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Objecten in perspectief 
 
Vragen in het museum als opening voor 
het bespreken van gevoelige onderwer-
pen in de geschiedenisles 
 

Veel geschiedenisdocenten en educatieve medewerkers van historische musea vin-

den het bespreken van gevoelige geschiedenisonderwerpen lastig en sommigen 

gaan dit daarom liever uit de weg. Musea en erfgoed bieden, bedoeld of onbedoeld, 

vaak aanleiding voor discussies die gaan over een gevoelig of controversieel verle-

den. In deze kleinschalige casestudy is een vakdidactische training ontwikkeld in 

samenwerking met een museum, gericht op lesgeven in multiperspectiviteit rond 

een concreet erfgoedobject als uitgangspunt voor het lesgeven over gevoelige 

thema’s. Het onderzoek richt zich op de mate waarin docenten (in opleiding) vertrou-

wen hebben om les te geven over gevoelige onderwerpen en de wijze waarop drie 

vmbo-docenten aandacht besteden aan meerdere perspectieven in de follow-up les 

aan hun leerlingen na de training. Docenten geven aan dat de training hen inzicht 

geeft en praktische, vakdidactische handvatten biedt om gevoelige onderwerpen te 

bespreken. Bovendien geven ze aan meer vertrouwen te hebben om les te geven over 

gevoelige onderwerpen. In de geobserveerde lespraktijk van drie ervaren eerste-

graadsdocenten in het vmbo zien we de principes die zijn gedemonstreerd in de 

training deels terugkomen. Dit artikel laat zien hoe geschiedenisdocenten en muse-

umdocenten gebruik kunnen maken van concrete en tastbare erfgoedobjecten om 

abstracte en lastige thema’s bespreekbaar te maken. 
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Het bespreken van gevoelige onderwer-

pen is voor veel docenten een interes-

sante uitdaging. In de geschiedenisles ko-

men controversiële onderwerpen regel-
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matig aan de orde. Enerzijds bieden die 

een mogelijkheid om leerlingen kennis te 

laten maken met verschillende perspectie-

ven in en op het verleden. Anderzijds 

vergt het pedagogische souplesse om het 

gesprek met leerlingen over gevoelige ge-

schiedenissen in goede banen te leiden. 

Pedagogisch gezien weten docenten 

meestal wel hoe te handelen, maar op het 

gebied van vakdidactische expertise is er 

nog behoefte aan verdere verkenning. 

 Inzichten in historisch denken en 

omgaan met meerdere perspectieven uit 

de vakdidactiek geschiedenis bieden 

goede aanknopingspunten om docenten 

meer houvast te geven in het bespreken 

van gevoelige onderwerpen. Omdat ge-

voeligheden zich vaak heel concreet mani-

festeren rond cultureel erfgoed, is het 

daarbij zinvol om buiten het domein van 

het klaslokaal te kijken naar hoe concrete 

objecten in musea en erfgoedinstellingen 

mogelijkheden bieden om docenten (en 

leerlingen) te helpen bij het bespreken van 

gevoelige geschiedenis. Op basis van 

deze gedachte is er een vakdidactische 

training ontwikkeld en uitgeprobeerd. In 

een kleinschalig verkennend onderzoek 

bekijken we of de training bijdraagt aan 

de mate waarin docenten vertrouwen heb-

ben om les te geven over gevoelige onder-

werpen. Daarnaast bestuderen we of ze in 

hun lessen laten zien dat ze leerlingen in 

het vmbo vanuit meerdere perspectieven 

naar gevoelige historische onderwerpen 

kunnen laten kijken.  

Redenen voor gevoeligheid 

 

Nederlandse studies naar de handelings-

verlegenheid van docenten in het bespre-

ken van mogelijk gevoelige onderwerpen 

met leerlingen laten een gemengd beeld 

zien. Een studie uit 2015 (Sijbers et al.) 

onder 1.117 docenten uit het primair en 

voortgezet onderwijs betreffende het les-

geven over maatschappelijke thema’s 

toonde aan dat de meeste docenten zich 

voldoende in staat achtten om met span-

ningen rondom gevoelige onderwerpen 

om te gaan. Maar een aanzienlijke groep 

docenten bleek thema’s als fundamenta-

lisme, anti-islam, rechts-extremisme, anti-

semitisme, en integratie van etnische min-

derheden moeilijk bespreekbaar te vin-

den, met name in het praktijkonderwijs en 

het vmbo. De voornaamste redenen hier-

voor waren de (felle) reacties van leer-

lingen. Ook in een studie onder 82 ge-

schiedenisdocenten bleken onderwerpen 

als islam, Holocaust en slavernij gevoelig 

vanwege de emotionele reacties en onge-

nuanceerde meningen van leerlingen in de 

klas. Sommige docenten gaven aan onder-

werpen daarom soms te mijden (Savenije, 

Wansink & Logtenberg, 2018; Savenije & 

Goldberg, 2019). Uit twee verkennende 

studies (De Graaff et al., 2016; Kleijwegt, 

2016) blijkt verder dat specifiek vmbo-do-

centen en jonge docenten (in opleiding) 

moeite hebben met dergelijke onderwer-

pen. De belangrijkste reden daarvoor is 

dat zij hun rol als morele opvoeder nog 
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niet ver genoeg hebben ontwikkeld. Daar-

naast ervaren docenten in het algemeen 

een kloof tussen de leefwereld van zich-

zelf en die van hun leerlingen. Die kloof 

wordt vergroot doordat de docenten wei-

nig zicht hebben op de informatie waarop 

leerlingen zich baseren. Ook vinden zij 

het lastig om een dialoog over gevoelige 

onderwerpen in goede banen te leiden. 

