“Hij kon al die dingen in eerste
instantie niet weten.”
Een onderzoek naar het nemen van een historisch perspectief
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Hoe leer je leerlingen een historisch perspectief te nemen? In het geschiedenisonderwijs is dit een belangrijke vaardigheid, maar er is niet veel lesmateriaal voor
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Inleiding

Bovendien dienen argumenten gebaseerd
te zijn op bewijs uit bronnen. Deze visie is

Van Drie en Van Boxtel (2008) betogen dat

inmiddels doorgesijpeld in de discussie

historisch redeneren een kernactiviteit

over het Nederlandse geschiedenisonder-

moet zijn in de geschiedenisles. Histo-

wijs. De Vereniging voor Geschiedenisdo-

risch redeneren is volgens hen een activi-

centen in Nederland (VGN) heeft bijvoor-

teit waarin iemand informatie over het ver-

beeld in drie visiestukken aangegeven dat

leden organiseert teneinde historische

het historisch denken en redeneren van

verschijnselen te beschrijven, te vergelij-

leerlingen een grotere rol moet krijgen in

ken en/of te verklaren. Een leerling dient

het curriculum (Van der Kooij & Van der

daarbij bijvoorbeeld historische vragen te

Schans, 2018).

stellen, te contextualiseren en gebruik te
maken

van

historische
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een historisch perspectief te nemen (Hart-

2017) en een affectieve (e.g, Endacott &

mann & Hasselhorn, 2008). Alleen door

Brooks, 2013) verbinding nodig tussen

rekening te houden met de historische

een leerling en een historisch persoon.

context en de persoonlijke omstandighe-

Met een cognitieve verbinding wordt be-

den van iemand, kunnen leerlingen beslis-

doeld dat de leerling begrijpt en kan ver-

singen en acties van historische personen

klaren waarom iemand in het verleden iets

verklaren

(Huijgen,

heeft gedaan. Een voorbeeld hiervan is dat

2018). Leerlingen vinden het echter lastig

een leerling gebruik maakt van kennis

om een historisch perspectief te nemen bij

over de economische situatie in Duitsland

het bestuderen van historische verschijn-

in de jaren 1930 om te verklaren dat de

selen (Wineburg, 2001).

NSDAP veel stemmen kreeg bij verschil-

en

interpreteren

In deze studie is onderzocht in hoe-

lende verkiezingen (Hartmann & Hassel-

verre het nemen van een historisch per-

horn, 2008). Met een affectieve verbin-

spectief bij havo-3 leerlingen wordt gesti-

ding wordt bedoeld dat de leerling kan

muleerd door het naspelen van een confe-

herkennen en uitleggen welke relevante

rentie. Hoe nemen leerlingen een histo-

emoties een historisch persoon heeft ge-

risch perspectief? Hoe vaardig zijn zij ge-

had. Een voorbeeld hiervan is dat een leer-

worden in het nemen van een historisch

ling zich voor kan stellen dat het niet leuk

perspectief en wat vinden zij belangrijk bij

was om als inwoner van een Griekse stads-

het nemen van een historisch perspectief?

staat jouw slaven te verliezen (Endacott &
Pelekanos, 2015). Het nut van een affec-

Theoretisch kader

tieve verbinding staat echter ter discussie
(e.g., Lévesque, 2008), want in hoeverre

Het nemen van een historisch perspectief

zijn op het oog herkenbare gevoelens als

In de literatuur worden verschillende defi-

boosheid, angst en vreugde bij verschil-

nities gehanteerd om de vaardigheid van

lende gebeurtenissen hetzelfde? Tevens is

het nemen van een historisch perspectief

het bij het nemen van een historisch per-

te beschrijven (e.g., Dulberg, 2002; Hart-

spectief belangrijk dat leerlingen niet van-

mann

Huijgen,

uit hun hedendaagse waarden en normen

2018). In alle definities staat echter cen-

historische gebeurtenissen bestuderen.

traal dat leerlingen zich kunnen verplaat-

Leerlingen moeten zich bewust zijn van

sen in een historisch persoon met als doel

het mogelijk aanwezige presentisme bij

het verklaren van zijn of haar emoties, ac-

het onderzoeken van het verleden (Huij-

ties, keuzes of beslissingen. Om dit te be-

gen, 2018). Wij definiëren historisch per-

reiken is vaak een cognitieve (e.g., Huij-

spectief nemen in dit onderzoek als de

gen, Van Boxtel, Van de Grift, & Holthuis,

vaardigheid om te verklaren hoe mensen

&

Hasselhorn,

2008;
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in het verleden hun wereld bekeken en

Verder is multiperspectiviteit be-

hoe ze erop reageerden in verschillende

langrijk bij het nemen van een historisch

tijden en plaatsen. Dit houdt in dat de

perspectief. Stradling (2003) definieert dit

leerling zich kan verplaatsen in een histo-

als een manier van kijken naar historische

risch persoon om de emoties, acties, keu-

gebeurtenissen, personen, ontwikkelin-

zes en beslissingen van deze persoon te

gen, culturen en samenlevingen vanuit

begrijpen.

verschillende perspectieven. In deze definitie is een perspectief een weergave die

Het belang van historische context en mul-

wordt beperkt door het standpunt van de

tiperspectiviteit

persoon. Deze is gebonden aan tijd en

Zonder gebruik te maken van contextken-

plaats. Om een goed beeld te krijgen van

nis mislukt het nemen van een historisch

een gebeurtenis is het dus van belang dat

perspectief (Huijgen, 2018). Van Boxtel en

er bronnen worden bestudeerd die ver-

Van Drie (2012) omschrijven historisch

schillende perspectieven bevatten.

contextualiseren als de vaardigheid om
een gebeurtenis te plaatsen in de context

De kracht van simulaties

van tijd, historische plaats en lange ter-

In de literatuur worden verschillende

mijn of korte termijn ontwikkelingen die

werkvormen genoemd die mogelijk het

invloed hebben op deze gebeurtenis.

