?

◆

Moet ik de atlas gebruiken/vermelden?

◆

Moet ik een aantal redenen/gevolgen/kaarten/… noemen? Hoeveel?

◆

Moet in mijn antwoord een bepaalde werkwijze zichtbaar zijn? Deze
vraag doelt op mogelijke richtlijnen in de vraag die aangeven hoe
deze beantwoord moet worden. Vaak is dit een samengestelde vraag,
waarin stappen moeten worden doorlopen.

Meting
De nulmeting bestaat uit twee schoolexamens met herkansingen hiervan.
De eindmeting is het eindexamen. In deze (school)examens zijn de
antwoorden van leerlingen op een aantal vragen bestudeerd. Er is in het
kader van causaliteit gekeken of:
◆

Er een oorzaak gegeven is als dit van de leerling verwacht werd.

◆

Er een gevolg gegeven is als dit van de leerling verwacht werd.
In het onderzoek gaat het niet om het juiste antwoord, het gaat erom
dat een leerling door heeft dat er bijvoorbeeld een oorzaak of juist
een gevolg genoemd moet worden.
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Om te meten of leerlingen antwoord gegeven hebben gericht op de vraag
zijn de antwoorden van leerlingen op een aantal vragen ontleed:
Is er een atlas gebruikt als dit gevraagd werd?
◆

Zijn er een juist aantal argumenten/stappen/… gezet als dit gevraagd
werd?

◆

Is de voorgeschreven werkwijze in de vraagstelling ook daadwerkelijk
opgevolgd?

Ook hier is er niet gekeken naar de juistheid van het antwoord, er is puur
gekeken of de leerling zijn antwoord toespitst op de genoemde punten.
Resultaat
In figuur 2 is het resultaat te zien. De legenda is in overeenstemming
met de vijf punten die hierboven bij de bijschrijving van de meting zijn
uitgelegd. Er valt op dat de leerlingen op bijna alle onderdelen vooruit
zijn gegaan. Slechts het geven van een gevolg als dit gevraagd werd is
gelijk gebleven. Een groot percentage deed dit echter in de nulmeting al
goed. Het geven van een oorzaak indien dit gevraagd is komt met 98% het
hoogste uit, de grootste stijging is waar te nemen bij het opvolgen van
een voorgeschreven werkwijze of tip.

Figuur 2. Percentage antwoorden dat het genoemde aspect bevatte in de
voor- en nameting (N = aantal antwoorden, zie figuur 3).
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In figuur 3 is het aantal vragen per categorie te zien in zowel de
nulmeting als de eindmeting. De percentages zijn hetzelfde als in
figuur 2. De 85,9% geeft dus aan hoeveel procent van de antwoorden
een oorzaak bevat in de nulmeting op vragen waar dit van de leerling
verwacht werd. Onder het kopje “meting” hierboven is per categorie
uitgelegd hoe er gemeten is. De N bestaat uit het aantal onderzochte
leerlingantwoorden. Als een leerling bijvoorbeeld alle zes de vragen die
zijn meegenomen om de oorzaak te onderzoeken heeft beantwoord dan
telt hij dus 6 keer mee. In de klas zaten 22 leerlingen.

Figuur 3. Het aantal vragen per categorie.
Interpretatie
Ik wil voorzichtig zijn de stijgende lijnen als gevolg te zien van alleen
dit onderzoek. De leerlingen zullen voor het eindexamen misschien
wel harder geleerd hebben, ze zullen wellicht ook meer oude examens
gemaakt hebben ter voorbereiding, ook bestaat er een kans dat de
leerlingen scherper waren en hun antwoorden vaker nalazen voordat
ze naar de volgende vraag gingen. Leerlingen hebben niet alleen de
interventie gedaan, ze hebben ook het doel van de interventies te horen
gekregen. Ik denk dat dit samen met het kaartspel en het ontleden van
vragen de leerlingen bewuster heeft gemaakt van wat er van ze verwacht
wordt bij het beantwoorden van aardrijkskundige vragen. In de les
werd duidelijk dat de leerlingen ook bij vragen uit het boek in oorzaak
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en gevolg gingen denken, ze vroegen hier geregeld bevestiging in. De
stijgende lijnen zijn dus niet helemaal los te zien van de interventies.
In het onderzoek is er niet gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit
van de antwoorden. Dit is wel waar toetsen op beoordeeld worden. De
veronderstelling dat beter causaal denken en beter antwoord geven
gericht op de vraag positief terug te zien is in de cijfers is uitgekomen.
Het verschil tussen het SE en het CE is 0,2. Waarbij opgemerkt dient te
worden dat er voor het SE uitsluitend oude examenvragen en door het
KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) ontwikkelde
vragen op examenniveau zijn gebruikt.
Conclusie
De opzet van dit onderzoek is dusdanig eenvoudig dat er voorzichtig
moet worden omgegaan me de resultaten. De invloed van de interventies
lijken voorzichtig positief te zijn. De belangrijkste conclusie is echter
dat het zinvol is als docenten in hun lessen en opdrachten aandacht
geven aan de aardrijkskundige vaardigheden, waaronder oorzaak gevolg
denken.
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3 Peer feedback als middel tot
verbetering van schrijfvaardigheden
bij toetsvragen bij aardrijkskunde
Abjini Blom
School

Wolfert Tweetalig, Rotterdam

Vak

Aardrijkskunde

Klas

4 havo, tweetalig onderwijs

Trefwoorden

examenvragen, aardrijkskunde, peerfeedback, 		
peer review

Beschikbaar lesmateriaal proeftoets en feedbackformulier, presentatie, 		
docentenhandleiding
Doelstelling
Het doel van deze lessenserie is om de vaardigheid van leerlingen op
het gebied van het formuleren van antwoorden op redeneervragen bij
aardrijkskunde-toetsen en examens te verbeteren. Leerlingen laten
uiteenlopende problemen zien op dit gebied, zo kan een redenering
onvolledig zijn doordat er een stap ontbreekt of de redenering is
onduidelijk doordat het verband tussen de stappen niet goed wordt
aangegeven. Een redenering kan natuurlijk ook inhoudelijk onjuist zijn,
omdat de leerling de stof niet goed heeft begrepen. Om het aantal
mogelijkheden te beperken wordt in deze lessenserie een bepaald soort
redenering geïsoleerd geoefend. Het gaat in deze lessenserie alleen om
oorzaak-gevolg vragen waarbij een al dan niet causaal verband moet
worden beschreven.
Probleembeschrijving
De leerlingpopulatie op onze school is redelijk streng geselecteerd op
basis van de citoscore vanwege het tweetalige karakter van de school,
maar diezelfde tweetaligheid en de ligging midden in Rotterdam
dragen er ook toe bij dat het gros van de leerlingen meertalig is en de
beheersing van het Nederlands soms te wensen overlaat. Daarom is
elke les aardrijkskunde ook een beetje een les Nederlands, taalgericht
vakonderwijs (Van de Leeuw e.a., 2014 en Van Drie e.a., 2015) heeft
21

bij ons in Rotterdam de volle aandacht, dat blijkt onder andere uit het
project Rotterdams Taaleffect dat als speerpunt het verbeteren van
het taalniveau van de Rotterdamse leerling heeft. Elke gemaakte toets
bij aardrijkskunde wordt in de les na besproken en leerlingen oefenen
regelmatig met examenvragen onder leiding van de docent. Dit levert
wel verbetering op, maar de examenresultaten zijn nog niet optimaal
en halen vaak het landelijk gemiddelde niet. Feedback of reviewing kan
een krachtig hulpmiddel zijn bij het leren, het werkt motiverend omdat
de leerling meer autonomie ervaart doordat ze in staat worden gesteld
zichzelf beter te sturen in het leren (o.a. Hattie & Timberly, 2007). Om
de intensiteit van de feedback te vergroten wordt er gebruik gemaakt
van peer feedback, hierbij ligt de werklast en de verantwoordelijkheid
bij de leerling, bovendien heeft peer feedback een aantal voordelen.
Feedback van medeleerlingen wordt soms als minder bedreigend
ervaren en kan beter aansluiten bij de belevingswereld van de leerling,
het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de leerling kan ook
als positief worden ervaren waarmee de motivatie voor het schrijven
zou verbeteren (Hattie & Timberley 2007 en Gielen e.a., 2010) . Dit
heeft tevens als voordeel dat leerlingen door het geven van feedback
andere vaardigheden leren dan door het krijgen van feedback. Het
geven van feedback draagt bij aan de ontwikkeling van metacognitieve
vaardigheden, waardoor de transfer van de geleerde vaardigheden
makkelijker wordt (Lundstrom & Baker, 2009).
Ontwerphypothese
Het ontwerponderzoek is erop gericht een gestructureerde procedure
te ontwikkelen voor het werken met een complete feedbackcyclus van
peer feedback op het gebied van het schriftelijk beantwoorden van
oorzaak-gevolg vragen bij aardrijkskunde. Tijdens het onderzoek wordt
het effect gemeten van de interventie, waarbij het de verwachting is dat
de interventie zorgt voor een verbetering van de schrijfvaardigheden
(o.a. Hattie & Timberly, 2007), waarbij er onderscheid gemaakt wordt
tussen leerlingen die alleen feedback ontvangen en leerlingen die
feedback geven. Op basis van de geraadpleegde literatuur is het de
verwachting dat de feedbackgevers een hoger leerrendement laten zien
na de interventie dan feedbackontvangers (Li, Liu & Steckelberg, 2010
en Lundstrom & Baker, 2009).
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De twee hypotheses luiden als volgt:
1.

Het geven van peerfeedback naar aanleiding van antwoorden
op oorzaak-gevolg toetsvragen van medeleerlingen leidt bij alle
leerlingen tot een verbetering van de schrijfvaardigheden.

2.

Bij de feedbackgevers leidt de interventie tot grotere verbetering
van de schrijfvaardigheden dan bij de feedbackontvangers.

Beschrijving
Onderzoeksaanpak
Het geven van peerfeedback wordt voorafgegaan door een uitgebreide
instructie waarbij er klassikaal geoefend wordt met het formuleren van
antwoorden op oorzaak-gevolg vragen en de criteria met betrekking tot
de beoordeling duidelijk worden uitgelegd. Door het proces van peer
feedback goed te structureren wordt het voor leerlingen duidelijker wat
er van ze verwacht wordt en pakken ze dit ook veel serieuzer aan. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat peer feedback een betrouwbare methode
is die vergelijkbaar is met het geven van feedback door een docent, maar
dat het wel erg belangrijk is dat de beoordelingscriteria duidelijk en
gestructureerd zijn aangeboden (Dochy, Falchikov & Goldfinch, 2000,
1999, Van den Berg e.a., 2005). De beoordelingscriteria worden aan de
hand van een meerkeuze-model gescoord, daarnaast geven leerlingen aan
waar zij oorzaak en gevolg in het antwoord herkennen en hoeveel punten
de leerling uiteindelijk zou krijgen. Als laatste kunnen ze tips geven voor
het verbeteren van het antwoord. Tijdens de oefenfase wordt er gebruik
gemaakt van formulieren (figuur 4) om dit proces van feedback geven te
structureren.
Instructie:
Bij elke vraag doe je het volgende:
1.
Onderstreep de oorzaak, noteer daarbij een “o”
Onderstreep het gevolg, noteer daarbij een “g”
2.
Noteer de betreffende code(-s)
De oorzaak:
A.
Ontbreekt (of)
B.
Is niet juist (of)
C.
Is onvolledig/onduidelijk
Het gevolg:
D.
Ontbreekt (of)
E.
Is niet juist (of)
F.
Is onvolledig/onduidelijk
3.
Omcirkel het aantal behaalde punten, 0, 1 of 2
4.
Geef een tip of aanwijzing om het antwoord te verbeteren

Figuur 4. Instructie voor feedbackproces.
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Ten aanzien van het formuleren van antwoorden op oorzaak-gevolg
vragen wordt er een model (figuur 5) aangereikt dat causale redeneringen
weergeeft, zoals deze vakspecifiek bij aardrijkskunde worden beschreven.
Bij aardrijkskunde gaat het namelijk in principe om een ruimtelijk patroon
dat vervolgens aan de hand van een causale of stapsgewijze redenering
moet worden verklaard.

Fig. 2
Figuur 5. Model van een aardrijkskundige causale redenering.
Leerlingen krijgen daarnaast ook een schrijfsteun (fig. 3) aangeboden waarmee ze de
causale
verbanden
kunnen
structureren
een samenhangend
antwoord kunnen
Leerlingen
krijgen
daarnaast
ook een en
schrijfsteun
(figuur 6) aangeboden
formuleren.
is gebaseerd
opstructureren
logica volgens
het principe van “old”: omdat,
waarmee Deze
ze de schrijfsteun
causale verbanden
kunnen
en een
leidt tot, dus. Voor aardrijkskunde is dit model iets uitgebreid vanwege het feit dat daar in
samenhangend
antwoord
kunnenwordt
formuleren.
Deze
schrijfsteun
principe
een ruimtelijk
verschijnsel
verklaard,
daarom
bevat is
het model een extra stap.
gebaseerd
op
logica
volgens
het
principe
van
“old”:
omdat,
leidtdaardoor,
tot, dus. dus.
Het ontwikkelde model is het “hodd”-model: het is zo dat, omdat,

Voor aardrijkskunde is dit model iets uitgebreid vanwege het feit dat daar
HODD
in principe een ruimtelijk verschijnsel wordt verklaard, daarom bevat het
model een extra stap. Het ontwikkelde model is het “hodd”-model: het is
Het is zo dat ……. gegeven/situatiebeschrijving
zo dat, omdat,
daardoor,1 dus.
Omdat…….
oorzaak/stap
Daardoor…….. gevolg stap 2
3
Dus …….. conclusie/stap
HODD
Het is zo dat ……. gegeven/situatiebeschrijving
Omdat……. oorzaak/stap 1
Daardoor…….. gevolg stap 2
Om de resultaten
te meten
wordt er een
Dus ……..
conclusie/stap
3 quasi-experiment opgezet waarbij de effectiviteit
van peer feedback wordt onderzocht. Het experiment bestaat uit verschillende rondes,
waarbij elke ronde gelijk staat aan een les. Er wordt gestart met een nulmeting, daarbij is de
klasFiguur
in twee
verdeeld die per groep ongeveer een gelijke verdeling laat zien wat
6. groepen
HODD-model.
betreft rapportcijfers. De groep 1 maakt toets A en groep 2 maakt toets B, beide toetsen
bestaan uit vergelijkbare oorzaak-gevolg vragen afkomstig uit recente havo examens (Cito).
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Daarna volgt er een ronde met feedback binnen de eigen groep. De eigen groep is daarbij
ook weer verdeeld in feedbackgevers en feedback ontvangers, de eerste groep beoordeelt
het werk en geeft schriftelijk feedback (met een mondelinge toelichting) aan de andere helft
van de groep. Het experiment wordt afgesloten met een eindmeting, waarbij groep 1 toets B
Fig.3

Om de resultaten te meten wordt er een quasi-experiment opgezet
waarbij de effectiviteit van peer feedback wordt onderzocht. Het
experiment bestaat uit verschillende rondes, waarbij elke ronde gelijk
staat aan een les. Er wordt gestart met een nulmeting, daarbij is de klas
in twee groepen verdeeld die per groep ongeveer een gelijke verdeling
laat zien wat betreft rapportcijfers. De groep 1 maakt toets A en groep
2 maakt toets B, beide toetsen bestaan uit vergelijkbare oorzaak-gevolg
vragen afkomstig uit recente havo examens (Cito). Daarna volgt er een
ronde met feedback binnen de eigen groep. De eigen groep is daarbij ook
weer verdeeld in feedbackgevers en feedback ontvangers, de eerste groep
beoordeelt het werk en geeft schriftelijk feedback (met een mondelinge
toelichting) aan de andere helft van de groep. Het experiment wordt
afgesloten met een eindmeting, waarbij groep 1 toets B maakt en groep 2
toets A. Op deze manier is het mogelijk een vergelijking te maken tussen
de begin- en eindscores en daarbij ook onderscheid te maken tussen de
scores van feedbackgevers en feed ontvangers. Voor normaal gebruik
in de klas van deze werkwijze is het overigens niet nodig om op deze
manier te werken, dan is het vooral aan te raden om de leerlingen te laten
oefenen met het geven en het ontvangen van feedback. De klas kan dan
gewoon in twee groepen worden gedeeld waarvan de leerlingen elkaars
werk beoordelen en de schriftelijke feedback vervolgens teruggeven, al
dan niet met een mondelinge toelichting.
Ervaringen
Leerlingen gingen heel serieus aan de slag met het maken van de eerste
toets, de nulmeting. Sommige leerlingen namen het serieuzer dan hun
normale werk en vroegen om extra tijd om de vragen heel uitgebreid
te kunnen beantwoorden. Tijdens de volgende ronde ging een deel van
de leerlingen aan de slag met het geven van feedback, ook hier werd
er heel serieus gewerkt. Uit proefrondes waarbij er zonder formulieren
werd gewerkt bleek dat het echt nodig is om de werkvorm gestructureerd
aan te bieden en het effect was duidelijk merkbaar. Leerlingen gaven
op een heldere wijze feedback en konden duidelijk goed overweg met
de instructies. De kwaliteit van de feedback was opvallend goed, het
antwoordmodel werd goed gehanteerd en ook de tips waren helder. Bij
het nakijken van de feedback viel mij als docent vooral op dat het soms
zo is dat ik als docent een afwijkend antwoord ook goed zou rekenen,
omdat dat echter meer kennis vereist, is dat voor leerlingen moeilijk te
beoordelen.
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Figuur 7. Voorbeeld van gemaakte toetsvraag en geven feedback
Tijdens de afsluitende toets viel op dat sommige leerlingen minder
serieus werkten en ongemotiveerd leken, sommige leerlingen sloegen
vragen over en de kwaliteit van de eindmeting was een stuk slechter
dan de kwaliteit van de nulmeting. Het hele proces had meerdere lessen
in beslag genomen, waarbij de helft van de groep soms aan het werk
gezet werd met een andere opdracht, bijvoorbeeld omdat zij geen
feedback hoefden te geven. Al met al nam het experiment dus veel tijd
in beslag en dat lijkt van invloed te zijn geweest op de kwaliteit van het
onderzoek.
Resultaten
De grootte van de steekproef, 14 leerlingen, is niet zodanig dat aan de
statistische analyse conclusies te verbinden zijn. Toch is de uitkomst
interessant, juist omdat de hypotheses beide verworpen worden door
de eindmeting. Gemiddeld was het resultaat op de eindtoets 0,6 lager
op een schaal van 10, daarbij was het resultaat van de feedbackgevers
met gemiddeld 1,2 gedaald en bij de feedback ontvangers was het
gemiddelde gelijk aan de nulmeting (tabel 1). Daarnaast zijn er drie
representatieve vragen uit het laatste schoolexamen geanalyseerd. De
resultaten hiervan bevestigen het beeld dat de feedbackgevers lager
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scoren dan de feedbackontvangers, respectievelijk 3,0 en 1,8 van de
van de 6 punten. Deze resultaten zijn niet te vergelijken met een andere
toets, dus geeft het alleen de verhouding van de scores per deelgroep
weer.

Groep
A
B
Gemiddelde
Verschil voor en na

Feedback gevers (n=7)

Feedback ontvangers (n=7)

Voormeting
Nameting
4,5
3
4,5
3,7
4,5
3,3
-1,2		

Voormeting
2,8
4,3
3,3
0

Nameting
2,5
4,5
3,3

Tabel 1. Toetsresultaten van de voor- en nameting (N=14).
Analyse
De gemiddeld lagere scores op de eindmeting zouden verklaard
kunnen worden doordat de leerlingen in de loop van het onderzoek
minder gemotiveerd waren om mee te doen, daardoor is de laatste
toets minder serieus gemaakt. Navraag bij de leerlingen leverde op
dat het hele proces veel te lang duurde en zij daardoor gedemotiveerd
werden. Sommige leerlingen hebben dan ook vragen open gelaten
op de eindtoets of snel iets opgeschreven. Een ander aspect dat tot
lagere resultaten geleid kan hebben is het feit dat een leerproces niet
altijd meteen tot betere resultaten hoeft te leiden. In dit geval is er
bijvoorbeeld een aantal hele sterke leerlingen die tegen de verwachting
in juist lager scoorden op hun eindtoets. Deze groep leerlingen is
gewend om hele uitgebreide antwoorden te geven op toetsvragen
waardoor zij vaak in tijdnood komen, wat ook tijdens het onderzoek
werd bevestigd. Dus kregen ze als feedback om gerichter antwoord op
de vraag te geven, wat merkbaar onzeker maakte en bij de eindtoets in
eerste instantie tot een lagere score leidde. Dit kan een logisch gevolg
zijn van een leerproces dat niet lineair verloopt. Vergelijk het met
autorijden waarbij iemand niet hard genoeg remt, de eerstvolgende
keer zal er misschien te hard geremd worden, het aanleren van een
nieuwe vaardigheid kost vaak veel oefening. De analyse van de vragen
uit het schoolexamen geeft ook aan dat de feedbackgevers lager
uitkomen qua resultaten. Op zich is dit resultaat ook niet significant,
maar het is aannemelijk dat het experiment in eerste instantie niet
heeft leidt tot een hogere score voor de feedbackgevers dan voor de
feedbackontvangers.
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Conclusie
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het werken met peer feedback een
betrouwbare methode is voor het geven van feedback aan leerlingen.
Bovenstaand experiment met peer feedback is gedaan met een kleine
groep leerlingen en daardoor kan er niet op significantie worden getoetst.
Naar aanleiding van de analyse van het proces en de resultaten kunnen
er wel enkele aanbevelingen worden gedaan. In de eerste plaats is het
belangrijk om een goede instructie te geven voor de leerlingen met
de feedback aan de slag gaan. Daarna is het van belang om met korte
feedback cycli te werken, zodat leerlingen gemotiveerd blijven om hun
best te doen op de toetsen en het geven van de feedback. Verder kost
het enige tijd voordat leerlingen hun resultaten weten te verbeteren,
onder andere omdat de nieuwe vaardigheid geoefend moet worden en de
leercurve niet lineair is. Daarom verdient het aanbeveling om het werken
met peer feedback op te nemen in het curriculum en dit regelmatig te
oefenen.
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4 Causaal redeneren bij economie
Anneke Videler
School

Cartesius Lyceum, Amsterdam

Vak

Economie

Klas

4 vwo / 6 vwo

Trefwoorden

Causaal redeneren, Economie, concept-context
benadering, contextrijk leren, hardop-denk-		
methode

Beschikbaar (les)materiaal (Voor)onderzoek 6 vwo ‘Causaal redeneren 		
binnen het vak economie’, 2015-2016.
Lesmateriaal + onderzoeks(opzet) 4 vwo 		
‘Causaal redeneren binnen het vak economie’,
2015-2016.
Poster ‘Causaal redeneren’
Doel
Het doel van dit ontwerponderzoek is om de vakvaardigheid ‘causaal
redeneren’ te verbeteren bij leerlingen. Op het Cartesius Lyceum is het
vermogen van leerlingen om een causaal economische redenering op te
schrijven zowel bij toetsen als bij het eindexamen een erkend probleem.
Omdat de examens steeds contextrijker worden, onder invloed van het
streven naar meer vragen van een hoger denkniveau, is dit probleem ook
urgenter aan het worden. Daartoe is besloten dit probleem tot onderwerp
van de PLG voor de maatschappijvakken te maken.
De eisen volgens het nieuwe economiepakket zijn als volgt:
Het vak economie bereidt leerlingen voor op een adequate
deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat
leerlingen met behulp van de belangrijkste economische concepten
de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen,
verschijnselen waar ze als persoon in de verschillende rollen binnen
huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken
krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of waar
zij als lid van de (nationale en internationale)samenleving mee te
maken krijgen.
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Bij het eindexamen zal voornamelijk getoetst worden of leerlingen
in staat zijn in de opgaven gegeven standpunten te herkennen, te
beschrijven en/of te beargumenteren. Voor de beantwoording van zo’n
examenvraag moet een leerling in staat zijn argumenten op te bouwen.
Een argument dient bij het vak economie vaak opgebouwd te worden uit
een economisch juiste redenering. Zo’n economische redenering bestaat
dan geregeld uit een aantal stappen die de route doorlopen van ‘oorzaak
naar gevolg’, oftewel een causale redenering.
Causaal redeneren is een belangrijk onderdeel om de economische
verschijnselen te begrijpen. Causaal redeneren is uitleggen waarom de
stijging/daling van iets (bijvoorbeeld de rente) gevolg heeft voor de
stijging/daling van iets anders (bijvoorbeeld de wisselkoers).
Om causaal te redeneren moeten leerlingen:
1)

kunnen aangeven wat de oorzaak is en hier in het kader van de
context betekenis aan geven;

2)

kunnen aangeven wat het gevolg is en hier in het kader van de
context betekenis aan geven;

3)

het achterliggende economische model bepalen en op basis
hiervan aangeven of er een positief of negatief verband bestaat
tussen de twee variabelen, al dan niet in de gegeven context, en;

4)

eventuele tussenstappen op basis van het achterliggende
economische model en de gegeven context benoemen.