 Uit internationaal onderzoek 

spreekt een vergelijkbaar beeld en komen 

gelijkaardige redenen naar voren 

(Nystrand et al. 2003; Saye & Social Stu-

dies Inquiry Research Collaborative 

(SSIRC), 2013; Wooley, 2017). Naast angst 

voor mogelijke emotionele reacties vanuit 

de klas (Goldberg, Wagner & Petrović, 

2019) wordt soms een sterke druk ervaren 

vanuit de school of bepaalde gemeen-

schappen (Misco, 2012). Ook geven do-

centen aan terughoudend te willen zijn in 

het bespreken van gevoelige onderwerpen 

vanwege eigen waarden of opvattingen 

(Kello, 2016). De gevoeligheid van onder-

werpen kan enerzijds voortkomen uit het 

feit dat een traumatische gebeurtenis cen-

traal staat, waarin een focus ligt op het 

perspectief van slachtoffers met wie leer-

lingen een sterke betrokkenheid (kunnen) 

voelen (Sheppard, 2010). Een goed voor-

beeld is de geschiedenis van de Trans-At-

lantische Slavenhandel en Slavernij, waar-

bij leerlingen zich emotioneel kunnen in-

leven in het perspectief van slaafgemaakte 

Afrikanen. Anderzijds kunnen gevoelig-

heden zich voordoen wanneer leerlingen 

of docenten een onderwerp beschouwen 

als een bedreiging voor het imago van de 

groep waarmee zij zich sterk identificeren 

(Goldberg, 2017). Denk bijvoorbeeld aan 

mensen die duidelijk partij kiezen in het 

Israëlisch-Palestijns conflict, omdat zij 

zich vanuit hun religieuze of etnische ach-

tergrond sterk betrokken voelen bij de 

Joodse of de Palestijnse bevolking. Docen-

ten verwijzen in hun verklaring voor de ge-

voeligheid van bepaalde onderwerpen bij 

leerlingen dan ook regelmatig naar de so-

ciale of religieuze groep waartoe zij de 

leerlingen rekenen (Savenije & Goldberg, 

2019).  

 

 

Vakdidactische inzichten 

 

Het bestaande trainingsaanbod voor het 

lesgeven over gevoelige onderwerpen be-

treft vooral generieke gesprekstech-

nieken, zoals peer mediation, waarin het 

voeren van een constructieve dialoog en 

het aansluiten op de belevingswereld van 

leerlingen centraal staan (o.a. SLO & Diver-

sion, 2016). Dergelijke methodieken rela-

teren aan inzichten uit onderzoek naar 

burgerschapsonderwijs dat aanbevelin-

gen doet voor hoe docenten discussies 

over gevoelige onderwerpen beter kunnen 

voorbereiden en begeleiden (Hess, 2009). 

 Onderzoek laat zien dat het voor 

lesgeven over gevoelige onderwerpen es-

sentieel is om leerlingen kennis te laten 

maken met het gegeven dat individuen 
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verschillende perspectieven kunnen heb-

ben op een bepaald onderwerp door reli-

gieuze overtuigingen, culturele verschil-

len en morele standpunten (Oulton et al, 

2004). Vakdidactisch onderzoek naar ge-

schiedenisonderwijs biedt veel aankno-

pingspunten voor een dergelijke op multi-

perspectiviteit gerichte aanpak (o.a. Wan-

sink, et al., 2018). Door het analyseren 

van motieven en achtergronden van men-

sen uit het verleden, leren leerlingen van-

uit meer perspectieven naar een gebeurte-

nis te kijken en zich te verplaatsen in een 

ander perspectief dan het eigen. Daarbij 

dienen zij rekening te houden met de spe-

cifieke historische context waarbinnen 

deze historische figuren handelden. Bo-

vendien worden leerlingen uitgedaagd om 

te onderzoeken hoe perspectieven ge-

vormd worden door de normen en waar-

den die iemand heeft en tot welke groep 

(sociaal, cultureel, religieus, etc.) iemand 

zich rekent (o.a. Van Drie & Van Boxtel, 

2008; Barton & McCully, 2012; Seixas & 

Morton, 2013; Goldberg, 2014). 

Onderzoek in de context van museumedu-

catie heeft laten zien dat tastbare en con-

crete objecten in musea leerlingen op ver-

schillende manieren kunnen helpen bij het 

ontwikkelen van historische denkvaardig-

heden. Dergelijk cultureel erfgoed kan bij-

voorbeeld helpen in het stimuleren van 

historisch inlevingsvermogen (Savenije & 

De Bruijn, 2017; Savenije, Van Boxtel & 

Grever, 2014), het leren analyseren van 

bronnen (Marcus & Levine, 2011) en het 

begrijpen van de aard van het vak geschie-

denis (Seixas & Clark, 2004). Van belang 

daarbij zijn de verschillende emoties die 

objecten, en de verhalen achter de objec-

ten, kunnen oproepen. Een object kan de 

relatie tussen verleden, heden en toe-

komst op een tastbare manier zichtbaar 

maken en laten zien dat mensen (nu en in 

het verleden) verschillende opvattingen 

kunnen hebben over de betekenis ervan. 

Om dit inzicht te ontwikkelen, kun je leer-

lingen bijvoorbeeld laten zien waarom een 

object wordt en werd tentoongesteld en 

hen daarover laten oordelen (zie bijvoor-

beeld Gosselin, 2011). Op die manier kun-

nen leerlingen op een relatief toeganke-

lijke en veilige manier notie krijgen van 

hun eigen perspectief op een bepaald his-

torisch onderwerp en van dat van anderen 

(in het verleden). Daarmee is het een waar-

devolle aanvulling op de abstracte en tek-

stuele informatie die in geschiedenisles-

sen wordt besproken. Cruciaal hierbij zijn 

de vragen die (museum)docenten en edu-

catieve medewerkers aan de objecten stel-

len. Goede vragen kunnen leerlingen sti-

muleren om het object vanuit meerdere 

perspectieven te onderzoeken en verschil-

lende vaardigheden van historisch denken 

aanspreken (Seixas & Morton, 2013; Log-

tenberg, 2012; Savenije & De Bruijn, 2017; 

Logtenberg, Storck & Wansink, 2019).  
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Vraagstelling 

Bovenstaande inzichten zijn verwerkt in 

een vakdidactische training. Centraal uit-

gangspunt is het museumobject als tast-

bare basis voor het oefenen met multiper-

spectiviteit bij het bespreken van gevoe-

lige onderwerpen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van diverse perspectieven op een 

object vanuit drie verschillende tijden: his-

torische tijd, historiografische tijd en hui-

dige tijd. De historische tijd betreft vaak 

de periode waarin het object gemaakt of 

gebruikt is. De historiografische tijd be-

slaat alles tussen dat moment en het he-

den. Omdat het hier dus gaat om een lang 

tijdvak, zal een beredeneerde keuze moe-

ten worden gemaakt in welke periode de 

meest interessante nieuwe perspectieven 

op het object ontstonden. De huidige tijd 

beslaat de contemporaine periode waarin 

mensen die in het heden leven zich ver-

houden tot het object (Wansink et al, 

2018). Op deze manier besteedt de trai-

ning expliciet aandacht aan het stellen van 

historische vragen die duidelijk maken dat 

de gevoeligheid van een onderwerp kan 

veranderen door de tijd heen. 