nemen van een historisch perspectief be-

Endacott en Brooks (2013) benadrukken

vorderen. Een zeer krachtig potentiele

daarom het belang van het besef van het

werkvorm is simulatie (Rantala, 2011;

verschil van de sociale, politieke en cultu-

Rantala, Manninen, & Van den Berg,

rele normen van de onderzochte tijdsperi-

2015). Simulatie is het nabootsen van een

ode met het heden. Tevens vinden zij ken-

(historische) gebeurtenis (Moorehouse,

nis van de gebeurtenissen voorafgaand

2008). Deygers, Jacobs, Nauwelaerts, en

aan de historische situatie en andere rele-

Wauters (2012) bevestigen de kracht door

vante gebeurtenissen die tegelijkertijd

aan te geven dat 80% van 93 leerlingen in

plaatsvonden, belangrijk bij het creëren

het secundair onderwijs in België, door

van een historische context. Voor het cre-

perspectiefwisseling, zich beter kan inle-

eren van een historische context dien je

ven in historische personages en leerin-

verder rekening te houden met verschil-

houden beter kan onthouden.

lende dimensies, zoals een geografische,

Een simulatie bestaat doorgaans uit

chronologische, sociaal-politieke, sociaal-

drie fases; (1) de voorbereiding, waarbij

economische en sociaal-culturele dimen-

leerlingen de context van de historische

sie (Huijgen, 2018).

persoon onderzoeken, (2) de uitvoering,
waarbij leerlingen zich in de historische

Dimensies - nr. 1 (januari 2020)

Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

43

persoon verplaatsen en (3) een reflectie-

bevordert het naspelen van een conferen-

fase, waarbij terug wordt gekeken op de

tie het nemen van een historisch perspec-

inleving (e.g., McCall, 2012). De Leur

tief bij havo-3 leerlingen? Voor het geven

(2019) bespreekt in haar recent versche-

van een antwoord op de onderzoeksvraag

nen proefschrift tevens belangrijke ont-

zijn drie deelvragen geformuleerd:

werpprincipes voor drama-taken waarbij
leerlingen zich een beeld van het verleden

Hoe gebruiken leerlingen historische

vormen. Vanuit haar bespreking van de li-

kennis, affectieve relaties en verschil-

teratuur zijn zulke taken effectief als leer-

lende perspectieven bij het nemen van

lingen verschillende bronnen krijgen aan-

een historisch perspectief?

gereikt, aan de slag gaan met authentiek

Hoe vaardig zijn leerlingen in het ne-

historische actoren waarover gedetail-

men van een historisch perspectief na

leerde informatie beschikbaar is en waar

afloop van de lessenserie?

leerlingen actief betrokken zijn bij het be-

Welke onderdelen zijn belangrijk bij

denken en uitvoeren van het scenario. Van

het nemen van een historisch perspec-

docenten wordt verwacht dat ze een veilig

tief volgens leerlingen?

klasklimaat kunnen scheppen, een positieve attitude hebben met betrekking tot
drama-taken en in staat zijn om de taken

Methode

(formatief) te evalueren en daarbij rekening moeten houden met individuele ver-

Deelnemers en onderzoeksinstrumenten

schillen. Tot slot wordt benadrukt dat een

Het onderzoek werd uitgevoerd in een

nabespreking van de taak van belang is.

klas van 21 havo-3 leerlingen, waarvan 11
jongens en 10 meisjes in de leeftijd van

Onderzoeksvraag

14 tot 16 jaar zaten. Twee leerlingen, een

Uit de literatuur blijkt dat een simulatie

jongen en een meisje, zijn doubleurs en

het nemen van een historisch perspectief

hebben deze lessenserie vorig schooljaar

kan bevorderen. In Nederland is er echter

ook doorlopen. Voor elke deelvraag van

weinig onderzoek uitgevoerd dat zich

dit onderzoek zijn verschillende onder-

richt op de mogelijke effecten van deze

zoeksinstrumenten ingezet om een zo rijk

werkvorm. Om deze reden is het naspelen

mogelijk beeld te creëren (zie Tabel 1).

van een historisch conferentie onderzocht. Hierbij stond de volgende onderzoeksvraag

centraal:
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Tabel 1.
Deelvragen met gekoppelde onderzoeksinstrumenten
Deelvragen

Onderzoeksinstrumenten

1. Hoe gebruiken leerlingen historische kennis, affectieve
relaties en verschillende perspectieven bij het nemen
van een historisch perspectief?

Observatie van de conferentie

2. Hoe vaardig zijn leerlingen in het nemen van een historisch perspectief na afloop van de lessenserie?

Controleopdracht + hardopdenk casus

3. Welke onderdelen zijn belangrijk bij het nemen van
een historisch perspectief volgens leerlingen?

Vragenlijst

Voor het beantwoorden van de eerste

categorieën zijn opgesteld om antwoord

deelvraag is de conferentie geobserveerd

te kunnen geven op de eerste onderzoeks-

door twee docenten geschiedenis. Aanvul-

vraag en gebaseerd op een bestaand ana-

lende geluidsopnames zijn gemaakt, om-

lyseschema van Huijgen et al. (2017) die

dat het onmogelijk was tijdens de confe-

ook uitgaan van het gebruik van verschil-

rentie iedereen goed te observeren. Door

lende vormen van contextkennis, de rol

middel van een observatieformulier (zie

van historische personen en of leerlingen

Tabel 2 voor de lege versie) is vastgesteld

gebruik maken van bronnen als belang-

of leerlingen bijvoorbeeld een historisch

rijke elementen bij het nemen van een his-

perspectief nemen, verwijzen naar bron-

torisch perspectief. Alle observaties zijn

nen, multiperspectiviteit laten zien en/of

door twee docenten onafhankelijk van el-

gebruik maken van kennis van de histori-

kaar ingevuld.

sche

context.

De

onderdelen

en

Tabel 2.
Leeg observatieschema
Onderdeel

Categorie

Voorbeeld

Historisch
perspectief
nemen

Inleven in partij

Wij vinden dit omdat…
Ons doel is…

Positie in de oorlog

Wij willen dit bereiken met de oorlog…
Onze bondgenoten…

Verwijzen

Volgens de bron…
Dankzij de bron weten we dat…

Brongebruik
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Multiperspectivitei

Rekening houden
met een ander

We snappen dat jullie dat zo zien…
We willen jullie tegemoetkomen…

Presentatie

Inleving rol onderhandelaar

Ik spreek namens…
Je zegt dit, daar wil ik graag op reageren…

Context algemeen

Informatie ter argumentatie

Voorbeelden van chronologische, geografische, sociaaleconomische en
sociaal-politieke kennis.