Het probleem bij causaal redeneren is dat de leerlingen geregeld een
incompleet argument opschrijven. Leerlingen kennen de strategieën (oftewel
bovengenoemde oplossingsstappen) niet voor het causaal redeneren. Uit
(voor)onderzoek in een 6 vwo (zie de bijlage) blijkt dat het kunnen aangeven
van de oorzaak en het kunnen aangeven van het gevolg doorgaans weinig
problemen oplevert. Ook het leggen van het verband (positief of negatief)
tussen de oorzaak en het gevolg gaat doorgaans goed. Het wordt echter
lastiger als de oorzaak en het bijhorend gevolg in de context van de vraag
toegepast dient te worden. Ook blijken leerlingen het lastig te vinden het
achterliggende model te achterhalen als deze niet in de vraag is gegeven en
in het geval deze wel is gegeven, toe te passen in een nieuwe context.
Daarnaast moeten leerlingen bij het aanleren van de vaardigheid
causaal redeneren veel vaktaal gebruiken en begrippen en concepten in
verschillende situaties plaatsen volgens de context/concept-benadering.
Leerlingen beheersen de vaktaal niet voldoende of begrijpen deze niet
voldoende doordat deze is opgebouwd uit voor hen abstracte begrippen
(Stam & Van Drie, 2013) en leggen onvoldoende verbindingen tussen de
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concepten (te weten de abstracte begrippen en/of het achterliggende
economische model) en de context (de gegeven situatie) (Kneppers, 2009).
Tot slot wordt bij het aanleren van de vaardigheid causaal redeneren
het schrijfproces van de leerlingen onvoldoende begeleid. In aanvulling
hierop wordt bij het aanleren onvoldoende (bewust) geoefend. Een
vaardigheid moet inslijpen en dit inslijpen vereist voldoende gelegenheid
om te oefenen (Van Drie et al, 2015).
Beschrijving
Dit ontwerponderzoek richt zicht voor het aanleren van het opzetten
van causaal economische redeneringen uitsluitend op het opzetten van
causale redeneringen binnen de kaders van een (contextrijk) economisch
model. Het zijn op het CE veelal de vragen die beginnen met ‘Leg uit…’,
Beargumenteer…’, ‘Beschrijf…’, ‘Motiveer…’, ‘Licht toe…’, ‘Leg de
redenering uit dat…’ & ‘Verklaar…’. Leerlingen kunnen zich in principe
dus baseren op de 4 bovengenoemde oplossingsstappen om zodoende
tot een juist argument te komen.
Het ontwerp richt zich op expliciete instructie gericht op:
◆

het aanreiken van vaktaal (abstracte begrippen en signaal- en
verbindingswoorden) en het leggen van verbindingen.

◆

het aanreiken van context (arbeidsmarkt) en de werking van het
achterliggende (vraag- en aanbod) model.

◆

het aanbieden van strategiegericht schrijfonderwijs waarbij leerlingen
causale redeneringen structureren, formuleren en reviseren.

◆

het inslijpen van de vaardigheid causaal redeneren door herhaaldelijke
oefening door de leerling.

Les 1
In de eerste les maken de leerlingen zelfstandig de opgave over de
Lorenzcurve (tevens de nulmeting). Vervolgens maakt de docent deze
opgave hardopdenkend voor de klas waarbij expliciet aandacht wordt
besteed aan de 4 oplossingsstappen van causaal redeneren. Bij de
hardopdenk methode verwoordt de docent voortdurend welke gedachten
er in hem of haar opkomen. Aan de hand van deze verbalisaties zijn
onderliggende oplossingsstappen af te leiden. De hardopdenk methode
wordt gebruikt voor het diagnosticeren van leerproblematiek, maar is
ook geschikt om oplossingsstrategieën op leerlingen over te brengen en
daarmee transfer (dat is het geleerde kunnen toepassen in een nieuwe
situatie) te bereiken (Van den Haak, De Jong en Schellings, 2006).
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Les 2
In de tweede les voeren leerlingen als startopdracht een sollicitatiegesprek
in duo’s. Tijdens dit sollicitatiegesprek vertegenwoordigt de ene leerling
de rol van ‘werkgever’ en de andere leerling de rol van ‘werknemer.’ Deze
werkvorm maakt contextrijk leren mogelijk waarbij tevens veel vaktermen
worden aangeboden.
Als vervolg krijgen de leerlingen een schrijfopdracht. Leerlingen mogen,
in tegenstelling tot de opdrachten uit de gebruikelijke lesmethodes,
vrijelijk redeneren. De leerlingen schrijven elk 6 economische begrippen
op een klein kaartje. In tweetallen maken zij vervolgens setjes van twee
begrippen die bij elkaar horen en bepalen zelf de oorzaak en het gevolg.
Daarna bouwen de leerlingen stapsgewijs een causale redenering door
de betekenis van oorzaak en gevolg uit te werken en het onderliggende
verband te beschrijven.
Les 3
In de derde les voeren de leerlingen nogmaals de kaartjesopdracht uit
les 2 uit, zij het nu in andere tweetallen en met nieuwe economische
begrippen. Vervolgens leren de leerlingen het standaard vraag- en
aanbodmodel op de goederenmarkt en op de arbeidsmarkt.
Les 4
In de vierde les verdiepen de leerlingen zich verder in het (achterliggende)
vraag- en aanbodmodel door te puzzelen met algemene stellingen over
verschuivingen langs en verschuivingen van de curves.
Les 5
In de vijfde les gaan leerlingen in 4-tallen de door hen geformuleerde
antwoorden op een causaal redeneervraag vergelijken en ordenen: van
minder goed naar het beste antwoord. De leerlingen wordt vervolgens
gevraagd te bedenken en op te schrijven waarom zij het ene antwoord
beter vinden dan het andere antwoord. Door leerlingen zelf de criteria
waar een goede causale redenering aan voldoet te laten benoemen,
worden zij zich bewust van de oplossingsstappen die er zijn.
Les 6
In de zesde les beoordelen de leerlingen de docent die een causaal
redeneervraag al hardop denkend maakt. Bij deze beoordeling gebruiken
de leerlingen de door hen benoemde criteria.
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Les 7
In de zevende les redeneren leerlingen op basis van het achterliggende
vraag- en aanbodmodel met verschillende contexten van de arbeidsmarkt.
Leerlingen krijgen krantenberichten en moeten beredeneren wat de
gevolgen daarvan zijn voor de werkloosheid en de hoogte van het
loon. Naast dat nu de betekenis van de oorzaak en het gevolg worden
beschreven (zoals bij de kaartjesopdracht van les 2 en les 3), wordt nu
ook gevraagd om een beschrijving te geven van de context, voordat de
leerlingen het verband beschrijven.
Uitkomsten onderzoek
Aan dit onderzoek deden een 6 vwo (t.b.v. het vooronderzoek) en 4 vwo
(t.b.v. het vervolgonderzoek) mee. In het vooronderzoek deden 12 en
in het vervolgonderzoek 18 leerlingen mee. Bij zowel het voor- als het
vervolgonderzoek zijn er geen controlegroepen. In beide gevallen is er
gewerkt met een voor- en nameting.
De voormetingen (van zowel 6 vwo als 4 vwo) laten zien dat leerlingen
het lastig vinden om de oorzaak en het gevolg in de context toe te passen
en het verband en eventuele tussenstappen te baseren op het achterliggend
model in de context. Daar waar de nameting van 6 vwo geen verbeteringen
laat zien, laat de nameting van 4 vwo (gebaseerd op het aangepaste,
bovenstaand ontwerp) wel verbeteringen zien. Een voorbeeld hiervan is
onderstaande opgave over de huur- en koopmarkt van woningen.
Stel dat in de komende jaren een stijging van de koopkracht van de inkomens wordt
verwacht. Leg uit welk gevolg een stijging van de koopkracht van de inkomens heeft
op de huurwoningmarkt. Baseer je antwoord op onderstaand figuur.

Figuur 8. Voorbeeld van een examenopgave.
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Leerlingen hebben bij deze opgave moeite met het juist toepassen van
het gegeven model aangezien de context is aangepast. In het model zijn
de standaard vraag- en aanbod curves te zien. Bijzonder is dat hier de
vraag- en aanbod curves niet betrekking hebben op de koopmarkt van
woningen, de figuur die leerlingen gebruikelijk tegenkomen, maar op
vraag- en aanbodcurves op de huurmarkt. Enkele onjuiste antwoorden van
leerlingen zijn bijvoorbeeld:
1)

Een stijging van de koopkracht betekent dat mensen meer
kunnen kopen. De vraagcurve van woningen verschuift dus naar
rechts waardoor de prijs van woningen stijgt.

2)

De vraag neemt toe door de toegenomen koopkracht en dus gaat
de vraag (bij de gegeven aanbodcurve) naar boven. Dit zorgt voor
een hogere prijs.

3)

Doordat mensen rijker worden (hun koopkracht neemt toe) gaan
ze waarschijnlijk mooiere en duurdere huizen huren en kopen. De
prijzen zullen dus stijgen.

Alle drie de antwoorden gaan uit van de koopmarkt onder de
woningen. Leerlingen beredeneren immers dat de vraag naar
koopwoningen (of woningen in het duurdere segment van de huurmarkt)
stijgt, waardoor dit een prijsopdrijvend gevolg teweeg brengt.
Economisch gezien is dit een juiste causale redenering, zij het dat
deze redenering kort door de bocht is opgeschreven: de oorzaak, het
gevolg en de tussenstappen zijn immers niet uitgewerkt. Desondanks
kunnen de gegeven antwoorden gezien de context - het achterliggende
economische model gaat immers om ‘sociale’ huurwoningen - niet
goedgekeurd worden. Leerlingen slaan de 4 oplossingsstappen over en
komen zodoende tot een economisch onjuiste redenering.
Na uitvoering van het ontwerp verbeterde de gegeven antwoorden
op deze opgave aanzienlijk. De leerlingen verwerken de 4
oplossingsstappen doorgaans beter in hun antwoorden: oorzaak, gevolg
en tussenstappen worden uitgewerkt en het achterliggende model in
de context toegepast. Hieronder (tot slot) 2 voorbeelden daarvan. Eén
leerling schrijft:
In de figuur zie je de vraag naar huurwoningen. Als de koopkracht
van mensen toeneemt zullen zij niet meer willen huren, maar liever
willen kopen. Ze kunnen meer kopen met hun geld. De vraagcurve
in de figuur gaat naar links waardoor de prijs van een huurwoning
daalt. Het evenwichtspunt komt namelijk lager te liggen.
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Een andere leerling schrijft:
De koopkracht geeft aan hoeveel je kan kopen. Als je meer kan
kopen, voel je je rijker. Doordat je je rijker voelt, wil je niet meer
in een huurhuis wonen maar in een koopwoning. De vraag naar
huurwoningen daalt. Doordat het aanbod van huurwoningen
hetzelfde blijft, daalt de prijs van huurwoningen. De vraaglijn
schuift in de figuur naar links.
Op basis van de verzamelde data kan geconcludeerd worden dat
het ontwerp een positieve bijdrage levert aan het toepassen van de 4
oplossingsstrategieën door de leerlingen op schrift. Zij scoren hoger
als het gaat om het geven van betekenis aan de oorzaak en het gevolg
op basis van de in de vraag aangereikte context. Bovendien baseren
zij het beoogde verband en daarbij horende tussenstappen vaker op
het achterliggende economische model en passen deze vaker toe in de
gegeven context.
Ervaringen
Docent: Persoonlijk doel van dit ontwerp was om meer expliciete
aandacht te geven aan het schrijfproces. Het werken met de 4
oplossingsstappen maakte dit mogelijk. Door hier steeds op terug te
grijpen, ben je je als docent er van bewust dat lesgeven niet ophoudt bij
het aanreiken van je vakinhoud alleen: ook het bieden van taalsteun doet
er toe.
Leerlingen: De leerlingen vonden het over het algemeen een nuttige
lessenserie. Met name de (taal)zwakke leerlingen waren bij de aanpak
gebaat. Leerlingen gaven aan meer inzicht te krijgen in de opbouw van
een causale redenering. Bovendien vonden de leerlingen het prettig om
te werken aan strategieën in plaats van alleen de leerstof. Al moesten zij
daar aanvankelijk wel aan wennen. Leerlingen gaven aan dat het hen (op
den duur) helpt bij het opschrijven van causaal redeneervragen in nieuwe
contexten.
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5 Oefenen met het opschrijven
van causale verbanden
Maartje van der Eem
School

Hermann Wesselink College, Amstelveen

Vak

Geschiedenis

Klas

Bruikbaar voor elk niveau en elke jaarlaag

Trefwoorden

Causaliteit

Beschikbaar lesmateriaal Lesmateriaal + analyseschema
Doel
In de eindexamens geschiedenis wordt vaak een beroep gedaan op het
vermogen van leerlingen om causaal te kunnen redeneren. Voor veel
leerlingen blijkt dit een lastige historische vaardigheid te zijn. Hier kunnen
meerdere verklaringen voor zijn. Zo kan het zijn dat een leerling niet herkent
dat er om een causale redenering wordt gevraagd. In het havo-examen van
2015 moesten de leerlingen de volgende opdracht maken: toon aan welk
verband er bestaat tussen de groeiende aandacht van de rooms-katholieke
kerk voor de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders en de opkomst
van het socialisme. Een leerling schreef op: “het verband tussen de roomskatholieke kerk en de opkomst van de socialisten is dat zij beiden streefden
naar betere werk- en leefomstandigheden voor de arbeiders”. De leerling ziet
niet dat hier naar een causale relatie wordt gevraagd.
Het kan ook zijn dat een leerling wel herkent dat er om een causale
redenering wordt gevraagd, maar vervolgens onvoldoende in staat is om
dit op een goede manier op te schrijven. Dit was duidelijk te zien aan
antwoorden van leerlingen van het vmbo-t, toen ze bij het examen van 2015
met behulp van de begrippen diaspora, zionisme en holocaust het ontstaan
van de staat Israël moesten verklaren. Deze vraag leverde antwoorden op als
Het ontstaan van de staat Israël heeft te maken met de diaspora,
waardoor als gevolg de holocaust gebeurde en nu eisen ze een
eigen staat, dat heet zionisme” en “na de Tweede Wereldoorlog
vonden ze dat de zionisten genoeg geleden hadden, dat kwam
vooral door de holocaust en de diaspora’s die toen plaatsvonden.
Daardoor ontstond het zionisme en even later het ontstaan van de
staat Israël.
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Deze leerlingen maken weliswaar gebruik van woorden die een causale
relatie aangeven (waardoor, als gevolg en dit kwam door), maar gebruiken
de historische begrippen op een onjuiste manier.
De leerlingen kunnen dus op verschillende problemen stuiten bij het
beantwoorden van vragen over causaliteit: de vraagstelling in de eindexamens
geschiedenis is talig gezien complex (Montagne, Van Boxtel & Van Drie,
2012), het feit dat het bij geschiedenis steeds om unieke causale relaties
gaat (Wilschut, Van Straatten & Van Riessen, 2004), de abstractheid van de
te gebruiken historische begrippen (Montanero & Lucero, 2011) en het grote
beroep dat wordt gedaan op zowel vaktaal als algemene taalvaardigheden bij
het opschrijven van causale relaties (Van Boxtel & Van Drie, 2010).
In deze werkvorm staat het oefenen met het opschrijven van causale
verbanden centraal. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel de
vakgerichte als de algemene taalvaardigheden van leerlingen. De opdracht
kan in elke jaarlaag en voor elk niveau gebruikt worden en ook bij elk
te behandelen onderwerp. De docent kan de moeilijkheidsgraad telkens
aanpassen.
Beschrijving
Voordat de leerlingen in tweetallen zijn gaan oefenen in het goed
opschrijven van causale relaties, hebben we klassikaal twee oefeningen
gedaan waarbij de begrippen “oorzaak” en “gevolg” centraal stonden. Dit
om de leerlingen bekend te maken dan wel te herinneren aan de manier
waarop we in de geschiedenislessen met deze begrippen omgaan en het
belang van deze begrippen in het historisch denken.
Allereerst kregen de leerlingen een foto te zien van een auto die op
zijn kop op de weg ligt. De leerlingen mochten zoveel mogelijk oorzaken
voor deze gebeurtenis noemen. Ook bedachten ze wat gevolgen van dit
ongeluk zouden kunnen zijn. Vervolgens hebben we klassikaal het verhaal
van Alfons de Kameel gelezen (Chapman, 2003; bewerkt door Woodcock,
2005). Leerlingen moesten na afloop van het verhaal de oorzaken voor de
dood van Alfons benoemen. Elke oorzaak werd op een A4-vel genoteerd
en op het bord gehangen. We hebben toen op meerdere manieren naar
deze verzameling van oorzaken gekeken: kunnen we daar een volgorde
in tijd van maken, kunnen we een volgorde van belangrijkheid maken?
Leerlingen zagen hierdoor in dat een gebeurtenis altijd door meerdere
oorzaken verklaard kan worden, die niet allemaal hetzelfde gewicht
hebben en die elkaar soms overlappen in tijd. Deze opdracht heb ik in de
bovenbouw uitgebreider besproken en doorlopen dan in de onderbouw.
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Na deze introductieopdrachten zijn de leerlingen aan de slag
gegaan met het oefenen in opschrijven van causale verbanden. De
onderbouwleerlingen kregen een negental begrippen/gebeurtenissen die
ze elk op een klein kaartjes moesten schrijven. Op de achterkant van elk
kaartje noteerden de leerlingen de uitleg van het betreffende begrip of
de gebeurtenis. De leerlingen moesten vervolgens steeds combinaties
van twee begrippen/gebeurtenissen maken, waarbij het ene kaartje
een oorzaak was van het andere. Zij stelden dus lineaire verklaringen
op (omdat A, dus B). Op een antwoordblad noteerden de leerlingen
vervolgens de causale relatie:
Oorzaak: 			Gevolg:
Uitleg:

Figuur 9. Antwoordblad onderbouwleerlingen.
De bovenbouwleerlingen hebben een complexere opdracht gekregen.
Zij kregen een viertal gebeurtenissen (bijvoorbeeld de Opstand).
Deze noteerden ze op een geel kaartje, waar ze op de achterkant de
gebeurtenis omschreven. Vervolgens kregen de leerlingen een vijftiental
begrippen en gebeurtenissen. Deze noteerden ze op een blauw kaartje,
waarbij ze wederom op de achterkant een omschrijving noteerden. Per
tweetal gingen de leerlingen met de volgende opdracht aan de slag:
Elk van de gebeurtenissen op een geel kaartjes wordt veroorzaakt
door meerdere gebeurtenissen/begrippen die op de blauwe kaartjes
staan. Leg de juiste blauwe kaartjes bij de gele kaartjes. Je mag elk
begrip maar één keer gebruiken. Het kan zijn dat je blauwe kaartjes
overhoudt. Leg daarna de verbanden uit tussen de kaartjes die bij
elkaar horen. Gebruik hiervoor het antwoordblad:

In 1568 begon de Opstand. Geef hiervoor een verklaring:

Figuur 10. Opdracht bovenbouwleerlingen.
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Bij deze opdracht kregen de leerlingen – zowel in de bovenbouw als
in de onderbouw – op twee manieren taalsteun. Ten eerste moesten
ze de betekenis van de begrippen die ze achterop de kaartjes hebben
geschreven in hun antwoord gebruiken, waardoor ze bewust bezig waren
met vaktaal. Ten tweede kregen de leerlingen een lijst met woorden die
allemaal betrekking kunnen hebben op causale relaties. Ze moesten één
of meerdere van deze woorden in hun antwoord gebruiken:
Signaalwoorden

