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Studenten over vakdidactiek op de lerarenopleiding aardrijkskunde
Aardrijkskunde en
geschiedenis op de
basisschool.

Voorwoord
Welkom bij Dimensies!

In dit tweede nummer presenteren we drie verslagen van onderzoek naar didactiek van de
Mens- en Maatschappijvakken.
Het eerste artikel Leren schrijven bij geschiedenis is een verslag van een praktijkonderzoek
naar het verbeteren van de schrijfvaardigheid van havo-leerlingen bij historisch redeneren.
Leerlingen vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven, maar door het geven van
vakspecifieke schrijfinstructies blijkt de kwaliteit van de door leerlingen geschreven teksten
te verbeteren, zo laten Jannet van Drie, Tanja Janssen, Arie Westerhout en Talita Groenendijk zien.
Het tweede artikel “Ik denk dat ik nu meer snap dat ik het echt nodig heb” gaat over de
ontwikkeling en functie van vakdidactische kennis bij HBO-bachelorstudenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde. Eefje Smit en Hanneke Tuithof laten met behulp van het concept Pedagogical Content Knowledge zien dat studenten vooral leren op de werkplek, van
vakdidactische cursussen en van voorbeelden van de lerarenopleiders.
Het derde artikel, Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool, betreft een internationaal georiënteerde literatuurstudie naar het onderwijzen van geografische en historische
kennis en vaardigheden in het primair onderwijs. De auteurs Carla van Boxtel, Tine Béneker,
Tessa de Leur en Anna Smits presenteren algemene sleutels voor krachtige didactische
aanpakken en inspirerende voorbeelden die ook bruikbaar zijn voor de andere mens- en
maatschappijvakken.
Naast deze verslagen van vakdidactisch onderzoek bevat de tweede Dimensies de volgende
rubrieken:
In het Signalement wordt door Annelies Raes een vraag besproken waar veel docenten,
leerlingen en scholen nu tegen aan lopen: hoe geven we zinvol digitaal onderwijs?
In Wat een idee presenteren Daniel Bonders en Mathijs Booden een les-idee over het motiveren van leerlingen bij het vak aardrijkskunde door middel van ‘educatieve escape-rooms’
In Uitgelicht is een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling te vinden van
recente publicaties door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften.
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Leren schrijven bij
geschiedenis:
een praktijkgericht
onderzoek
Leerlingen geschiedenis vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven en ze
krijgen daar ook weinig instructie op. In het kader van een professionaliseringstraject, ontwierp een geschiedenisdocent een vakspecifieke schrijfinstructie voor zijn
havo-2 klas. Deze instructie was gebaseerd op principes voor effectief schrijfonderwijs. In een quasi-experimentele studie, met voor- en nameting hebben we onderzocht wat de effecten zijn van deze schrijfinstructie, in vergelijking tot de normale
lessen van deze docent, zonder schrijfinstructie. Er is daarbij specifiek gekeken naar
de kennis over schrijven en de kwaliteit van de geschreven teksten. We vonden positieve effecten van de vakspecifieke schrijfinstructie zowel op kennis over schrijven
als op tekstkwaliteit. Ook bleek er samenhang te zijn tussen de hoeveelheid kennis
over schrijven die leerlingen hebben en de kwaliteit van de teksten die leerlingen
schreven. Ondanks de beperkingen van deze studie, wijzen de uitkomsten er op dat
aandacht voor schrijven binnen vakken kan bijdragen aan meer kennis over schrijven en betere teksten.
Kernwoorden: geschiedenis, schrijfvaardigheid, instructie
Jannet van Drie (Universitair hoofddocent, Research Institute of Child Development and
Education, Universiteit van Amsterdam) J.P.vanDrie@uva.nl
Tanja Janssen (Senior onderzoeker, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
Arie Westerhout (Docent geschiedenis, Ichthuscollege, Veenendaal)
Talita Groenendijk (postdoc project Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken)
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Taal is een zaak van alle vakken. In het Re-

(economische, politieke, directe, indirecte

ferentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal

oorzaken) en om verbanden tussen oorza-

(Expertgroep

Leerlijnen,

ken te leggen. Maar daarmee is de leerling

2008) worden de eisen beschreven die aan

er nog niet: de tekst moet ook een duide-

leerlingen op verschillende niveaus wor-

lijke structuur hebben die past bij de

den gesteld. Hierbij wordt benadrukt dat

tekstsoort (in dit geval een verklarende

het bereiken van de standaarden niet uit-

tekst). De tekst moet samenhangend zijn

sluitend een zaak is van het vak Neder-

en (indien aangegeven) gericht op het be-

lands, maar van alle vakken. Daarnaast

oogde publiek.

wordt benadrukt dat veel aandacht dient

Omdat schrijven een belangrijk middel is

uit te gaan naar schriftelijke productie, ge-

om historisch redeneren te uiten en dus

richt op de inhoud van de schoolvakken.

om zicht te krijgen op het redeneren van

Leerlingen dienen in staat te zijn om tek-

leerlingen zouden het historisch denken

sten uit verschillende vakgebieden te le-

en het opschrijven van deze redenering in

zen, te begrijpen en ook zelf te kunnen

samenhang ontwikkeld moeten worden.

schrijven. Dit is niet eenvoudig en vraagt

Hier ligt een taak voor de geschiedenisdo-

om expliciete instructie, niet alleen bin-

cent. Diverse studies hebben inmiddels

nen het vak Nederlands, maar ook binnen

aangetoond dat expliciete instructie van

andere vakken.

schrijfvaardigheid gekoppeld aan het vak

Schrijfvaardigheid speelt een belangrijke

geschiedenis leidt tot betere teksten (De

rol binnen het vak geschiedenis. Histori-

La Paz & Felton, 2010; Nokes & De La Paz,

sche kennis, begrip en kwaliteit van het

2018; van Drie, Braaksma, & van Boxtel,

historisch redeneren worden doorgaans

2015; van Drie, Braaksma, & van Boxtel,

getoetst door het schrijven van kortere en

2014).

langere teksten. Om bijvoorbeeld de vraag

Dat voor het schrijven van een goede tekst

te kunnen beantwoorden ‘Was Duitsland

inhoudelijke kennis belangrijk is maar niet

schuldig aan het uitbreken van de Eerste

volstaat, blijkt ook uit schrijfonderzoek.

Wereldoorlog’ moet een leerling beschik-

Ook kennis over kenmerken van tekstgen-

ken over inhoudelijke kennis over het uit-

res en kennis over hoe je een goede tekst

breken van deze oorlog. Daarnaast spelen

schrijft

historisch redeneervaardigheden een rol;

(McCutchen, 2011). Kennis over tekstgen-

een leerling dient te weten dat er bij ge-

res en schrijfprocessen wordt metacogni-

schiedenis altijd meerdere oorzaken mee-

tieve kennis over schrijven genoemd (Bou-

spelen die op complexe en niet-lineaire

wer & Koster, 2016; Schoonen & de Glop-

wijze op elkaar inwerken. Om dit goed uit

per, 1996). Hierbij wordt een onderscheid

te werken is specifieke taal nodig, bijvoor-

gemaakt tussen declaratieve, procedurele

beeld om type oorzaken te onderscheiden

en conditionele kennis (Harris,

Doorlopende
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Graham, Brindle & Sandmel, 2009). Bij de-

schrijfinterventies in de zaakvakken kun-

claratieve kennis gaat het om kennis over

nen leiden tot meer kennis over schrijven.

tekstgenres, structuur en doel van de

Hoewel diverse studies aantonen dat vak-

tekst. Bij procedurele kennis gaat het om

specifieke schrijfinstructie zinvol is, blijkt

de uitvoering van de schrijftaak, hoe te

ook dat geschiedenisdocenten hier nau-

schrijven en strategieën om het schrijf-

welijks aandacht aan geven in hun lessen.

doel te bereiken. Conditionele kennis be-

En als er al aandacht voor is, dan is dat

treft kennis over wanneer en hoe je be-

met name gericht op de eisen die aan het

paalde strategieën inzet. De metacogni-

schrijfproduct gesteld worden en minder

tieve kennis over schrijven ontwikkelt zich

op het schrijfproces (De Oliveira, 2011;

gedurende de schooljaren van meer decla-

Holdinga 2013; Mottart, van Brabant, &

ratieve kennis naar meer procedurele en

van de Ven, 2009). Om veranderingen in

conditionele kennis (Bouwer & Koster,

de lespraktijk te bewerkstelligen, dienen

2016). In de loop van het voortgezet on-

docenten te experimenteren met andere

derwijs wordt kennis over vakspecifieke

didactische aanpakken en ervaren dat het

kenmerken van tekstgenres steeds be-

bijdraagt aan het leren van leerlingen, om-

langrijker (Miller, Scott, & McTigue, 2018).

dat dit invloed heeft op hun opvattingen

Uit onderzoek van Schoonen en de Glop-

en houdingen (Clarke & Hollingsworth,

per (1996), bij meer dan 1000 vijftienjari-

2002). In veel studies naar effectieve en

gen, blijkt dat betere schrijvers meer ken-

vakspecifieke schrijfinstructie zijn de in-

nis hebben over schrijven en dat deze ken-

terventies ontwikkeld zijn door onderzoe-

nis minder gericht is op oppervlakkige as-

kers en niet door docenten zelf (Koster,

pecten zoals presentatie en grammatica

Tribushinina, de Jong, & van den Bergh,

en meer op ‘hogere orde’ aspecten zoals

2015). Daarom richt deze studie zich spe-

de organisatie van de tekst. Schrijfinstruc-

cifiek op effecten van een door een docent

tie kan bijdragen aan meer metacogni-

ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie

tieve kennis over schrijven. Bouwer en

en wordt er een vergelijking gemaakt tus-

Koster (2016) onderzochten in een quasi-

sen de effecten van deze interventie met

experimentele studie de effecten van een

de lessen die de docent gewoon was te ge-

schrijfinterventie in het basisonderwijs en

ven, zodat helder wordt wat het effect van

vonden dat leerlingen in de interventie-

de nieuwe aanpak is.

groep meer kennis over schrijven hadden,
ten aanzien van het schrijfproduct en het

Methode

schrijfproces. Veel onderzoek naar metacognitieve kennis over schrijven vindt

Doel en onderzoeksvragen

plaats in het basisonderwijs. Daarnaast is

Deze studie maakt deel uit van een groter

ook

project gericht op professionali-

niet

bekend
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sering gericht op vakspecifieke schrijfin-

1.

structie, waarbij verschillende vakken en

pen vakspecifieke schrijfinstructie bij ge-

docenten betrokken waren 1 (van Drie,

schiedenis tot meer metacognitieve ken-

Janssen, & Groenendijk, 2017; van Drie,

nis over schrijven?