Voor het beantwoorden van de tweede

(redenen)

deelvraag maakten de leerlingen indivi-

waarom een historische actor iets voelt,

dueel een controleopdracht (zie Appen-

bijvoorbeeld

dix A). De leerlingen moesten bij deze

soldaat was niet blij met het Tet-offen-

opdracht aangeven in hoeverre verschil-

sief, omdat hij bang was dood te worden

lende historische personen of groepen

geschoten.” Met contextkennis wordt

blij waren met het Tet-offensief. Voor de

een historische context buiten de histo-

term ‘blij’ is gekozen, omdat een leer-

rische actor bedoeld, bijvoorbeeld “Het

ling direct een duidelijk beeld heeft bij

Napalm meisje was niet blij met het Tet-

deze term. Andere termen, zoals ‘een

offensief, omdat veel landgenoten om-

positieve houding’ zijn minder duidelijk

kwamen.” Door middel van een rubric

voor leerlingen. Vervolgens moesten

(zie Tabel 3), werden scores toegekend.

leerlingen hun keuze uitleggen. Bij deze

De rubric is gebaseerd op een studie van

opdracht wordt een onderscheid ge-

Jensen (2008) die ook werkt met drie ni-

maakt tussen cognitieve verbindingen,

veaus voor het inleven in een historisch

affectieve verbindingen en contextken-

persoon. Geeft de leerling geen enkele

nis. Met cognitieve verbindingen wor-

cognitieve, affectieve of contextuele re-

den keuzes bedoeld waarom een histo-

den, dan is de score ‘1’. Wordt er een

rische actor iets vindt of doet. Bijvoor-

enkele cognitieve, affectieve of contex-

beeld “Ho Chi Minh is blij met het Tet-

tuele reden gegeven dan is de score ‘2’.

offensief, omdat hij hierdoor op de lan-

Worden er meerdere cognitieve, affec-

gere termijn de winnaar was van de oor-

tieve of contextuele redenen gegeven

log.”

dan is de score ‘3’.

Met

affectieve
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Tabel 3.
Rubric controleopdracht
Categorie

Voorbeeld

Score 1
(level 1)
De leerling
laat geen
cognitieve
verbinding
zien.

Score 2
(level 2)
De leerling laat
een beetje
cognitieve
verbinding
zien.

Score 3
(level 3)
De leerling
laat veel cognitieve verbinding zien.

Bij de uitleg in hoeverre een historisch
persoon blij was met
het Tet-offensief laat
de leerling een cognitieve verbinding zien.

De historisch persoon had
de kennis/overtuiging/ opvatting/…

Bij de uitleg in hoeverre een historisch
persoon positief stond
tegenover het Tet-offensief laat de leerling
een affectieve verbinding zien.

De historische persoon
voelde/haatte/wanhoopte/was trots/…

De leerling
laat geen affectieve verbinding
zien.

De leerling laat
een beetje
affectieve
verbinding
zien.

De leerling
laat veel affectieve verbinding zien.

De leerling maakt gebruik van historische
contextkennis.

De historische persoon
vond dit, omdat de politiek/ maatschappij/economie…

De leerling
maakt geen
gebruik van
historische
context.

De leerling maakt
gebruikt
van een
soort historische
context.

De leerling
maakt gebruik
van verschillende soorten
historische
context.

Noot: Het Tet-offensief van 30 januari 1968 was een aanval van de Vietcong op de Amerikanen in de
Vietnamoorlog.

Om de tweede deelvraag te beantwoor-

getranscribeerd. Aan de hand van een co-

den, is tevens bij drie van de 21 leerlingen

deerschema (zie Tabel 4) is gecontroleerd

een hardop-denk casus (zie Appendix B)

in hoeverre de leerlingen een historisch

afgenomen. Het onderwerp van deze op-

perspectief innamen. Per subcategorie is

dracht sloot aan op de behandelde stof.

een voorbeeld van de uitspraken van de

De casus gaat over de Zuid-Vietnamese

leerlingen opgenomen. Het codeerschema

jongen Duy van 15 jaar. Tijdens het Tet-

is gebaseerd op een bestaand codeer-

offensief verstopt hij een Vietnamese jon-

schema van Huijgen et al. (2017), die wil-

gen. Pas op zijn sterfbed vertelt hij dit ver-

den weten in hoeverre presentisme bij

haal aan zijn kinderen. De leerlingen be-

leerlingen aanwezig was, hoe leerlingen

denken of de bijbehorende stellingen een

zich inleven in een historisch persoon,

reden zijn waarom Duy het verhaal nooit

welke contextkennis ze gebruiken en hoe

aan zijn kinderen heeft verteld. De ant-

zij de inleeftaak aanpakten.

woorden

van

de

leerlingen
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Tabel 4.
Codeerschema hardop-denk casus
Categorie
Presentisme

Subcategorie
Mensen in het verleden zijn stom.
Aannemen dat mensen in het verleden
dezelfde normen en waarden hebben.

Historisch
empathie

Inleven in de persoon (cognitief)

Inleven in de persoon (affectief)
Positie van de persoon in de samenleving betrekken
Historische
context

Chronologische kennis gebruiken
Sociaaleconomische context gebruiken
Sociaal-culturele context gebruiken

Aanpak opdracht

De tekst gebruiken

Voorbeeld*
Wat raar dat hij dat deed. Dat zou ik
nooit doen.
Hij snapt toch wel dat je dat niet kan
maken.
Want als hij inderdaad een
Noord-Vietnamees was en een
geweer heeft gestolen dan is
het eigenlijk soort schande wat
die jongen heeft gedaan.
Ik denk dat het zijn eerste instinct
was…
Als Zuid-Vietnamees kan je niet een
Noord-Vietnamees helpen.
Uiteindelijk is Zuid Vietnam communistisch geworden.
Als kapitalistisch gezin ben je automatisch tegen het communisme.
De verhouding tussen oudere en jongere mensen is anders.
In de tekst staat…

Benadrukken wat mist of wat je niet
weet.
*Het betreffen letterlijke quotes van leerlingen.