Werkwoorden

Door

Veroorzaken

Doordat

Leiden tot

Waardoor

Versterken

Omdat

Versnellen

Daarom

Vergroten

Hierdoor

Bepalen

Zodat

Ontwikkelen tot

Aanleiding

Verkleinen

Reden

Bijdragen aan

Motief

Resulteren in

Gevolg

Mogelijk maken

Tabel 2 Begrippenlijst causale relaties als taalsteun.
Ervaringen
Deze opdracht heb ik uitgevoerd in havo 3, vmbo-t 3 (twee keer) en in
havo 5. Naar aanleiding van de ervaringen in havo 3 en de eerste keer in
vmbo-t 3 heb ik het antwoordblad veranderd. De leerlingen noteerden
in eerste instantie de betekenis van het begrip op het antwoordblad,
waarna ze in een vak daaronder de causale relatie moesten noteren. Veel
tweetallen gebruikten vervolgens de betekenis van het begrip niet meer
in hun antwoord, omdat de definitie immers al op het blad stond, slechts
een paar centimeter boven hun causale redenatie. Daarom heb ik ervoor
gekozen om de leerlingen de definities op de begrippenkaartjes zelf te
laten schrijven. Dat zorgde ervoor dat ze op het antwoordblad meer de
definities in hun antwoorden gebruikten.
Na de aanpassing heb ik de opdracht voor een tweede keer
uitgevoerd in vmbo-t 3 – een maand of drie na de eerste keer – en
voor de eerste keer in havo 5. Op het vmbo hebben we de eerste twee
introductieopdrachten en de schrijfopdracht zelf in één les van 80
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minuten uitgevoerd. In havo 5 hebben we gedurende één les aan de drie
introductieopdrachten gewerkt gedurende ongeveer 50 minuten. In de
volgende les hebben de leerlingen zo’n 50 minuten aan de schrijfopdracht
gewerkt.
In alle klassen hebben de leerlingen de opdracht gemaakt ter afsluiting
van een hoofdstuk en als voorbereiding op een toets. Om te kijken of het
bieden van taalsteun de leerlingen helpt om betere antwoorden te geven,
heb ik zowel in havo 5 als in vmbo-t 3 gewerkt met een interventieklas
(deze leerlingen kregen de oefeningen met taalsteun erbij) en een
controleklas (deze leerlingen kregen dezelfde oefeningen, maar zonder
de taalsteun erbij). In de repetities die één week (vmbo-t) of twee weken
(havo) na de schrijfopdracht werden gemaakt, hebben alle leerlingen
twee opdrachten gemaakt waarbij ze een causale redenatie moesten
opschrijven. Op deze manier heb ik kunnen bekijken of het bieden van
taalsteun heeft geleid tot betere antwoorden tijdens repetities bij deze
lesgroepen.
De causale redenaties die de leerlingen als antwoord op de
toetsvragen hebben opgeschreven heb ik op vier manieren gecodeerd (het
codeerschema is in de bijlage opgenomen):
1.

het aantal signaalwoorden tellen dat in een antwoord is gebruikt

2.

het aantal werkwoorden die wijzen op een causale relatie tellen

3.

scoren in hoeverre leerlingen de vaktermen in hun antwoord
hebben uitgelegd

4.

scoren in hoeverre de leerling een goed antwoord heeft gegeven

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de interventie met taalsteun
vooral bij de vmbo-t 3 leerlingen effect heeft gehad. In de eerste drie
bovengenoemde scoringscategorieën scoorden de vmbo-t 3 leerlingen die
taalsteun hadden gekregen in de lesoefeningen duidelijk beter tijdens de
repetitie dan de leerlingen die die steun niet had gekregen in de les. Dit
zorgde er dus ook voor dat de leerlingen uit de interventiegroep beter
scoorden op de vragen waarbij ze een causale relatie moesten opschrijven
(de score bij categorie 4): de leerlingen uit de interventiegroep scoorden
gemiddeld 1,83 punten op een schaal van drie, de leerlingen uit de
controlegroep behaalden gemiddeld 1,44 punten.
De havo 5 leerlingen die taalsteun hebben gehad scoorden in drie van
de vier categorieën beter dan de leerlingen zonder taalsteun. Alleen in de
categorie van het aantal gebruikte signaalwoorden scoorden de leerlingen
uit de controlegroep iets hoger (1,50 tegenover 1,48). De verschillen
tussen de beide havogroepen zijn in alle categorieën echter klein, veel
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kleiner dan bij de vmbo-t 3 leerlingen. Zo scoorden de leerlingen uit de
interventiegroep voor categorie 4 gemiddeld 2,10 punten en de leerlingen
uit de controlegroep 1,94 punten op een schaal van drie.
Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor het gevonden resultaat,
waarbij de opdracht dus meer succesvol voor de leerlingen uit vmbo-t 3
lijkt te zijn geweest. Een eerste verklaring kan zijn dat deze leerlingen de
opdracht twee maal hebben gemaakt, waar de havo 5 leerlingen slechts
één keer met een dergelijke opdracht hebben gewerkt. Een tweede
verklaring kan zijn dat leerlingen uit havo 5 op taalgebied sterker zijn
dan de leerlingen uit vmbo-t 3, waardoor taalsteun voor de laatste groep
dus meer zin zal hebben. Een derde mogelijkheid is dat de leerlingen uit
havo 5 zichzelf inmiddels bepaalde strategieën hebben aangeleerd bij
het beantwoorden van vragen, waardoor ze minder snel aanpassingen
zullen doen dan leerlingen uit vmbo-t 3. Een vierde mogelijke verklaring
heeft te maken met de vraagstelling: de wijze waarop de repetitievragen
werden gesteld bij vmbo-t 3 kwam precies overeen met de manier waarop
ze hebben geoefend in de les. De leerlingen in havo 5 hebben geoefend
met het opzetten van een complexere causale verklaring, terwijl tijdens de
repetitie naar een unicausaal verband (omdat A, dus B) werd gevraagd.
Deze laatste verklaring verwijst naar het spanningsveld waarin een
docent zich bevindt: aan de ene kant willen we onze leerlingen zo goed
mogelijk leren nadenken en redeneren over geschiedenis. Het verhaal
van Alfons de Kameel maakt leerlingen duidelijk hoe complex causaliteit
eigenlijk is. Tegelijkertijd bereiden we onze bovenbouwleerlingen ook
voor op de eindexamens en de vragen met betrekking tot causaliteit
die daar gevraagd worden zijn vrijwel altijd unicausaal. De vragen in de
schoolexamens – zeker op het vmbo- t en het havo – bereiden leerlingen
voor op hun eindexamen en dus stellen we ook daar vragen waarbij het
antwoord moet uitkomen op “omdat A, dus B”.
Tijdens de les(sen) waren de leerlingen op een goede manier
met de opdrachten bezig. Ze dachten enthousiast mee tijdens de
introductieopdrachten. De toegankelijkheid van het verhaal van Alfons
zorgt ervoor dat leerlingen beseffen wat belangrijk is bij causaliteit. De
kracht van het verhaal zit er ook in dat het blijft hangen bij leerlingen.
Anderhalf jaar eerder had ik met de leerlingen uit havo 5 al het verhaal
in een kortere versie gelezen. Toen een leerling een plaatje van een
kameel op het bord zag riep ze direct “het tandenstokertje!”. Tijdens het
oefenen met het opschrijven van de causale relaties werd er veel overlegd
binnen de tweetallen voor het antwoord op papier werd gezet. Bijkomend
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voordeel was dat veel belangrijke vakbegrippen voor de eerstvolgende
repetitie meteen ook nog eens een keer de revue passeerden. Naast
het oefenen in het opschrijven van causale relaties bood deze oefening
leerlingen ook de gelegenheid om te bepalen in welke mate ze (een deel
van) de toetsstof al beheersten.
Bijlage 1 Codeerschema
Bij het beoordelen van de antwoorden van leerlingen op de repetitievragen
over causaal redeneren is het volgende analyseschema gebruikt:
Antwoord leerling

Hoeveel signaalwoorden heeft de leerling 		

			gebruikt?
			

Hoeveel werkwoorden die duiden op een causale 		

			

relatie heeft de leerling gebruikt?

			

Heeft de leerling de vaktermen uitgelegd?

			

1. Ja, en op een goede manier

			

2. Ja, maar niet volledig goed

			

3. Ja, maar verkeerd

			

4. Nee, geen poging tot uitleg gedaan

			

Heeft de leerling een correct antwoord?

			1. Ja
			2. Deels
			3. Nee
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6 Historisch schrijven en
argumenteren in Havo 3.
Het ontstaan van de Koude Oorlog
Johan van Driel
School

Ichthus College, Veenendaal

Vak

Geschiedenis

Klas

HAVO 3

Trefwoorden

Epistemologische opvattingen, 			
schrijfvaardigheid, strategie-instructie

Beschikbaar lesmateriaal

Bronnen, oorzaak-kaartjes, Powerpoint

Doel
Leerlingen vinden het vaak moeilijk om zinnen goed te formuleren.
Bij toetsen zijn veel antwoorden slecht geformuleerd; niet ter zake
doende of historisch onjuist. Dit probleem wordt binnen mijn vaksectie
herkend en er zijn tal van aanwijzingen dat dit probleem ook landelijk
speelt. Van Drie (2012) betoogt bijvoorbeeld dat zaakvakdocenten
problemen met het formuleren van antwoorden als een van de grootste
problemen van het hedendaagse onderwijs zien. Met name vragen waarbij
leerlingen argumenten moeten construeren leveren problemen op omdat
leerlingen het lastig vinden om historische gegevens te beoordelen en
te transformeren tot een argument. Het gevolg hiervan is dat leerlingen
bij toetsen (meerdere) punten mislopen. Kortom er is alle reden om
onderzoek te doen naar de vraag hoe leerlingen argumenten construeren
en hoe zij deze argumenten presenteren.
Verklaring
Historici vragen al langere tijd aandacht voor de rol die taal speelt
in de ‘constructie van het verleden’. Geschiedenis is geen directe
weerspiegeling van het verleden, maar een construct. Dit idee vindt
zeer moeizaam haar weg in de richting van het klaslokaal. Leerlingen
veronderstellen vaak dat er een directe relatie is tussen ‘history’ en
‘the past’ met als gevolg dat zij niet het idee hebben dat bijvoorbeeld
argumentatie ook bij geschiedenis een belangrijke rol speelt.
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Dat volgens leerlingen het geschiedverhaal direct correspondeert met
de historische werkelijkheid is gemakkelijk te verklaren. De La Paz (2005)
stelde dat tekstboeken neutraal zijn geschreven en het daardoor niet
duidelijk is dat het geschiedverhaal een ‘waarheidsclaim’ is en in de loop
van de tijd kan worden gefalsifieerd of door andere historische vragen als
achterhaald kan gelden. Dit wordt versterkt omdat, zoals Coffin (2006)
laat zien, primaire bronnen in schoolboeken apart worden gebruikt en
niet als onderbouwing van de tekst. Desondanks wordt bijvoorbeeld in het
geschiedenisexamen wel verlangd dat leerlingen kunnen argumenteren
(vaak zonder dat dit expliciet is aangeleerd). Docenten veronderstellen
dat leerlingen argumenteren wel leren bij het vak Nederlands. Deze
veronderstelling is juist, maar docenten verliezen hierbij uit het oog
dat de transfer tussen vakken moeizaam verloopt. Daarom is het
volgens Hajer (2015) noodzakelijk dat zaakvakdocenten leerlingen
taalondersteuning bieden. Alleen dan zien leerlingen dat de vaardigheden
die zij bij Nederlands leren ook bruikbaar zijn bij andere vakken.
Oplossing
Wiley en Voss toonden al in 1999 aan dat schrijven op basis van losse
bronnen leidt tot beter geschreven teksten dan schrijven op basis van
een hoofdstuk uit het boek. Ook lijkt het erop dat deze kennis beter
beklijft omdat de bronnen dieper worden verwerkt. Dit sluit goed aan bij
de werkwijze van historici, die hun argumenten doorgaans construeren
op basis van (meerdere) bronnen. Immers, als er meer bronnen worden
betrokken bij de constructie van een argument vergroot dat de validiteit
en zeggingskracht van een argument. Schrijven op basis van losse
bronnen biedt dus ook de mogelijkheid om leerlingen inzicht te geven in
het ontstaan van historische kennis.
Graham en Perin vonden in 2007 dat strategie-instructie erg effectief
is als het gaat om het verbeteren van schrijfvaardigheid van leerlingen.
Recent Nederlands praktijkonderzoek onder leiding van Van Drie
bevestigt dit. In dit praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van een aantal
strategieën: strategie-instructie, voorbeeldteksten, prewriting, interactie
en authentieke taken. Bij een deelonderzoek onder havo-5 leerlingen
bleek dat toen leerlingen beter wisten wat van hen werd verwacht de
inhoud ook beter werd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij havo 3 leerlingen.
Zij weten zeker niet hoe een betogende tekst moet worden opgebouwd
(dit genre is nog niet behandeld bij Nederlands). Strategie-instructie moet
dus gericht zijn op kennis van het genre.
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Hieruit vloeit voort dat een onderzoeksopdracht moet worden
ontwikkeld waarbij leerlingen werken met (primaire) bronnen, zij op basis
van deze bronnen een standpunt innemen en dit standpunt ondersteunen
met argumenten. Ondersteuning vindt plaats door het uitleggen van de
meervoudige argumentatiestructuur. Bovendien moet er in deze fase
reflectie plaatsvinden op de epistemologische opvattingen van leerlingen.
Een tweede criterium voor een goede opdracht is dat de presentatie van
de opdracht plaats moet vinden in een schriftelijk verslag, waarbij een
effectieve instructie moet plaatsvinden: authentieke taken, strategieinstructie en prewriting.
Beschrijving
Ik heb met bovenstaande uitgangspunten een lessenserie gemaakt over
de Koude Oorlog. Leerlingen moesten in het kader van een prijsvraag
van een historisch tijdschrift aangeven of de Sovjet-Unie of de VS
verantwoordelijk is voor het uitbreken van de Koude Oorlog (authentieke
taak). Deze lessenserie bestond uit vier lessen. Hieronder zal ik deze
lessen beschrijven.
Les 1
Ik ben deze les begonnen met een filmfragment waarin te zien is hoe
twee vrachtwagens op elkaar botsen. Vervolgens moesten leerlingen zich
verplaatsen in een agent, die moest onderzoeken hoe en waarom dit
ongeluk gebeurde. Tijdens een onderwijsleergesprek (interactie) moesten
leerlingen aangeven welke getuigen van het ongeluk betrouwbaar zijn.
Dit onderwijsleergesprek vormde de opmaat naar een gesprek over de
werkwijze van historici en hoe historische kennis tot stand komt. Het
gesprek eindigde met de conclusie dat bronnen en historici (enigszins)
partijdig zijn en dit te merken is aan historische bronnen en teksten.
In het tweede deel van de les moesten leerlingen van 12
gebeurtenissen bepalen welke rol deze gebeurtenis speelde in het
ontstaan van de Koude Oorlog. Aan het einde van de les gaven leerlingen
aan waarop je moet letten als je wilt bepalen wie verantwoordelijk is voor
een historische ontwikkeling.
Les 2
Als eerste liet ik de leerlingen een buitengewoon partijdig krantenartikel uit
de communistische krant De Waarheid lezen. Aan de hand van de krant en
een aantal woorden moesten leerlingen deze partijdigheid aangeven.
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Vervolgens kregen leerlingen 4 bronnen uit de periode 1945 - 1948.
Met behulp van 4 vragen moesten de leerlingen deze bronnen analyseren
(prewriting).
De vragen waren:
1.

Wie houdt deze speech? Wat is zijn reputatie?

2.

Geeft een speech een betrouwbaar beeld van wat er aan de hand

3.

Wat is er aan de hand toen de bron werd geschreven?

4.

Krijgt een partij de schuld van het uitbreken van de Koude

is? Leg je antwoord uit.

Oorlog? Waar blijkt dat uit? (Geef een concreet citaat).
We eindigden de les met een bespreking van de bronnen en we trokken
een voorzichtige conclusie over wie verantwoordelijk is voor het uitbreken
van de Koude Oorlog.
Les 3
Het onderwerp van deze derde les was het schrijven van een betogende
tekst. Ik heb de verschillende onderdelen van een betogende tekst
besproken en deze onderdelen met een aantal voorbeeldteksten
(afkomstig uit een andere opdracht) geïllustreerd. Leerlingen moesten
controleren of alle onderdelen aanwezig waren en welke voorbeeldtekst
het beste was (strategie-instructie). Daarna heb ik voorgedaan hoe ik
een dergelijk betoog zou beginnen waarop de leerlingen mijn begin
aanvulden. Deze aanvullingen heb ik met de leerlingen besproken. Aan
het einde van de les konden de leerlingen een schrijfplan maken. Met
behulp van dit schrijfplan, kon in les 4 het betoog worden geschreven.
Les 4
De leerlingen schreven een betogende tekst over wie schuldig is aan het
uitbreken van de Koude Oorlog.
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Ervaringen
Voorafgaand aan deze lessenserie heb ik ‘getest’ of leerlingen brongericht
zijn bij het oplossen van een historisch vraagstuk. In een toets moesten
leerlingen op basis van vier korte bronnen een standpunt met argumenten
onderbouwen. Deze vraag was erg slecht gemaakt. Veel leerlingen
maakten geen gebruik van de bronnen, gaven tegenstrijdige argumenten
of beantwoorden de vraag helemaal niet.
In de betogen was het beeld positiever. Ruim de helft (56%) van de
leerlingen baseerde zijn / haar argumenten op de gegeven bronnen.
Ook was 33% van de leerlingen zich bewust van het gegeven dat er ook
tegenargumenten te geven zijn. Deze leerlingen hebben kennelijk ontdekt
dat ‘geschiedenis een discussie zonder eind is’.
Helaas definieerden veel leerlingen ‘het ontstaan van de Koude Oorlog’
erg ruim. Zo dacht 37% van de leerlingen dat de Cubacrisis plaatsvond
in de openingsfase van de Koude Oorlog. Ook zijn er nog stappen te
zetten als het gaat om het bewust zijn van de partijdigheid van bronnen.
Regelmatig kwam ik tegen dat leerlingen op basis van een bron van
Churchill concludeerden dat de Sovjet-Unie schuldig was. Er was dan geen
aandacht voor de partijdigheid van deze bron.
Al met al kijk ik redelijk positief terug op deze serie. Het enthousiasme
van de leerlingen verschilde per les. Tijdens les 1 en 4 werd er erg
enthousiast gewerkt. Les 2 was voor veel leerlingen langdradig. Wel is het
me duidelijk geworden dat dit soort opdrachten in ieder leerjaar moeten
plaatsvinden. Alleen dan zullen leerlingen gestructureerd werken aan hun
schrijfvaardigheid en hun argumentatievaardigheden verbeteren.
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7 Multiperspectiviteit bij Geschiedenis
Roel Pullens
School				