 De training is zo opgezet dat do-

centen eerst zelf het lesmateriaal (als 

deelnemer) ervaren, er vervolgens op te-

rugblikken en ermee oefenen, en tenslotte 

de principes vertalen naar een eigen 

lesaanpak. Er is op deze manier gewerkt 

omdat onderzoek naar professionele ont-

wikkeling van docenten uitwijst dat het ac-

tiverend werken met voorbeelden door 

middel van voordoen van nieuw lesmateri-

aal, effectiever lijkt te zijn dan het alleen 

aanbieden van lesmateriaal (zie voor een 

overzicht: Darling-Hammond et al., 2017). 

Vraagstelling 

Wat is de opbrengst van een vakdidacti-

sche docententraining gericht op multi-

perspectiviteit rond een erfgoedobject 

voor de mate waarin docenten (in oplei-

ding): 

 vertrouwen hebben om les te geven 

over mogelijk gevoelige onderwerpen; 

 leerlingen in hun lessen aan de hand 

van vragen rond een concreet object 

kennis laten maken met meerdere per-

spectieven op mogelijk gevoelige on-

derwerpen. 

 

Het vertrouwen in het eigen kunnen (ofwel 

self-efficacy) kan worden gedefinieerd als 

een individueel ervaren bekwaamheid om 

invloed uit te oefenen op de omgeving, in 

weerwil van externe factoren (Bandura, 

1997). In deze studie is het gedefinieerd 

als het vertrouwen om les te geven over 

moeilijke onderwerpen. Vergeleken met 

wat docenten zelf zeggen te doen in hun 

lessen, geeft het vertrouwen in hun eigen 

kunnen een betrouwbaarder beeld van 

hun werkelijke aanpak in de les. Wanneer 

een docent bijvoorbeeld vertrouwen heeft 

in het eigen bekwaamheid om in een klas-

sengesprek leerlingen naar elkaar te laten 

luisteren, is dit een relatief betrouwbare 

indicatie van of de docent dit in de eigen 
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praktijk ook werkelijk doet (Tschannen-

Moran, Woolfolk Hoy & Hoy, 1998). 

 

 

Onderzoeksdesign en instrumenten  

 

Deelnemers 

De deelnemende docenten waren 29 twee-

degraads docenten geschiedenis in oplei-

ding en drie eerstegraads geschiedenisdo-

centen Ewald (33, 10 jaar leservaring, 

kleinstedelijke context), Nienke (41, 18 

jaar leservaring, grootstedelijke context) 

en Roeland (29, 8 jaar leservaring, Rand-

stedelijke context) werkzaam in het vmbo. 

De training was voor beide  docentengroe-

pen gelijk, maar werd gegeven op aparte 

bijeenkomsten. 

 

De training 

Als input voor de training werd tijdens een 

bijeenkomst van vakdidactici, museum-

educatoren, en de drie bovengenoemde 

eerstegraads docenten aan de hand van 

gestructureerde formulieren individueel 

geïnventariseerd en gezamenlijk bespro-

ken welke problemen zij in de praktijk er-

varen in de omgang met gevoelige onder-

werpen. Hierbij werd specifiek gekeken 

naar het perspectief van de leerling en de 

docent, en naar de context van het vmbo, 

het museum en de lerarenopleiding. Daar-

naast werd besproken welke mogelijke 

oplossingen eenieder voor de gesigna-

leerde problemen ziet. Uit deze bijeen-

komst kwam onder andere naar voren dat 

(museum)docenten niet altijd goed be-

kend zijn met perspectieven van leer-

lingen of overvallen worden door een be-

paald standpunt. Net als in de hiervoor be-

schreven studies gaven de docenten daar-

bij aan dat deze meningen vaak al ge-

vormd en geïnternaliseerd zijn op basis 

van bronnen en kennis van buiten de 

school, waar zij onbekend mee zijn. Daar-

naast werd tijdens de bijeenkomst de 

vraag opgeworpen hoe je als docent af-

stand kunt houden tot het onderwerp en 

recht kunt blijven doen aan de verschil-

lende perspectieven van leerlingen zonder 

hen in een bepaald moreel kader te dwin-

gen. 

De training werd ontwikkeld binnen de 

context van een museum. Om de transfer 

naar andere contexten en musea mogelijk 

te maken zijn de ontwerpprincipes be-

noemd die de kern van de training vor-

men: 

 

 start vanuit een overkoepelende 

hoofdvraag rond een concreet (erf-

goed)object; 

 verken door het (laten) stellen van his-

torische vragen: 

- meerdere perspectieven op het ob-

ject door de tijd heen (historische 

tijd, historiografische tijd, huidige 

tijd) en 

- de dynamiek van de gevoeligheid van 

het object door de tijd heen. 
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Door te focussen op één object vanuit een 

centrale vraag wordt de gevoeligheid van 

het onderwerp direct zichtbaar en tast-

baar, zodat mogelijke spanningen niet on-

verwachts optreden. Het tweede principe 

is gericht op het creëren of behouden van 

enige afstand tot het gevoelige onderwerp 

door dit te historiseren. Tegelijkertijd 

zorgt de expliciete aandacht voor multi-

perspectiviteit ervoor dat de verschillende 

perspectieven die mensen op een onder-

werp kunnen hebben niet uit de weg wor-

den gegaan. Het werken met concrete (erf-

goed)objecten is in een museum eenvou-

diger te realiseren. In een klaslokaal zal 

vaak met afbeeldingen moeten worden 

gewerkt of met indirecte representaties 

van (materiële) cultuur die niet altijd fy-

siek in de klas aanwezig kunnen zijn. In 

dit onderzoek is ervoor gekozen om de 

training wel in een museum te geven om 

docenten de meerwaarde van het werken 

met concrete objecten en een museum-

educator te laten ervaren. 