Dat staat niet in het stuk…

Voor het beantwoorden van de derde on-

persoon. Naast eens of oneens, hebben

derzoeksvraag hebben de leerlingen be-

een aantal leerlingen aangegeven geen

schreven wat ze van de lessenserie von-

mening te hebben over de stelling. Deze

den en welke onderdelen volgens hen hel-

drie antwoordcategorieën zijn opgeteld

pen om een historisch perspectief te ne-

om een conclusie over de hele klas moge-

men (zie Appendix C). De kernvragen wa-

lijk te maken.

ren of ze het moeilijk of gemakkelijk vonden om zich in een historische persoon in
te leven, of meerdere bronnen helpen bij
het inleven, en of het vanuit verschillende
standpunten naar een gebeurtenis kijken,
helpt bij het inleven in een historisch
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De lessenserie

afspeelde. Ter aanvulling kregen de leer-

Om een antwoord te geven op onze hoofd-

lingen een aantal opdrachten om ze te la-

vraag is een lessenserie ontwikkeld be-

ten oefenen in het nemen van een histo-

staande uit een conferentie waarbij leer-

risch perspectief. Om inzicht te krijgen in

lingen vier partijen moesten vertegen-

de context, hebben ze bijvoorbeeld een

woordigen die te maken hadden met de

sudokuopdracht gemaakt (Appendix D) en

Vietnamoorlog. Ter voorbereiding op de

het analyseren van een protestlied (Ap-

simulatie van de conferentie werden een

pendix E) bevorderde het inleven in de

aantal hoorcolleges (plenaire uitleg in

tijd. Nadat de grote lijnen van de Koude

klasverband) gegeven over de Koude Oor-

Oorlog zijn behandeld, werd op de Viet-

log. De grote lijnen van de Conferentie van

namoorlog ingezoomd. Allereerst moes-

Jalta tot aan de val van de Sovjet-Unie wer-

ten de leerlingen zich verdiepen in de ver-

den daarin behandeld. De nadruk lag

schillende partijen die aan de Vietnamoor-

vooral op de conflicten die in deze periode

log deelnamen. De leerlingen moesten

aan de orde zijn geweest en de strijd tus-

teksten uit een bronnenboek analyseren

sen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

met behulp van een vragenlijst. De leer-

Zowel een geografische (dominotheorie),

lingen dienden hiermee te laten zien dat

chronologische (tijdlijn), sociaal-politieke

ze uit meerdere teksten argumenten kon-

(protesten tegen de oorlog) als een soci-

den halen om een standpunt te verdedi-

aaleconomische context (verschillen en

gen. Daarnaast werden ze geconfronteerd

kenmerken kapitalisme en communisme)

met verschillende perspectieven. De plan-

kwamen aan bod. Op deze wijze creëer-

ning van de lessenserie is te vinden in

den de leerlingen een brede historische

Tabel 5.

context waarin de Vietnamoorlog zich
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Tabel 5.
Overzicht lessenserie
Les

Inhoud

Hulpmiddelen

1

Introductie lessenserie

Presentatie met uitleg en planning

2-3

Hoorcollege Koude Oorlog
(1945-1953)

3

Uitloop + sudokuopdracht

4-6
7

Hoorcollege Koude Oorlog (19531991)
Protestlied opdracht

Historisch overzicht Koude Oorlog, Conferentie van Jalta tot en met de Koreaoorlog
Presentatie historisch overzicht en sudokuopdracht
Historisch overzicht, dood Stalin tot en
met de val van de Sovjet-Unie
Opdracht protestlied

8

Propagandaposters maken

Opdracht propagandaposters

9

Voorbereiding toets

Proeftoets

10

Toets

11

Bespreking toets + uitleg conferentie

Meerkeuzevragen historisch overzicht
Koude Oorlog
Bronnenboek met vragenlijst

12-14

Voorbereiden conferentie

Bronnenboek met vragenlijst

15

Conferentie

Observatie

16

Evaluatie conferentie

Vragenlijst, controleopdracht en hardopdenk casus

Noot: De gehele lessenserie is op te vragen bij de eerste auteur.

De historische conferentie

we de kans dat de leerlingen wisten welke

De conferentie is gebaseerd op de Akkoor-

verschillende belangen en standpunten

den van Parijs van 1973. De leerlingen ver-

alle partijen hadden. Om van dit laatste

tegenwoordigden in groepjes Zuid-Viet-

helemaal zeker te zijn, leverden de groep-

nam, de Vietminh, de Sovjet-Unie en de

jes hun voorbereidingen in bij de docent

Verenigde Staten. De opdracht was om

en kregen ze hier formatieve feedback op.

een vredesvoorstel ter tafel te brengen

Tijdens de conferentie behandelden we de

waarbij ieder groepje een standpunt

gebeurtenissen in drie rondes. De eerste

moest innemen over de volgende onder-

ronde bestond uit het voorstellen van de

werpen: het Tonkin-incident, het Tet of-

partij en het uiteenzetten van de beoogde

fensief, My Lai, de schuldvraag en de Viet-

doelen. Tijdens de tweede ronde konden

namoorlog. Pas een les voor de conferen-

de partijen reageren op andere partijen en

tie werden de groepjes ingedeeld en kre-

eventueel toenadering zoeken. De laatste

gen de leerlingen te horen welke partij ze

ronde bestond uit het voorstellen van een

vertegenwoordigen. Hierdoor verhoogden

oplossing. Tussen de rondes door
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kregen de groepjes tijd om te overleggen

historische context (zie Tabel 6). Met 19.5

wat ze ter tafel wilden brengen. In totaal

keer heeft de Noord-Vietnamgroep het

kwamen de groepjes dus minimaal 12

meest gebruik gemaakt van kennis van de

keer aan het woord. Bij deze aanpak is er

context om hun standpunt te verduidelij-

vooral rekening gehouden met de door De

ken. Bijvoorbeeld: “Wij van Noord-Vietnam

Leur (2019) besproken ontwerpprincipes

hebben deze aanval uitgevoerd om Ame-

van drama-taken waarbij leerlingen actief

rika van ons terrein af te krijgen, zodat de

aan de slag gaan met het bedenken van

communisten in het zuiden in opstand

een scenario op basis van bronnen en

konden komen.” In dit citaat geeft de

waarbij de docent formatief evalueert.

Noord-Vietnamgroep

een

verklaring

waarom ze met het Tet-offensief zijn begonnen. Hierbij verwijzen ze naar een po-

Resultaten

litieke en de geografische context. AmeKennis, affectieve relaties en verschillende

rika bezette op dat moment het Vietna-

perspectieven

mese grondgebied (geografisch) wat er-

Hoe nemen leerlingen een historisch per-

voor zorgde dat de communisten in Zuid-

spectief? Gemiddeld gaven de vier partijen

Vietnam niet in opstand durfden te komen

tijdens de conferentie 14 keer een argu-

(politiek). De groep verdiende hiermee

ment

twee scores op het gebruik van context.

met

een

verwijzing

naar

de

Tabel 6.
Geobserveerde onderdelen in de conferentie
Onderdeel

Noord-Vietnam

Sovjet- Unie

VS

Zuid-Vietnam

Gem.