Spinoza Lyceum, Amsterdam

Vak				Geschiedenis
Klas				5VWO
Trefwoorden

Standplaatsgebondenheid,
multiperspectiviteit, schrijven

Beschikbaar lesmateriaal		

Opdracht bij betoog

Doel
Standplaatsgebondenheid is één van de kernbegrippen bij het vak
geschiedenis. Leerlingen moeten aan het eind van hun schoolcarrière het
begrip kunnen uitleggen en toepassen. Uit ervaring blijkt dat dit voor
leerlingen niet gemakkelijk is. Het echt kunnen inleven in het verleden
en daarmee hedendaagse kennis en waarden te “vergeten” is een zware
opgave, zo blijkt ook uit de literatuur (Seixas & Morton, 2013). In het boek
wordt uitgewerkt dat leerlingen laten werken met (multi)perspectiviteit
vele valkuilen met zich meebrengt, zoals het implementeren door de
leerling van hedendaagse normen en waarden in het verleden (presentism)
en dat het voor leerlingen lastig is dat elke persoon anders kijkt naar
een gebeurtenis in het verleden. Iets wat mede veroorzaakt wordt
door het gebrek aan algemene kennis over historische figuren die nu
algemeen bekend is. Seixas betoogt echter ook dat als leerlingen zich van
bovenstaande bewust worden, zij een groter historisch denkvermogen
ontwikkelen (Seixas & Morton, p. 143)
Het doel van deze lessenserie was dan ook om leerlingen de eerste
stappen te laten zetten in het bewustwordingsproces van de valkuilen
van standplaatsgebondenheid. Aangezien het zo’n breed en complex
begrip is, richt ik me voor het onderzoek vooral op componenten ervan:
perspectiviteit (en hierbij contextualiseren) en inlevingsvermogen. Met het
eerste bedoel ik dat de leerling zich bewust wordt van het feit dat elke
gebeurtenis door elke persoon anders wordt bekeken. Dit is afhankelijk
van de context van de persoon in kwestie. Met het tweede heb ik als
doel dat de leerling leert en vooral ervaart hoe lastig het is om je echt in
een historisch persoon te verplaatsen zonder allerlei kennis van achteraf
te implementeren. Kortom: de leerling moet echt in de huid van een
historisch persoon kruipen.
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De lessenserie is uitgevoerd in een 5 VWO klas. Aangezien ik de
beschikking had over twee klassen heb ik besloten om de een als
interventiegroep en de ander als controlegroep te gebruiken. Of de
lessenserie een positief effect heeft gehad op het kunnen toepassen
van standplaatsgebondenheid, meet ik achteraf door middel van een
toetsvraag. Het feit dat de groepen vergelijkbaar waren in grootte en
capaciteiten maakte het vergelijken makkelijker.
Beschrijving
De Rijnlandkwestie van 1936 is altijd een punt van discussie in de klas.
Waarom grepen de Fransen niet in? Waarom deden de Engelsen niets?
Een oorlog had zo makkelijk voorkomen kunnen worden! Dit zijn veel
gehoorde uitspraken wanneer ik deze kwestie bespreek. Deze ervaring
wilde ik gebruiken als uitgangspunt bij mijn lessenserie. Ik nam aan dat
in deze groep 5 VWO dezelfde vragen zouden opkomen.
In de ene groep behandelde ik de stof rond de opkomst van Hitler
op een “traditionele” manier. Directe instructie, verwerking in boek
etc. In de andere groep besloot ik in vier lessen stil te staan bij de
Rijnlandkwestie en met name het begrip standplaatsgebondenheid.
Uiteindelijk hebben ze op een PTA-toets precies dezelfde vraag gekregen
die draaide om standplaatsgebondenheid. Om hierbij de voorsprong
van de interventiegroep te verkleinen (een vraag over de Rijnlandkwestie
in de toets zou door deze groep veel beter gemaakt moeten worden
vanwege het feit dat ze vier lessen hiermee bezig zijn geweest), is de
toetsvraag over een ander onderwerp gegaan, wat in beide klassen
gelijkwaardig behandeld is. De keuze is gevallen op een vraag bij de
New Deal.
Les 1
Doel van deze les was om de leerlingen het belang van context en
perspectief te laten ervaren en vooral door middel van een concrete
opdracht deze punten te constateren.
Bij een, niet aan geschiedenis gerelateerde, video van een
bewakingscamera kregen ze als instructie om individueel goed op
te letten en hierbij mochten ze aantekeningen maken. De leerlingen
kregen ongeveer 3 minuten van de video te zien. Na het filmpje gaf ik
ze de opdracht om individueel een ooggetuigeverslag van het filmpje te
schrijven. In groepjes van 4 wisselden ze hun verslagen uit en maakten
het tot één verslag. Doel was dat door uit te wisselen ze zouden
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ontdekken dat ondanks dat ze allemaal hetzelfde gezien hebben, ze
toch tot verschillende verslagen kwamen, dus dat één gebeurtenis
tot verschillende interpretaties kan leiden en dat dit afhankelijk is
van het perspectief (zie één van de voorwaarden van Seixas om tot
beter redeneren te komen). Vervolgens heb ik de koppeling met het
geschiedenisvak gemaakt door een onderwijsleergesprek met de klas te
voeren waarin ik de term standplaatsgebondenheid uitleg/introduceer.
Hieraan koppelde ik de volgende componenten: perspectief innemen,
contextualiseren, tijd- en plaatsgebondenheid.
Les 2
In deze les stond inleven en contextualiseren centraal. Aangezien de
Rijnlandkwestie centraal staat in deze lessenserie heb ik besloten om
het Rijnlandspel te spelen met de klas. De ene helft van de klas was de
Engelse minister-president; de andere helft was de Franse president.
Ze kregen een kaartje met allerlei informatie over de kennis die de
presidenten van toen hadden, vlak na de bezetting van het gebied door
Hitler tegen alle afspraken in. De opdracht luidde: beslis met de kennis
van het kaartje en van de periode van voor 1936 of jij (als president)
Hitler tot de orde zou roepen door militair in te grijpen. Om dit nog
duidelijker te maken hebben de leerlingen nog een papiertje gekregen
dat ze pas na het spel mochten bekijken. Hierop is de troepenmacht
van de drie betrokken landen (Duitsland, Frankrijk en Engeland)
gesimuleerd. Op basis hiervan blijkt dat Duitsland geen kans gehad
had, mochten Frankrijk en Engeland besloten hebben in te grijpen. Het
eerste deel van de les behandelde ik de gebeurtenissen zoals deze
uiteindelijk tot de inname van het Rijnland door het leger van Hitler
geleid hebben om ze zo meer context te geven en hierna begon het
spel.
Na afloop besprak ik de uitkomsten (zie evaluatie) en gaf ze nog stof
ter verdieping mee naar huis. Het laatste deel van de les heb ik besteed
aan het herhalen van hoe een betoog dient te worden opgebouwd. Deze
structuur hadden ze aan het eind van de vierde klas al eens toegepast
aan de hand van de opdracht over historische significatie van Van Drie
en Stam (2010). Hierbij heb ik extra stilgestaan bij de rol van talige
bouwstenen bij het verfijnen van een betoog. Met deze bouwstenen
wordt een betoog niet per definitie beter qua inhoud, maar wel qua
vorm. Woorden als, maar, zoals, ten eerste, zoals, kortom, oorzaak,
gevolg etc.
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Les 3 + 4
In deze lessen stond het inleven centraal. De leerlingen schreven een
betoog vanuit een historische persoon (een journalist uit Engeland of
Frankrijk in 1936). Hierbij moesten ze één van de volgende uitspraken
verdedigen:
Frankrijk : Lebrun voorkomt met het niet ingrijpen bij de Rijnlandkwestie
een nieuwe oorlog.
Engeland : Baldwin voorkomt met het niet ingrijpen bij de Rijnlandkwestie
een nieuwe oorlog.
Ze moesten zich inleven in één journalist en betogen waarom zij het
eens waren met bovenstaande stelling. Hierbij kregen ze ook als handvat
de tabel op de volgende pagina over hoe het betoog moest worden
opgebouwd en uitgewerkt. Tijdens deze lessen begeleidde ik als docent
enkel door in gesprek te gaan en te adviseren daar waar nodig.
Ervaringen
Terugkijkend op deze lessenserie heb ik een ambivalent gevoel. De
lessen zelf waren een succes. Waar ik op had gehoopt, gebeurde ook. In
les 1 bij de bewakingscamerabeelden waren de leerlingen in de war. Ze
zochten houvast en creëerden zo bij de video hele (achtergrond)verhalen.
Hierdoor kon ik heel mooi een koppeling naar het belang van context bij
gebeurtenissen maken. Ze deden het zelf al! Het Rijnlandspel had ook een
positief effect. Massaal kozen de leerlingen ervoor om niet in te grijpen
en Hitler vooral zijn gang te laten gaan. Toen later bleek dat Duitsland
geen kans zou hebben gehad, was dat een eyeopener voor de leerlingen.
Ze ervoeren dat het maken van keuzes achteraf makkelijker is dan op dat
moment zelf.
De betogen die ik terugkreeg van de leerlingen verschilden veel van
elkaar, maar ze hadden duidelijk allen hun best gedaan om zich zo
goed mogelijk in te leven. Echter had ik ervoor gekozen om niet het
betoog, maar een toetsvraag als meetinstrument te nemen. Dit bleek een
ongelukkige keuze. Niet alleen was er geen significant verschil tussen
de interventie- en controlegroep, maar waar het aan lag, was moeilijk
te achterhalen. Lag het aan de toetsvraag? Nodigde deze vraag wel uit
tot het innemen van een perspectief? Een complicerende factor hierbij
kan ook zijn geweest dat de toetsvraag een ander onderwerp had dan
de hele lessenserie. Mogelijk had een vraag over de Rijnlandkwestie en
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Aspect

Onderdeel

Criterium

Vorm

Inleiding

De aandacht van de lezer wordt
getrokken
Het onderwerp en de stelling
worden geïntroduceerd
Er wordt een standpunt
ingenomen met betrekking tot de
stelling

Middenstuk

In 3 alinea’s worden argumenten
gegeven, onderbouwd en
verbonden (gebruik hiervoor o.a.
de talige bouwstenen
Er wordt tenminste 1 keer een
tegenargument genoemd en
verworpen

Slot

Er wordt afscheid van de lezer
genomen
De conclusie en het antwoord
op de vraag worden in andere
woorden herhaald

Kwaliteit Brongebruik

Er wordt bij de onderbouwing van
de argumenten gebruik gemaakt
van controleerbare bronnen

Inhoud

Het betoog sluit qua niveau aan
bij de doelgroep (lezers van een
gerespecteerde krant)
De genoemde argumenten en
onderbouwing zijn van voldoende
niveau
De inhoud van het betoog is
historisch juist. (denk hierbij goed
aan standplaatsgebondenheid)
Er wordt op een juiste wijze
gebruik gemaakt van historische
begrippen

Taalgebruik

Het betoog is boeiend om te
lezen, sluit aan bij de doelgroep
en is grammaticaal en qua
zinsbouw op orde.

Tabel 3. Criteria (historisch) betoog
(vrij naar Nieuw Nederlands 4e editie, 68).
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Punten
1 t/m 5

standplaatsgebondenheid de leerlingen op het juiste been gezet. Achteraf
bekeken, ben ik van mening dat voor de leerlingen mijn doel met deze
lessenserie niet geheel duidelijk was. Ze hebben het wel degelijk leuke
lessen gevonden. Dit merkte ik aan het enthousiasme tijdens de lessen,
de gesprekken terwijl ze met hun betogen bezig waren en reacties na
afloop van de lessen, maar of zij steeds door gehad hebben dat ze bezig
waren met een belangrijke historische vaardigheid aan te leren, waag ik te
betwijfelen.
Advies
Deze lessenserie nodigt de leerlingen uit om na te denken en zich te
verplaatsen in historische gebeurtenissen/personen. Echter zorg bij dit
complexe begrip dat je heel expliciet bent over waarom de leerlingen dit
doen en waarom het een onderdeel vormt van standplaatsgebondenheid.
Een mogelijke tussenstap zou bijvoorbeeld een les kunnen zijn waarbij ze
uit bronnen de standplaatsgebondenheid moesten herkennen en kunnen
verwoorden. Hiermee creëer je een tussenstap naar het zelf innemen van
perspectief en wordt het belang van dit herkennen duidelijker doordat
je het koppelt aan historische bronnen. Ook zal ik, wanneer ik deze
lessenserie nogmaals uitvoer, een ander meetinstrument kiezen. Hierbij
ligt het betoog voor de hand. Een toetsvraag als meetmoment is lastig,
daar er allerlei andere factoren (stress, zenuwen, enkel gericht op het
“goede” antwoord) een rol spelen waardoor meten zeer gecompliceerd
wordt.
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8 Redeneren over historische
significantie: het Nederlandse
slavernijverleden
Johan van Driel
School

Ichthus College, Veenendaal

Vak

Geschiedenis			

Klas

havo 4			

Trefwoorden

historische significantie, schrijfvaardigheid, 		
werken met historische bronnen

Beschikbaar lesmateriaal bronmateriaal, artikel les 2
Doel
Volgens de Canadese onderzoeker Stephane Lévèsque kunnen
docenten geschiedenis hun leerlingen het vak beter leren begrijpen
door de werkwijze van professionele historici te bestuderen en
deze werkwijze hun leerlingen bij te brengen (Lévesque, 2009). Een
van de zaken waar professionele historici mee bezig zijn, is het
selecteren van relevante gebeurtenissen die kunnen helpen bij het
interpreteren van het verleden. Eigenlijk stelt elke historicus de vraag:
Welke gebeurtenissen zijn historisch significant? Deze feiten worden
geselecteerd en krijgen een prominente plaats in het geschiedverhaal.
Het is daarom opmerkelijk dat leerlingen zich nauwelijks met deze
vraag bezig houden. De feiten die geleerd moeten worden staan in
het tekstboek of worden in de les behandeld. De vraag waarom deze
gebeurtenissen relevanter zijn dan andere feiten (die niet worden
vermeld), komt zelden aan bod. Leerlingen kunnen zo het beeld
krijgen dat in het geschiedenisboek wordt verteld hoe het verleden
eruit zag. Zo dragen geschiedenislessen (onbedoeld) bij aan de naïeve
geschiedtheoretische opvattingen van veel leerlingen. Deze leerlingen
zien geschiedenis niet als een interpretatie van het verleden door
historici, maar als het verhaal van hoe het vroeger was. Er is reden om
aan te nemen dat veel Nederlandse leerlingen de middelbare school
verlaten met naïve epistemologische opvattingen (Van der Kaap &
Folmer, 2016).
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Dat in de geschiedenisles zo weinig over historische significantie
wordt gesproken, is een gemiste kans. Wat significant is, verschilt per
groep en periode en het gesprek daarover kan leerlingen helpen om
meer academische epistemologische opvattingen te ontwikkelen, zodat
leerlingen ontdekken dat geschiedenis een interpretatie is. Ook kan het
een bijdrage leveren aan het vormen van een persoonlijke identiteit,
omdat leerlingen ontdekken dat hetgeen significant is verschilt per
sociaal-culturele groep. Het gesprek daarover maakt duidelijk waarin de
ander anders is en wat dan de eigen identiteit is (Seixas, 1994; 1997).
Eerder onderzoek in Nederland heeft ook laten zien dat de wijze waarop
leerlingen denken over de significantie van een onderwerp verweven is
met hoe ze hun eigen identiteit omschrijven (Savenije, 2014).
Cercadillo (2001) stelde aan Spaanse en Britse leerlingen de vraag
of de ondergang van de Spaanse Armada belangrijker is geweest voor
Spanje of voor Engeland. Om te bepalen voor welk land de ondergang
van de Armada het belangrijkst is geweest, heeft zij een aantal criteria
voor significantie. Deze criteria zijn: tijdgenoten vonden het relevant,
de gebeurtenis had veel gevolgen, de gebeurtenis is relevant voor het
heden, de gebeurtenis staat symbool voor een belangrijke ontwikkeling,
de gebeurtenis is een keerpunt in de geschiedenis. Deze criteria zijn in dit
onderzoek gebruikt.
Het toekennen van significantie is altijd een interpretatie. Mensen met
verschillende achtergronden zullen aan gebeurtenissen een ander belang
toekennen. Het is daarom belangrijk dat leerlingen hun keuzes waarom
iets meer of minder belangrijk is, kunnen beargumenteren. Dit vraagt
om taalvaardige leerlingen en daarom hoort er in de geschiedenisles
aandacht te zijn voor de taalvaardigheid van leerlingen. Dit betekent in
de eerste plaats dat leerlingen moeten leren dat taal een interpretatief
karakter heeft en dat elk historisch betoog en elke historische bron
de werkelijkheid interpreteren en benaderen vanuit een perspectief
(Lorenz, 1998). Bovendien kan geschiedenis een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen door leerlingen te leren
hoe je significantie (schriftelijk) verwoordt.
Een manier om dat te doen is de ‘whole language’ benadering (Martin
& Rose, 2007). Binnen deze benadering moeten leerlingen teksten lezen
waarin een argumentatie wordt gegeven door het toekennen van een
bepaalde betekenis aan het verleden. Daarna moeten leerlingen zelf een
tekst schrijven waarin ze deze kennis toepassen. Door het lezen van de
teksten ontdekken leerlingen wat de structuur van een tekst is en hoe
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taal wordt ingezet om een bepaald doel te bereiken (Derewianka, 1990).
Bij het lezen geldt dat vooraf de voorkennis moet zijn geactiveerd, er
gedetailleerd wordt gelezen en sommige delen van de tekst moeten
worden herschreven (Martin & Rose, 2007). Deze benadering wil ik
gebruiken om leerlingen te ondersteunen bij het schrijven van een
betogende tekst.
Beschrijving
Bovenstaande theoretische inzichten zijn verwerkt in een lessenserie over
historische significantie. Vooraf heb ik leerlingen een email laten schrijven
waarin zij tips gaven aan een klasgenoot over het schrijven van een
betogende brief en hoe je aangeeft of een gebeurtenis belangrijk is. De
bedoeling van deze voormeting was om te achterhalen wat het startpunt
van de leerlingen was.
Het onderwerp van de lessenserie was de Nederlandse slavenhandel.
In de eerste les werden de criteria voor significantie behandeld en
moesten leerlingen de criteria koppelen aan historische bronnen.
Ten slotte moesten leerlingen opschrijven waarom de Nederlandse
slavenhandel een belangrijk historisch verschijnsel was. In de tweede les
lazen de leerlingen een betogende tekst, waarbij zij achterhaalden welke
criteria voor significantie de schrijver toepaste en hoe hij gebeurtenissen
belangrijk maakt. Tijdens een onderwijsleergesprek is dit besproken. In
dit gesprek zijn we uitgebreid ingegaan op manieren van argumenteren.
Ter illustratie een fragment uit de gelezen tekst: ‘Op maar liefst 20
procent van de reizen van de MCC was sprake van opstandigheid. Hoewel
de tot slaaf gemaakten grote delen van de reis geketend in het ruim
moesten doorbrengen, wisten zij hongerstakingen te organiseren, van
boord te springen, soms in groepen te ontsnappen, en in een enkel
geval zelfs de bemanning te overmeesteren en het schip over te nemen.’
Maar de conclusie van de auteur - er is sprake van fors verzet tegen de
slavernij - kan ook worden omgedraaid: op 80% van de schepen was dus
geen sprake van openlijk verzet. De auteur noemt de Republiek - met haar
decentrale bestuur - consequent Nederland, wat een eenheidsstaat is.
Dat leidde tot een gesprekje over de functie van deze naamsverandering
in het stuk. Zo ontdekten leerlingen hoe je subtiel je boodschap kunt
afgeven. Aan het eind van deze les schreven zij een brief naar de minister
van Onderwijs, waarin de leerlingen betoogden - met gebruikmaking van
de criteria voor significantie - waarom er, in het Nederlandse onderwijs,
meer aandacht moet komen voor het slavernijverleden. In derde les
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analyseerden de leerlingen een aantal bronnen en koppelden zij die
aan een bepaald criterium voor significantie. In de vierde les heb ik
kort de opbouw van een betogende tekst behandeld. Daarna schreven
de leerlingen een betogende tekst waarin zij ingingen op de vraag:
Was de afschaffing van de slavernij belangrijker voor de slaven of de
slaveneigenaren? Ik heb de leerlingen ook de vijfde les laten werken aan
deze opdracht. In de oorspronkelijk planning bestond deze serie uit
vier lessen. Een week na deze opdracht hebben de leerlingen een natest
gedaan. Deze was hetzelfde als de voortest.
Ervaringen
De data (voor- en natest, brief aan de Minister van Onderwijs en de
betogende tekst) heb ik geanalyseerd op algemene schrijfvaardigheid,
gebruik van de criteria voor significantie en onderbouwing van
uitspraken. Vervolgens heb ik bij de gebruikte criteria gekeken naar de
kwaliteit en type redenering van de leerlingen. Vier dingen vallen op:
1.

Kennis helpt leerlingen om genuanceerd te redeneren: De meeste
leerlingen die de relevantie van het einde van de slavernij voor het
heden benoemden, gaven een redenering met daarin (elementen
van) presentisme. Dit duidt erop dat leerlingen onvoldoende in
staat zijn om zich te verplaatsen in de leefwereld van mensen in
de negentiende eeuw. Kennis van de waarden en normen, en de
situatie van deze mensen maakt het mogelijk om een redenering
zonder presentisme te maken. Slechts een leerling gaf een
meer genuanceerde redenering. Een voorbeeld een dergelijke
genuanceerde redenering is: ‘De afschaffing van de slavernij
heeft nog steeds invloed. Toen kwam er deels een einde aan
discriminatie. Dit verbod op discriminatie is vastgelegd in de
grondwet. Ook al is er nog steeds discriminatie.’ Deze leerling
laat merken over de kennis te beschikken die nodig is om een
genuanceerde redenering te maken: er worden elementen genoemd
die duiden op verandering (er is tegenwoordig een grondwet) en
continuïteit (ondanks de grondwet komt discriminatie nog steeds
voor). Het bezit van kennis maakt het mogelijk om dingen van
meerdere kanten te bekijken.

2.

Het toepassen van criteria voor significantie is voor leerlingen erg
lastig: In de lessenserie zijn de criteria behandeld en leerlingen
hebben criteria gekoppeld aan bronnen. Het toepassen van
deze criteria op nieuwe bronnen was voor veel leerlingen lastig.
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Kennelijk hebben leerlingen meer oefening nodig voordat zij dit
beheersen.
3.

Leerlingen verwarren significant regelmatig met voordeel. Ze
beargumenteren dan waarom en voor wie een bepaalde gebeurtenis
het voordeligst is geweest. Dit is een verenging van het concept
significantie. Wellicht duidt dit erop dat leerlingen na deze serie
nog niet goed in staat zijn om te redeneren over significantie en
daarom redeneerwijzen die zij vaker bij geschiedenis gebruiken
(denken vanuit belangen), hebben toegepast. Dat leerlingen
zo gefocussed zijn op voordeel, duidt erop dat leerlingen
de afschaffing van de slavernij plaatsen in een progressieve
geschiedopvatting: het is belangrijk omdat mensen daar voordeel
van hebben. Dit wordt versterkt omdat leerlingen de afschaffing
van de slavernij vaak verbonden met een progressief narratief:
‘Toen kwam er een einde aan een vorm van discriminatie.
Tegenwoordig hebben veel mensen een afkeer van slavernij.’

4.

Leerlingen zijn in het algemeen in staat om een tekstgenre toe te
passen. Dit hoge percentage kan worden verklaard uit het feit dat
de leerlingen dit tekstgenre net uitgelegd hebben gekregen bij
het vak Nederlands en door dit genre kort bij geschiedenis uit te
leggen, konden zij het genre makkelijk toepassen.