De training, gegeven door een vakdidacti-

cus en een educatief medewerker van het 

museum, begint met een casus over de 

keuze om een uitgepakt mummiejongetje 

niet meer tentoon te stellen in het mu-

seum. Overigens werd hier gewerkt met 

een afbeelding van het object. Deze casus 

raakt aan een ethisch vraagstuk over de 

omgang met menselijke resten in drie ver-

schillende tijden (Oudheid, negentiende 

eeuw en nu) vanuit de overkoepelende 

vraag: ‘hoe gaan we om met menselijk 

resten?’ Overeenkomsten en verschillen in 

hoe er door de tijd heen werd nagedacht 

over deze kwestie komen aan bod aan de 

hand van de vragen waarom en hoe het 

jongetje in het Egyptische verleden ge-

mummificeerd is (historische tijd), 

waarom de mummie in de 19e eeuw door 

een Nederlands museum aangeschaft is 

(historiografische tijd) en waarom het mu-

seum er recent voor heeft gekozen het 

mummiejongetje niet meer te tonen (hui-

dige tijd). 

Tijdens de training worden aan de hand 

van deze casus de ontwerpprincipes uit-

gelegd en besproken en krijgen docenten 

de gelegenheid om met de principes te oe-

fenen door deze op een ander object in 

het museum toe te passen. Deze museum-

context maakt op tastbare wijze de di-

lemma’s en complexiteit achter objecten 

inzichtelijk. Als afsluiting krijgen docen-

ten de opdracht om aan de hand van de 

ontwerpprincipes een les over een gevoe-

lig onderwerp te ontwerpen en uit te voe-

ren.  

De training is een eerste keer gegeven aan 

de drie ervaren docenten en daarna her-

haald met de 29 docenten in opleiding. 

 

Instrumenten en analyse 

In een monitorend onderzoek zijn de op-

brengsten van de vakdidactische training 

geëvalueerd. De ervaring met het lesge-

ven over gevoelige onderwerpen is geme-

ten in een voormeting onder alle deelne-

mende docenten met een vragenlijst, 
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ontwikkeld in een internationaal onder-

zoek naar deze thematiek (Goldberg et al., 

2019). De vragenlijst inventariseert onder-

werpen die door de respondenten als ge-

voelig worden ervaren, waarom dit het ge-

val is en welke methoden ze gebruiken bij 

het lesgeven over deze onderwerpen. Het 

vertrouwen van docenten in het eigen 

kunnen met betrekking tot het lesgeven 

over gevoelige onderwerpen is in dezelfde 

voormeting gemeten met een gevali-

deerde vragenlijst (Zee et al, 2016). Er is 

gevraagd naar de mate waarin stellingen 

van toepassing zijn bij het lesgeven over 

gevoelige onderwerpen, zoals: hoe goed 

lukt het u om storend gedrag in de klas te 

beperken? Deze vragen zijn aangevuld 

met items uit een vragenlijst die specifiek 

gericht is op het betrekken van leerlingen 

van verschillende achtergronden (Siwatu, 

2007). Vaak speelt bij gevoelige onder-

werpen de achtergrond van leerlingen een 

rol in hoe ze het onderwerp ervaren. De 

vragenlijst bestaat uit 20 items (α = 0.86) 

met een 7-puntsschaal (helemaal niet- he-

lemaal wel). Een voorbeeldvraag hiervan 

is: In hoeverre bent u in staat om een leer-

gemeenschap te creëren wanneer de klas 

bestaat uit leerlingen van diverse achter-

gronden? Deze vragenlijst is herhaald in 

de nameting na de training. In de name-

ting werden de ervaringen tijdens de trai-

ning ook geïnventariseerd met enkele 

open vragen (‘De training heeft me 

wel/geen handvatten geboden om gevoe-

lige onderwerpen te behandelen, 

omdat...’, ‘Wat ik uit deze training kan ge-

bruiken voor het bespreken van gevoelige 

onderwerpen is...’). De antwoorden op 

deze vragen zijn bij de analyse geordend 

aan de hand van de doelen van de trai-

ning.  

 De drie ervaren docenten hebben 

op basis van de training een les gegeven 

over een gevoelig onderwerp in één van 

hun klassen, die door twee onderzoekers 

is gefilmd en geobserveerd met behulp 

van een observatie-instrument. De docen-

ten zijn vrij gelaten in hun keuze voor een 

gevoelig onderwerp en wat ze met de aan-

geboden training zouden doen. In de ob-

servatie is gekeken naar de mate waarin 

de docenten in hun lessen leerlingen aan 

de hand van vragen rond een concreet ob-

ject leren vanuit meerdere perspectieven 

naar gevoelige onderwerpen te kijken. Het 

observatieschema is gebaseerd op een in-

strument van Gestsdóttir (2018) (bijlage 

1) voor het analyseren van aanzetten tot 

historisch denken en redeneren in de in-

structie van docenten. Deze items zijn 

toegespitst op de specifieke kenmerken 

van de training op basis van het gebruikte 

theoretisch model van multiperspectiviteit 

(Wansink, et al., 2018) en een studie naar 

het gebruik van cultureel erfgoed ter be-

vordering van historisch redeneren (Ba-

ron, 2010). De analyse richt zich op de 

volgende kenmerken in de les: 

 

1. de les is opgebouwd rond een (erf-

goed)object 
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2. er is een expliciete centrale vraag  

3. er komen verschillende perspectieven 

in verleden, heden en in de historio-

grafie aan de orde 

4. er wordt gebruik gemaakt van histori-

sche bronnen 

5. er is sprake van interactie tussen do-

cent en leerlingen en tussen leerlingen 

onderling. 

In de weergave van de resultaten geven we 

een gedetailleerde beschrijving van de ca-

sussen, zodat deze ook kunnen dienen als 

concrete praktijkvoorbeelden van het wer-

ken met de bovengenoemde leskenmer-

ken.  