Groenendijk, Braaksma, & Janssen, 2016).

2.

In dit artikel zoomen we in op één geschie-

pen vakspecifieke schrijfinstructie bij ge-

denisdocent. Het doel van de studie is

schiedenis tot betere kwaliteit teksten?

zicht te krijgen op effecten van een door

3.

de

vakspecifieke

nitieve kennis over schrijven en tekstkwa-

schrijfinstructie in vergelijking tot zijn

liteit na de vakspecifieke schrijfinstructie?

docent

ontworpen

Leidt een door de docent ontwor-

Leidt een door de docent ontwor-

Is er een verband tussen metacog-

normale lessen.
Drie onderzoeksvragen staan hierbij centraal:
Tabel 1.
Design van het onderzoek
Voormeting

Lessen

Nameting

-Kennis over schrijven Interventiegroep:
test

dracht

met

-Schrijfopdracht

schrijfinstructie

schrijfop- -Kennis over schrijven test
vakspecifieke -Schrijfopdracht

Controlegroep: schrijfopdracht
zonder vakspecifieke schrijfinstructie

Design

interventiegroep ontving de vakspecifieke

Om de effectiviteit van de lessen te onder-

schrijfinstructie. De controlegroep kreeg

zoeken is gebruik gemaakt van een quasi-

deze lessen zoals de docent ze eerder ge-

experimentele opzet, met een voor- en na-

woon was te geven, zonder expliciete aan-

meting op kennis over schrijven en tekst-

dacht voor schrijven. Omdat deze studie

kwaliteit (zie Tabel 1). De twee klassen

onderdeel is van een praktijkgericht on-

werden als geheel toegewezen als inter-

derzoek zijn een aantal keuzes in het de-

ventiegroep

sign

of

controlegroep.

De

gemaakt

ten

gunste

van

de

Dit project is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) (Kortlopend Praktijkonderzoek projectnummer 405-14-505).
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ecologische validiteit van het onderzoek

een brief te schrijven naar een landelijke

(dat wil zeggen de mate waarin de onder-

commissie die onderzoek doet naar de ar-

zoeksresultaten uit een onderzoek over-

beidsomstandigheden. Leerlingen dienen

eenkomen met de alledaagse praktijk) en

hiervoor een standpunt in te nemen over

ten nadele zijn van de wetenschappelijke

de sociale kwestie en dit vanuit het per-

robuustheid. Zo bestond de interventie in

spectief van hun personage te beargu-

de controle conditie uit twee lessen en in

menteren, waarbij ze rekening houden

de interventiegroep uit vijf lessen. Omdat

met hoe hun personage in die tijd dacht

we een vergelijking wilden maken met de

en wat zijn/haar waarden en normen wa-

eerdere aanpak van de docent, is het aan-

ren. De ervaring van de docent was dat dat

tal lessen in de controle groep niet gewij-

leerlingen zich best goed konden inleven

zigd. Echter, deze keuze heeft wel gevol-

in hun personage, maar moeite hebben

gen voor de interpretatie van de resulta-

met het schrijven van een goed gestructu-

ten.

reerde brief en het geven van goed geformuleerde argumenten.

Deelnemers

De docent heeft deze lessen herontwor-

Aan deze studie nam een geschiedenisdo-

pen.

cent met zijn twee havo-2 klassen. Op het

gramma stonden vijf ontwerpprincipes

moment van de dataverzameling had deze

centraal: strategie-instructie, bestudering

docent 5 jaar leservaring. Beide klassen

van voorbeeldteksten, gebruik maken van

bestonden uit 28 leerlingen. De klassen

prewriting activiteiten (bijvoorbeeld infor-

werden random verdeeld over de condi-

matie in een schema ordenen), interactie

ties. Leerlingen die meer dan één les en/of

over teksten en gebruik maken van au-

twee van de vier metingen gemist hadden

thentieke, levensechte taken. Deze ont-

zijn uit de analyses gehaald.

werpprincipes zijn afgeleid uit wat uit on-

In

het

professionaliseringspro-

derzoek bekend is over effectief schrijfonVakspecifieke schrijfinstructie

derwijs (Graham & Perin, 2007). De docent

De docent is uitgegaan van bestaande les-

selecteerde zelf welke van deze principes

sen gekoppeld aan een schrijfopdracht.

hij wilde gebruiken voor de eigen lessen.

Het onderwerp was de sociale kwestie

In les 1 werden het onderwerp en de taak

rond 1880 in de regio van de school, de

geïntroduceerd en kregen de leerlingen

Industriële Revolutie in Nederland was

instructie over argumenteren bij geschie-

hiervoor behandeld. Leerlingen kregen de

denis. De docent modelleerde hoe hij een

opdracht om in de huid te kruipen van ie-

argument formuleert, afwegingen maakt

mand uit die tijd (bijvoorbeeld een vrou-

en tot een conclusie komt, waarna de leer-

welijke arbeider, een dominee, een fa-

lingen dit oefenden met een nieuwe vraag.

briekseigenaar) en vanuit dit perspectief

In
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selecteren en ordenen van informatie uit

modelleren van argumenteren bij geschie-

historische bronnen uit het lokale archief

denis, of de prewriting activiteiten.

centraal. De gevonden argumenten en tegenargumenten moesten in een tabel ge-

Analyses: kennis over schrijven

plaatst worden (prewriting). De les werd

Allereerst hebben we gekeken naar de

afgesloten met reflectie op wat goed ging

kennis van leerlingen over schrijven. Voor-

en wat nog lastig was. In les 3 gingen leer-

afgaand en na afloop van de interventie

lingen hiermee verder en het argumenten-

kregen leerlingen de opdracht om een fic-

schema werd aan het einde van de les in-

tieve email aan een vriend(in) te schrijven

geleverd en door de docent van feedback

en hen daarbij advies te geven over hoe je

voorzien. Les 4 en 5 werden gebruikt om

een argumentatieve tekst bij geschiedenis

aan de brief te werken. Er werd voor de

schrijft. Dit instrument om kennis over

interventie ook samengewerkt met de do-

schrijven in kaart te brengen is gebaseerd

cent Nederlands, die tussen les 1 en 3,

op een instrument van Schoonen en De

twee lessen verzorgde over het schrijven

Glopper (1996) en ook gebruikt door Bou-

van een zakelijke brief (een onderwerp dat

wer en Koster (2016). Ieder advies werd

eigenlijk later dat jaar op het programma

eerst gecodeerd op de vraag of het betrek-

stond) 2. Vanuit schrijfperspectief kan deze

king had op het tekstgenre (argumenta-

taak gezien worden als een semi-authen-

tieve tekst) en of het vakspecifiek was.

tieke taak, waarbij doel van de tekst en be-

Vervolgens is gecodeerd of het advies ge-

oogde publiek benoemd zijn. De lengte

richt was op het schrijfproduct of op het

van de tekst was ongeveer 300 woorden

schrijfproces, waarbij verschillende subca-

en werd geschreven op een computer tij-

tegorieën onderscheiden werden (zie Ta-

dens de les.

bel 2). Elk advies kreeg dus drie codes:

Leerlingen in de controle conditie werkten

voor genre, voor vak en voor schrijfpro-

op de manier zoals de docent hiervoor

duct of schrijfproces. Interbeoordelaars-

deed. Ze kregen dezelfde taak (gedurende

betrouwbaarheid is berekend over 40 tek-

2 lessen) en dezelfde inhoudelijke infor-

sten (uit een grotere sample van meerdere

matie over het onderwerp, maar ontvin-

klassen) en bleek goed (Cohens’ Kappa va-

gen niet de schrijfinstructie met het

rieerde van 0,92 tot 1,00 voor de verschillende categorieën).

De complete lessenserie is te vinden via
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/lessen-gs-havo2/.
2
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Tabel 2.
Beschrijving en voorbeelden van de categorieën schrijfadviezen
Categorie

Beschrijving

1.Genrespecifiek

Specifiek

Voorbeelduitspraken 3

gericht

op

het In het middelste deel geef je je ar-

schrijven van een argumen- gumenten weer over het ondertatieve tekst.
2.Vakspecifiek

werp.

Specifiek gericht op het vak Houd rekening met de betrouwgeschiedenis

baarheid van een bron, dat is belangrijk bij geschiedenis.