De kwaliteit van deze lessenserie kan worden verbeterd door de gebruikte
criteria voor significantie te veranderen. Om het voor leerlingen werkbaar
te houden, moet het aantal criteria worden verkleind en versimpeld.
Ook zou voordat leerlingen zelf een tekst schrijven uitgebreider moeten
worden besproken hoe deze criteria op bronnen kunnen worden
toegepast.
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9 Denkstappen bij het toepassen
van concepten in een nieuwe context
bij MAW
Melanie Newson
School

OSG West-Friesland, Hoorn

Vak

Maatschappijwetenschappen

Klas

VWO 5 en VWO 6

Trefwoorden

Denkvaardigheden classificeren en
vergelijken, toepassen van concepten in een
nieuwe context, maatschappijwetenschappen, 		
stappenplan antwoord formuleren

Beschikbaar lesmateriaal

Powerpoint instructie stappenplan, formulier, 		
voorbeeldantwoorden analyseren en verbeteren

Doel
Het probleem bij VWO5 Maatschappijwetenschappen (MAW) leerlingen
van de OSG West-Friesland in Hoorn is dat zij op examens minder goed
scoren op toepassingsvragen dan op reproductievragen. Dit probleem is
vastgesteld in de analyses van schoolexamens aan de hand van de RTTImethode van Drost en Verra (2012) en de WOLF analyse van het MAW
examen uit 2014. Uit de analyses van de schoolexamens op basis van de
RTTI-methode blijkt dat de leerlingen die nu in VWO5 zitten, lager scoren
op toepassingsvragen. Op de reproductie- en inzichtvragen beantwoorden
de leerlingen gemiddeld meer dan 70% van de vragen goed. Op de
toepassingsvragen beantwoorden de leerlingen gemiddeld 55% van de
vragen goed.
Uit de antwoorden van leerlingen blijkt dat zij het lastig vinden om
dat concept wat zij geleerd hebben, te herkennen in een nieuwe context:
op de examens een geschreven tekst. De leerlingen die wel de juiste
koppeling maken en wel het concept herkennen in de bron vinden het dan
vervolgens lastig om een verklaring te geven, een causaal verband uit te
leggen of een vergelijking te maken in de nieuwe context.
Hoewel dergelijke denk- en redeneervaardigheden wel aan bod komen
in de les, wordt in de les niet nadrukkelijk benoemd met wat voor
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denk- of redeneervaardigheid de leerlingen op dat moment bezig zijn.
De leerlingen oefenen dus niet bewust de vaardigheden. Wanneer zij
deze vaardigheden niet bewust oefenen, herkennen zij ook niet welke
vaardigheden benodigd zijn bij welke vraag en kunnen zij bepaalde
elementen die benodigd zijn voor de maximumscore van de vraag
overslaan. Wellicht zijn leerlingen te snel tevreden met het eigen antwoord
omdat zij niet inzien welke antwoordelementen allemaal benodigd zijn.
Abrami (2008) concludeert dat het expliciet aandacht geven aan en het
oefenen van vaardigheden gekoppeld aan de leerstof een beter resultaat
oplevert dan programma’s waarbij de vaardigheden meer verstopt
blijven in de lessen. Marzano (2013) beschrijft ook dat het inslijpen en
oefenen van vaardigheden een betere manier van leren is dan het leren
van inhouden. Het leren van inhouden is immers ook meer gericht op
reproductie en met dit onderzoek wordt getracht de leerlingen juist de
toepassingsvragen beter te laten antwoorden.
In het handboek vakdidactiek voor Maatschappijleer (Olgers e.a.,
2010) worden de volgende vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden
benoemd: herkennen; opsommen; definiëren; aangeven; verklaren
(situatie verhelderen, beschrijven); classificeren (categoriseren);
concluderen; vergelijken; onderbouwen; aantonen (het onderliggend
principe bepalen); correleren; causaal redeneren; onderzoeken; kritisch
beoordelen; en besluiten.
In het examenprogramma van MAW voor VWO wordt gerefereerd naar
de volgende denk- en redeneervaardigheden: herkennen; concluderen;
onderzoeksvaardigheden; analyseren; classificeren; verklaren; causaal
redeneren; vergelijken; uitleggen; beschrijven; aangeven; onderscheiden;
becommentariëren; visie geven en concept toepassen in context.
Marzano (2013) noemt vergelijken de meest belangrijke centrale
denkvaardigheid. Het betreft niet alleen het benoemen van verschillen
maar ook het benoemen van overeenkomsten op basis van goede
categorieën. Ionas en Jonassen (2008) noemen causaal redeneren
als cruciale denkvaardigheid. In het handboek vakdidactiek voor
Maatschappijleer wordt (Olgers e.a., 2010, pp. 185) beschreven dat de
ene vaardigheid de beheersing van een andere vaardigheid veronderstelt.
Wanneer het concept ideologie was toegepast om de ideeën
van rechtsradicalen en moslimfundamentalisten (of welke
stroming /groepering dan ook) te vergelijken, dan kunnen de
elementen van het concept ideologie als categorieën worden
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gebruikt. Vergelijken veronderstelt ‘kunnen categoriseren’.
Het ene concept (ideologie) wordt dan gebruikt om een andere
verschijnsel mee te ontleden (c.q. het denken van rechtsradicalen
en moslimfundamentalisten, of stromingen, of standpunten van
politieke partijen). Zo hangen onderdelen van de leerstof, maar
ook veel denkstappen bij maatschappijleer met elkaar samen: de
ene denkvaardigheid (vergelijken/schematiseren) veronderstelt de
andere (categoriseren/causaal redeneren). Als die lijn niet wordt
gevolgd, dan moeten leerlingen de losse delen uit hun hoofd
leren, wat meer geheugenruimte vergt en minder coherentie en
begrip oplevert.
Het is dus mogelijk dat om één vraag goed te kunnen beantwoorden
meerdere denk- en redeneervaardigheden benodigd zijn.
Tegelijkertijd kan gesteld worden dat niet alle benoemde denk- en
redeneervaardigheden noodzakelijk als zodanig onderscheiden hoeven te
worden voor dit ontwerponderzoek.
Op de examens van MAW worden vaak vragen gesteld waarbij
om tot een goed geformuleerd antwoord te komen een classificatie
van de begrippen benodigd is. Vergelijken is een denkvaardigheid die
een concept meer betekenis kan geven. Om een goede vergelijking
te kunnen maken wordt het goed kunnen classificeren verondersteld.
Echter, classificeren en vergelijken zijn tot nu toe in de lespraktijk niet
aan bod gekomen als twee vaardigheden die elkaar veronderstellen. De
vaardigheden zitten hier en daar wel in het lesmateriaal en komen voor in
de toetsen, maar worden niet expliciet geoefend.
Marzano (2013) definieert vergelijken als volgt:
Vergelijken is het vinden van overeenkomsten en verschillen tussen
bepaalde zaken door te kijken naar specifieke kenmerken. Ofwel:
in welke opzichten zijn dingen hetzelfde en in welke opzichten
verschillen ze?
Voor een goede vergelijking moeten de overeenkomsten en verschillen
beschreven worden tussen bepaalde concepten. Het lastige voor
leerlingen is het vaststellen wat de goede kenmerken zijn om een
goede vergelijking te maken voor een bepaald concept. Eigenlijk zijn de
leerlingen dan bezig met classificeren. De denkvaardigheid classificeren is
een noodzakelijke stap bij het maken van een goede vergelijking.
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Ook voor classificeren geeft Marzano (2013) een definitie:
‘Classificeren betekent het groeperen van dingen in categorieën op
basis van specifieke kenmerken.’ Het blijft ook bij classificeren lastig
voor leerlingen om vast te stellen wat de specifieke kenmerken zijn.
Een leerling kan van bepaalde concepten/begrippen overeenkomsten en
verschillen uit het hoofd leren. Dat helpt de leerling echter niet om de
vaardigheid vergelijken toe te passen in een nieuwe context.
Om in een nieuwe context concepten goed te kunnen vergelijken moet
de leerling in de nieuwe context de kenmerken kunnen herkennen die
benodigd zijn om de verschillen en overeenkomsten (of voor- en nadelen)
te kunnen beschrijven. Eigenlijk komt dat enigszins overeen met het
herkennen van variabelen in een bepaalde context. Iets dat de leerlingen
oefenen voor het onderwerp onderzoeksvaardigheden bij MAW. Hoewel
de leerlingen in een vraagstelling of hypothese goed in staat zijn om de
variabelen te herkennen, vinden zij dat lastiger in een langere tekst. Maar
als een leerling de relevante variabelen in een tekst kan herkennen, helpt
dat wellicht om de kenmerken van een bepaald concept toe te passen op
de context.
Naast de bewustwording van en het oefenen met het vaststellen van
variabelen, classificeren en vergelijken, moeten leerlingen ook oefenen
met het goed formuleren van het antwoord. Uit het antwoord moet blijken
dat de verschillende stappen (herkennen van de relevante variabelen/
kenmerken, classificeren en vergelijken) doorlopen zijn.
Graham en Perin (2007) zien een verbetering in schrijven wanneer
leerlingen voorbeelden analyseren van goede teksten die vergelijkbaar
zijn met het soort tekst dat zij zelf nog moeten schrijven. Leerlingen
implementeren de goede elementen en structuur van de voorbeeldtekst
in de eigen tekst. Ook volgens Broscolo, Arféen Quarisa (2007) levert
het analyseren van voorbeeldteksten betere resultaten op. Wellicht
leren leerlingen dan ook van de fouten van andere leerlingen. Door het
analyseren van onvolledige antwoorden, kan wellicht worden voorkomen
dat leerlingen dezelfde fouten maken.
Op basis van deze uitgangspunten is een lessenserie ontworpen om
leerlingen bewust te maken van de verschillende benodigde denkstappen
om concepten goed toe te kunnen passen in een andere context.
Beschrijving
In de lessenserie worden lessen besteed aan het uitleggen van de
denkstappen, het stappenplan om de denkstappen te doorlopen en
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het analyseren van voorbeeldantwoorden op deze denkstappen. Het
stappenplan doorloopt vier of vijf stappen, afhankelijk van het soort
vraag. De eerste stap is reproductie. De leerling schrijft op wat hij of
zij kan bedenken over het concept. De leerling legt het concept uit
en benoemt eventuele kenmerken van het concept. De tweede stap is
het herkennen van kenmerken in de context (tekst/bron). De leerling
beschrijft alle kenmerken die beschreven worden in de context die van
belang lijken te zijn voor de vraag. Deze worden eventueel onderstreept
in de tekst. De derde stap betreft het classificeren. De leerling koppelt
elk kenmerk uit de tekst aan het concept dat erbij hoort. Vervolgens legt
de leerling de koppeling uit. Alleen als in de vraag om een vergelijking
wordt gevraagd is de volgende stap het beschrijven van verschillen en
overeenkomsten of de voor- en nadelen van de concepten waarnaar
gevraagd wordt in de vraag. De laatste stap is het formuleren van het
antwoord. In het antwoord zouden dan de concepten en de bijhorende
kenmerken van de concepten uit de context moeten voorkomen. Als
er om een vergelijking gevraagd worden zouden ook verschillen en
overeenkomsten of voor- en nadelen in het antwoord genoemd moeten
worden.
In de eerste les worden de denkstappen uitgelegd. Ook het belang
van de denkvaardigheden worden benadrukt. Het moet voor de leerlingen
duidelijk worden waarom classificeren en vergelijken belangrijke
denkvaardigheden voor het vak zijn alvorens er bewust mee wordt
geoefend.
Vervolgens wordt het stappenplan uitgelegd en toegelicht aan de hand
van een voorbeeldvraag met antwoord volgens het stappenplan.
Om de leerlingen vervolgens te laten oefenen met de denkstappen, gaan
de leerlingen met elke stap afzonderlijk aan het werk. Zij krijgen daarvoor
één formulier per vraag, welke de leerlingen in groepjes invullen.
De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van vier. Leerling 1 is
verantwoordelijk voor de stap reproductie. Leerling 2 is verantwoordelijk
voor het herkennen van de variabelen. Leerling 3 is verantwoordelijk
voor het classificeren. Leerling 4 is verantwoordelijk voor, indien nodig,
de vergelijking en het goed formuleren van het antwoord. De leerlingen
krijgen vier vragen en vier bronnen. Voor elke vraag neemt een leerling
een andere stap voor zijn rekening. Elke leerling heeft uiteindelijk alle
stappen een keer gedaan.
In de tweede les wordt er een diagnostische toets afgenomen met een
aantal toepassingsvragen. De leerling doorloopt nu alleen alle benodigde
67

stappen. De leerling krijgt na afloop het antwoordblad en kijkt zijn of haar
antwoorden zelf na.
In de derde les krijgen de leerlingen voorbeeldvragen en antwoorden
van andere leerlingen. De antwoorden die de leerlingen krijgen zouden
niet het maximaal aantal punten krijgen. Het is aan de leerling om vast
te stellen welk antwoordelement ontbreekt of aangepast moet worden.
Daarnaast moet de leerlingen analyseren welke denkstap de leerling
waarschijnlijk overgeslagen heeft of niet goed doorlopen heeft, waardoor
het antwoord niet helemaal goed is. Ten slotte corrigeert de leerling
het gegeven antwoord zodanig dat het wel het maximaal aantal punten
verdient.
Ervaringen
De leerlingen lijken geïnteresseerd in de uitleg over welke
denkvaardigheden benodigd zijn. Leerlingen willen graag weten
welke denkstappen zij zouden moeten zetten. De ene leerling gaat
vervolgens enthousiast aan de slag met het formulier, terwijl de ander
aan de informatie genoeg denkt te hebben en minder zin heeft om de
denkstappen geheel uit te schrijven. Hoewel leerlingen willen aannemen
dat zij antwoorden beter kunnen formuleren, hebben zij niet altijd zin om
te oefenen met antwoorden formuleren.
Leerlingen vinden het spannend om de eigen antwoorden zelf na
te kijken. Sommige leerlingen zijn kritischer op de eigen antwoorden
dan nodig, anderen zijn er soms onterecht van overtuigd dat het eigen
antwoord ook het volledig aantal punten verdient. Voor deze leerlingen is
het dan niet duidelijk welke uitleg er ontbreekt.
Leerlingen kunnen redelijk goed herkennen waarom een antwoord van
een ander onvolledig is. Zij hebben alleen niet altijd zin om het antwoord
dan ook aan te vullen. Juist het oefenen met het formuleren van goede
antwoorden vinden zij soms overbodig. Benadrukken waarom dat juist
belangrijk is, lijkt noodzakelijk.
Na het uitvoeren van de lessenreeks en het afnemen van een toets zijn
de antwoorden van de leerlingen geanalyseerd volgens een codeerschema.
Het blijkt dat leerlingen geen punten mislopen op het ontbreken van
vraagelementen in het antwoord. Opvallend is dat niet voorkomt dat de
formulering niet in orde is, als de denkstappen wel te herkennen zijn in
het antwoord. Daaruit volgt de vraag: is de formulering een gevolg van de
denkstappen? Of geeft een slechte formulering alleen maar de suggestie
dat leerlingen denkstappen niet of onvolledig hebben gemaakt, terwijl zij
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dat eigenlijk wel doen? En ligt het dus toch alleen aan formulering? Het is
ook mogelijk dat leerlingen de context niet goed begrijpen. In dat geval
moet er een interventie op tekstbegrip plaatsvinden. Tenslotte lijkt het
zo te zijn dat het stappenplan alleen laat zien welke stappen leerlingen
zouden moeten zetten bij het beantwoorden van een vraag waarin
concepten moeten worden toegepast in een context. Het leert leerlingen
echter niet hoe die stappen gezet moeten worden. Hoe een leerling de
goede kenmerken uit een context kan herkennen bijvoorbeeld. Wellicht
dat daar nog een interventie voor ontworpen moet worden.
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10 Causaal redeneren bij het schrijven
van een theoretisch kader in een 		
onderzoeksverslag
Melanie Newson
School

OSG West-Friesland, Hoorn

Vak

Maatschappijwetenschappen				
/Onderzoeksvaardigheden

Klas

VWO 4

Trefwoorden

Causaal redeneren, theoretisch kader,
onderzoeksvaardigheden, schrijfinstructie, 		
Coleman’s boat, variabelen

Beschikbaar lesmateriaal Powerpoint met instructie, Coleman’s
boat formulier, onderzoeksvaardigheden 		
handleiding voor leerlingen
Doel
Binnen het vak Maatschappijwetenschappen (MAW) wordt steeds meer
de nadruk gelegd op de onderzoeksvaardigheden. Leerlingen moeten
een goede hypothese op kunnen stellen, variabelen kunnen vaststellen
en operationaliseren, informatie kunnen beoordelen op betrouwbaarheid
en conclusies kunnen trekken op basis van gegevens. Daarbij moeten
leerlingen een sociaalwetenschappelijk onderzoeksopzet kunnen
maken en vwo-leerlingen moeten ook een klein sociaalwetenschappelijk
onderzoek kunnen uitvoeren.
Op de OSG West-Friesland is dit jaar tevens het vak
onderzoeksvaardigheden voor het eerst aangeboden aan alle leerlingen
uit VWO4. In de eerste periode van het jaar hebben de leerlingen
een bronnenonderzoek gedaan. De geschreven teksten lieten hier en
daar te wensen over. De leerlingen hadden de opdracht gevolgd en
meerdere bronnen gebruikt. Echter gebruikten leerlingen vaak voor het
beantwoorden van een deelvraag één bron. En voor een andere deelvraag
een tweede bron. Leerlingen die wel meerdere bronnen gebruikten voor
het beantwoorden van een deelvraag, schreven een soort samenvatting
van de informatie uit de gevonden bronnen. Daar werd weinig tot niets
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aan eigen verklaringen, kritiek of conclusies van de leerlingen zelf aan
toegevoegd.
Leerlingen lijken geneigd om het antwoord op een vraag te vinden,
in plaats van dit zelf te beredeneren. Dat is makkelijker en sneller. Maar
het kan ook liggen aan de instructie. Aan de leerlingen wordt eigenlijk
niet duidelijk gemaakt wat zij kunnen leren van het schrijven van het
onderzoeksverslag.
Volgens Kieft en Rijlaarsdam (2006) schrijven leerlingen bij het vak
Nederlands vaak teksten in een communicatieve setting. De nadruk ligt
bij de vaardigheid ‘schrijven’ dan op de epistemologische functie van
de schrijfhandeling. Het schrijven van een onderzoeksverslag zien de
leerlingen wellicht ook als een communicatiemiddel in plaats van dat zij
zien dat zij een stuk schrijven om te leren. Het lezen van de bronnen
wordt ervaren als het leren, het schrijven als het communiceren wat zij
hebben gevonden. Terwijl juist het organiseren van informatie voordat de
leerlingen de tekst schrijven, kan bijdragen aan de analysevaardigheden
van de leerlingen (Braaksma, Rijlaarsdam & Janssen, 2007). Schrijven
kan als een manier worden gezien om kennis te transformeren. Want de
kennis moet bij het schrijven actief worden benut (Bereiter & Scardamalia,
1987).
Daarnaast beperkte de instructie van het schrijven van het
onderzoeksverslag zich tot het aangeven welke hoofdstukken aanwezig
moeten zijn in het verslag. Waarbij de instructie voor het hoofdstuk
‘resultaten’ was, dat de leerlingen in dat hoofdstuk de gevonden
informatie relevant voor het beantwoorden van de deelvragen moesten
indelen per deelvraag. Daar moest dan wel een deelconclusie worden
geschreven. Het antwoord op de deelvraag in enkele zinnen. Dat is nogal
een algemene schrijfinstructie. Volgens Van Drie, Braaksma en Van
Boxtel (2014) schrijven leerlingen bij geschiedenis beter wanneer zij een
domeinspecifieke schrijfinstructie krijgen. Door ook in de schrijfopdracht
aandacht te geven aan hoe je specifieke aspecten verwerkt in de tekst
wordt de koppeling gelegd tussen de denkvaardigheid en het schrijven.
Zo oefenen leerlingen bewust met de denkvaardigheid. Daardoor schrijven
zij dan een betere tekst.
Beschrijving
De leerlingen moeten voor de uitvoer van een klein sociaal
wetenschappelijk onderzoek eerst een onderzoeksopzet maken. In de
opzet zit een inleiding waarbij zij de relevantie van de onderzoeksvraag
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aangeven en een theoretisch kader waarin zij eerder onderzoek naar
het onderwerp beschrijven en daarbij verklaringen moeten aandragen,
kritiek moeten geven en zelf conclusies moeten trekken. Op basis van
het theoretisch kader stellen leerlingen hypothesen op voor de hoofd- en
deelvragen van hun onderzoek. Dan stellen zij vast wat de variabelen
zijn en hoe zij deze operationaliseren. Ten slotte beschrijven zij de
onderzoeksmethode en steekproef.
De interventie heeft betrekking op het schrijven van het theoretisch
kader. Na vier lessen leverden de leerlingen het theoretisch kader in.
Les 1 betreft de inleiding van de opdracht, herhaling van theorie
over onderzoek doen en de leerlingen maken een keuze uit de vier
onderwerpen waar zij uit konden kiezen.
Les 2 betreft het goed lezen van de bronnen en het opstellen van de
hoofd- en deelvragen binnen het gekozen onderwerp door de leerlingen.
Les 3 betreft de interventie waarbij de leerlingen gevonden verbanden uit
de gegeven bronnen analyseren met behulp van de Coleman’s Boat.
Les 4 betreft de schrijfinstructie voor het theoretisch kader.
Les 1 en 2 gingen vooraf aan les 3 en 4 maar behoorden niet tot de
interventie van dit onderzoek. De interventie heeft betrekking op een
onderdeel van de opdracht waar de leerlingen een gehele periode aan
gewerkt hebben.
Les 3: Coleman’s Boat
Voordat de leerlingen het theoretisch kader gaan schrijven, krijgen de
leerlingen in les 3 de instructie om van twee bronnen het gevonden
verband in het onderzoek dat in de bron wordt beschreven te analyseren.
De verwachting is dat wanneer leerlingen de bronnen goed analyseren, zij
in het theoretisch kader niet alleen een opsomming van informatie uit een
bron geven, maar daar ook verklaringen, kritiek, conclusies en dus eigen
hypothesen op basis van de bronnen aan toe kunnen voegen.
Om de gevonden verbanden uit de onderzoeken uit de bronnen te
verklaren, moeten de leerlingen causaal redeneren. Een hulpmiddel
voor de leerlingen om de verbanden uit de bronnen te verklaren kan de
Coleman’s boat zijn. Met de Coleman’s boat leren leerlingen een theorie
uit te leggen en kunnen zij ook een hypothese formuleren (Ruijs, 2014).
In de Coleman’s boat wordt schematisch weergegeven wat de
onafhankelijke en afhankelijke variabelen uit het verband zijn. Het
verband betreft de abstracte ontwikkeling. Daaronder (onder water) wordt
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uiteengezet wat de reactie van het individu op de onafhankelijke variabele
is. Daarna beredeneert de leerling wat het daaropvolgende gedrag is
wat vervolgens het effect in de samenleving verklaart (de afhankelijke
variabele).
Les 4: Schrijfinstructie theoretisch kader en hypothesen
Na de les waarin leerlingen de bronnen analyseren met behulp van de
Coleman’s Boat, schrijven de leerlingen in les 4 het theoretisch kader.
Omdat leerlingen geneigd zijn informatie uit bronnen slechts op te
sommen, wordt er een instructie gegeven waarover de leerlingen moeten
schrijven:
“er moet een verklaring worden gegeven voor het gevonden verband;
er moet kritiek worden gegeven op het onderzoek uit de bron; het
theoretisch kader moet worden afgesloten met zelf opgestelde
hypothesen op basis van de eigen analyse van de bronnen”.
Ook voor het opstellen van de hypothesen wordt een schrijfinstructie
gegeven. De hypothesen moeten geformuleerd zijn als een stelling
waarin het verband wordt beschreven tussen een onafhankelijke en een
afhankelijke variabele. Bovendien moet het verband een richting bevatten
(dus niet slechts ‘heeft invloed op’ maar ‘zorgt voor een grotere kans
op’ bijvoorbeeld).Ten slotte moeten de hypothesen gebaseerd zijn op de
bronnen die zij eerder hebben geanalyseerd.
Ervaringen
Met behulp van een codeerschema zijn de theoretische kaders en
de formulieren met de ingevulde Coleman’s boats van de leerlingen
geanalyseerd.
Leerlingen die de Coleman’s boat juist hadden ingevuld, hadden ook vaak
juiste causale redenaties beschreven en logische verklaringen beschreven
in het theoretisch kader. Daarbij hebben alle leerlingen de variabelen in
het theoretisch kader expliciet benoemd. In bijna alle gevallen werden de
juiste onafhankelijke en afhankelijke variabelen bepaald en beschreven.
De hypothesen ontbraken bij een aantal groepjes. De groepjes die wel
hypothesen hadden beschreven, hadden ook allemaal hypothesen die in
lijn waren met de gevonden verbanden/theorieën uit de bronnen.
Toch liet de formulering hier en daar nog wel wat te wensen over.
Soms werd de causale redenatie niet helemaal afgemaakt of werd er een
verklaring gegeven die niet direct inging op het abstracte verband tussen
de onafhankelijke en afhankelijke variabele.
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De Coleman’s boat leek niet altijd even goed toepasbaar op alle bronnen.
Ook zorgde het invullen van de Coleman’s boat er bij sommige groepjes
voor dat zij de verbanden erg ‘technisch’ beschreven in plaats van in een
goed lopend verhaal. Hoewel variabelen altijd genoemd werden, werd de
richting van het verband tussen de variabelen (meer, vaker, etc.) niet altijd
duidelijk beschreven.
Met behulp van learner reports is er gevraagd naar de ervaringen van
de leerlingen. 16 van de 23 leerlingen dachten dat het invullen van de
Coleman’s boat had bijgedragen aan een beter begrip van de bron. 15
leerlingen dachten daardoor ook een beter theoretisch kader te hebben
geschreven. 16 leerlingen vonden de schrijfinstructie duidelijk en 14
leerlingen vonden de opdracht moeilijk (vooral omdat zij het nooit eerder
zo gedaan hadden). Uit opmerkingen van de leerlingen bleek dat veel
leerlingen aangaven dat de Coleman’s boat verbanden goed zichtbaar
maakte: “Ik door de Coleman’s Boat een overzicht kreeg van wat de
stappen zijn van het onderzoek en hierdoor beter het verschijnsel en de
verklaring begreep” (– S.). Leerlingen die de Coleman’s boat niet nodig
dachten te hebben vonden het juist lastig om deze structuur te gebruiken:
Dat je volgens een vaste structuur je theoretisch kader laat invullen.
Het is een beperking van het vrije denkvermogen. Wij hebben
het theoretisch kader in hele zinnen vrijwel overgenomen uit de
Coleman’s boat, soms had ik dit anders gedaan. (– S.)
Ik denk dat de Coleman’s Boat op zich een goed hulpmiddel is. Maar
het hoeft niet per se dit format te zijn. Het schematisch weergeven van
de onafhankelijke en afhankelijke variabele is misschien het belangrijkst.
Soms is het voor de leerlingen makkelijker om dan zelf een verklaring te
bedenken zonder dat het past bij ‘reactie individu’ of ‘gedrag’.
De Coleman’s Boat heeft er denk ik wel aan bijgedragen dat de
leerlingen meer hebben nagedacht over de verbanden in de bronnen. De
schrijfinstructie heeft er denk ik voor gezorgd dat meer leerlingen iets
aan de informatie uit de bronnen hebben toegevoegd (verklaring, kritiek).
De verklaringen en/of kritiek lijken bij te dragen aan het formuleren van
goede syntheseteksten.
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11 Meerdere perspectieven verwerken 		
in een betoog
Gertruud Kruse
School		