 

 

Resultaten 

 

Ervaren gevoeligheid 

De 29 tweedegraads docenten in oplei-

ding geven voorafgaand aan de training 

aan dat ze onderwerpen als slavernij/ko-

lonisatie (16), Holocaust/WOII (13), en ver-

der terrorisme, religie, islam, kruistoch-

ten, vluchtelingen en immigratie als ge-

voelig ervaren. In antwoord op de vraag 

waarom ze het onderwerp als gevoelig er-

varen, antwoordt een groot deel van de 

respondenten dat het maatschappelijk 

controversieel is. Sommigen van hen ge-

ven bovendien aan dat ze bang waren om 

iemand te kwetsen. Ook de zorg dat de 

discussie met leerlingen te emotioneel 

zou kunnen worden, speelt bij een groot 

deel van deze groep een rol. De 

respondenten zijn verdeeld over de vraag 

of de gevoeligheid voortkwam uit het po-

litieke of religieuze karakter van het on-

derwerp. Opvallend is verder dat de do-

centen die aangeven een onderwerp ge-

voelig te vinden omdat zij er onvoldoende 

kennis over menen te hebben, daarbij 

vooral verwijzen naar kwesties uit de ac-

tualiteit. Bij de open vraag naar voor wie 

het onderwerp gevoelig zou zijn, wordt in 

het overgrote deel verwezen naar de cul-

turele of religieuze achtergrond van de 

leerlingen (migrant, Nederlands, Suri-

naams, Marokkaans, moslim, christen). 

Verschillende docenten geven echter juist 

ook aan dat een bepaald onderwerp voor 

iedereen gevoelig is. 

Ook de drie ervaren eerstegraads docen-

ten hebben vóór de training aangegeven 

wat ze als gevoelig ervaren, wat hun hui-

dige aanpak is en wat ze doorgaans ver-

mijden in de les. Docent Ewald, die les-

geeft in een kleinstedelijke context, ver-

wijst vooral naar godsdienstige onderwer-

pen (vanwege de christelijk achtergrond 

van de ouders van veel leerlingen) en mi-

gratie (vanwege de politieke voorkeuren 

van leerlingen). Hij probeert leerlingen te 

wijzen op de schoonheid van deze ver-

schillen en een veilige sfeer in de klas te 

creëren (wat niet altijd lukt). Onderwerpen 

rond de evolutietheorie heeft hij wel eens 

vermeden vanwege ongemak over de opi-

nie van ouders en omdat hij niet zeker 

wist of hij zelf neutraal zou kunnen blij-

ven. 



Dimensies – nr. 1 (januari 2020)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 13 

 Roeland, die lesgeeft in de Rand-

stad, wijst vooral op onderwerpen met een 

emotionele lading waardoor hij voor zijn 

gevoel niet voldoende aan leren toekwam 

in de les. Hij probeert daarbij veel vragen 

te stellen en niet te oordelen en geeft aan 

geen onderwerpen uit de weg te gaan. 

 Nienke, die lesgeeft in een groot-

stedelijke context, geeft aan dat Palestina, 

slavernij en de multiculturele samenleving 

bij haar leerlingen gevoelig zijn. De leer-

lingen kunnen dan boos zijn en te veel bij 

hun eigen emoties blijven. Hierop rea-

geert ze door terug te gaan naar een rus-

tige basis en daarna het gesprek te voeren 

om de kwestie verder te onderzoeken. Op 

het moment van de voormeting is de ‘toe-

stand in Turkije’ (het diplomatieke conflict 

tussen Nederland en Turkije in 2017) voor 

haar een gevoelig punt, omdat dit moge-

lijk zeer gevoelig ligt bij een deel van haar 

leerlingen en hun ouders.  

 

Opbrengsten training 

Wat betreft het vertrouwen om les te ge-

ven over gevoelige onderwerpen van de 

tweedegraads docenten in opleiding is er 

een kleine stijging op de gemiddelde 

score van de vragenlijst (M voormeting 

(N=29)= 4.98; SD = .50); M nameting 

(N=16) = 5.25; SD = .50). Bij de ervaren 

eerstegraads docenten hebben twee van 

de drie docenten iets meer vertrouwen ge-

kregen (zie tabel 1). Deze stijging komt 

onder meer voort uit het feit dat beide do-

centen zich duidelijk hoger inschatten op 

items die betrekking hebben op het om-

gaan met culturele diversiteit in de klas. 

Onduidelijk is of de training hieraan heeft 

bijgedragen, maar de aandacht voor het 

verkennen van meerdere perspectieven op 

een concreet object biedt wel handvatten 

om hiermee om te gaan. Bij de derde do-

cent is het vertrouwen iets minder gewor-

den. Die daling komt vooral voort uit een 

lagere inschatting van het vertrouwen bij 

items die gaan over het kunnen motiveren 

van leerlingen. 

De tweedegraads docenten in opleiding 

benoemen na de training het principe van 

het bespreken van meerdere perspectie-

ven door de tijd heen als een bruikbaar in-

zicht voor hun lessen. Sommigen geven 

aan dat ze zich beter bewust zijn gewor-

den van de gevoeligheden rond een on-

derwerp. De training zou hen bovendien 

hebben geholpen in het uitbouwen van 

hun didactisch repertoire. Het inzicht om 

meer ruimte te geven aan meningen van 

leerlingen door deze op een veilige en res-

pectvolle manier te bespreken en het idee 

om dit te doen aan de hand van een con-

creet (erfgoed)object en betekenisvolle 

vragen, wordt als bruikbaar gezien en 

leidt tot voornemens om in de les meer-

dere perspectieven aan bod te laten ko-

men. 

Ook de drie ervaren eerstegraadsdocen-

ten waren positief over de handvatten die 

de training hen bood om gevoelige onder-

werpen te bespreken: ‘Vooral de ogen-

schijnlijke simpelheid van de geboden 
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voorbeelden, om te zien wat je met zoiets 

kleins al kan doen’ (Ewald). ‘Praktische 

tips die goed inzetbaar zijn op alle ni-

veaus. Het geeft ook genoeg ruimte om er 

een eigen invulling aan te geven die past 

bij de groep’ (Nienke). ‘Door zelf een les 

te ervaren aan de hand van de “ontwik-

kelde” mummie [heb ik] meer (zelf)inzicht 

[gekregen]. De PowerPoint-slides geven 

een kader voor een lesontwerp en type 

vragen die de diepgang in de les kunnen 

stimuleren’ (Roeland).  

 

Tabel 1. Gemiddelde scores op vertrou-

wen om les te geven over gevoelige onder-

werpen voor en na de training (schaal 1-7) 

 Voor Na  

Ewald 4.25  4.60 

Nienke 6.35  6.15 

Roeland 4.85 5.15 

 

Lesobservaties 

Aan de hand van vijf hoofdcriteria (zie pa-

ragraaf Instrumenten en analyse) zijn de 

lessen geobserveerd. Na iedere les is er 

kort gereflecteerd door de docent en er is 

in een bijeenkomst met de drie docenten 

teruggeblikt op de lessen.  