Gebruik maken van
kennis van de context
Inleving (cognitief en
affectief)

19.5

15

10.5

11

14

12

11

11.5

10.5

11.25

Multiperspectiviteit

7

10.5

5.5

7

7.5

Tijdens de conferentie lieten de vier

Vietnam, de Sovjet-Unie, de VS of Zuid-

groepen gemiddeld 11.25 keer zien dat

Vietnam. De leerlingen lieten echter wei-

ze zich konden inleven in een historisch

nig affectieve verbindingen met de his-

partij. Dit betekent dat ze in bijna elke

torische partijen zien tijdens de confe-

beurt lieten zien dat ze zich ver-

rentie. Alleen de VS-groep verwees een-

plaatsten in de positie van Noord-

maal naar een emotie, maar koppelde er
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verder geen actie aan. Meestal werd er

Vaardigheid van leerlingen

gebruik gemaakt van cognitieve verbin-

Hoe vaardig zijn leerlingen in het nemen

dingen met de historische actor:

van een historisch perspectief na afloop
van de lessenserie? Bij de controleop-

“Wij van Zuid-Vietnam vinden dat de

dracht moesten de leerlingen aangeven of

aanval moest gebeuren, want wij had-

een historisch persoon blij of niet blij was

den van de bronnen Tioga Tours en his-

met het Tet-offensief. Daarnaast moesten

tory.com dat er Vietcong-strijders in het

ze een uitleg geven. De verschillende re-

dorp waren, wat blijkbaar niet zo was,

denen zijn omgezet naar een cognitieve

want er waren onschuldige vrouwen en

reden, een affectieve reden of een contex-

kinderen. Achteraf hebben we er wel

tuele reden. Werd er geen reden gegeven

spijt van dat onze bondgenoot, de VS,

dan scoorde de leerling een ‘1’. Werd er

dat gedaan heeft.”

een enkelvoudige reden gegeven dan
scoorde de leerling een ‘2’, en wanneer er

In dit citaat verwijst Zuid-Vietnam naar

een meervoudige reden werd gegeven

een cognitieve redenen waarom de VS

scoorde de leerling een ‘3’. De scores zijn

hebben besloten om My Lai met Agent

te vinden in Tabel 7. De klas gaf met ge-

Orange te bombarderen. Hiermee laten

middeld 1.94 keer het vaakst een contex-

ze zien dat ze zich kunnen verplaatsen

tuele uitleg. Dit betekent dat ze bijna bij

in de beslissing om het dorp te vergifti-

elke vraag verwezen naar een historische

gen.

context buiten de persoon. Gemiddeld
De vier groepen lieten gemiddeld

werd 1.73 keer een cognitieve uitleg ge-

7.5 keer zien dat ze de gebeurtenissen

geven. Dit betekent dat de leerlingen

vanuit verschillende perspectieven kon-

vaak, maar niet bij elke vraag, verwezen

den bekijken. In dit onderzoek hield dit

naar een actie of mening van de histori-

in dat ze rekening hielden met het

sche persoon. Het minst werd een affec-

standpunt van een andere partij. De Sov-

tieve uitleg gegeven (1.36). Dit houdt in

jet-Uniegroep heeft met 10.5 keer het

dat de leerlingen niet vaak verwezen naar

meest laten zien dat ze vanuit meerdere

een emotie van de historische persoon.

perspectieven naar de oorlog keken.
Tabel 7.
Scores controleopdracht (klasgemiddelde)

Gemiddelde
score

Cognitief

Affectief

Context

1.73

1.36

1.94
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Om deze gegevens verder te onderzoeken

echter gevoelig voor presentisme. Op-

hebben drie leerlingen na afloop van de

vallend is dat dit bij alle leerlingen het

lessenserie een hardop-denk casus uitge-

geval was bij stelling 5 (“Duy schaamt

voerd waarbij ze moesten aangeven of een

zich, omdat de jongen wel vocht voor

stelling een goede reden was voor Duy om

zijn vaderland en hij niet”).

zijn kinderen niks te vertellen over een

Bij het gebruik van historische

voorval tijdens de Vietnamoorlog. Alle

contextkennis maakte alleen leerling 1

drie de leerlingen lieten zien dat ze zich

gebruik van alle drie de verschillende

kunnen inleven in Duy. Zowel wanneer hij

subcategorieën. De andere twee leer-

de verwilderde soldaat binnenliet als wan-

lingen lieten minstens een subcategorie

neer hij op zijn sterfbed het verhaal op-

niet zien. Desondanks gebruikten alle

biecht. Op de vraag of Duy zich schaamt

leerlingen contextinformatie bij de be-

omdat hij de jongen nooit naar binnen had

antwoording van de stellingen. Alle drie

moeten laten komen, antwoordde leerling

de leerlingen gaven tevens aan dat ze te

2:

weinig wisten van de context om een
goed antwoord te kunnen geven. Hier-

“Ja, hij kon al die dingen in eerste instantie

mee lieten de leerlingen zien dat ze zich

niet weten. (…) Het is alleen maar uit

bewust zijn dat kennis over de context

goedheid dat hij dat heeft gedaan. Maar ik

een voorwaarde is om je te kunnen ver-

snap dat als je het achteraf over gaat na-

plaatsen in een historische actor.

denken, snap ik hem ook wel, dat hij het
misschien niet had moeten doen.”