Martinus College, Grootebroek

Vak		

Maatschappijwetenschappen

Klas		

HAVO 4 en 5

Trefwoorden

Betoog, argumentatie, multiperspectiviteit

Doel
Mijn doel was om argumentatieve vaardigheden te versterken. Dit
was een onderdeel waarop leerlingen minder goed scoorden bij
Maatschappijwetenschappen (MAW) in de groepsrapportage van 2015.
De multiperspectiviteit is lastig voor de meeste leerlingen.
Vergelijkingen waarbij de verschillende waarden van ideologische
stromingen aan de orde komen, zijn lastig te beredeneren. Dit betekent
causale redeneringen opzetten vanuit verschillende perspectieven en
moraliteiten, in de zin van waarden en normen. De redenaties zijn vaak
niet logisch navolgbaar, onvoldoende vanuit een bepaald perspectief
geschreven (bijvoorbeeld vanuit bepaalde waarden die van belang
zijn voor de standpuntbepaling van een stroming bij een bepaald
maatschappelijk vraagstuk). Voor MAW is dit een specifieke vaardigheid
waarover leerlingen moeten beschikken.
Mijn aannames waren als volgt. Veel kinderen hebben thuis een niet
al te groot taalaanbod. Een groot aantal leerlingen spreekt min of meer
West-Fries. Vakkennis wordt vaak verward met ‘mening’, waardoor een
betoog niet logisch consistent in elkaar zit (Van Drie e.a., 2015). Het
problematiseren van begrippen die met waarden te maken hebben,
behoeft ontwikkeling en versterking (Voorbeeld: veel vrijheid heeft in zich
ook zelfrestrictie als noodzaak, of eigen verantwoordelijkheid t.a.v. zorg
of verzekering). Juist dat zal schrijfvaardigheid versterken.
Ik denk dat met name het aspect ‘aandacht voor taal als belangrijk
voor de beroepspraktijk’ voor leerlingen relevant is. Nederlands mag dan
nu op de diplomering een kernvak zijn geworden, met hogere eisen, maar
eigenlijk is de cultuur rondom het vak Nederland voor leerlingen er één
van minachting voor het vak omdat het ‘weinig oplevert’ in materiële zin.
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Met bètavakken ligt dat in de optiek van een h5 leerling uit ’De Streek’
anders. Die vakken leveren meer op in de beroepspraktijk. Achteraf
had ik deze aanname moeten bevragen in mijn enquête bij havo 4, naar
aanleiding van het vak Maatschappijleer.
Aan de hand van de exit-enquêtes in 6 vwo (hoe ervoer ik 6 jaar vwo
op het Martinus College?), opmerkingen in de les en aan de hand van
de profielkeuzes van leerlingen op de havo en het vwo (extreem veel
leerlingen in de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek in
de afgelopen jaren op de havo en op het vwo: 40% in 2015) kwam ik tot
de volgende hypothese:
Ontwerphypothese
Door een redenering vanuit een nadrukkelijk ideologisch perspectief voor
te doen in de klas krijg je betere antwoorden op vragen die een betoog
behoeven. Door meer nadruk op dit type schrijfproduct verbetert de
schrijfvaardigheid voor mijn vak.
Mijn gevolgde oplossingsstrategie
Ik meende dat vaker nadruk op betogende schrijftaken dit probleem van
de argumentatieve vaardigheden in schrijfproducten kan verminderen.
Via Modelling heb ik het redeneren vanuit verschillende perspectieven
geoefend, om daar vervolgens een betoog aan te koppelen. Over een
contextspecifiek onderwerp dat verband houdt met het hoofdconcept
‘Verhoudingen’ bij MAW zette ik dan een verhandeling op vanuit een
meer socialistisch perspectief of een meer liberaal perspectief rondom
bijvoorbeeld zorgtoeslag. Daarbij heb ik Writing to learn (Van Drie e.a.,
2015), aangewend om de argumentatieve vaardigheden te versterken.
Peer review heb ik hierbij ook toegepast opdat de zwakkere
leerlingen kunnen leren van de sterkere argumenteerders. De scores
voor het betoog Nederlands bepaalden de groepsindeling: Ik heb
heterogene groepjes van 3 à 4 leerlingen samengesteld voor de
peer-feedback op basis van een hoog-midden-laag betoogcijfer bij
Nederlands.
Een causale redenering via een Coleman’s boat heb ik via
modelling uitgevoerd, als voorbeeld. Ik deed hierbij voor hoe je de
onderwaterfactoren kunt benoemen en gaf daarbij de verschillende
niveaus aan (van macro (samenleving/ maatschappij), naar meso niveau
naar micro niveau (het individu)).
Samen met de sectie Nederlands hebben we meer nadruk gelegd
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op ‘signaalwoorden’ in redeneringen. Bij Nederlands komt dit in
het reguliere programma aan de orde, maar bij MAW heb ik de
signaalwoordenlijst gebruikt ten behoeve van het versterken van de
betogen. Ik heb naast de kernconcepten van het vak de leerlingen de
beschikking gegeven over een ‘signaalwoordenlijst.
De lessen sluiten aan bij havo 4/5 maatschappijwetenschappen en bij
de eindtermen: Domein A en domein C (MAW syllabus pilot MAW).
Resultaat
Aan de hand van de groepsrapportage in Wolf kan ik mogelijk een
vergelijking maken met de voorgaande jaren. De argumentatieve
vaardigheid als zodanig is er niet in gemeten (score van mijn groep ten
opzichte van de landelijke score). Wel is het zo dat voor mijn hele groep
dit jaar de resultaten ten opzichte van het vorige jaar slechter zijn, in
vergelijking met het landelijk gemiddelde. De afgelopen drie jaren waren
de totaaluitkomsten van de groepsrapportage als volgt:
Jaar

Landelijke score (%)

Score cluster Martinus College (%)

2014

53

60

2015

57

66

2016

55

61

Tabel 4. Scores op het centraal schriftelijk eindexamen HAVO 5
Deze resultaten zijn van havo 5 op het centraal schriftelijk eindexamen.
De laatste groep havo 5 heeft vorig jaar in havo 4 meer expliciete
aandacht gehad in verband met schrijfvaardigheidsversterking op basis
van wat ik leerde bij de PLG. Deze groep scoort beter dan het landelijk
gemiddelde maar het verschil ten opzichte van de vorige jaren is minder
groot geworden. Natuurlijk gaat het om een clustertje van 23 leerlingen,
dus statistisch van weinig belang. Wel speelt ook een rol mee dat dit hele
cohort 2016 havo 5 zeer veel slechter scoorde dan havo 5 vorig jaar. Na
het eerste tijdvak was aanvankelijk maar 2/3 geslaagd! Waaraan dat ligt is
op het Martinus College nu onderwerp van onderzoek. De docenten waren
grotendeels dezelfde, de hoeveelheid leerlingen die N-profielen koos was
veel hoger. Uiteindelijk was het slagingspercentage voor het hele cohort
iets van 83%, hetgeen zowel landelijk als voor het Martinus College niet
hoog is.
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Conclusies en ervaringen
Wat mij nogal tegenviel was de ‘peer’ feedback die leerlingen elkaar
gaven. Om soms dan toch enige kritische zin te tonen, werd die feedback
een opmerking over ‘een spelfout’ of iets dergelijks. Alleen zij die toch al
goed waren in het betoog schrijven bij Nederlands gaven feedback over
redeneringen van klasgenoten. Peer feedback, zowel bij havo 5 MAW als
bij havo 4 MAW, leverde qua resultaten weinig op.
Ik heb bij havo 4 MAW de leerlingen bij het hoofdconcept ‘Vorming’
een betoog laten schrijven over religieus onderwijs. De opdracht voor
dat betoog heb ik samen met de sectie Nederlands opgesteld. De cijfers
bij Nederlands konden dienen als nulmeting. De leerlingen hebben via
peer feedback elkaars betogen becommentarieerd. De peer feedback
heb ik versterkt in vergelijking met mijn eerste PLG-onderzoek door
de scores Nederlands-betoog als criterium voor de groepsindeling
te nemen. Waar één en ander toch weer vooral op vastliep, was vaak
dat de context specifieke begrippen (bijvoorbeeld ‘wat is religieus
onderwijs?’) onvoldoende bekend/begrepen waren. Ook bij het
uiteindelijke afsluitende betoog over de noodzaak van verandering in
de inkomensverdeling in Nederland, bij havo 4 MAW was dit weer een
probleem: te weinig contextspecifieke kennis om een argumentatie op te
zetten.
Door de frequente aandacht ervoor in de les en het feit dat ik
samenwerkte met Nederlands hierbij, maakte dat veel leerlingen er wel
van doordrongen raakten dat het belangrijk was! Vanuit de enquête
(bijlage 2) over mijn PLG Schrijfvaardigheidsopdrachten bleek dat
de leerlingen het wel belangrijk vonden maar vooral voor MAW en
Nederlands relevant. Dit maakte ook dat ik voor school meer energie heb
gestopt in het schoolbreder trekken van wat ik opstak bij de PLG via de
taalwerkgroep waarvan ik de eerste notulen heb ingevoegd (zie Bijlage
1). Deze taalwerkgroep is een leergemeenschap binnen de school gericht
op taal bij de verschillende vakken, waaruit we gaan proberen diverse
werkvormkaarten voor docenten te halen die direct gericht zijn op beter
stellen en redeneren bij leerlingen.
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Bijlage 1
De werkgroep ‘Taal in niet taalvakken’ is gestart:		
Doel
◆

Beter begrijpend lezen en grotere leesvaardigheid in de niet
taalvakken

◆

Beter formuleren bij de niet taalvakken

◆

Netter werken

Opbrengsten
◆

Sjabloon voor alle vakken hoe een antwoord moet worden opgebouwd
(uitsplitsen per soort vraag)

◆

Handvatten

◆

Signaalwoorden

◆

Gebruik verwijswoorden

◆

Handelingswerkwoorden

◆

Afspraken over hoe we omgaan met spellings(fouten), breien,
rommelig werk, wat boven de toets staat

◆

Werkvormen, hoe kunnen we dit oefenen

Aanpak:
lange termijn doelen: lezen stimuleren
korte termijn doelen: m.n. werkvormen die aanspreken en realiseerbaar
zijn op korte termijn.
Bijlage 2
Google drive enquêtevragen en antwoorden
1. Heb je wat geleerd van de opdrachten ‘schrijfvaardigheidsoefeningen’?
60 % ja
2. Hoe was het resultaat van deze oefening(cijfer)? 22% goed
3. Heb je iets aan deze oefening in schrijfvaardigheid voor andere
vakken? 55% alleen voor Nederlands, 22%, gammavakken, 33 % niet
nuttig
4. Wat vond je deze schrijfvaardigheidsoefeningen? 44% vond het niet
leuk om te doen
5. Hoe denk jij dat de schrijf- en redeneervaardigheid van jou kan
worden versterkt, zonder dat de docent individueel het werk nakijkt
van jou als leerling? vooral meer lezen is hier het antwoord van hen
die deze open vraag invulden
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12 Teaching to the test; kan dat ook 		
voordelen hebben?
Koen Keunen
School 		

Herbert Vissers College, Nieuw-Vennep

Vak		

Maatschappijwetenschappen

Klas		

5 VWO

Trefwoorden

Leerstrategieën, schrijfvaardigheid, teaching-to-the-test, 		

		stappenplan, maatwerk
Doel
Vraag:

“Leg met behulp van tekst 1 uit bij welke politieke
stroming het werkloosheidsplan van David Cameron het
best past.”

Antwoord:

“Liberalen”

Niet zelden zal een docent tegen soortgelijke antwoorden aanlopen
bij het nakijken van toetsen. Of nog vervelender; leerlingen aan tafel
krijgen met de vraag waarom een antwoord wordt fout gerekend “want
dit is toch gewoon goed (… en ik moet nog 0.3 hoger hebben voor
een 7 op mijn rapport)”. Uit onderzoek van het CPS (2013) blijkt dat
leerlingen op examens stelselmatig dezelfde fouten maken bij het
beantwoorden van examenvragen in de gamma-vakken. Drie van deze
‘fouten’ leken mij zo belangrijk dat ik hier mijn lessenonderzoek op
gericht heb. Dat zijn:
◆

De vraag niet goed lezen en dus een verkeerd antwoord geven.

◆

Leerstof (begrippen) wordt niet of niet voldoende uitgelegd.

◆

Bronnenmateriaal niet of onvolledig noemen in het antwoord.
Deze meest gemaakte fouten zorgen voor veel puntenverlies

tijdens examens. Mijn lessen en het bijbehorende onderzoek richtte
zich op het trainen van leerlingen op deze drie punten, alleen niet in
het examenjaar maar in het vijfde leerjaar vwo zodat leerlingen er in
het examenjaar al aan gewend zijn. Doel van het onderzoek is kijken of
de resultaten van leerlingen echt toenemen, en of leerlingen over deze
aanpak te spreken zijn.
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Beschrijving
Door middel van instructielessen heb ik de leerlingen meer op
hun schrijfwerk tijdens toetsen laten letten. In drie verschillende
onderzoeksstappen is geprobeerd de effecten te meten.
Stap 1: nulmeting
Een SO met daarin een drietal vragen waarin gevraagd wordt leerstof toe
te passen op een bijgevoegde bron. Dit zijn dus volgens de RTTI indeling
T2 of I vragen. Een voorbeeld van een vraag is: “Leg in maximaal 25
woorden uit welke kenmerken van massamedia je in bron 1 herkent.”. Het
doel was om te zien waar de leerlingen stonden zonder dat ze instructie
gehad hadden.

Instructieles

Oefenles

SO1 (eerste test)

Terugkoppeling

SO2 (tweede test)

Reﬂectie

0nderzoeksopzet

PTA (nulmeting)

5 VWO Maatschappijwetenschappen
N=10
Kwantitatief
Kwalitatief
- 3 toetsen
- klassikale reﬂectie
- 3 soortgelijke vragen
- individuele vragen

Figuur 11. Fasen in onderzoek en lessenreeks
Stap 2: trainingsfase
Leerlingen werden in drie lessen geïnstrueerd over hoe zij hun
antwoorden beter kunnen formuleren. Dit begon de eerste les met
het nabespreken van het SO met behulp van een scoringsformulier en
instructie over “de drie meest gemaakte fouten”. De daaropvolgende les
is gereflecteerd en met behulp van oefeningen in het werkboek geoefend.
Een paar weken later is er nog eens geoefend met een proeftoetsje dat
deels klassikaal, deels individueel werd gemaakt.
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Stap 3: tussenmeting en eindmeting
In het daaropvolgende SO, eind maart, werden wederom 3 bronnenvragen
gesteld en werden deze ook weer geanalyseerd in de klas. Tot slot werd
er halverwege mei 2015 een laatste SO gehouden. Zo kon er gekeken
worden naar effecten op langere termijn. Bij de beoordeling is gekeken of
bij elke vraag aan bovenstaande drie kenmerken werd voldaan. Het is dus
ook mogelijk dat een leerling een fout antwoord heeft (0 punten voor het
toetscijfer) waarin toch alle drie de kenmerken worden gescoord. Wel is
natuurlijk de verwachting dat de toetsscore juist toeneemt door te letten
op de veelgemaakte fouten.
Ervaringen
Al tijdens de eerste lessen merkte ik dat deze aanpak voordelen heeft.
Het biedt een mooie kapstok om toetsen klassikaal te bespreken;
doordat je duidelijk kunt aangeven waar een fout zit wordt discussie
voorkomen. In plaats van “proberen een puntje te sprokkelen” snappen
leerlingen veel meer waaróm iets fout is. En nog mooier: na het vele
oefenen kon ik bij de laatste toetsbespreking rustig een leerling
klassikaal zijn of haar antwoord laten voorlezen en vervolgens een
andere leerling vragen wat er fout was. Medeleerlingen konden dan
vaak prima aangeven wat er aan een antwoord van een medeleerling
schortte. Los van de vraag of de lessenserie effect heeft gehad
voor toetsresultaten, zorgt het dus voor meer duidelijkheid over de
lesstof. Ik zeg leerlingen nu altijd: bij wiskunde is je antwoord toch
ook fout als je geen berekening opschrijft? Door dit stappenplan zien
leerlingen makkelijker de “berekening” die ze bij talige vakken moeten
opschrijven.
Ik heb tijdens het nakijken gekeken of de instructie effect had;
uit tabel 5 (zie volgende pagina) is op te maken dat de resultaten
wisselend zijn; gemiddeld laat een leerling 0,6 scorepunt liggen op
gebruik van bronnen, bij het herhalen van vragen laten leerlingen
gemiddeld steeds minder liggen. Bij het uitleggen van leerstof is een
duidelijke afname in het gemiddeld aantal fouten dat leerlingen per
toets maken te zien. Wel ben ik tussentijds iets gaan aanpassen: het
overschrijven van de hele vraag bleek niet nuttig. Het gaat immers om
de kern van de vraag, en niet om het klakkeloos overschrijven. Dat kost
alleen maar tijd. Hoewel de resultaten wisselend en niet per definitie
positief zijn, ben ik er tevreden mee. Leerlingen bekijken de vraag
beter en zijn meer gefocust op de structuur van hun eigen antwoorden.
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Vraag herhalen
Brongebruik
Leerstof uitleggen

Nulmeting

SO1

SO2

0,7
0,7
1,4

0,6
0,5
1,1

0,5
0,6
0,8

Tabel 5. Toetsresultaten – gemiddeld aantal gemiste punten per toets
gemeten in 3 vragen per toets (max 3 punten).
Ik was ook benieuwd naar reacties van leerlingen zelf. In tabel 6 is
te zien dat ze er redelijk positief over zijn. Van de tien leerlingen geven
zeven aan dat ze er steeds meer automatisch mee bezig zijn; acht
leerlingen vinden het duidelijker bij het nabespreken van toetsen. Aan de
andere kant geven zes leerlingen aan dat het lastig blijft hoe ze begrippen
precies moeten uitleggen. Vijf van de tien leerlingen geven ook aan dat ze
het constant herhalen van de vraag irritant vinden. Dit was ook de reden
dat ik hier gedurende het jaar langzaam ook wat op teruggekomen ben.
Genoemde ervaring
Positief

Handig bij lange teksten
Ik doe het steeds meer automatisch
Duidelijker bij nabespreken
Helpt bij oefenen met examenvragen
Positief noch negatief Lastig hoe je begrip uitlegt
Negatief
Blijft lastig hoe je begrip uitlegt
Irritant om steeds te herhalen

Aantal lln
4
7
9
3
4
6
5

Tabel 6. Ervaringen genoemd door leerlingen over de lessenreeks (N=10).
Ik kijk zelf met tevredenheid terug naar het experiment. Belangrijk was
wel de mening van een goede leerlinge: “ik doe het eigenlijk altijd wel
automatisch, het is nu soms irritant om hier zo expliciet op te moeten
letten”. Dit geeft goed aan hoe bruikbaar het stappenplan is; voor
sommige leerlingen is het heel fijn. Maar ga je er klassikaal te strikt mee
aan de slag, dan wordt het voor goede leerlingen ook een onbedoelde
rem. Het is dus vooral een mooi middel om zwakkere leerlingen mee
bij te staan. Een andere valkuil is dat je klassikaal alleen nog maar
bezig bent met ‘teaching to the test’ in plaats van met dat waar het bij
maatschappijwetenschappen écht om gaat wat mij betreft: het analyseren
van actuele maatschappelijke problemen. Volgend jaar blijf ik hier dus
zeker mee werken, maar veel gedifferentieerder dan dit jaar bij 5-vwo.
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13 Een andere kijk op abstract 			
schrijfvermogen
Koen Keunen
School

Herbert Vissers College, Nieuw-Vennep

Vak

Maatschappijwetenschappen

Klas

4 & 5 VWO

Trefwoorden

Abstract denkvermogen, hersenontwikkeling, 		
Piaget, schrijfvaardigheid, rostrale prefrontale 		
cortex

Beschikbaar lesmateriaal

Opdrachtomschrijving en scoringsformulier

Doel
Is ‘de lat hoog leggen’ genoeg om leerlingen eroverheen te laten
springen? En: ‘baart oefening kunst?’ In de bovenbouw werken
leerlingen en docenten naar eindexamens toe waar veel abstracte
denk- en schrijfvaardigheid gevraagd worden; het is dus belangrijk dat
docenten nadenken over de vraag hoe zij dit hun leerlingen het best
kunnen aanleren. Steeds meer recent neurowetenschappelijk onderzoek
wijst namelijk uit dat kinderen vaardigheden niet kúnnen leren als de
benodigde hersenstructuren nog niet ontwikkeld zijn. Training levert in
die gevallen dan ook geen beter resultaat op: kinderhersenen zijn geen
versimpelde, minder efficiënte versie van een volwassen brein (Jolles
& Crone, 2012). Oefening baart natuurlijk kunst, maar alleen als de
hersenen klaar zijn voor de oefening. Dit onderzoek richt zich op de vraag
in hoeverre leerlingen zelf in staat zijn abstracte tekst te produceren. Het
doel is om met deze kennis lesmateriaal beter op de vaardigheden van
leerlingen af te kunnen stemmen.
Beschrijving
Recent zijn ontdekkingen gedaan die ons meer kunnen leren over de
mate waarin abstracte begrippen kunnen worden aangeleerd door
adolescenten. Het produceren van abstracte woorden vindt veel meer
in de linker hersenhelft plaats (Binder e.a., 2005). En juist één specifiek
hersendeel dat voor abstract denken nodig is, de rostrale prefrontale
cortex (hierna: RPFC), ontwikkelt nog volop tijdens de adolescentie. Het is
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één van de laatste hersengebieden die volwassenheid bereikt. Evalueren,
abstracte denkregels en informatie aan elkaar koppelen, en het integreren
van analytische informatie uit verschillende bronnen zijn de belangrijkste
functies van dit gebied (Dumontheil, 2014).
De definitie die Dumontheil stelt van abstract denkvermogen
is: het vermogen om zelf gegenereerde, niet direct in de omgeving
waarneembare gedachten te formuleren. Pas de laatste jaren is door MRImetingen de ontwikkeling van de RPFC steeds beter in kaart gebracht. In
figuur 12 is te zien hoe tussen het 9e en 16e levensjaar de hoeveelheid
grijze massa in dit diep gelegen prefrontale cortexdeel afneemt; met
grote gevolgen voor abstracte taalproductie.