3. Schrijfproduct
3a.Doel / tekstsoort

Doel van tekst (bijvoorbeeld Door een tegenargument te weerovertuigen), in relatie tot de leggen kun je de lezer overtuigen.
beoogde lezers.

3b. Hoofdingrediën- Hoofdonderdelen waaruit de Zorg ervoor dat je altijd minstens
ten

tekst bestaat.

twee argumenten voor jouw mening in je tekst zet.

3c. Structuur / ver- Ordening
bindingswoorden

van

onderdelen Voeg als laatste je conclusie toe.

van de tekst, zoals introduc- Je kunt verbindingswoorden getie, en conclusie. Gebruik bruiken om verschillende onderdevan verbindingswoorden om len van de tekst te ordenen, bijv.
structuur aan te brengen.

3d.Formulering/stijl

ten eerste, ten tweede.

Gericht op formulering, stijl Probeer bij het onderwerp te blijven
en vorm (bijvoorbeeld korte en niet af te dwalen.
zinnen, spelling).

Let goed op fouten in spelling en
grammatica.

4. Schrijfproces
4a.Oriënteren

Oriëntatie op de opdracht.

Je begint met het goed doorlezen
van de opdracht.

4b.Genereren

Genereren van inhoud, lezen Zoek informatie over het onderover inhoud.

werp op internet.

Omdat dit codeerschema ontwikkeld is voor het hele
project, zijn de uitspraken niet alleen uitspraken van
havo 2 leerlingen.

3
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4c. Voorbereiden

Activiteiten voorafgaand aan Het is handig om voor je gaat
het schrijven gericht op or- schrijven een schrijfplan te maken.
denen inhoud.

Maak een schema met daarin de belangrijkste informatie.

4d. Evalueren/ re- Beoordelen en herzien van Daarna zou ik de tekst een keer heviseren

de tekst.

lemaal goed doorlezen.
Fouten en verkeerde zinnen moet
je verbeteren voor je het inlevert.

4e. Overig

Over het schrijfproces, maar Tot slot, begin niet de dag voordat
niet passend in een van de je de tekst moet inleveren, maar
andere categorieën.

neem de tijd.

Analyses: kwaliteit teksten

antwoord op hun brief geschreven tijdens

Daarnaast is er gekeken naar de kwaliteit

de interventie (de tekst geschreven tijdens

van de teksten die leerlingen schreven.

de interventie is niet meegenomen bij de

Voorafgaand en enkele weken na afloop

analyses). Bij alle teksten ging het dus om

van de lessen schreven leerlingen een

argumentatieve brieven, vanuit het per-

tekst. Deze schrijfopdrachten waren ge-

spectief van een historisch personage. De

maakt door de docent en vergelijkbaar

lengte van de tekst was 300 woorden en

met de opdracht die de leerlingen in de

leerlingen hadden een lesuur van 50 mi-

lessen maakten. Het onderwerp verschilde

nuten de tijd om de tekst te schrijven.

wel. Bij de voormeting was het onderwerp

De teksten zijn beoordeeld met een rubric

de Gouden Eeuw, wat op dat moment cen-

bestaande uit drie categorieën: Genrespe-

traal stond. Leerlingen kropen in de huid

cifieke kwaliteit, Algemene schrijfkwaliteit

van iemand die naar de Republiek geëmi-

en Vakspecifieke kwaliteit 4. Genrespeci-

greerd was en die in een brief naar het

fieke kwaliteit bevatte criteria voor de in-

thuisfront moest aangeven of zijn familie

troductie (bijvoorbeeld: standpunt wordt

al dan niet ook naar de Republiek zou

genoemd), het middenstuk (bijvoorbeeld:

moeten komen. Bij de nameting namen

bevat meerdere argumenten, bevat een te-

leerlingen het perspectief van de commis-

genargument) en de conclusie (bijvoor-

sie die arbeidsomstandigheden onder-

beeld: vat standpunt samen, bevat geen

zocht

nieuwe

rond

1880

en

schreven

een

informatie).

Algemene

De complete rubric is te vinden via
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/overige-materialen/

4
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schrijfkwaliteit bevatte criteria over pu-

(de eerste auteur) heeft 26 teksten beoor-

blieksgerichtheid, taalgebruik en spelling.

deeld (26% van het totaal, verspreid over

Bij Vakspecifieke kwaliteit is gekeken naar

meetmoment en conditie). Correlaties

inhoud en gebruik van vakbegrippen.

(Spearmans R) tussen de beoordelaars op

Voor sommige criteria werd gewerkt met

de drie criteria varieerden van 0,69 tot

een 4-punts schaal, voor andere een 6-

0,80 (p < 0,01).

punts schaal. De teksten zijn beoordeeld
door de docent. Een tweede beoordelaar
Tabel 3.
Gemiddelde frequenties en standaarddeviaties voor het totaal aantal adviezen, aantal
genrespecifieke en vakspecifieke adviezen bij voor- en nameting.
Voormeting

Nameting

Interventie

Controle

Interventie

Controle

N=25

N=27

N=22

N=28

Totaal aantal adviezen

4,12 (1,42)

4,56 (2,22)

4,95 (1,62)

3,96 (1,75)

Genrespecifiek

2,04 (1,49)

2,56 (1,80)

2,64 (1,68)

1,32 (1,12)

Vakspecifiek

0,04 (0,20)

0,11 (0,42)

0,32 (0,48)

0,25 (0,56)

Resultaten

0,008) en ook meer genrespecifieke adviezen (F(1, 46) = 14,401, p = 0,000).

Kennis over schrijven
Onze eerste onderzoeksvraag was of de

Tabel 4 laat de resultaten zien voor de

kennis over schrijven bij leerlingen in de

product- en proces gerelateerde schrijfad-

interventiegroep toe zou nemen in verge-

viezen. De meeste adviezen in beide groe-

lijking tot de controlegroep. Tabel 3 laat

pen en over beide metingen gaan over de

de uitkomsten zien op de hoofdcatego-

onderdelen waaruit de tekst moet bestaan

rieën: totaal aantal adviezen, aantal gen-

(hoofdingrediënten) en over het verzame-

respecifieke en vakspecifieke adviezen.

len van informatie (genereren).

Wat opvalt is dat leerlingen in beide groe-

Er blijkt een positief significant effect te

pen en bij beide meetmomenten weinig

zijn voor de interventiegroep voor het to-

vakspecifieke adviezen geven. Leerlingen

tale aantal product gerelateerde adviezen

in de interventiegroep gaven bij de name-

(F(1, 46) = 7,629, p = 0,008) en voor de

ting (na controle op de scores op de voor-

subcategorie hoofdingrediënten van de

meting) meer adviezen in vergelijking tot

tekst (F(1, 46) =5,191, p = 0,027). Met an-

de controlegroep (F(1, 46) = 7,602, p =

dere woorden, de leerlingen die de
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vakspecifieke

schrijfinstructie

kregen,

dat de interventiegroep hoger scoort op

noemde meer productadviezen dan de

deze twee variabelen bij de nameting,

controle groep en vooral ook meer advie-

maar ook dat de controlegroep lager

zen in de categorie Hoofdingrediënten.

scoort dan op de voormeting.

Kijkend naar de gemiddelde scores blijkt
Tabel 4.
Gemiddelde frequenties en standaarddeviaties voor product- en procesadviezen bij voormeting en nameting.
Voormeting

Nameting

Interventie

Controle

Interventie

Controle

N = 25

N =27

N=22

N=28

Totaal productadviezen

1,80 (1,76)

1,93 (1,30)

2,59 (1,53)

1,46 (1,62)

-Doel / tekstsoort

0,08 (0,40)

1,93 (1,30)

0,36 (0,58)

0,14 (0,45)

-Hoofdingrediënten

1,40 (1,32)

1,70 (1,14)

1,77 (1,27)

1,07 (1,36)

-Structuur/ verbindingswoor- 0,08 (0,40)

0,04 (0,19)

0,41 (0,67)

0,14 (0,36)

den
-Formulering/ stijl

0,24 (0,60)

0,15 (0,46)

0,46 (0,22)

0,11 (0,31)

Totaal procesadviezen

1,76 (1,59)

2,19 (1,30)

2,18 (1,26)

2,50 (1,48)

-Oriënteren

0,32 (0,48)

0,22 (0,42)

0,27 (0,46)

0,32 (0,67)

-Genereren

1,08 (0,95)

1,30 (1,41)

1,64 (1,05)

1,43 (1,03)

-Voorbereiden

0,36 (0,86)

0,30 (0,61)

0,32 (0,55)

0,32 (0,55)

-Evalueren/ reviseren

0,00 (0,00)

0,22 (0,51)

0,14 (0,35)

0,25 (0,52)

-Overig

0,00 (0,00)

0,15 (0,36)

0,09 (0,29)

0,18 (0,39)

Tabel 5.
Voorbeeld van een adviesbrief uit de voormeting en nameting.
Voormeting
Lieve Daphne,
Als ik een argumentatieve tekst moet schrijven, doe ik dat als volgt:
Als ik een stelling lees, krijg ik meestal al gelijk in mijn hoofd of ik het er wel of niet mee
eens ben. Daarna ga ik de tekst lezen die erbij hoort. Als ik iets vind in de tekst dat ik
een goed argument vind, zet ik dat om in mijn eigen woorden. Als ik een paar goede
argumenten heb, ben ik klaar.
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Liefs,
Rieke
Nameting
Lieve Daphne,
Om een goede argumentatieve tekst te schrijven, moet/kan je op de volgende dingen
letten:
-

Je moet je argument baseren op meerdere bronnen.