 

Docent Ewald heeft als erfgoedobject de 

‘Muur van Mussert’ centraal gesteld in zijn 

eerste klas vmbo (23 leerlingen). Deze 

muur, tezamen met de vergaderplaats die 

ervoor lag, is het enige overblijfsel van 

een complex dat gedurende de jaren 1930 

en 1940 door de Nationaalsocialistische 

Beweging (NSB) werd gebruikt voor grote 

partijbijeenkomsten. Toen een stichting in 

2015 een verzoek indiende om de muur 

monumentale status te geven, ontstond er 

een fel debat over de vraag of dit restant 

van een beladen geschiedenis behouden 

zou moeten blijven of niet. 

 In de les staat dan ook de vraag 

centraal of de muur van Mussert moet 

worden afgebroken (criteria 1 en 2). Aan 

de hand van een werkblad en klassikale in-

structie krijgen leerlingen steeds meer 

perspectieven op deze vraag aangeboden. 

Hierbij komen de drie verschillende tijd-

slagen aan bod (criterium 3). Allereerst 

komt de bouw van de muur en het gebruik 

ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog aan 

de orde, waarmee er aandacht is voor de 

historische tijd (bouw van de muur). In een 

opdracht wordt vervolgens besproken hoe 

de muur na de oorlog voor andere activi-

teiten werd gebruikt en in feite werd ‘ver-

geten’ (historiografische tijd). De meeste 

aandacht gaat echter uit naar de huidige 

tijd, met een discussie over de vraag of de 

muur nu moet worden afgebroken of mo-

numentale status zou moeten krijgen. Als 

bronnen worden vooral contemporaine 

opvattingen over de muur gebruikt (crite-

rium 4). Leerlingen werken aan een werk-

blad en er is vooral interactie tussen indi-

viduele leerlingen en de docent, maar 

minder tussen leerlingen onderling (crite-

rium 5). 

 Opvallend is dat geen van de leer-

lingen het onderwerp aan het begin van de 
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les gevoelig lijkt te vinden. Aan het begin 

van de les vinden leerlingen vooral dat de 

muur weg kan omwille van pragmatische 

redenen (ruimte voor de camping die na 

de oorlog op het terrein van de Muur van 

Mussert werd aangelegd). Aan het eind 

van de les zien sommige leerlingen de ge-

voeligheid van de kwestie meer in. De do-

cent heeft duidelijk de ontwerpprincipes 

van de training toegepast en laat zijn leer-

lingen op die manier kennismaken met 

verschillende perspectieven op een gevoe-

lig onderwerp. De vraag is of de enigszins 

onverschillige reactie van leerlingen een 

gevolg is van deze aanpak, en deze dus de 

bespreekbaarheid van het onderwerp 

heeft bevorderd, of dat de leerlingen über-

haupt geen scherpe opvattingen hierover 

hadden.  

Na afloop van de les gaf de docent wel aan 

interactie tussen leerlingen onderling te 

missen. Hoewel het volgens hem goed 

werkte om steeds bij één object te blijven, 

had dat aspect in zijn optiek wat meer ge-

stimuleerd kunnen worden. 

 

Docent Roeland gaf zijn les in een tweede 

klas vmbo rond de Zwarte Pietdiscussie 

die op dat moment in de actualiteit 

speelde. De les begint met een discussie 

over dit actuele debat, waarbij de meeste 

leerlingen het standpunt hebben dat 

Zwarte Piet geen racisme is. Hierbij is er 

geen sprake van een concreet object of 

centrale vraag (criterium 1 en 2). Daarna 

krijgen de leerlingen de opdracht om 

bronnen (afbeeldingen van Zwarte Piet) uit 

verschillende periodes tussen 1880 en het 

heden te bestuderen (criterium 3 en 4). De 

bedoeling hiervan is om de opvattingen 

van leerlingen te nuanceren. In de nabe-

spreking worden de bronnen besproken. 

In de les is er veel interactie tussen leer-

lingen, doordat de docent vragen en ant-

woorden doorspeelt en open vragen stelt 

(criterium 5). 

Na afloop van de les geeft de docent aan 

dat hij niet had verwacht dat leerlingen al-

lemaal voor het behouden van Zwarte Piet 

waren. Waar bij de vorige casus de leer-

lingen dus de gevoeligheid van het onder-

werp in eerste instantie niet lijken in te 

zien, komt de gevoeligheid in deze les 

minder aan de oppervlakte, omdat de leer-

lingen allemaal aangeven hetzelfde stand-

punt te hebben. Die gevoeligheid komt la-

ter in de les wel op, wanneer een leerling 

emotioneel reageert op het moment dat 

zij op internet een opmerking van iemand 

leest die aangeeft dat Pieten maar voor Po-

len moeten worden vervangen. De docent 

geeft na afloop dan ook aan dat de les ei-

genlijk een follow-up nodig heeft om daar-

over verder te praten. 

In deze les past de docent de ontwerpprin-

cipes van de training dus maar beperkt 

toe. Er is duidelijk aandacht voor interpre-

taties die door de tijd heen veranderen 

aan de hand van verschillende bronnen, 

maar er wordt geen gebruik gemaakt van 

een object en een centrale vraag. Ook 

wordt het uitgangspunt van meerdere 
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perspectieven in drie tijdslagen niet in zijn 

volledigheid toegepast. Mogelijk had een 

toepassing van deze principes de gevoe-

ligheden over het onderwerp eerder in de 

klas zichtbaar gemaakt. In de nabespre-

king gaf Roeland als verklaring voor het 

starten van de les met een hedendaagse 

discussie dat hij wilde weten wat er in de 

hoofden van zijn leerlingen precies om-

ging. 