Evaluatie van de lessenserie
Welke onderdelen vinden leerlingen be-

Leerling 2 kan zich dus verplaatsen in Duy

langrijk bij het nemen van een historisch

van 15 jaar, die de verwarde soldaat bin-

perspectief? De les na de conferentie heb-

nenliet, en kan zich voorstellen dat Duy

ben 19 leerlingen een vragenlijst inge-

zijn hele leven zich hiervoor heeft ge-

vuld. De antwoorden zijn in drie catego-

schaamd. Voor het inleven gebruiken de

rieën verdeeld; een positief antwoord, een

leerlingen zowel cognitieve verbindingen

negatief antwoord of geen mening. In Ta-

als affectieve verbindingen. Hierbij moet

bel 8 is een overzicht te vinden van de sco-

worden vermeld dat de vraagstelling

res op de meest belangrijke vragen. Uit de

vooral een affectieve verbinding uitlokt,

analyse valt op te maken dat 16 van de 19

omdat de stellingen gaan over een emo-

leerlingen aangeven dat verschillende

tie. Alleen leerling 3 liet niet zien dat hij

bronnen helpen bij het inleven van een

de positie van Duy in de samenleving

historisch persoon. Ze vinden dus vol-

betrekt. Alle drie de leerlingen zijn

doende contextinformatie belangrijk bij
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het nemen van een historisch perspectief.

verschillende perspectieven helpen bij het

Hetzelfde aantal leerlingen geeft aan dat

inleven van een historisch persoon.

Tabel 8.
Scores vragenlijst
Stelling

Positief
antwoord

Negatief
antwoord

Geen mening

Inleven in een historisch persoon is makkelijk

7

8

4

Verschillende bronnen helpen bij het inleven

16

2

1

Gebeurtenissen van verschillende perspectieven
bekijken is makkelijk

11

4

4

Verschillende perspectieven helpen bij het
inleven

16

1

2

Conclusie

naar affectieve relaties met de historische
actor. Volgens Endacott en Brooks (2013)

Hoe gebruiken leerlingen historische

is dit een voorwaarde voor het nemen van

kennis, affectieve relaties en verschil-

een historisch perspectief. Dit komt tij-

lende perspectieven bij het nemen van

dens deze conferentie echter niet naar vo-

een historisch perspectief?

ren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat

De verschillende groepen zijn 12 keer aan

de partijen (als landen) te abstract waren

het woord geweest tijdens de conferentie.

voor de leerlingen. De conferentie ging

Hierin lieten ze gemiddeld 11.25 keer zien

vooral over politieke onderwerpen waarbij

dat ze zich kunnen verplaatsten in een

emoties in mindere mate een rol speelden.

historisch persoon. Kennis van de histori-

De voorwaarde van een affectieve relatie

sche context was vooral belangrijk. Tij-

met de historische actor voor het nemen

dens de conferentie werd er 14 keer per

van een historisch perspectief lijkt in dit

groep naar de historische context verwe-

onderzoek echter niet bevestigd te wor-

zen om hun argument kracht bij te zetten.

den.

Multiperspectiviteit kwam ook aan bod. In
de 12 beurten verwezen de groepen ge-

Hoe vaardig zijn leerlingen in het nemen

middeld

van een historisch perspectief na afloop

7.5

keer

naar

verschillende

standpunten. Dit is gemiddeld in 62.5%

van de lessenserie?

van de beurten. Opvallend is dat er tijdens

De meeste leerlingen zijn na de lessense-

de conferentie haast niet werd verwezen

rie
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historisch perspectief. Uit de controleop-

Welke onderdelen zijn belangrijk bij het

dracht is op te maken dat een groot deel

nemen van een historisch perspectief

van de leerlingen na de lessenserie in

volgens leerlingen?

staat is zich te verplaatsen in een histori-

De onderzochte leerlingen vinden vol-

sche persoon of partij. Bij de uitleg wordt

doende informatie belangrijk bij het inle-

vooral gebruik gemaakt van een contextu-

ven in een historische persoon, net als het

ele en cognitieve uitleg. Slechts een drietal

gebruik van multiperspectiviteit. Van de

leerlingen gebruikt vaker een affectieve

19 leerlingen gaven 16 leerlingen in de

verbinding dan een cognitieve verbinding.

vragenlijst aan dat zowel verschillende

Dit was ook het geval tijdens het naspelen

bronnen als verschillende perspectieven

van de conferentie (zie de conclusies van

helpen bij het inleven in een historische

paragraaf 5.1). De hardop-denk casus laat

actor. Veel leerlingen (n=14) gaven aan

zien dat drie leerlingen na de lessenserie

dat voldoende contextkennis een voor-

verschillend presteren bij het nemen van

waarde is voor het nemen van een histo-

een historisch perspectief. Ze kunnen alle

risch perspectief. Bij de hardop-denk ca-

drie zich tot op zekere hoogte verplaatsen

sus gebruikten de leerlingen verschillende

in Duy, maar de een laat meer nuance zien

soorten contextinformatie bij het beant-

dan de andere. Het lijkt erop dat dit heeft

woorden van de stellingen. Alle drie de

te maken met de hoeveelheid contextken-

leerlingen gaven aan dat bij een gebrek

nis die de drie leerlingen hebben. Waar ze

aan informatie ze zich niet goed konden

niet zeker zijn van het antwoord, verwij-

inleven in Duy. Bij de controleopdracht

zen ze dikwijls naar het gebrek aan infor-

was er ook een aantal leerlingen dat aan-

matie om tot een goed antwoord te ko-

gaf dat ze te weinig informatie hadden om

men. Hieruit kan worden geconcludeerd

zich te kunnen verplaatsen in een histo-

dat de leerlingen weten dat voldoende

risch persoon. De onderzochte leerlingen

kennis noodzakelijk is om zich te kunnen

zijn dus in zekere mate bewust van de

verplaatsen in een historische persoon. De

voorwaarde van voldoende context voor-

link tussen contextkennis en historisch

dat ze zich kunnen verplaatsen in een his-

perspectief nemen komt in zowel de con-

torische actor.

troleopdracht als de hardop-denk casus
naar voren. Dit is in lijn met bevindingen

5.4 Antwoord op de hoofdvraag: in hoe-

uit bijvoorbeeld het promotieonderzoek

verre droeg de lessenserie bij aan het

van Huijgen (2018).

nemen van een historisch perspectief?
Tijdens de conferentie lieten de leerlingen
zien dat ze zich konden verplaatsen in de
verschillende historische partijen. Daarbij
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maakten ze veelvuldig gebruik van histo-

gevallen werden emoties wel ingezet om

rische contextkennis en multiperspectivi-

het gedrag van een historische persoon te

teit. Uit de vragenlijst, de controleop-

verklaren, maar in de meeste gevallen

dracht en de hardop-denk casus, komt

niet.

naar voren dat de meeste leerlingen na de

hardop-denk opdrachten. De leerlingen

lessenserie in staat waren zich te verplaat-

gebruikten daarbij regelmatig een affec-

sen in verschillende historische personen

tieve verbinding. Dit kan echter aan de

en partijen.

stellingen liggen. De leerlingen moesten

Uitzondering

hierop

waren

de

namelijk een emotie verklaren. Uit verDiscussie en aanbevelingen

volgonderzoek zou moeten blijken of en
in hoeverre affectieve betrokkenheid een

Een aantal resultaten zijn in lijn met bevin-

voorwaarde is om je te kunnen verplaat-

dingen uit eerder onderzoek. Tijdens de

sen in een historische actor.

hardop-denk casus zagen wij bijvoorbeeld

Het onderzoek kent tevens een aan-

dat een leerling zich wel kon verplaatsen

tal belangrijke beperkingen. Het betreft

in Duy, maar niet rekening hield met de

hier verkennend onderzoek waarbij gefo-

tijd waarin dit zich afspeelde. Dit kwam

cust werd op één klas met slechts 21 leer-

ook naar voren in het onderzoek van Berti,

lingen.