Figuur 12. Afname van grijze massa in de gemarkeerde RPFC
(Gogtay e.a., 2004).
Volgens Piaget (Hetheringtong & Parke, 2003) ontwikkelen kinderen
vanaf hun 11e tot 13e levensjaar hersencapaciteit om abstract te
redeneren. Ze zullen eerst met één matig abstract begrip (bijvoorbeeld
“gezelligheid”) uit de voeten kunnen door deze te koppelen aan
concrete kennis (“lachen”, “gezin”, “speeltuin”). Door een combinatie
van hersengroei en het opdoen van ervaringen breidt hun abstracte
begripskennis zich uit en kunnen ze steeds abstractere kennis
verwerken, totdat rond het 19e jaar de belangrijkste ontwikkeling van de
RPFC is afgerond (Marini & Case, 1994).
Zijn docenten dan onnodig, als die hersenen uit zichzelf toch
groeien? Zeker niet: om abstract denken goed te kunnen leren is de
aanwezigheid van een rijke leeromgeving cruciaal (Crutch & Warrington,
2005). Maar wat betekent dit nu voor docenten? Vooral bij het vak
maatschappijwetenschappen, maar ook bij andere talige vakken, wordt
van leerlingen vanaf de vierde klas een hoog abstract denkniveau
verwacht door contextrijke lesstof. Kranten en internetbronnen zorgen
dat leerlingen met actuele, maar vaak ook abstracte teksten in aanraking
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komen. Sommige onderdelen van het vernieuwde examenprogramma
zijn ook van hoog abstract theoretisch niveau, terwijl het op grond
van bovenstaande bronnen de vraag is of leerlingen dit altijd kunnen
snappen.
Om de groei van de RPFC te relateren aan het abstract
redeneervermogen is gebruik gemaakt van een toetsbaar neoPiagettiaans model (Marini & Case, 1994). Voortbouwend op Piaget
onderscheidden Marini en Case (1994) drie abstractieniveaus die tussen
de leeftijd van 11 tot 19 doorlopen worden. Net als de stadia van Piaget
moeten deze echter niet als absolute grenzen worden gezien; ieder
kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Net zoals bij vrijwel ieder kind de
pubertijd tussen de 12 en 14 jaar begint, maar er ook kinderen zijn die
later of eerder starten.
Tussen 11 en 13 jaar ontwikkelen kinderen voor het eerst de
vaardigheid in te zien dat achter twee variabelen een ‘onzichtbare’
schuil kan gaan: de eerste vereiste bij abstract denkvermogen. Op
een wip maakt bijvoorbeeld niet alleen het gewicht van iemand, maar
ook de plaats waarop hij zit uit (de afstand tot het draaipunt), voor de
vraag of hij de ander omlaag kan krijgen. Tussen de 13 en 15.5 jaar
ontwikkelen kinderen het vermogen zelf logisch te beredeneren of de
wip omhoog of omlaag gaat door aan beide zijden van de wip de twee
variabelen (gewicht en afstand) te kunnen combineren als aan één kant
een ingewikkelde gewicht/afstand verhouding zit. Tussen de 15.5 en 19
jaar ontwikkelen zij ook het vermogen om de voorspelling te doen als
aan beide zijden van de wip de afstand en gewicht in een ingewikkelde
verhouding tot elkaar staan.
Case en Marini (1994) zetten een experiment op waarbij gekeken
werd of de abstractieniveaus ook verbaal en sociaal te meten waren.
Kinderen van verschillende leeftijden werd gevraagd het begin van
een verhaaltje te lezen, en te voorspellen hoe de hoofdpersoon zich
gaat gedragen. In een verhaal wordt bijvoorbeeld beschreven dat Piet
chagrijnig is, hij loopt de trap af en ontdekt dat het regent. Hoe zal
hij reageren? Kinderen tot pakweg 13 jaar bleken in staat dit op basis
van één karaktereigenschap goed te voorspellen, tussen 13 en 15,5
bleken twee karaktereigenschappen door kinderen te kunnen worden
gecombineerd. Vanaf ongeveer 15,5 jaar kunnen leerlingen daar ook
een ingewikkelde gebeurtenis of gedrag van een ander persoon in
betrekken. Schematisch ziet hun indeling eruit zoals in tabel 7 (zie
volgende pagina) wordt weergegeven.
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Leeftijd

Abstractie

Wiskundig

Sociaal / verbaal

11-13

niveau 1

2 variabelen

Een voorspelling doen

combineren

op basis van één
gegeven variabele

13-15,5

15,5-19

niveau 2

niveau 3

1 simpele + 1

Een voorspelling doen

ingewikkelde

door twee variabelen af

variabele combineren

te wegen

2 ingewikkelde

Voorspellen door twee

variabelen

variabelen en een

combineren

externe gebeurtenis af
te wegen

Tabel 7. Abstractieniveaus van Case & Marini (1994).
Uit hun onderzoek bleek dat géén van de 11 tot 13 jarigen, en 25% van de
13-15.5 jarigen in staat waren het hoogste abstractieniveau 3 te bereiken
op een wiskundige en verbale taak (Marini & Case, 1994). En belangrijker:
kinderen die wiskundig op niveau 2 zaten, bleken dat vrijwel altijd ook op
de sociale/verbale taak te zitten. Op grond van deze drie abstractieniveaus
wordt in dit onderzoek gekeken of de leerlingen bij het zelf creëren van tekst
presteren zoals verwacht kan worden op basis van de groei van de RPFC
en andere onderzoeken naar abstract denkvermogen bij adolescenten. De
onderzoeksvraag kan als volgt worden geformuleerd: op welk abstractie
niveau zijn vwo-leerlingen in klas 4 en 5 in staat te redeneren?
Onderzoeksmethode
Leerlingen in de vierde (n=17) en vijfde (n=10) klas van het vwo kregen als
opdracht het schrijven van een beschouwing waarin ze een zelf gekozen
conflictgebied analyseren (zie bijlage 1 voor de opdrachtomschrijving).
Zeven hiervan waren jongens; de overige 20 meisjes. Ook waren er
vier leerlingen die de opdracht niet inleverden. In de voorgaande drie
maanden hebben beide klassen exact dezelfde lesstof behandeld, waarin
ook hoog-abstracte theorie verwerkt zit.
De opdracht was open opgesteld, zodat iedere leerling op zijn of haar
eigen abstractieniveau kon werken, hoewel de lat analytisch hoog werd
gelegd. Op basis van de drie abstractieniveaus van Marini en Case (1994)
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is een analyseschema gemaakt om het werk van leerlingen zin voor zin
te analyseren. In elke zin werd gekeken naar het abstractieniveau van de
gebruikte woorden. Dit werd bepaald met behulp van de Concreteness
Ratings Database, waarin 30.000 Nederlandstalige woorden op
abstractheid zijn gescoord op een schaal van 1 -zeer abstract- tot 5 -zeer
concreet- (Brysbaert e.a., 2014). Voorbeelden voor deze opdracht zijn
woorden als “Verenigde Naties” of “Koude Oorlog”. De “Verenigde Naties”
is gemiddeld abstract omdat deze bestaat uit neutrale begrippen (landen
in dit geval; deze zitten met waarde 3 precies tussen abstract en concreet
in). De “Koude Oorlog” is een hoog abstract concept, omdat hierbij twee
gemiddeld abstracte begrippen (NAVO en Warschaupact) met elkaar in
verband moeten worden gebracht. Een zelfstandig naamwoord met een
waarde van 1,99 of lager werd als hoog abstract geclassificeerd, een
waarde van 2 tot 2,99 wordt als gemiddeld abstract gescoord. In tabel 8
wordt per abstractieniveau weergegeven hoeveel abstracte begrippen ten
minste in een zin aanwezig moeten zijn.
Abstractie

Verbaal

niveau 1

Twee gemiddeld abstracte begrippen (waarde 2 tot 3)
worden correct gekoppeld.

niveau 2

Ten minste één gemiddeld abstract begrip wordt correct
en op een abstract niveau gekoppeld aan één hoog
abstract begrip (waarde 1 tot 2).

niveau 3

Ten minste twee hoog abstracte begrippen (waarde 1 tot
2) worden op correct en op abstract niveau aan elkaar
gekoppeld.

Tabel 8. Verbale abstractieniveaus.
Voor een score 1, 2 of 3 moest een koppeling worden gemaakt tussen twee
begrippen door een samenhang, relatie of causaal verband op het gewenste
abstractieniveau te omschrijven. In een enkel geval bleek ook het abstract
gebruiken van een abstract begrip voor leerlingen lastig. Bijvoorbeeld in
de zin “het communisme vernietigde elke macht die de tegenstanders
hadden” wordt het communisme (foutief) als een concreet waarneembare
actor omschreven en valt de omschrijving dus nog in abstractieniveau 2.
In de zin “onder invloed van het communisme verdween de macht van
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religie langzaam” wordt het begrip niet meer concreet voorgesteld en kan
dus abstractieniveau 3 worden herkend. Natuurlijk is dit ook afhankelijk
van context; een verwijzing naar eerdere zinnen kan essentieel zijn om
begripskennis op abstract niveau te laten zien. Een voorbeeld, van een
zelfs heel korte zin, is te vinden in tabel 9 onder niveau 3. Hier worden
door een leerling twee hoog-abstracte begrippen genoemd, “hierbij” (1.4)
en “veel” (1.77), waarbij wordt verwezen naar een eerdere zin waarin
over herdenkingsdiensten aan de Rwandese genocide wordt gesproken.
Twee abstracte begrippen verwijzen dus op een correcte manier naar
eerdere abstracte gebeurtenissen: een duidelijk voorbeeld van het hoogste
abstractieniveau 3. In tabel 9 staat ook van de andere abstractieniveaus een
voorbeeld gegeven.
Abstractie

Voorbeeld

niveau 0

Toch mochten alle gevluchte Tibetanen (4) in 1977
weer terug naar Tibet (3,33) keren.

niveau 1

Officieel bestaan deze groepen (3,53) al niet meer
sinds 2006, maar soortgelijke groeperingen (2,73)
bestaan nog steeds.

niveau 2

Omdat Rusland (3,33) haar macht (1,43) zo groot
mogelijk wil houden, willen ze Tsjetsjenië (3,33)
behouden.

niveau 3

Hierbij (1,4) kwam veel (1,77) naar boven.

Tabel 9. Voorbeelden van gescoorde antwoorden van leerlingen met
abstractiewaarden tussen haakjes.
De beschouwingen zijn blind geanalyseerd, dus leeftijd en naam waren
niet bekend bij de analyse. Ook is een plagiaatscanner gebruikt; alleen
tekst die hier doorheen kwam is meegenomen in de analyse. Alleen de
eerste 25 zinnen van elke leerling zijn bekeken, om te voorkomen dat
er verschillen in scores ontstonden tussen leerlingen op basis van het
totaal aantal zinnen van hun beschouwing. Per leerling is dus in het
scoringsformulier voor 25 zinnen een score van 0 (concreet niveau) tot
3 (zeer hoog abstractieniveau). Er werd een ‘X’ gescoord als de zin een
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letterlijk citaat was uit een bron, of als de plagiaatscanner de zin op
internet terugvond, en het dus geen door leerlingen zelf bedachte zin is.
Kort gezegd kan de hypothese worden geformuleerd als: hoe hoger
de leeftijd, hoe hoger het abstractieniveau van redenaties. In de analyse
is gekeken naar de onderzoekspopulatie als geheel, de klas waar de
leerlingen in zitten, en de individuele leerling. Verwacht werd van de
gehele onderzoekspopulatie dat het maximaal haalbare abstractieniveau
tussen 2 en 3 zou schommelen. Daarnaast werd verwacht dat de
leerlingen in 5 vwo een hoger gemiddeld abstractieniveau zouden behalen
dan de leerlingen in 4 vwo, waarmee ze dus over 25 zinnen in ieder
geval vaker dan in 4 vwo hogere abstractieniveaus gebruiken. Tot slot
werd verwacht een correlatie te vinden tussen de individuele leeftijd (in
maanden) en het behaalde abstractieniveau.
Resultaten
Volgens verwachting bleken inderdaad alle leerlingen in staat het tweede
abstractieniveau in hun teksten te kunnen verwerken. Geen enkele leerling
had ook moeite met dit niveau: in de vierde klas waren gemiddeld 12.18
zinnen van abstractieniveau 1, 10.47 zinnen van abstractieniveau 2, en 0.6
zinnen van abstractieniveau 3. We zien in de vijfde klas dat er gemiddeld
8.1 zinnen zijn van niveau 1, 11.5 zinnen van niveau 2 en 4.9 zinnen van
niveau 3. In tabel 10 staan deze cijfers gestructureerd weergegeven.
Abstractie

4 VWO

5 VWO

Niveau 1

12.18

8.1

Niveau 2

10.47

11.5

Niveau 3

0.58

4.9

Gemiddeld

1.4

1.8

Tabel 10. Gemiddeld aantal abstracte zinnen per leerling (n = 25) in
beide klassen (N = 675).
We zien hier dat ook de tweede verwachting is uitgekomen: de vijfde
klas scoort met gemiddeld 1.8 een hoger abstractieniveau dan de vierde
klas, die 1.4 neerzet. Dit komt met name omdat in de vijfde klas alle
leerlingen abstractieniveau 3 behalen. In de vierde klas zijn er maar
vier van de 17 leerlingen die dit niveau halen, en ook scoren deze vier
leerlingen gemiddeld duidelijk lager dan de leerlingen in de vijfde klas.
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In figuur 13 is te zien dat ook de verwachting een correlatie te vinden
tussen de leeftijd van de leerlingen en hun abstractiescore, is uitgekomen
(R= 0.702, p= <0.001).

Figuur 13. Gemiddelde totaalscore (in abstractieniveau) per leerling naar
leeftijd (in jaren).
In tabel 11 is dit ook gescoord door per leeftijd te kijken hoeveel procent
van de leerlingen het hoogste abstractieniveau behaalde. We zien hier
dat het scoren van ten minste vier hoog-abstracte zinnen (niveau 3)
stapsgewijs met de leeftijd toeneemt.
Leeftijd

Aantal leerlingen

Percentage

15 jaar 0 van

14

0%

16 jaar 2 van

5

20%

17 jaar 3 van

6

50%

18 jaar 2 van

2

100%

Tabel 11. Percentage leerlingen dat minimaal vier zinnen op
abstractieniveau 3 scoort naar leeftijd (N = 27).
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Discussie en ervaringen
Wanneer we de individuele scores uit figuur 13 vergelijken valt op dat
er inderdaad één leerling is die al op zeer jonge leeftijd (15,7) een
ruim bovengemiddelde eindscore neerzet van net onder de 2. In het
coderingsschema (bijlage 2) is te zien dat deze leerling als één van
de weinigen in de vierde klas ook al een aantal keer abstractieniveau
drie bereikt. Ook valt op dat juist de oudste leerling in het onderzoek
(18,2 jaar) een gemiddelde abstractiescore haalt (1,68). Wel scoort deze
leerling vier keer een hoog-abstracte zin. We zien dus dat er individuele
uitschieters zijn.
Gemeten is dat ook in een klassetting de abstractieniveaus zoals
onderscheiden door Marini en Case (1994), correleren met leeftijd. Ten
tijde van hun publicaties was door gebrek aan kennis over hersenfuncties
nog lastig te bewijzen of dit een gevolg was van gebrek aan oefening,
of van de ontwikkeling van de hersenen zelf. Steeds meer soortgelijke
experimenten en MRI-studies wijzen echter in de richting dat analytisch
redeneren pas mogelijk is vanaf het moment dat de RPFC voldoende
‘gerijpt’ is. Uit dit experiment blijkt dat ook voor taalproductie de
abstractieniveaus meetbaar zijn. Wel moet de kanttekening worden
gemaakt dat de validiteit van het onderzoek verhoogd kan worden
door leerlingen het experiment schriftelijk te laten uitvoeren in een
klaslokaal. Zo kan de mogelijkheid van plagiaat, en hulp van spelling- en
grammaticacontrole of ouders, worden uitgesloten.
Het valt op dat eigenlijk alle leerlingen vanaf 16 jaar abstracte
redenaties toepassen en dit is hoger dan op grond van de theorie
verwacht wordt. Oneigenlijke hulp van internet of ouders zou
hier een verklaring voor kunnen zijn. Een andere verklaring is dat
in dit experiment alleen vwo leerlingen zijn getest. Aangezien
abstractievermogen en intelligentie hoog met elkaar correleren, is te
verwachten dat de abstractiescores meer zouden aansluiten bij Marini
en Case (1994) als ook andere schooltypen in het onderzoek zouden
zijn meegenomen. Ook is het aantal leerlingen dat is onderzocht
(n=27) nog te laag om stevige conclusies uit te kunnen trekken.
Hoewel door middel van de objectief waarneembare abstractiescores
uit de Concreteness Ratings Database geprobeerd is zo zuiver
mogelijk te werken, zou het de betrouwbaarheid ten goede komen als
de resultaten gecodeerd zouden zijn door meerdere onderzoekers.
Om daadwerkelijk een causaal verband tussen RPFC en abstracte
taalproductie te kunnen waarnemen, zou een experiment moeten
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worden opgezet waarin de leerlingen zowel een MRI-scan als een
schrijftest ondergaan.
Toch zijn er voorzichtige lessen te leren als docent. Door leerlingwerk
op deze manier te meten is goed te zien welke leerlingen al wél, en welke
nog niet in staat zijn hogere abstracties goed te begrijpen. Dit biedt een
mooie basis voor differentiatie in de klas. Bijvoorbeeld door abstracte stof
meer op concreet niveau aan te bieden voor de meeste leerlingen in de
vierde klas: directe democratie is stemmen met hand opsteken over een
standpunt, indirecte democratie is een klassevertegenwoordiger kiezen.
Zo wordt abstracte kennis voor de tragere leerling beter toegankelijk.
Het fout rekenen van concreet voorgestelde abstracte begrippen
(“door individualisering gingen landen zich steeds meer als individu
ontwikkelen”) is ook iets dat in de vierde klas wellicht nog zinloos is om
te doen: de meeste leerlingen kúnnen dan toch nog niet snappen waarom
dat fout is. Met het ouder worden groeit hun vermogen om dit soort
fouten in te zien toch wel.
De lastige taak voor docenten is dus om de leerlingen die dat
aankunnen uit te dagen met hoog-abstracte lesstof, maar zich vooral
ook bewust te zijn hoe hoog de lat elk leerjaar, en voor elke individuele
leerling, gelegd kán worden. Moeilijk moet, maar met mate. Ook in dit
onderzoek zien we zeer jonge leerlingen die hoge abstracties al beperkt
aankunnen, maar dit zijn er maar weinig bij de vijftienjarigen. De sleutel
ligt misschien dus vooral in het inzicht dat wat de goede docent al deed,
namelijk ingewikkelde zaken simpel maken en van daaruit de diepte in
gaan, misschien nog wel veel belangrijker kan zijn voor leren dan tot voor
kort werd gedacht.
Met dank aan mijn collega’s Dirk van der Meulen en Marcel Heilig voor
hun kritische blik op conceptversies van dit stuk, en aan mijn begeleider
Geerte Savenije voor de scherpe laatste blik op de eindversie.
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Bijlage 1 Opdracht & beoordelingsmodel voor leerlingen
Kies een conflict in de wereld via http://www.conflictenteller.nl/ en
analyseer dit conflict aan de hand van de volgende vragen:
Algemene vragen:
1.

Samenvatting van het conflict.						
		5pt

2.

Oorsprong/geschiedenis van het conflict.				
		5pt

3.

Overzicht van de betrokken actoren en hun macht en belangen.		
		5pt

4.

Rol van de internationale organisaties in het conflict zoals de VN.		
		5pt

Analyse vragen:
5.

Leg het conflict uit aan de hand van één van de vijf theorieën uit
2.3.		

6.

10pt

Geef aan hoe het kernconcept macht een rol speelt in dit conflict.		
		10pt

7.

Gebruik een wetenschappelijke benadering om dit conflict te
duiden.		

8.

10pt

Welke van de oorzaken uit 3.4. spelen een rol in dit conflict?		
		10pt

9.

Is er een mogelijke oplossing van het conflict of is het niet op te
lossen?
Licht toe								
		10pt

10. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van dit conflict op economisch,
politiek, sociaal en cultureel gebied?					
		10pt
-- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - 11. Goede bronnen en deze goed gebruikt.					
		