 

Docent Nienke heeft in haar tweede klas 

vmbo ook gekozen voor het onderwerp 

van Zwarte Piet, mede op verzoek van en-

kele van haar leerlingen. Ze begint de les 

met het inventariseren van de reacties bij 

een actuele foto van Zwarte Piet; leer-

lingen mogen hun associaties en vragen 

bij de foto onder woorden brengen. Er is 

dus wel een centraal object, namelijk een 

foto (criterium 1) maar nog geen centrale 

vraag (criterium 2). In de bespreking die 

volgt, laat de docent alle leerlingen aan 

het woord. Daarna gaan leerlingen aan de 

slag met de vraag of Zwarte Piet bij deze 

tijd hoort (criterium 2). Om die vraag te 

beantwoorden, krijgen ze een tekst 

waarin de vermoedelijke oorsprong van 

Zwarte Piet staat beschreven. Daarnaast 

mogen zij ook zelf informatie opzoeken 

op internet. Daarmee is er aandacht voor 

één perspectief uit het verleden op basis 

van een historische bron (deels criterium 

3 en criterium 4). In een afsluitend debat 

worden leerlingen verdeeld in groepjes 

die vóór of tegen Zwarte Piet zijn als 

onderdeel van het Sinterklaasfeest. De do-

cent zorgt ervoor dat leerlingen hun argu-

menten onder woorden brengen (crite-

rium 5). De leerlingen houden zich niet al-

tijd aan hun rol als voor- of tegenstander, 

maar doen hun best om hun argumenten 

onder woorden te brengen en reageren op 

elkaar. 

 In deze les heeft de docent diverse 

ontwerpprincipes van de training toege-

past, maar komen verschillende perspec-

tieven in verleden, heden en in de histori-

ografie beperkt aan de orde. Hierdoor 

staat eigenlijk hoofdzakelijk het heden-

daagse actuele debat centraal. Het ge-

bruik van een historische bron zorgt er 

wel voor dat leerlingen in de discussie ook 

argumenten inbrachten die getuigden van 

enig inzicht in de dynamiek van perspec-

tieven door de tijd heen. Het feit dat voor- 

en tegenstanders in de discussie zich niet 

altijd hielden aan hun toegewezen stand-

punt laat zien dat er meer visies op het 

onderwerp in de klas aanwezig waren dan 

de eerste inventarisatie van associaties 

deed voorkomen. Meer aandacht voor ver-

schillende perspectieven in de drie tijdsla-

gen had er wellicht voor kunnen zorgen 

dat deze visies eerder aan de oppervlakte 

waren gekomen en bediscussieerd had-

den kunnen worden.  

Na afloop gaf de docent zelf aan zeer te-

vreden te zijn over de input van de leer-

lingen, juist doordat ze daar in het begin 

veel ruimte voor had gegeven. 
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In de nabespreking wordt als opvallend 

kenmerk van de lessen geconstateerd dat 

de leerlingen de besproken onderwerpen 

over het algemeen niet zo gevoelig vin-

den. De docenten geven aan dat leer-

lingen niet altijd de gevoeligheid van een 

bepaald onderwerp lijken te zien en con-

stateren dat ze soms erg bij hun opvatting 

blijven, hoewel ze wel meer begrip voor 

andere perspectieven krijgen. Roeland 

neemt zich, mede hierom, voor om in het 

vervolg meer aandacht te besteden aan de 

gevoelens en beleving van de leerlingen 

en om de hedendaagse context wat meer 

los te laten. Nienke koppelt dit specifiek 

aan het gebruik van een object, dat zij een 

bruikbaar inzicht van de training vond. 

Het lijkt haar waardevol om leerlingen in 

eerste instantie te vragen welk gevoel dit 

object bij hen oproept. 

 De docenten geven achteraf aan 

moeite te hebben gehad om de historio-

grafische tijd voor hun specifieke onder-

werp concreet te maken. Deels heeft dit te 

maken met problemen in het bepalen 

welke tijd tussen de historische en de hui-

dige tijd het meest interessant is als his-

toriografisch perspectief. Daarnaast ge-

ven docenten aan dat ze bang waren dat 

het te omvangrijk zou worden voor leer-

lingen. Ewald benoemt daarbij specifiek 

het gevaar van het aanbieden van te veel 

bronnen, omdat je aan zoveel mogelijk 

perspectieven recht wilt doen. 

 

 

Conclusie en discussie 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

lesgeven over gevoelige onderwerpen en 

met meerdere perspectieven een uitda-

ging is en blijft. Er bestaan diverse trainin-

gen en interventies, maar er is nog weinig 

bekend over hoe dit in de klas doorwerkt 

en of voor geschiedenisdocenten een vak-

eigen benadering kan helpen bij het pro-

actief omgaan met gevoelige kwesties in 

de klas. In dit onderzoek is geprobeerd 

om in samenwerking met musea en do-

centen in een vakdidactische training hou-

vast te bieden in het bespreekbaar maken 

van gevoelige kwesties. De focus lag 

daarin op het verkennen van meerdere 

perspectieven (van leerlingen en door de 

tijd heen) aan de hand van een (erf-

goed)object dat deze verschillende en ver-

anderende gezichtspunten op een con-

crete manier zichtbaar kan maken. In een 

kleinschalig monitorend onderzoek heb-

ben we deze training geëvalueerd met de 

vraag of docenten (in opleiding) vertrou-

wen hebben om les te geven over mogelijk 

gevoelige onderwerpen. Ook hebben we 

geobserveerd of de docenten in hun les-

sen de ontwerpprincipes van de training 

toepassen. 

 

Vertrouwen om les te geven over gevoelige 

onderwerpen 

Docenten geven aan dat de training hen 

inzicht en praktische handvatten geeft om 

gevoelige onderwerpen te bespreken en 
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ze geven aan dat ze meer vertrouwen heb-

ben om les te geven over gevoelige onder-

werpen. Zij wijzen daarbij vooral op het 

uitgangspunt om meerdere perspectieven 

door de tijd heen te laten zien en hoe een 

klein object daarvoor een krachtig middel 

kan zijn. Daarnaast lijkt de aanpak om 

deelnemers de ontwerpprincipes eerst 

zelf te laten ervaren te leiden tot een gro-

ter (zelf)bewustzijn van de gevoeligheden 

rond historische onderwerpen. 