Baldin en Toneatti (2009). Hetzelfde geldt

studies zijn nodig om daadwerkelijk te on-

voor het gebruik van presentisme wan-

derzoeken of simulaties een historisch

neer de leerling te weinig contextinforma-

perspectief bij leerlingen bevorderen. Een

tie had. Dit was een van de conclusies van

ander kritiekpunt is de veelheid aan op-

het onderzoek van Hartmann en Hassel-

drachten en werkvormen die werden inge-

horn (2008). Opvallend was echter het

zet ter voorbereiding van de simulatie.

weinige gebruik van affectieve verbindin-

Door deze veelheid is lastig te achterhalen

gen bij het verplaatsen in de historische

welke effecten de gebruikte werkvormen

actoren. Volgens Endacott en Brooks

hebben gehad op het nemen van een his-

(2013) is dit een voorwaarde voor het ne-

torisch perspectief. Toekomstig onder-

men van een historisch perspectief. In ons

zoek dient zich daarom meer te focussen

onderzoek lieten de leerlingen echter zien

op specifieke voorbereidingsopdrachten

dat ze zich konden verplaatsen in histori-

en de relatie tussen deze opdrachten en

sche personen, terwijl ze weinig tot geen

het nemen van historisch perspectief. De

gebruik maakten van affectieve verbindin-

gebruikte meetinstrumenten verdienen

gen. Hierdoor staat ter discussie hoe

ook nader onderzoek naar de validiteit en

Endacott en Brooks (2013) historisch per-

betrouwbaarheid. Wat vinden experts van

spectief nemen definiëren. In sommige

de gebruikte instrumenten en hoe kunnen
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deze worden verbeterd? Vooral het co-

presentisme. Het vergaren van voldoende

deerschema, waarmee de hardop-denk

historische context werd bereikt door de

opdracht, is geanalyseerd kan worden ver-

hoorcolleges en de bronnenopdracht. Het

beterd door duidelijker het verschil te be-

aanreiken van veel verschillende soorten

nadrukken tussen de verschillende vor-

contextkennis tijdens de lessen vooraf-

men van inleving en het gebruik maken

gaand aan de conferentie blijkt een ver-

van contextkennis. Verder zijn onze resul-

eiste. Het gebruik van tegenstrijdige par-

taten op klas- en groepsniveau gepresen-

tijen is tevens een goede manier om leer-

teerd, terwijl het nuttige inzichten kan op-

lingen het principe van multiperspectivi-

leveren door in toekomstig onderzoek bij-

teit te laten ervaren. De uitvoering van de

voorbeeld bij de observaties en controle-

conferentie liet de leerlingen inzien dat

opdrachten ook te richten op individuele

verschillende partijen op verschillende

leerlingen. Hoe gedraagt een leerling zich

manieren naar gebeurtenissen kijken. De

bij de conferentie en hoe scoort deze leer-

leerlingen gaven tevens aan dat deze mul-

ling bij de controleopdracht? Tevens is

tiperspectiviteit hen heeft geholpen bij het

niet onderzocht welke effecten de samen-

nemen van een historisch perspectief.

werking binnen de groepen kan hebben

De bevindingen van dit onderzoek

op het nemen van een historisch perspec-

zijn ook waardevol voor bijvoorbeeld do-

tief. Nader onderzoek is nodig om te kij-

centen

ken welke wisselwerking er is tussen leer-

Beide zijn vakken waarbij leerlingen zelf

lingen in verschillende groepen.

argumenten moeten leren construeren

filosofie

en

maatschappijleer.

Hoewel dit onderzoek is uitgevoerd

(argumentatieve vaardigheden). Een simu-

onder een kleine groep leerlingen, komt

latie van een conferentie, waarbij leer-

er een aantal punten naar voren die nuttig

lingen vanuit een bepaalde positie argu-

zijn bij het ontwerpen van onderwijs en

menten moeten opstellen en uitwisselen,

het uitvoeren van vervolgonderzoek. De

leidt namelijk tot inzicht dat er verschil-

opzet van de lessenserie en het uitvoeren

lende waarden, normen en perspectieven

van een simulatie blijkt een krachtige

bestaan. Ook bij het schoolvak economie

combinatie te zijn. Door een aantal op-

is standpuntbepaling belangrijk. Leer-

drachten, zoals de sudoku- en de protest-

lingen moeten namelijk argumenten pro

song-opdracht (Appendix D en E), leren de

en argumenten contra kunnen opstellen

leerlingen dat de Koude Oorlog in een an-

en doorgronden of er een botsing is tus-

dere tijd plaatsvond dan waarin zij leven.

sen belangen. Waardevol is het om van de

Hierdoor kwamen ze erachter dat ze hun

simulatie van de conferentie een interdis-

eigen opvattingen moeten loslaten; de be-

ciplinaire werkvorm te maken waarbij leer-

wustwording

lingen (1) onderzoek doen vanuit hun

van

de
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eigen vakdiscipline naar de conferentie,

reflecteren op welke invalshoeken er wer-

(2) gezamenlijk de conferentie naspelen

den gehanteerd en wat de meerwaarde

waarbij argumenten worden opgesteld

daarvan is.