5pt

12. Pakkende tekst, goed geschreven.					
		5pt
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14 Pilot ‘Realiteit in het onderwijs’
Arjan Visser
			
School		

Ichthus College, Veenendaal

Vak		

Onderzoeksmethoden / filosofie

Klas		

VWO 5

Trefwoorden

betekenisvol onderwijs / authentieke taak, waardering 		

		wetenschapstradities

Alles van waarde is weerloos1
Lucebert
Mijn leerlingen hebben haast. In de mallemolen van hun leven met
sociale media, baantjes, school en andere wellicht minder duidelijke
verplichtingen is dat niet meer dan logisch. Nu hebben ook de
docenten op een bepaalde manier haast namelijk om zoveel mogelijk
kennis in die arme haastige hoofdjes te stampen teneinde goed
te scoren bij het eindexamen. In die haast ontstaat de neiging om
de kennis die de leerlingen aangeboden krijgen te verpakken als
eenduidige en overzichtelijke delen die de leerling eenvoudig kan
reproduceren. Getallen, feiten en bewijzen geven die duidelijkheid en
zo ontstaat ook een voorliefde voor de ‘harde’ vakken als wiskunde,
scheikunde en fysica.
Nu is het de uiteindelijke bedoeling dat die kennis de realiteit (ik
bedoel hiermee gewoon de wereld waarin wij leven) weergeeft en
hier zit een fundamenteel probleem. Onze wereld is namelijk niet
eenduidig en overzichtelijk; er zijn in één vak verschillende theorieën
en modellen die elkaar beconcurreren, er is zoiets als een meetfout, in
de natuur zijn discontinue processen en wetenschap is afhankelijk van
‘aannames of veronderstellingen’2.

1

Versregel uit het gedicht “De zeer oude zingt:” datering is onduidelijk
maar veelal wordt 1974 aangehouden.
2

Dat geldt overigens niet alleen voor wetenschappelijke taal maar voor alle
taal. Ik baseer me hier op de taalspel opvatting van Wittgenstein; “Maar dan gaan ze
toch uit van een stilzwijgende veronderstelling’. Dan berust wat er in ons taalspel
gebeurt altijd op een stilzwijgende veronderstelling.” Wittgenstein, 1992 p. 274.
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Zelfs de zogenaamde ‘harde’ vakken zijn niet veilig voor de
verstorende invloed van de realiteit3. Kennis van de ‘echte’ wereld is in
die zin weerloos want zij is vaag, onzeker, meer een zoeken dan een
vinden, maar zij is de enige kennis die van waarde is. De kennis die
wij onze kinderen aanleren mag dan goed leerbaar zijn, eenduidig en
systematisch, maar haar waarde is beperkt; zij is slechts schoolkennis.
‘Schoolkennis’ staat in onze maatschappij niet goed aangeschreven en
er zijn vele voorbeelden van mensen die verklaren dat zij ‘niets geleerd
hebben uit de boeken’, maar de praktijk als de ‘echte’ leerschool
zien. Overigens zijn deze verklaringen in alle gevallen onzinnig, want
zonder de op school geleerde reken- en leesvaardigheid en ook zonder
de meest basale kennis eveneens geleerd op school zouden zij in die
‘echte’ leerschool (de praktijk) volkomen hulpeloos zijn. Je bent dan
als een hond in een scheikunde laboratorium. Wel is het zo dat dit soort
verklaringen gezien moeten worden als een signaal om meer realiteit
en meer weerloze kennis in het programma van school op te nemen.
Dit project is een eerste stap hierin. Zij beoogt leerlingen in contact te
brengen met de ‘echte’ wereld door ze in contact te brengen met in de
realiteit uitgevoerde onderzoeken zodat de leerling meer oog krijgt voor
de worsteling die onderzoek doen vaak is. Tevens beoogt het leerlingen
nuance bij te brengen in de opvattingen over het verschil tussen ‘harde’
vakken (waarmee dan vaak natuurwetenschappen worden bedoeld) en de
vage vakken (waarmee dan vaak menswetenschappen worden bedoeld).
In dit project gebruik ik de historische wetenschap als een voorbeeld
voor een menswetenschap.
Idee hierbij is dat leerlingen beter zicht krijgen op de kenmerken
van de historische wetenschap als ze een in de realiteit uitgevoerd
historisch onderzoek vergelijken met in de realiteit uitgevoerd
natuurwetenschappelijk onderzoek. Hiervoor krijgen de leerlingen les
over twee in de praktijk uitgevoerde onderzoekscasussen om leerlingen
hun beeld aan de realiteit te scherpen. Idee is ook om een kleinschalig
onderzoek uit te voeren naar de effecten van deze lessen, om later met
meer betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen over die effecten.
Opzet van dit project is nu kleinschalig om ervaring op te doen en
enkele voor de hand liggende kinderziektes te verwijderen. Volgend jaar
3

Denk hierbij aan de verschillende interpretaties van kwantummechanica.
Alle proeven in de theoretische fysica zijn onder laboratorium condities die erop
gericht zijn om de verstorende invloed van de echte wereld tegen te gaan. Ondanks
dat is de theorievorming verre van eenduidig.
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is de bedoeling om dit project te vergroten wat betekent meer leerlingen
betrekken bij de lessen en meer leerlingen betrekken bij de metingen.
Dit project is dus te beschouwen als een pilot, zowel wat betreft de
lesopzet als de onderzoeksmethode.
Dit verslag is de rapportage van de uitgevoerde lessen en opdrachten
en is erop gericht conclusies en aanbevelingen te doen. Allereerst geef
ik chronologisch het verloop van de activiteiten weer en daar waar ik
een meetinstrument heb gebruikt zal ik de resultaten weergeven op
het moment dat dit meetinstrument is ingezet. Daarna bespreek ik de
resultaten en tenslotte presenteer ik de conclusies en de aanbevelingen.
De pilot houdt in dat 1 klas aan dit onderzoek heeft deelgenomen; mijn
mentorklas. De klas ken ik goed en een nadeel hiervan is dat mijn relatie
invloed heeft op de meetresultaten. Voordeel is weer dat ik goed kan
observeren en beter inzicht heb in de interpretatie van leerlingen. De
klas bestaat uit 12 jongens en 12 meisjes en heeft een overwegend NT/
NG profiel (2 uitzonderingen).
Relatie met literatuur
Dit onderzoek raakt aan verschillende onderwerpen, waarvan sommige
goed zijn onderzocht en andere minder. Allereerst heeft dit onderzoek
een relatie met een authentieke taak in de zin dat een lopend onderzoek
uit een bestaand beroepenveld wordt gepresenteerd door degene die
het onderzoek uitvoert. De onderzoeken gerelateerd aan de authentieke
taak (o.a. Pierce, J.W., & Jones, B.F. ,1998) zijn echter vooral gericht op
het overbrengen van kennis en het vergroten van de vaardigheid van de
leerling om deze kennis toe te passen. Hier is echter meer sprake van
het kritisch beoordelen van bestaande opvattingen door het opdoen van
een authentieke ervaring.
Dit onderzoek heeft daarnaast dus te maken met het kritisch
beoordelen van de eigen opvattingen en raakt daarmee aan het
Engels aangeduide ‘Inference’. De onderzoeken gerelateerd aan
‘inference’ (= beoordelen, concluderen) zijn echter vooral gericht op
de interpretatie van teksten en staan om die reden ver af van deze
situatie (Antonacci, O’Callaghan & Berkowitz, 2015). Toch wil ik het
model volgend jaar verwerken in de voorbereidingsles en hierop terug
komen in de verwerkingsles. Dit model geeft door haar systematische
en herkenbare opbouw de leerling namelijk de mogelijkheid om
enige afstand te nemen van het eigen denkproces en dat kritisch te
beoordelen.
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Weergave activiteiten
Vooraf
Vragenlijst
Dit is een complexe vragenlijst (zie bijlage 1) die door de leerlingen
soms met grote moeite werd gemaakt. Dit betekent dat de kans op
misinterpretatie van de vraag groot is en dat hierdoor weinig conclusies
te trekken zijn. Over het algemeen werd historisch onderzoek als even
waardevol gezien als natuurwetenschappelijk onderzoek. Deze vragenlijst
lijkt meer geschikt te zijn voor educatieve doelen namelijk om de leerling
ermee te confronteren dat dit een onderwerp is waarvan hij of zij niet
zoveel vanaf weet. Dit kan echter ook ontmoedigend werken.
Enquête
Dit is een eenvoudige enquête die verwachtingen van de leerlingen meet
(zie bijlage 2). Globaal beeld is dat natuurwetenschap leuker en nuttiger
werd bevonden dan historische wetenschap. Bij beide wetenschappen
werd het nut hoger gewaardeerd dan het plezier. In de argumentatie werd
over het algemeen meer maatschappelijke argumenten gebruikt dan
strikt wetenschappelijke.
Verwachting leerling

Score

Score Leuk historisch

2,5

Score Nuttig historisch

3,5

Score Leuk natuurwetenschappelijk

3,0

Score Nuttig natuurwetenschappelijk

4,3

Tabel 12.Gemiddelde scores uit enquête (schaal van 1 tot 5; 1 is laag,
5 is hoog).
Les 1
Hierbij maakte ik gebruik van de diensten van een collega die een
promotieonderzoek uitvoert waarin hij de verslagen van vergaderingen
van de Staten Generaal bestudeert om te bezien of 1848 inderdaad
een breekpunt was in de wijze waarop de kamer omging met elkaar
en met de regering. Doel van de onderzoeker was om het bestaande
beeld te nuanceren. De les werd levendig gegeven met veel gevoel voor
(relevante) historische context. De klas leek lauw te reageren op het
vurige betoog.
102

Les 2 Bodemverontreiniging
Ik gebruik een realistische casus over de grondwaterverontreiniging
van nikkel bij een metallurgische fabriek4. De eerste aannames en
modellen suggereerden een mogelijke verspreiding van tien a twintig
meter. Veel meer kon volgens de grondwatermodellen niet. Helaas
bleek de verspreiding een factor 205 groter te zijn. Steeds werden
nieuwe peilbuizen gezet en lange tijd kon er geen verklaring voor de
extra verspreiding worden gevonden. Later bleek dat twee factoren een
enorme invloed hebben gehad namelijk de retardatiefactor (vanwege
de manier waarop de nikkel in moleculaire vorm aanwezig was) en een
grondwaterwinning stroomafwaarts. Ondanks deze factoren is het verschil
nog wel erg groot. Waarschijnlijk is er nog meer aan de hand, maar het is
niet waarschijnlijk dat we daar ooit achter zullen komen. Deze les moet
vooral inzicht geven in de wijze van onderzoek en de moeilijkheden die
kunnen ontstaan bij het zoeken van verklaringen. Ik heb dit onderzoek
gekozen omdat dit een voorbeeld is van een natuurwetenschappelijk
onderzoek waar nauwelijks universele conclusies uit te trekken
zijn. Alleen algemene uitspraken als ‘de natuur onderzoeken is niet
vergelijkbaar met onderzoek onder laboratorium conclusies. Verwacht het
onverwachte als je de natuur onderzoekt’ zijn hieruit te trekken maar dat
is erg globaal en niet nieuw. In technische zin is dit geval namelijk uniek.
Les 3
In groepjes van vier zijn beide lessen besproken aan de hand van de
volgende vragen:
1.

Waarmee startte het historisch onderzoek en waarmee startte het

2.

Kan je de gegevens uit het onderzoek isoleren van de context

natuurwetenschappelijk onderzoek?
en wat zijn de hardste gegevens (meest precies en meest
betrouwbaar) in beide onderzoeken?
3.

Waar in het onderzoek werden die gegevens geproduceerd en
wanneer gebruikt?

4

Dit is een casus waarvoor ikzelf de vergunning heb gemaakt en middels
de bijbehorende onderhandelingen de eisen voor het onderzoek mede heb bepaald
(samenwerking met het bedrijf was prima).
5

Dit is zelfs voor milieu onderzoek een grote afwijking. Toch ben ik een
verschil met een factor 2 tot 4 in de omvang van een verontreiniging met grote
regelmaat tegengekomen. De spreiding van metingen in de natuur is een in de milieuwereld bekend probleem en is veel groter dan ‘het publiek’ voor mogelijk houdt
(zo is mij gebleken bij menige bewonersavond).
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4.

Wat zijn de lessen uit beide onderzoeken?

5.

Welk van beide onderzoeken zijn het meest universeel6 en
betrouwbaar, waarom?

Deze les verliep levendig en ik had de indruk (al rondlopende) dat de klas
goed werkte. Opvallend was wel dat de meeste groepjes opvallend snel
klaar waren. Hierna hebben 20 van de 24 leerlingen een essay ingeleverd7.
Les 4
In dezelfde groepjes zijn de verslagen van de groepsleden besproken. Dit
verliep vrij goed en ik heb tijdens deze les enige aanwijzingen gegeven.
Resultaten
In totaal zijn 20 verslagen ingeleverd. De kwaliteit hiervan was zeer
wisselend van specifiek, goed gemotiveerd en genuanceerd tot vaag en
zonder enige referentie naar de beide lessen. Door de grote variatie in
kwaliteit zijn er moeilijk conclusies te trekken uit de verslagen. Vandaar
enkele beperkte observaties:
1.

Inzichten uit de casus milieuonderzoek zijn niet bruikbaar
voor andere gevallen, omdat dit technisch gezien een uniek
geval is. Het scoort daarom laag als we spreken over universeel
toepasbaar. Geen van de leerlingen heeft dit onderkent.

2.

Ongeveer de helft van de leerlingen hielden een abstract betoog
waarin geen enkel element van beide casussen terug kwam8.
Conclusie was dan dat natuurwetenschappelijk onderzoek
universeler en betrouwbaarder was.

3.

Als een leerling specifieke elementen uit de casussen had
opgenomen dan nam de kwaliteit van het gehele verslag toe.
Dit betekende dat vaak voor- en tegenargumenten tegen elkaar
werden afgewogen.

4.

Op 1 leerling na hadden alle leerlingen een voorkeur voor
natuurwetenschappelijk onderzoek.

6

Universeel = (in deze context) op alle plaatsen toepasbaar.

7

Dit essay was niet opgenomen in de PTA en dus kon ik dit niet eisen.

8

Hier lijkt sprake van een reproductiereflex. Dit betekent dat zodra de
leerling een opdracht krijgt hij of zij dan alle schoolkennis die je over dit onderwerp kent vanuit de automatisch piloot reproduceert echter zonder dit in verband
te brengen met de casus. In sommige gevallen is de casus in het geheel niet meer
terug te vinden.
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5.

In de essays zijn een aantal opmerkelijke opvattingen
over onderzoek te lezen. Zo is natuurwetenschappelijk
onderzoek persoonlijker omdat je zelf aan de gang gaat en
niet afhankelijk bent van bronnen die door andere mensen
zijn geschreven, hypotheses werden gereserveerd voor
alleen natuurwetenschappelijk onderzoek en tenslotte werd
natuurwetenschappelijk onderzoek als ordelijker gezien. Juist
bij de milieu casus was dit niet het geval en kan een indruk van
ordelijkheid ontstaan doordat het milieuonderzoek afgerond was.

Evaluerend gesprek met leerlingen
Ik heb in kleine groepjes een evaluerend gesprek gevoerd over de
uitgevoerde vier lessen. Hieruit bleek dat de bevindingen uit de verslagen
grotendeels werd bevestigd. Opvallend was dat ook zeer uiterlijke
factoren een rol speelden in de waardering van beide onderzoeken.
Zo gaven leerlingen aan dat het ‘urenlang lezen in oude boeken’ hen
weinig aantrekkelijk leek. Dit in tegenstelling tot een laboratorium met
moderne machines. Daarnaast kwam ook het nut steeds terug. Leerlingen
konden zich niet voorstellen welk nut meer inzicht in de parlementaire
geschiedenis heeft. Nu is er in het geschiedenis onderwijs –voor zover mij
bekend- weinig aandacht voor het nut van kennis van de geschiedenis.
Het feit dat mensen hun persoonlijke identiteit vaak ontlenen aan de
geschiedenis van de groep of het volk waartoe zij zich rekenen en dat
trauma’s van generaties terug9 nog steeds doorwerken hebben mijn
leerlingen niet in verband kunnen brengen met onderwijs in geschiedenis.
Naast mijn klas zijn er nog twee andere vwo klassen waar deze serie niet is
uitgevoerd. De collega die deze twee klassen les geeft vertelde mij dat hij
het verzoek had gekregen om twee promovendi iets te laten vertellen over
hun onderzoek. Hij was vergeten om te vragen waarom die klas dit verzoek
had gedaan maar de kans is groot dat dit geïnspireerd is op dit project.
Discussie
Het lijkt erop dat de huidige opzet voor een flink deel van de leerlingen te
complex is. Ik haal dat uit de kwaliteit van de verslagen en mijn observaties
tijdens de les. Leerlingen zijn ook niet gewend om uit realistische casussen
met soms een weinig eenduidig karakter conclusies te trekken; ze zijn
vooral getraind in de reproductie van eenduidige schoolkennis. Een
9

Denk aan de slavernij, de Armeense kwestie of de vernietigingskampen
van de Nazi’s.
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ander deel van de leerlingen lijkt echter toe te zijn aan deze vorm van
onderwijs omdat zij wel in staat bleken de informatie uit de casussen te
gebruiken voor het formuleren van algemene conclusies. Blijkbaar zit
deze vorm van onderwijs niet zo verschrikkelijk ver af van de zone van
naaste ontwikkeling (Vygotski, 1996), maar is bij een flinke groep de
stap noch net te groot. Dit betekent dat deze vorm van onderwijs mits
vereenvoudigd goed kan aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
Het effect van deze lessenserie op de visie op wetenschap is bij de
meeste leerlingen beperkt. Ze waarderen ‘zachte’ wetenschappen en
‘harde’ wetenschappen ongeveer op dezelfde manier als voorafgaand aan
de lessenserie. Ook de motivering voor die visie was niet veel gewijzigd
(vooral maatschappelijke argumenten).
Het lijkt er sterk op dat deze lessenserie wordt gewaardeerd. Een
aanwijzing hiervoor is het verzoek van een andere klas en het feit dat het
overgrote deel van de leerlingen een verslag heeft ingeleverd terwijl dit
niet verplicht was. Ook mijn persoonlijke observaties bevestigen dit beeld.
Conclusie
1.

Deze lessenserie heeft bij leerlingen niet geleid tot een radicale

2.

De opzet van de lessenserie is nu nog te complex.

3.

De meetstrategie is nodeloos complex; het vragenformulier

wijziging van de visie op wetenschap.

kan weg.
4.

De lessenserie wordt door de leerlingen gewaardeerd.

Aanbevelingen
1.

Voeg een voorbereidingsles toe met daarin een uitleg
van de doelstelling, het verschil tussen het gebruik van
wetenschappelijke resultaten, het belang van geschiedenis
voor de identiteit. Maak daarbij gebruik van het model dat de
vorming van oordelen beschrijft.

2.

Voer dit project uit in alle vwo klassen.

3.

Vereenvoudig de meetstrategie.

Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een nieuwe opzet van dit project zoals
dit te vinden is in bijlage 3. Ik heb hieraan toegevoegd een presentatie van
de resultaten. Mijn ervaring is namelijk dat dit altijd tot een moment van
reflectie, omdat de leerling zichzelf vergelijkt met het gemiddelde. Deze
toevoeging volgt weliswaar niet direct uit de pilot maar lijkt me toch nuttig.
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Bijlage 1 Vragenlijst
Wat is jouw Profiel ?
Jongen/meisje
1.

Wat is het belangrijkste verschil tussen natuurwetenschappelijke
kennis en historische kennis?

2.

Welke problemen zullen natuurwetenschappelijke onderzoekers
vooral tegen komen?

3.

Welke invloed heeft het onderwerp van onderzoek op de
problemen die zich tijdens het natuurwetenschappelijk onderzoek
voordoen?

4.

wat bedoelen natuurwetenschappers als ze spreken over een
verklaring?

5.

Welke problemen zullen historische onderzoekers vooral tegen
komen?

6.

Welke invloed heeft het onderwerp van onderzoek op de
problemen die zich tijdens het historisch onderzoek voordoen?

7.

wat bedoelen historici als ze spreken over een verklaring?
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Bijlage 2 Enquête
Datum:
Profiel:
Man/Vrouw
1.

Is historisch onderzoek leuk ? Geef een cijfer van 1 tot 5 (hoe
hoger hoe leuker)

2.

Is historisch onderzoek doen nuttig? Geef een cijfer van 1 tot 5
(hoe hoger hoe nuttiger)

3.

Noem (zo mogelijk) twee redenen waarom historisch onderzoek
nuttig is

4.

Is natuurwetenschappelijk onderzoek leuk ? Geef een cijfer van 1
tot 5 (hoe hoger hoe leuker)

5.

Is natuurwetenschappelijk onderzoek doen nuttig? Geef een cijfer
van 1 tot 5 (hoe hoger hoe nuttiger)

6.

Noem (zo mogelijk) twee redenen waarom natuurwetenschappelijk
onderzoek nuttig is
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Bijlage 3 Kort overzicht nieuwe opzet les
Les 0

Afnemen enquête (ongeveer 90)

Les 1		Inleidende les met daarin het doel van de lessenserie, de
motivering van dit doel,de opzet van deze serie, uitleg van
het model ‘Making an Inference Strategy Chart’ , de reden
van de enquête, een kort gesprek in groepjes over het nu van
natuurwetenschappelijk onderzoek versus historisch onderzoek
en een uitleg over hoe nu historisch onderzoek wordt gebruikt.
Les 2

Uitleg onderzoek 1

Les 3

Uitleg onderzoek 210

Les 4

terugkijken in groepjes aan de hand van de volgende vragen:
1. waarom werden beiden onderzoeken uitgevoerd?
2. welke lessen zou jij trekken uit beide onderzoeken (zowel
wetenschappelijk als maatschappelijk)?
3. welk van beide onderzoeken zijn het meest universeel en
betrouwbaar, waarom?
4. aan welk onderzoek zou jij willen meewerken?
Huiswerk: het maken van een persoonlijk verslag met als inhoud
een samenvatting van beide onderzoeken en een antwoord op de
vragen besproken in de groep.

Les 5

Groepsgesprek voorbereid door de docent aan de hand van de 		
ingeleverde verslagen. Kritische zelfbeoordeling aan de hand van 		
het model ‘Making an Inference Strategy Chart’.

Les 10 Afnemen enquête
Les 13 korte presentatie aan de leerlingen van de resultaten

10

De volgorde acht ik niet van belang. Het ene onderzoek is natuurwetenschappelijk en het andere historisch.
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Hoe kun je leerlingen zo begeleiden dat ze leren
redeneren in je vak en tegelijk ook begrijpen hoe
ze die redenering in woorden op papier kunnen
zetten? Schrijven wordt steeds meer erkend als
een belangrijk onderdeel van het leerproces in de
mens- en maatschappijvakken. Enerzijds omdat
het vakspecifieke redeneren van leerlingen vaak
getoetst wordt in schriftelijke producten en
anderzijds omdat schrijven leerlingen kan helpen
om beter te leren redeneren. Maar hoe kun je dit
als docent goed begeleiden?
In deze bundel presenteren we 13 beproefde
lessenreeksen voor de verschillende mens- en
maatschappijvakken om leerlingen te oefenen in
het denken en redeneren in schrijftaken.