-

Je kan mogelijke tegenargumenten bedenken.

Als je op internet het onderwerp opzoekt, kan je meerdere site’s openen. Als je dan in
verschillende bronnen dezelfde informatie vindt, kan je daar een argument op baseren.
Aan het begin van je brief kan je beginnen met jezelf voorstellen en een (klein) stukje
met je eigen mening over het probleem.
Succes!
Xxx
Rieke

In Tabel 5 staat een voorbeeld van een ad-

schrijfproduct zelf. Waar het in de voor-

viesbrief geschreven door een leerling uit

meting alleen nog ging over dat de tekst

de experimentele groep (Rieke; pseudo-

argumenten moet bevatten, benoemt ze

niem) tijdens de voormeting en nameting.

nu ook dat er tegenargumenten genoemd
moeten worden en dat de argumenten ge-

In de voormeting geeft Rieke vooral tips

baseerd moeten zijn op bewijs uit de

met betrekking tot het schrijfproces; het

bronnen. Ze geeft ook een criterium voor

lezen van de tekst en het omzetten in ei-

goede argumenten, namelijk dat ze ge-

gen woorden. Over het schrijfproduct zegt

noemd worden in meerdere bronnen. In

ze dat het een paar argumenten moet be-

tegenstelling tot de voormeting is deze

vatten. Haar adviezen zijn gericht op een

adviesbrief specifieker met betrekking tot

argumentatieve tekst en dus genre-speci-

de eisen die aan het schrijfproduct gesteld

fiek, maar niet vakspecifiek. In de name-

worden en ook vakspecifieker (bij geschie-

ting

denis wordt benadrukt dat je argumenten

ligt

het

accent

meer
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dient te baseren op bewijs uit bronnen en

Samenhang tussen kennis over schrijven

dat je meerdere bronnen met elkaar moet

en tekstkwaliteit

vergelijken). Tot slot geeft ze ook aanwij-

In hoeverre schrijven leerlingen met meer

zingen hoe de tekst in briefvorm te pre-

kennis over schrijven ook betere teksten?

senteren.

Of anders geformuleerd: is er samenhang
tussen de kennis over schrijven en de kwa-

Tekstkwaliteit

liteit van de teksten? We hebben hiervoor

De gemiddelde scores voor de kwaliteit

gekeken naar de scores van de interven-

van de teksten staan in Tabel 6. Om te be-

tiegroep bij de nameting en wel naar de

palen of de interventie heeft geleid tot ho-

totaalscore voor tekstkwaliteit (M = 26,58;

gere scores hebben we Ancova’s gebruikt

SD = 3,97), het totaal aantal adviezen en

en gecontroleerd voor de scores op de

de aantallen adviezen op de vijf hoofdca-

voormeting. De analyses lieten een posi-

tegorieën. Er bleek een significant positief

tief significant effect zien voor de catego-

verband te zijn tussen tekstkwaliteit en

rieën Genrespecifiek (F(1, 45) = 30,421, p

het totaal aantal adviezen (Pearson’s r =

= 0,000) en Algemene schrijfkwaliteit (F(1,

0,598; p ≤ 0,01; N= 21). Leerlingen die

45) = 5,575, p = 0,023), maar niet voor

meer adviezen gaven schreven betere tek-

vakspecifiek. Dus de leerlingen die vak-

sten. Daarnaast vonden we een gematigd

specifieke schrijfinstructie kregen, scoor-

positief effect tussen tekstkwaliteit en

den hoger op de categorieen Genrespeci-

aantal genrespecifieke adviezen (r =

fiek en Algemene schrijfkwaliteit in verge-

0,441; p ≤ 0,05) en tussen tekstkwaliteit

lijking tot de leerlingen uit de controle-

en aantal product gerelateerde adviezen

groep. Het effect voor Algemene schrijf-

(r = 0,450; p ≤ 0,05). We vonden geen

kwaliteit lijkt niet zozeer veroorzaakt te

significante correlaties tussen schrijfkwa-

worden door een verbetering bij de inter-

liteit en aantal vakspecifieke adviezen en

ventiegroep (de gemiddelde scores zijn

proces gerelateerde adviezen. In aanvul-

nagenoeg gelijk), maar door een terugval

ling hierop hebben we ook gekeken of er

bij de controlegroep. Bijlage 1 bevat twee

een correlatie was tussen tekstkwaliteit en

teksten van een leerling uit de interventie-

kennis over schrijven op de voormeting

groep geschreven bij de voor- en name-

voor de interventiegroep. Dit bleek niet

ting.

het geval te zijn, wat suggereert dat de interventie hier van invloed is geweest.
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Tabel 6.
Gemiddelde scores en standaard deviaties voor tekstkwaliteit bij voormeting en nameting.
Voormeting

Genrespecifiek
Algemene

Nameting

Interventie

Controle

Interventie

Controle

N=25

N=25

N=24

N=27

6,48 (1,61)

6,44 (1,71)

9,46 (1,79)

7,33 (1,47)

9,68 (2,01)

10,33 (1,81)

9,00 (1,73)

7,00 (1,71)

6,79 (1,59)

6,52 (0,94)

schrijfkwali- 10,28 (2,51)

teit
Vakspecifiek

7,32 (1,03)

Max. scores: genrespecifiek 14, algemene schrijfkwaliteit 18 en vakspecifiek 12 punten.
Conclusies en discussie

worden aan - in dit geval - argumentatieve

Op basis van dit kleinschalige onderzoek

teksten, een uitkomst die in lijn is met eer-

kunnen we – voorzichtig - de volgende

der onderzoek (Bouwer & Koster, 2016;

conclusies trekken. Ten eerste laat deze

Klein & Kirkpatrick, 2010).

studie zien dat vakspecifieke schrijfin-

We vonden geen verschil in kennis over

structie kan bijdragen aan meer metacog-

schrijfprocessen. Een verklaring hiervoor

nitieve kennis over schrijven. Leerlingen

kan zijn, dat ondanks dat de docent wel

uit de interventiegroep scoorden bij de na-

elementen zoals prewriting in zijn lessen

meting significant hoger dan de controle-

verwerkte, dit niet expliciet onderwezen

groep voor totaal aantal adviezen, aantal

werd als een schrijfstrategie die vaker in

genrespecifieke adviezen en productad-

te zetten is. Wellicht is dit voor een vakdo-

viezen, met name ten aanzien van hoofd-

cent die net begint met schrijfinstructie

ingrediënten van de tekst. Dit verschil kan

nog net een stap te ver. Vakspecifieke

deels verklaard worden door de stijging

schrijfinstructie wordt nog niet vaak inge-

bij de interventiegroep, maar ook door de

zet (Mottart et al., 2009) en is moeilijk te

lagere scores op de nameting bij de con-

implementeren (De La Paz, 2007). Een mo-

trolegroep. De hogere scores bij de inter-

gelijke verklaring voor het kleine aantal

ventiegroep zijn in lijn met de focus van

vakspecifieke adviezen is dat leerlingen

de interventie, die meer gericht was op het

door het gebruik van de formulering ‘een

schrijfproduct, dan op schrijfprocessen.

argumentatieve tekst bij geschiedenis’ het

Leerlingen in de interventiegroep lijken

meer als een schrijftaak zagen, dan als

door de interventie een beter beeld te heb-

een geschiedenistaak.

ben gekregen van de eisen die gesteld
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Hoewel de adviesbrief interessante uit-

schrijftaken en in combinatie met lees-

komsten genereerde, is het de vraag of

vaardigheid. Een andere beperking is dat

het alle kennis van leerlingen naar boven

het aantal lessen voor de controlegroep

heeft gebracht. Wellicht geven interviews

en de interventiegroep niet gelijk was;

aanvullende informatie.

twee versus vijf lessen. De factor tijd kan

Ten aanzien van de tweede onderzoeks-

dus van invloed zijn geweest op de gevon-

vraag, zien we dat de interventie heeft ge-

den uitkomsten. De reden dat toch voor

leid tot betere kwaliteit teksten op de na-

deze opzet is gekozen, is dat we de oude

meting, met name op genrespecifieke as-

opzet die docent altijd gebruikte, wilden

pecten. Echter, ook hier zien we een terug-

vergelijken met de nieuwe opzet. Ecolo-

val bij de controleconditie. Drie teksten

gische validiteit was in deze studie be-

schrijven in een relatief korte periode

langrijk, wat ook de reden is geweest dat

vraagt veel van leerlingen, waardoor de in-

de docent zelf de lessen ontworpen heeft,

zet minder wordt. Maar opvallend is wel

de lessen in beide condities gegeven heeft

dat die terugval alleen bij de controle-

en zelf beoordelaar was van de teksten. In

groep plaats vindt. Voor de vakspecifieke

een meer strikt wetenschappelijke bena-

kwaliteit (inhoud en gebruik van vakbe-

dering zouden hierin andere keuzes ge-

grippen) waren er geen verschillen tussen

maakt kunnen worden. Echter, de docent

de groepen. De aandacht voor het schrij-

heeft hierdoor wel het effect van vakspe-

ven van de teksten is dus niet ten koste

cifieke schrijfinstructie aan den lijve kun-

gegaan van de historische inhoud. Verder

nen ervaren, wat bijdraagt aan blijvend ge-

bleek er een positieve samenhang te zijn

bruik ervan.