vanuit verschillende disciplines, en (3)
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Appendix A: controleopdracht
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het Tet-offensief plaats vond. Op het Chinese nieuwjaarsdag begonnen de Noord Vietnamezen een aanval op meer dan 100 dorpen en steden. De
aanvallen kwamen onverwachts, omdat er normaal tijdens de nieuwjaarsfeesten een wapenstilstand zou zijn. Het Tet-offensief en de nasleep ervan worden gezien als sleutelmomenten in de Vietnamoorlog. Er zijn veel verschillende meningen over deze gebeurtenissen.
In hoeverre waren de volgende personen blij met het Tet-offensief? Omcirkel je antwoord
en leg je antwoord daarna uit.
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Ho Chi Minh: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johnson: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nixon: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brezjnev: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Napalmmeisje: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studenten in de VS: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inwoners van een Zuid-Vietnamese stad: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een Noord-Vietnamese soldaat: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inwoners van Cambodja: Niet blij / Beetje blij / Niet echt blij / Heel blij
Uitleg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Appendix B: hardop-denk casus
In het voorjaar van 1968 tijdens het Tet-offensief gebeurde het volgende:
Duy, een jongen van 15, zit binnen een boekje te lezen. Hij woont samen met zijn moeder
in de Zuid-Vietnamese stad Dong Ha. Vlak bij de stad ligt een basis van de Amerikaanse
marine.
Opeens schrikt Duy op door lawaai bij de deur. Hij loopt naar de gang en ziet een Vietnamese jongen van een jaar of 17 die verwilderd uit zijn ogen kijkt. In de hand van de jongen
ziet Duy een Amerikaans geweer. In het Vietnamees vraagt de jongen of Duy hem wil verstoppen. Duy besluit de jongen te helpen en verstopt hem in zijn slaapkamer. Niet veel
later hoort Duy buiten veel lawaai. Voorzichtig gluurt hij door het raam om te kijken wat er
gebeurt. Op straat rennen Amerikaanse en Vietnamese soldaten en duurt niet lang voordat
er gevechten uitbreken. Gelukkig duren de gevechten maar kort. Duy is ondertussen terug
naar de jongen gegaan om hem te vertellen wat er buiten allemaal gebeurt. Wanneer de
gevechten over zijn gaat de jongen durft de jongen weer naar buiten te gaan. Duy heeft dit
verhaal nooit aan zijn kinderen verteld. Pas op zijn sterfbed vertelt hij het aan zijn kleinzoon.
Opdracht
Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre het een verklaring kan zijn waarom Duy dit
verhaal lang heeft verzwegen.
Duy heeft het niet eerder verteld omdat hij bang is dat zijn kinderen hem laf vinden.
Duy hoeft zich niet te schamen omdat hij een landgenoot heeft beschermd.
Duy schaamt zich omdat de jongen waarschijnlijk een Noord-Vietnamese soldaat was.
Duy schaamt zich omdat de jongen waarschijnlijk het Amerikaanse geweer heeft gestolen.
Duy schaamt zich omdat de jongen wel vocht voor zijn vaderland en hij niet.
Duy schaamt zich omdat hij de jongen nooit naar binnen had moeten laten komen.
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Appendix C: vragenlijst
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het onderdeel Koude Oorlog en met de
Vietnamoorlog in het bijzonder. In deze periode ben je met een aantal onderdelen bezig
geweest. Graag wil ik weten wat je van de lessenserie vond. Daarom wil ik dat je de volgende vragen zo eerlijk mogelijk beantwoord.
1. Wat heb je geleerd over de Koude Oorlog?
…………………………………………………………………………………………………
2. Wat heb je geleerd over de Vietnamoorlog?
…………………………………………………………………………………………………
3. Ik vond de lessenserie over de Koude oorlog en de conferentie over Vietnam leuk/niet
leuk omdat:
…………………………………………………………………………………………………
4. Het belangrijkste dat ik deze lessenserie heb geleerd is:
…………………………………………………………………………………………………
5. Ik vind dit belangrijk omdat:
…………………………………………………………………………………………………
6. Ik vond het moeilijk/makkelijk om me in een historische persoon in te leven omdat:
…………………………………………………………………………………………………
7. Ik vond het moeilijk/makkelijk om informatie uit verschillende bronnen te halen omdat:
…………………………………………………………………………………………………
8. De verschillende bronnen hebben me wel/niet geholpen om me in te leven in een historische persoon omdat:
…………………………………………………………………………………………………
9. Ik vond het moeilijk/makkelijk om gebeurtenissen vanuit verschillende kanten te bekijken omdat:
…………………………………………………………………………………………………
10. Gebeurtenissen van verschillende kanten bekijken heeft mij wel/niet geholpen om me
in te leven in een historische persoon omdat:
…………………………………………………………………………………………………
11. Ik vond de conferentie een leuke/stomme werkvorm omdat:
…………………………………………………………………………………………………
12. Ik wil het volgende nog graag kwijt:
…………………………………………………………………………………………………
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Appendix D: sudoku-opdracht
Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer - Thema: Koude Oorlog
Opdracht
Vul het onderstaande schema op een correcte wijze in. Gebruik daarbij negen van de onderstaande 12 begrippen. De pijlen staan voor verbanden tussen twee begrippen. Plaats de
begrippen zo in het schema dat je bij elk verband een juiste redenering kunt geven.
Trumandoctrine

BRD

Marshallhulp

Warschaupact

Conferentie van Potsdam
DDR

NAVO

Vijandbeelden

Blokkade van Berlijn

Sovjet-Unie

Containmentpolitiek

Verenigde Staten

Als je klaar bent vul je het invulblad op de achterzijde in.
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Invulblad
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Appendix E: analyse protestsong
Tijdens de Koude Oorlog werden media steeds belangrijker. Omdat er steeds meer en juistere informatie van het front in het thuisland kwam, waren er steeds meer mensen die een
andere mening vormden dan de regering. Dit uitte zich onder andere in de muziekwereld.
Steeds meer bands geven hun mening over de Koude Oorlog door middel van liedjes.
In deze opdracht ga jij op zoek naar een goed voorbeeld van een protestliedje die te maken
heeft met de Koude Oorlog. Hierbij ga je de volgende drie punten behandelen;
Achtergrondinformatie van de band.
Waar gaat het liedje over? Analyseer het liedje. Wat wordt met bepaalde woorden en zinnen
bedoeld?
Waarom is het geschreven, wat was het doel van het liedje?
Op Internet staan ontzettend veel voorbeelden van bruikbare liedjes bijvoorbeeld deze
playlist. Maar niet alle liedjes zijn even geschikt. Daarom laat je je keuze eerst door je
docent controleren.
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