 

De training in de lespraktijk 

In de geobserveerde lespraktijk van de 

drie ervaren eerstegraadsdocenten zien 

we de principes die zijn gedemonstreerd 

in de training deels terugkomen. Opval-

lend is dat slechts één docent een con-

creet object gebruikt en de andere twee 

docenten meer verwijzen naar een traditie 

(aan de hand van verschillende afbeeldin-

gen). De lessen verschillen ook in het ge-

bruik van een centrale vraag: soms is deze 

niet aanwezig en soms wordt deze pas la-

ter in de les gesteld. Wat betreft de meer-

dere perspectieven door de tijd heen heb-

ben alle docenten verschillende tijden in 

de les aan de orde gesteld (aan de hand 

van bronnen), maar meerdere perspectie-

ven in de historische tijd en met name ook 

de historiografische tijd komen veel min-

der aan bod. Juist doordat er veel ruimte 

is voor input van en interactie tussen leer-

lingen, ligt het accent hoofdzakelijk op de 

huidige tijd. De observaties laten zien dat 

veel ruimte voor de inbreng van leerlingen 

dus ook kan betekenen dat er weinig di-

versiteit aan perspectieven is in de les. 

Mogelijk had een focus van de discussie 

op een specifiek object aan de hand van 

een centrale vraag, conform de ontwerp-

principes van de training, geholpen om 

aan meer perspectieven recht te doen, 

omdat die rond een concreet voorwerp 

vaak duidelijk naar voor komen.  Het prin-

cipe van perspectieven toevoegen uit de 

historiografische tijd blijkt het moeilijkst 

toe te passen in eigen lessen. In de trai-

ning werd dit echter wel als een waarde-

volle toevoeging gezien, omdat het juist 

de dichotomie (verleden/heden; wel/niet 

gevoelig) uit een discussie kan halen en 

kan tonen hoe de gevoeligheid van een 

onderwerp door de tijd heen telkens an-

ders wordt ervaren. De docenten gaven 

aan meer te willen oefenen en meer lessen 

te willen geven vanuit deze principes om 

ze meer eigen te kunnen maken. Ook het 

toevoegen van meer concrete, uitge-

werkte voorbeelden in de training zou 

kunnen helpen om een beter beeld te krij-

gen van wat verstaan wordt onder per-

spectieven uit de historiografische tijd. 

Als laatste speelt kennis een grote rol en 

vergt het onderzoeksvaardigheden om te 

bepalen welk object een interessant uit-

gangspunt is bij een bepaald gevoelig on-

derwerp en welke periode interessant is 

als historiografische tijd. De expertise van 

musea is hierbij van grote waarde, ook 

omdat zij vaak het verhaal achter een ob-

ject (beter) kennen. 
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Kansen en belemmeringen 

De uitkomsten van deze kleinschalige ca-

sestudy lijken overeen te komen met re-

sultaten van eerder onderzoek. Docenten 

hebben soms weinig vertrouwen in hun ei-

gen kennis bij het bespreken van gevoe-

lige onderwerpen; maar docenten gaan 

niet altijd de gevoelige onderwerpen uit 

de weg. (Kleijwegt, 2016; Savenije & Gold-

berg, 2019). Daarnaast geeft deze studie 

een richting aan voor verder onderzoek 

naar implementatie van vakdidactische 

benaderingen in de praktijk. 

 De samenwerking tussen museum-

educatoren, vakdidactici en geschiedenis-

docenten lijkt veelbelovend, zeker als het 

gaat om gevoelige onderwerpen en het 

gebruik van concrete objecten daarbij. Ge-

schiedenisdocenten en museumdocenten 

zouden veel meer gebruik kunnen maken 

van tastbare erfgoedobjecten om ab-

stracte en lastige thema’s bespreekbaar te 

maken. Een concreet object biedt de mo-

gelijkheid om bij iedere leerling een reac-

tie op te roepen en verschillen tussen leer-

lingen zichtbaar en bespreekbaar te ma-

ken (Savenije, Van Boxtel & Grever, 2014). 

Als een docent zich beperkt door inhou-

delijke en concrete keuzes komt er boven-

dien meer ruimte voor historisch redene-

ren van leerlingen. Verder lijkt een relatief 

korte en eenvoudige vakdidactische trai-

ning docenten houvast te bieden en te sti-

muleren tot het geven van lessen aan de 

hand van meerdere perspectieven in hun 

onderwijspraktijk in het vmbo. 

 Dit zijn voorzichtige conclusies om-

dat het een kleinschalig onderzoek betreft 

en het niet met zekerheid te zeggen is of 

de lessen die zijn gegeven een direct ge-

volg zijn van de training. Het is niet be-

kend of deze docenten de aanpak vaker 

toepassen in hun praktijk en of deze trai-

ning houvast biedt wanneer ze lesgeven 

over een onderwerp dat ze in eerste in-

stantie niet als gevoelig beschouwen, 

maar dit wel blijkt te zijn. In dat geval 

moeten ze minder voorbereid reageren op 

hevige emoties in de klas. Verder onder-

zoek zou moeten uitwijzen of deze aan-

pak (waarbij de docent zelf het initiatief 

neemt om een potentieel gevoelige kwes-

tie aan de orde te stellen) ook handvatten 

biedt voor momenten in de les dat docen-

ten/leerlingen worden overvallen door ge-

voelige onderwerpen.  

 De ontwerpprincipes van de trai-

ning kunnen worden uitgebouwd naar een 

krachtige hybride aanpak die in verschil-

lende (onderwijs)contexten te gebruiken 

is, zowel in musea, als op locatie en in de 

klas. Voorbeelden van andere contexten 

kunnen ook worden gezocht in het sa-

menwerken met andere schoolvakken. 

Tastbare en minder tastbare objecten 

rond gevoelige kwesties kunnen bijvoor-

beeld vanuit meerdere vak-perspectieven 

worden bekeken (Janssen, Hulshof & Van 

Veen, 2018). Denk bijvoorbeeld aan een 

vakoverstijgende benadering rond de 
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omgang met de dood en homoseksualiteit 

vanuit een biologisch en historisch per-

spectief of het bestuderen van opvattin-

gen over de rol van de vrouw vanuit de 

vakken klassieke talen, maatschappijleer 

en geschiedenis. Daarnaast is het interes-

sant om met leerlingen te onderzoeken 

hoe dezelfde informatie of feiten soms ge-

bruikt worden als argument voor totaal te-

gengestelde perspectieven. Deze brede 

aanpak helpt leerlingen vaardig te worden 

in het doorzien van de gevoeligheid van 

onderwerpen en om zelf een beargumen-

teerde bijdrage te leveren aan een discus-

sie. 
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