voor de interventiegroep op de nameting

In een vragenlijst na afloop van het project

tussen kennis over schrijven en de kwali-

gaf de docent aan dat de leerlingen het

teit van de teksten: hoe meer metacogni-

best lastig vonden om zo’n lange tekst te

tieve kennis leerlingen rapporteren over

schrijven, maar dat ze ook trots waren dat

schrijven, hoe beter hun teksten zijn.

het ze toch lukte. Hij was met name en-

Een beperking van deze studie is dat het

thousiast over de het gebruik van een

gericht is op één vak, één docent, met één

schema om informatie te ordenen (prewri-

interventie en met slechts twee klassen.

ting). Wel zou hij de leerlingen een vol-

Echter, ook voor twee andere docenten uit

gende keer meer tijd geven om de tekst te

het project vonden we resultaten die in de-

kunnen schrijven. Bij het nakijken viel

zelfde richting wijzen (van Drie et al.,

hem op dat veel brieven een duidelijke

2018). Meer onderzoek is gewenst; naar

kop en staart hadden en een duidelijke

andere vormen van schrijfinstructie, waar-

kern met uitgewerkte argumenten. Dit

bij algemene en vakspecifieke elementen

was een hele voortuitgang. Hij gaat de

nog meer verbonden worden, naar andere

schrijfinstructie dan ook zeker
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weer gebruiken, want “Je merkt dat leer-

De referentieniveaus. Enschede: Ministe-

lingen echt beter gaan schrijven”.

rie van OCW.
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Bijlage 1.
Deze bijlage bevat de teksten geschreven tijdens de voor- en nameting door dezelfde leerling uit de interventie groep. Deze leerling heeft een behoorlijke vooruitgang gemaakt en
ging van een score van 23 punten op de voormeting, naar 30 punten op de nameting (net
iets boven het gemiddelde van 26 punten op de nameting).
Woensdag 4 Maart 1623
Hallo familie,
Hoe gaat het het jullie? Ik heb het hier naar mijn zin en dat zal ik allemaal voor jullie schrijven! Hier in de Republiek is alles veel beter dan in frankrijk! Ik kan mijn eigen geloof hebben
en het maakt niet uit wat ik geloof en dat kon ik als hugenoot niet. Ik had ook niet echt
goed betaalt werk en nu heb ik dat wel ik wordt goed betaalt en kan voldoende eten kopen.
Vele mensen zijn tevreden met mijn schilder kunsten ze zijnn zelfs zo blij er mee dat ik
beroemde en belangerijke personen mag schilderen. Jullie zouden echt naar de Republiek
moeten komen omdat het hier geweldig is de nattur is mooi, je hebt een eigen huis en
hoeft niet meer de vluchten voor je geloof. Ieder dorp is voorzien van kleine marktjes en
hoef je dus niet meer zo er te reizen zoals wij in Frankrijk eerst wel moesten. het is hier
ook heel gezellig we hebben hier middagen dat je kan kiijken naar een toneelstuk, of we
gaan gezellig een workshop doen. Ook hebben we hier verschillende soorten werken en ik
weet dat pa in Frankrijk niet zo goed werk kan vinden wat hij leuk vind hier in de Republiek
heb je bijvoobeeld; schilder, dichter, toneelspeler, en zelf leraar je kan hier ook naar school.
je kan hier naar school om bijv. de taal te leren want de Joden en duitsers kunne n amper
de taal en gaan dus naar school, maar je kan ook naar school om te leren lezen, schrijven
en te leren hoe je je zelf + je huis schoon te houden en dat je fris blijft. Vele mensen gaan
ook naar school om te leren hoe je geld kan verdienen. De kinderen hie hebben veel meer
plezier en spelen gezellig op straat en hebben veel meer vrienden. Je hebt hier gezellige
huisjes met alles d'r op en d'r aan. De huisjes staan gezellig in een dorpje met een kerk en
zo heb je in de Republiek heel veel kleine dorpjes en als e dat vergelijkt met Frankrijk heb
je bijv. geen: school, werk, normale huisjes, geen marktjes en ga zo nog maar even door!
Het is dus een goede keuze om naar hier te komen!
heel

veel

liefs

en

een

dikke

knuffel

van

jullie

dochter

Joanne!

P.S. je kunt hier veel prettiger leven met een eigen geloof dan dat je bijna gedoodt word
wegens je geloof!
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J.C.H. van de Hoef
Comissie van de fabriek
Heuvelstraat 75
3907 LP Veenendaal
Geachte meneer J.C.H. van de Hoef,
Ik ben blij dat u deze brief schrijft, want dan kan ik voor u kijken wat ik er aan kan doen.
Er komen sowieso nieuwe wetten en ik zal u schrijven wat er als voordeel zal zijn voor u.
Wat betreft de lange werkdagen en die heel vermoeiend zijn zal er niet zo heel veel veranderen maar voor de vrouwen zullen de uren wel minder worden omdat ze ook voor hun
kinderen moeten zorgen. Ook de loon zal omhoog gaan omdat het geld niet bestemd is
voor de kroeg, maar voor de rest in het huis houden. Aan de vieze lucht in de fabriek kan
helaas niks gedaan worden want dat ligt aan de machines en daar kunnen wij niks mee.
Over de kinderen die in de fabriek werken zal ik nog niet zoveel kunnen zeggen. Zoals u
weet zijn er steeds meer kinderen die naar school moeten en wij zijn er mee bezig zodat
er een regel komt dat ieder kind verplicht naar school moet. Inderdaad zullen de kinderen
een echt vak gaan leren en zal de leeftijd grens van het werken in de fabriek ook omhoog
gaan en zal je pas vanaf 16 jaar in de fabriek mogen werken, want met die gevaarlijke
machines kunnen we niet verantwoorden dat het goed gaat vandaar ook de leeftijdgrens.
Aan de huizen zal ik helaas voorlopig nog niks kunnen doen van wege het lage budget van
de comissie. Gelukkig zal er wel wat gedaan worden aan de kleine ruimtes en de vieze lucht
die er buiten hangt, want dat merkt de ziekencomissie wel dat er steeds meer paciënten
komen met long klachten. Aan de ziektes word gewerkt zodat als je ziek bent er niet zo
snel ook ziek zal worden.
Nogmaals ik ben er zeer blij mee dat u deze brief heeft geschreven dat we ook nog eens
extra kunnen zien dat het echt niet gaat! Binnenkort zullen wij de fabriek weer komen
inspecteren en zullen wij letterlijk alle hoekjes controleren dat ze niks kunnen achterhouden!
Ik hoop dat u er tevreden mee bent en de nieuwe wetten zal accepteren.
Met vriendelijke groet,
M.J.C.M. Kolkman
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“Ik denk dat ik nu meer
snap dat ik het echt
nodig heb”.
Studenten over vakdidactiek aan de hbobachelor lerarenopleiding aardrijkskunde.
Veel onderzoek naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis is uitgevoerd bij
studenten van universitaire lerarenopleidingen. Hbo-bachelor studenten hebben in
tegenstelling tot deze groep geen vakinhoudelijke opleiding afgerond. In deze verkennende casestudy is daarom onderzocht hoe hbo-bachelor studenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde van Fontys in Tilburg denken over hun vakdidactische
ontwikkeling. In vijf groepsinterviews gaven twaalf studenten blijk van een praktische instelling, waarin ze vooral zeggen te leren van vakdidactische cursussen, het
leren op de werkplek en van voorbeelden van lerarenopleiders. Bij het leren op de
werkplek lijkt de werkplekbegeleider een sleutelpositie te hebben, maar studenten
merken een grote variatie in kwaliteit van werkplekbegeleiding op. Tenslotte is opvallend dat deze hbo-bachelorstudenten pas na twee à drie jaar studie het nut van
vakdidactiek inzien en dan behoefte krijgen aan meer verdieping.
Kernwoorden: vakdidactiek, lerarenopleiding aardrijkskunde, PCK-ontwikkeling, hbo-bachelor
Eefje Smit (lerarenopleider aardrijkskunde, Hogeschool Utrecht en voorheen lid kenniskring lectoraat didactiek van de gammavakken, Fontys Hogeschool).Eefje.smit@hu.nl
Hanneke Tuithof (vakdidacticus geschiedenis, Universiteit Utrecht en voorheen lector didactiek van de gammavakken Fontys Hogeschool)
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Op een maandagochtend in het najaar van

Dit artikel beschrijft de resultaten van

2018 vraag ik mijn derdejaars studenten

deze verkennende casestudy.

aan

de

hbo-bachelor

lerarenopleiding

aardrijkskunde een best practice werk-

Vakdidactische kennis en PCK

vorm over fysische geografie te presenteren. We zijn dan al enkele weken onder-

Om vakdidactische kennis te duiden,

weg met de cursus vakdidactiek fysische

wordt in deze studie gebruik gemaakt van

geografie en de studenten hebben actief

het, door Shulman (1987, p.8) geïntrodu-

en goed meegedacht over wat er komt kij-

ceerde,

ken bij een les over dit vakgebied.

Knowledge (PCK), waarin vakinhoudelijke

Waarom moeten leerlingen dit leren, waar

kennis (content knowledge) en didacti-

lopen ze tegenaan en hoe kun je die ab-

sche kennis (pedagogical knowlegde) sa-

stracte processen wat tastbaarder maken?

menkomen 1. PCK gaat daarmee over de

Ik kijk dan ook uit naar de voorbeelden die

kennis die een docent nodig heeft om vak-

ze vandaag zullen meenemen. Al snel

inhoudelijke kennis over te dragen aan

blijkt dat veel studenten een werkvorm

een specifieke groep leerlingen.

meenemen die ze óf van een werkplekbe-

Magnusson, Krajcik & Borko (1999) onder-

geleider óf van een van mijn collega-lera-

scheiden binnen PCK vier vakdidactische

renopleiders hebben gekregen. Ze vertel-

kenniscomponenten: kennis van didacti-

len er enthousiast over en laten de klas

sche strategieën, kennis van het curricu-

zien waarom deze werkvorm zo goed

lum, kennis van toetsing en kennis van het

werkt. En toch merk ik dat ik teleurgesteld

leren van leerlingen. Daarnaast zien zij de

ben. Ik had van deze studenten verwacht

doelen en overtuigingen van de docent als

dat ze met zelfgemaakte, originele werk-

een vijfde component van PCK. PCK kan

vormen zouden komen. Maar kan ik dat

echter ook duiden op de vakdidactische

van hen verwachten? Het zet me aan het

bekwaamheid die docenten laten zien in

denken en de vraagt rijst: hoe kunnen wij

hun lessen. Onderzoekers zoals Gess-

als lerarenopleiders onze studenten het

Newsome (2015) gaan ervan uit dat de

best begeleiden in hun vakdidactische

vakdidactische kennis van een docent

ontwikkeling? Ik besloot het te vragen aan

zijn/haar gedrag in de klas weliswaar

derdejaars studenten van de lerarenoplei-

stuurt, maar zien ook dat dit gedrag ver-

ding aardrijkskunde van Fontys in Tilburg.

vormt door de doelen en overtuigingen

concept

Pedagogical

Content

van de docent en de context waarin deze

Omdat in de interviews met studenten het begrip vakdidactiek wordt gebruikt, worden in dit artikel zowel de
termen vakdidactiek als PCK gebruikt.

1
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lesgeeft. Het contrast tussen de vakdidac-

handelen naar een focus op het leren van

tische kennis die mijn studenten in deze

leerlingen. Dit wekt de indruk dat PCK-

cursus paraat hadden en de praktijkvoor-

ontwikkeling niet zozeer gaat over het uit-

beelden die zij meenamen, illustreert dit.

breiden van een arsenaal aan didactische
strategieën, maar meer lijkt op een proces

Ontwikkeling van PCK

van perspectiefwisseling.

Uit onderzoek (Tuithof, 2017 en Van

Vervolgens is het interessant om te weten

Veen, 2006) blijkt dat de ontwikkeling van

hoe lerarenopleiders hun studenten in die

PCK bij docenten meerdere jaren in beslag

PCK-ontwikkeling het best kunnen onder-

neemt en zich nog verder ontwikkelt ná

steunen. Van Driel en Berry (2010) noe-

het afronden van de lerarenopleiding. Ful-

men gedegen vakinhoudelijke kennis én

ler en Brown (1975 in: Leeferink, 2016)

ruime leservaring als twee belangrijke

onderscheiden drie fasen in het leerpro-

voorwaarden voor PCK-ontwikkeling. Aan

ces van aanstaande leraren: een eerste

die voorwaarden wordt in hbo-bachelor le-

fase van “survival concerns”, gericht op

rarenopleidingen gewerkt door het aan-

het overleven voor de klas. Een tweede

bieden van zowel vakinhoudelijke cursus-

fase van “teaching concerns” gericht op

sen als werkplekleren. Evens, Elen en De-

het uitvoeren van onderwijstaken. En de

paepe (2015) brengen daar in hun review

laatste fase, die soms pas wordt bereikt na

nog een nuancering op aan. Zij vergeleken

het afronden van de opleiding, is gericht

de opbrengsten van 85 interventiestudies.

op “student concerns”, ofwel het leren van

De studies betroffen interventies op ver-

leerlingen. Ook Loughran, Berry en Mul-

schillende onderwijsniveaus en werden

hall (2012) vermelden dat leraren-in-oplei-

uitgevoerd bij verschillende schoolvak-

ding een sterke focus hebben op hun ei-

ken, waarbij de bètavakken in de meerder-

gen handelen als leraar en in mindere

heid waren. Hun analyse leidde tot zes fac-

mate zicht hebben op het leren van leer-

toren die PCK-ontwikkeling kunnen stimu-

lingen. Beide bronnen geven kortom aan

leren (Tabel1).

dat

leraren-in-opleiding

een

transitie

doormaken van gericht zijn op hun eigen
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Tabel 1.
Factoren die PCK-ontwikkeling kunnen stimuleren (Evens, et al., 2015)

Factoren die PCK-ontwikkeling kunnen stimuleren
Ervaring met lesgeven
Vakkennis
Vakdidactische cursussen
Eigen ervaringen als student en leerling
Samenwerking met collega’s
Reflectie op de gegeven lessen

De factoren uit Tabel 1 hebben deels hun

eindexamen in het schoolvak aardrijks-

wortels in de lerarenopleiding zelf (vak-

kunde geen vereiste. En omdat we weten

kennis, vakdidactische cursussen en erva-

dat gedegen vakinhoudelijke kennis een

ringen als student) en deels op de werk-

belangrijke voorwaarde is voor PCK-ont-

plek (ervaring met lesgeven, samenwer-

wikkeling (Van Driel & Berry, 2010), is het

ken met collega’s, reflectie op gegeven

niet vanzelfsprekend dat de resultaten

lessen). Onderzoek van Capraro, Capraro,

van bijvoorbeeld de review van Evens et al.

Parker, Kulm en Raulerson uit 2005 laat

(2015) ook van toepassing zijn op hbo-ba-

zien dat het niet zozeer de lengte is van

chelorstudenten.

het werkplekleren is die het verschil

Het doel van dit onderzoek is inzicht te

maakt in de ontwikkeling van de student,

verkrijgen in factoren die de PCK-ontwik-

maar vooral de kwaliteit ervan.

keling van hbo-bachelorstudenten beïn-

Kortom, er is al een en ander bekend over

vloeden. Het onderzoek heeft een explo-

PCK-ontwikkeling van docenten-in-oplei-

ratief karakter, waarin het perspectief van

ding en welke factoren die ontwikkeling

de studenten centraal staat. De onder-

stimuleren. Een tekortkoming van deze

zoeksvraag luidt: Hoe denken hbo-bache-

onderzoeken is echter dat veruit het

lor studenten aan de lerarenopleiding

grootste deel is uitgevoerd bij studenten

aardrijkskunde over de functie van vakdi-

van universitaire lerarenopleidingen. Hbo-

dactiek in hun opleiding en de ontwikke-

bachelor studenten hebben, in tegenstel-

ling van hun eigen vakdidactische kennis?

ling tot studenten aan universitaire lerarenopleidingen, geen vakinhoudelijke studie afgerond. Sterker nog, om te starten
met de lerarenopleiding aardrijkskunde is
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Onderzoeksmethode

Op welke wijze hebben jullie aan vakdidactiek gewerkt tijdens je studie?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beant-

Welke verbeterpunten zie je ten aan-

woorden zijn groepsinterviews afgeno-

zien van die werkwijze?

men met studenten aan de hbo-bachelor

De interviews namen tussen 22 en 45 mi-

lerarenopleiding aardrijkskunde van Fon-

nuten in beslag en zijn als audiobestand

tys in Tilburg. Omdat het om een kleine

opgenomen. Vervolgens zijn de interviews

groep (12) studenten van een specifieke

getranscribeerd en geanalyseerd. Voor de

lerarenopleiding gaat, is ervoor gekozen

analyse van de transcripties is gebruik ge-

om het onderzoek te presenteren als een

maakt van een open codering (Corbin &

casestudy.

Strauss, 2008). Hiervoor is gekozen, omdat deze manier van coderen het best aan-

Beschrijving van de casus

sluit bij het exploratieve karakter van het

In deze casestudy hebben 12 derdejaars

onderzoek en de onderzoeker zich niet

studenten in groepen van 2 à 3 studenten

wilde laten leiden door reeds bestaande

gereflecteerd op hun vakdidactische ont-

indelingen.

wikkeling. De studenten hebben zich vrijwillig aangemeld en vertegenwoordigen

Tijdens een bijeenkomst van het lectoraat

het grootste deel van het cohort dat uit

didactiek van de gammavakken (Fontys)

slechts 16 studenten bestaat. De groep

zijn de transcripties van de interviews

van 8 mannelijke en 4 vrouwelijke studen-

door vijf vakdidactici (van de vakken ge-

ten waren gemiddeld 21 jaar oud. De

schiedenis,

groepsinterviews zijn in maart 2019 afge-

wing en maatschappijleer) en de auteur

nomen. De derdejaarsstudenten hadden

gelezen en geanalyseerd. Die analyse

op dat moment alle vakdidactische cur-

heeft in drie ronden plaatsgevonden. In de

sussen en drie stageperiodes doorlopen,

eerste ronde heeft elke lerarenopleider de

maar waren nog niet begonnen aan hun

transcriptie van een van de interviews aan-

afstudeerfase (zie Bijlage A voor een over-

dachtig gelezen en daarbij aangemerkt

zicht van het vakdidactisch curriculum).

wat hem/haar opviel in de antwoorden

economie,

levensbeschou-

van studenten (figuur 1).
Dataverzameling en analyse
In de interviews hebben studenten gesproken over drie vragen, die gebaseerd zijn
op een onderzoek naar de onderzoekende
houding van studenten (Oostdijk et al.,
2018).
Wat versta je onder vakdidactiek?
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Figuur 1.

categorieën samengesteld die elk in ten-

Voorbeeld van de aantekeningen van een

minste twee interviews terugkwamen.

van de lerarenopleiders

Voor twee categorieën (werkdruk en de
moeilijkheidsgraad van de vakdidactiekcursussen) is besloten om deze niet verder mee te nemen in de data-analyse, omdat deze geen bijdrage leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Deze ronde leverde het coderingsschema
van Tabel 2 op. Tenslotte zijn in een derde
ronde de transcripties volgens dit coderingsschema gecodeerd en zijn bij elke ca-

In de tweede ronde zijn overeenkomsten
en verschillen in de interviews besproken

tegorie quotes van studenten uit verschillende groepen verzameld.

en is een lijst van elf terugkerende
Tabel 2. Codeerschema
Categorie

Beschrijving

Categorie 1

Onderdelen vakdidactiek

Categorie 2

Strategieën om vakdidactiek te leren

Categorie 3

Theorie en literatuur

Categorie 4

Vakdidactische ontwikkeling in de tijd

Categorie 5

Werkplekbegeleiding

Categorie 6

Lerarenopleiders

Categorie 7

Koppeling vakdidactiek en werkplekleren

Resultaten

B is een overzicht opgenomen van de categorieën en de quotes van studenten die

Open codering van de groepsinterviews

daarbij aansluiten. In dit hoofdstuk zullen

leverde zeven categorieën op die in ten-

de resultaten per categorie worden be-

minste twee interviews aan bod kwamen.

sproken.

Doordat de categorieën volgen uit hetgeen de studenten vertelden, zijn deze

Categorie 1: onderdelen vakdidactiek

ongelijksoortig van aard. Ze hebben zowel

In drie van de vijf studentengroepen wordt

betrekking op de functie van vakdidactiek

vakdidactiek gezien als een arsenaal aan

in het algemeen, vakdidactische cursus-

werk- en toetsvormen: “Gewoon in je les-

sen als het leren op de werkplek. In bijlage

praktijk hoe jij je stof overbrengt,

Dimensies – nr. 2 (oktober 2020)

Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

27

welke werkvormen je gebruikt en waarom

heb ik niet echt het gevoel dat het nuttig

kies je voor die werkvormen. En de toets

is. Maar als dan die koppeling naar het af-

die je daarbij maakt”. Een andere student

studeren wordt gelegd, misschien dan het

zegt: “De manieren om op een zo leuke en

dan wel wat nuttiger is. Want dat gevoel

efficiënt mogelijke manier je vakinhoud

heb ik nou niet echt.” en “Sommige theo-

over te dragen aan anderen”. Het formu-

rieën daar heb je wel wat aan, maar de

leren van les- en/of leerdoelen wordt niet

meeste zijn gewoon weggezakt”. Twee stu-

genoemd.

dentengroepen geven daarentegen wel
aan ‘theorie’ te gebruiken wanneer ze

Categorie 2: strategieën om vakdidac-

deze direct kunnen toepassen in de prak-

tiek te leren

tijk, zoals bij het opstellen van toetsen:

In alle vijf groepen geven studenten blijk

“Als ik dan zo’n toets ga voorbereiden dan

van een praktische instelling. Net als bij

pak ik de literatuur er weer bij. Nou niet

een ambacht ontwikkelen zij vakdidacti-

meer, maar de eerste paar keer dat je zo’n

sche kennis door het vaak te doen en een

toets maakt wel.”

instrumentarium op te bouwen. Uitspraken als “Je perfectioneert het en je breidt

Categorie 4: vakdidactische ontwikke-

het steeds meer uit. Want je bent toch elke

ling in de tijd

week meerdere lessen aan het maken en

Vier van de vijf groepen derdejaars stu-

het uitvoeren, dus je loopt altijd tegen din-

denten zien in retrospectief het nut van de

gen aan” en “de opleiding is een soort van

vakdidactische cursussen die zij tijdens

riem. In drie jaar tijd krijg je allemaal in-

hun opleiding hebben gevolgd. Sommige

strumenten mee die je kan gebruiken” il-

studenten spijt het zelfs dat ze in eerdere

lustreren dit. Daarbij geven studenten aan

jaren niet wat beter hebben opgelet. Zij

te leren van het reflecteren op de lesprak-

geven aan: “Pas als het lesgeven er hele-

tijk: “het doen van lessen en het daarna…

maal in zit, je zit in je ritme, dan ga je er

[..] het echt herkauwen van wat ging er

pas over nadenken. En heb je meer zoiets

goed en wat ging er fout en wat kan er

van oh ik wil meer verdieping daarover

anders”.

hebben.” en “Ik denk dat ik nu meer snap
dat ik het echt nodig heb dan in het eerste

Categorie 3: theorie en literatuur

jaar. Ja, duidelijk meer. Ik zie nu veel

Voor drie van de vijf groepen hbo-bache-

meer het nut ervan in.”. Ook geven zij aan

lor studenten voegt het lezen van weten-

in hun eerste studiejaar op de werkplek

schappelijke literatuur of het bestuderen

nog niet aan vakdidactiek toe te komen:

van vakdidactische theorieën naar eigen

“In het eerste jaar van mijn stage was ik

zeggen weinig toe aan hun vakdidactische

in elk geval niet veel bezig met vakdidac-

ontwikkeling. Zij zeggen daarover: “Nu

tiek. Dan ben je meer bezig met
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hoe kan ik een beetje normaal voor de klas

les praten over jullie ervaringen op de

staan.”.

middelbare school. Dat is zo fijn om te horen, dat is zo waardevol”. En het overne-

Categorie 5: werkplekbegeleiding

men van concrete werkvormen: “Ik vind

De kwaliteit van de werkplekbegeleiding is

het ook fijn als jullie in je lessen werkvor-

volgens vier van de vijf groepen studenten

men doen. Dan denk ik, oh dit kan ik ge-

erg wisselend. “Het verschilt heel erg wat

bruiken.”.

voor een werkplekbegeleider je krijgt. [..]
Dat is de doorslaggevende factor in jouw

Categorie 7: koppeling vakdidactiek aan

groei qua stage. Als jij een slechte werk-

werkplekleren

plekbegeleider hebt, dan heb je ook een

Tenslotte benoemen drie van de vijf stu-

slechtere stage en een slechtere groei”. Uit

dentengroepen dat zij het nuttig zouden

de antwoorden blijkt dat studenten ver-

vinden wanneer de vakdidactische cursus-

schillende beelden hebben bij een ‘goede’

sen meer zouden aansluiten bij het werk-

begeleiding. Sommige studenten vinden

plekleren, maar dat dit organisatorisch

het prettig om vooral vrij gelaten te wor-

vaak lastig is: “Het zorgt ervoor dat je de

den: “maar die liet mij heel erg vrij, dus ik

theorie in de praktijk brengt eigenlijk. Al-

mocht gewoon doen waar ik zin in had. Ik

leen is er niet altijd de mogelijkheid toe.”.

vind dat heel fijn.”. Waar andere studenten

Hier lijkt een discrepantie te zijn tussen

juist een intensieve begeleiding waarde-

hetgeen de lerarenopleiding belangrijk

ren: “Kijk nu zit je voor een vierdejaars-

vindt en datgene wat de stageschool van

stage te zoeken. En dan kijk je, hé wie had

studenten in de praktijk vraagt. Soms is

een chille werkplekbegeleider. Chill als in

dat een welkome aanvulling: “Ik merk ook

juist fijn he, juist heel intensief.”. Voor alle

dat dingen die je hebt gehad, die doen ze

studenten geldt dat zij opereren al naar

op m’n stageschool nog niet. […] Maar

gelang de wensen van de werkplekbege-

daar zijn ze dan wel positief over.”. Maar

leider: “want je werkplekbegeleider moet

het kan ook leiden tot frustratie bij stu-

je lessen goed vinden uiteindelijk”.

denten: “Je krijgt veel handvatten hier.
[…] Maar je kunt ze niet concreet gebrui-

Categorie 6: lerarenopleiders

ken tijdens je lessen op stage, Dat is ge-

Modelling ofwel een goed voorbeeld van

woon niet mogelijk. Het kan wel, maar het

een lerarenopleider draagt volgens twee

duurt gewoon heel erg lang. Dat is wel

groepen studenten bij aan de ontwikke-

zonde.”.

ling van vakdidactische kennis. Al lijkt dit
gelimiteerd tot het bespreken van eigen
ervaringen van lerarenopleiders: “Wat ik
heel fijn vind […] is dat jullie bijna iedere
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Conclusie en discussie

Vakdidactiek is een ambacht, waarbij
oefening en reflectie belangrijk zijn

Een gemis in reeds gepubliceerd onder-

Pas in het derde jaar wordt het nut van

zoek over PCK-ontwikkeling is dat hbo-ba-

vakdidactiek duidelijk

chelorstudenten daarin nauwelijks verte-

Goede stagebegeleiding is onontbeer-

genwoordigd zijn. Deze verkennende ca-

lijk

sestudy had tot doel inzicht te verschaffen

Lerarenopleiders hebben een voor-

in de PCK-ontwikkeling van hbo-bachelor

beeldrol

studenten. Uit groepsinterviews met 12

Koppeling van vakdidactiek aan werk-

hbo-bachelor studenten aardrijkskunde

plekleren is nuttig, maar organisato-

van Fontys lerarenopleiding in Tilburg

risch vaak lastig.

blijkt hoe zij denken over de functie van
vakdidactiek en de ontwikkeling van hun

Wanneer we de resultaten uit deze studie

eigen vakdidactische kennis.

vergelijken met de review van Evens et al.

Zij noemen daarin het volgende:

(2015), zien we dat haar onderzoeksresul-

Vakdidactiek wordt gezien als een ar-

taten redelijk overeen met de resultaten

senaal aan werk- en toetsvormen

van dit onderzoek (Tabel 3).

Theorie is alleen nuttig als je het kunt
toepassen in de praktijk
Tabel 3.
Vergelijking factoren die PCK-ontwikkeling stimuleren
Evens (2015)

Deze studie

Ervaring met lesgeven

Lesgeven op de werkplek

Vakkennis
Vakdidactische cursussen

Cursussen vakdidactiek

Eigen ervaringen als student en leer- Modelling door lerarenopleiders
ling
Samenwerking met collega’s

Goede werkplekbegeleiding

Reflectie op de gegeven lessen

Nabespreken gegeven lessen

Ook de hbo-bachelor studenten uit deze

bijdragen aan hun PCK-ontwikkeling. Bo-

casestudy noemen het geven van lessen,

vendien geven ook deze studenten aan

de werkplekbegeleider en evaluatie van

veel te leren van vakdidactische cursus-

gegeven lessen belangrijke factoren die

sen, al wordt daarin wel meerdere keren
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benoemd dat ze het bestuderen van lite-

vakdidactische cursussen op de werkplek

ratuur niet zo waardevol vinden. Samen-

door studenten als organisatorisch lastig

werken met collega’s wordt door studen-

wordt ervaren. Zij voelen zich afhankelijk

ten niet genoemd, maar ze geven wel aan

van hun werkplekbegeleider en voeren uit

veel te kunnen leren van een werkplekbe-

waar hij/zij de voorkeur aan geeft. Meer

geleider die ook gezien kan worden als

onderzoek naar de invloed van de werk-

een (meer ervaren) collega. Het modelling

plekbegeleider op PCK-ontwikkeling van

dat genoemd wordt door studenten zou in

studenten is dan ook gewenst.

de lijst van Evens (2015) passen onder de

Het ontwikkelingsproces van leraren zoals

eigen ervaringen als student en leerling.

dat wordt beschreven door Fuller en

Het gaat volgens deze groep studenten

Brown (1975 in: Leeferink, 2016) komt

niet zozeer om voorbeeldgedrag van do-

sterk terug in de antwoorden van de stu-

centen, maar om voorbeelden van werk-

denten uit deze Tilburgse casestudy. Zij

vormen en het delen van eigen ervaringen

geven aan in de laatste jaren van hun stu-

over wat wél of juist helemaal niet werkt.

die behoefte te krijgen aan vakdidactische

Opmerkelijk is dat vakinhoudelijke kennis

verdieping. Dit pleit voor het programme-

niet genoemd wordt door studenten. In

ren van verdiepende vakdidactische cur-

PCK-onderzoek wordt vakkennis vaak los-

sussen aan het eind van het derde en waar

gekoppeld van vakdidactische kennis en

mogelijk in het vierde jaar van de oplei-

apart onderzocht (bijvoorbeeld in de stu-

ding.

die van Evens, Elen en Depaepe (2017).).
Ook het curriculum van de Fontys leraren-

Betrouwbaarheid van het onderzoek

opleiding bestaat uit gescheiden vakdi-

Deze casestudy bevat de perspectieven

dactische en vakinhoudelijke cursussen.

van 12 studenten aardrijkskunde van Fon-

Het kan zijn dat studenten hierdoor in hun

tys Lerarenopleiding Tilburg. Ondanks dat

antwoorden niet automatisch denken aan

dit het grootste deel van de derdejaars

vakinhoudelijke kennis wanneer het gaat

studenten is, blijft het een beperkte groep

om vakdidactiek.

en zijn de studenten allen opgeleid bij de-

Verder is opvallend dat studenten aan-

zelfde lerarenopleiding. Lerarenopleidin-

zienlijke variaties opmerken in de kwali-

gen in Nederland kennen weliswaar een

teit van de werkplekbegeleiding. Counsell

gezamenlijke kennisbasis, maar er be-

(2012) en Roberts (2010) merkten eerder

staan onderling flinke verschillen. Zowel

al op dat in de nabespreking van gegeven

in het aanbod van vakdidactische cursus-

lessen op de werkplek de nadruk vaak ligt

sen als de programmering van cursussen

op organisatorische zaken en klassenma-

in de jaren van de opleiding. Ook in de be-

nagement. Mogelijk speelt daarbij een rol

geleidingsstructuur van studenten op de

dat het uitvoeren van opdrachten uit

werkplek
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uitspraken te doen over de generaliseer-

op het aangeboden curriculum en

baarheid van deze onderzoeksresultaten

helpt studenten inzicht te krijgen in

zou het daarom interessant zijn om deze

hun eigen ontwikkeling als leraar;

onderzoeksresultaten voor te leggen aan

Zorg voor een gevarieerd team van le-

lerarenopleiders van andere instituten.

rarenopleiders, zo krijgen studenten

Ten aanzien van de betrouwbaarheid

veel verschillende praktijkvoorbeelden

moet opgemerkt worden dat in deze ver-

te zien;

kennende studie geen gebruik is gemaakt

Investeer in vakdidactische cursussen

van Fleiss’ of Cohen’s Kappa om de inter-

in de laatste jaren van de lerarenoplei-

beoordelaarsbetrouwbaarheid uit te druk-

ding, studenten lijken het dan beter te

ken. De codering van de ruwe data is

kunnen toepassen;

slechts door de onderzoeker uitgevoerd.

Verbind vakdidactische cursussen aan

Daarnaast is het feit dat de geïnterviewde

werkplekleren, door middel van vakdi-

studenten allen cursussen volgen van de

dactische netwerken of andere samen-

onderzoeker mogelijk van invloed op de

werkingsvormen met scholen.

betrouwbaarheid van dit onderzoek. Ondanks dat er sprake was van een veilige en

De scope van deze casestudy is echter te

open sfeer tijdens de interviews, kunnen

beperkt om uitsluitsel te geven over de

sociaal wenselijke antwoorden niet wor-

manier waarop lerarenopleidingen hun

den uitgesloten. Wel is getracht dit zoveel

vakdidactisch curriculum het best kunnen

mogelijk te beperken, doordat studenten

inrichten. Om daar uitspraken over te kun-

voor hun beoordeling op het moment van

nen doen, is een grotere onderzoeksopzet

de interviews niet afhankelijk waren van

in voorbereiding. Hierin zal de invloed van

de onderzoeker.

de lerarenopleiding en de werkplekbegeleider op de ontwikkeling van vakdidacti-

Aanbevelingen

sche kennis van studenten onderzocht
worden.

Deze casestudy geeft een eerste inkijk in
hoe twaalf derdejaars studenten van Fon-
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Bijlage A.
Vakdidactisch curriculum bachelor lerarenopleiding aardrijkskunde
(Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

Het schoolvak aardrijkskunde (2EC)

Inhoud van het schoolvak

Geografisch onderzoek (2EC)

Hoe voer ik geografisch onderzoek
uit?

Geo-informatie (4EC)

en concretiseren 1 Structureren en concretiseren van

(2EC)

lesinhouden

Toetsing (2EC)

Toetsvormen en beoordeling

Structureren

en concretiseren 2 Werkvormen

(2EC)
Mens & Maatschappij (3EC)

Vakoverstijgend werken met studenten geschiedenis

Stage hoofdfase I

Structureren

GIS en kaartvaardigheden

Stage

stage

Inhoud

Oriënterende

Cursus

Ontwikkelen van lesmateriaal (2EC)

Lessenreeks ontwikkelen

Duurzaamheid en morele dilemma’s Ontwikkelen van lessen rondom
(4EC)

morele dilemma’s

Vakdidactisch Ontwerp (14EC)

Ontwerponderzoek
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(4EC)

Afstudeer- Stage hoofdfase II

Didactiek van de fysische geografie Veldwerk en practica

35

Bijlage B.
Uitspraken van studenten per categorie
Deze bijlage is apart te downloaden via
https://dimensies.nu/wp-content/uploads/2020/10/nr2-artikel2-def-bijlageB.pdf
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Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool.
Inspirerende didactische aanpakken uit
internationaal onderzoek
In het primair onderwijs worden aardrijkskunde en geschiedenis gegeven in het kader van de kerndoelen die zijn gericht op “orientatie op jezelf en de wereld”. Doel
van aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs is het aanbrengen van historisch en
geografisch besef dat bestaat uit historische en geografische kennis, historische en
geografische vaardigheden en historische en geografische interesse. Hóe je kennis,
vaardigheden en interesse overbrengt in het primair onderwijs - specifiek voor aardrijkskunde en geschiedenis - onderzochten we door middel van een internationaal
georiënteerde review. We laten vijf didactische aanpakken zien die succesvol kunnen
zijn in het primair onderwijs: omgevingsonderwijs, leren door doen, begeleid onderzoekend leren, taalgericht vakonderwijs en de inzet van vakspecifieke leermiddelen
en geven concrete voorbeelden van hoe deze didactische aanpakken kunnen worden
ingezet in het primair, maar wellicht ook voortgezet onderwijs.
Kernwoorden: primair onderwijs, review, historische besef, geografisch besef
Carla van Boxtel (hoogleraar Vakdidactiek geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)
Tine Béneker (hoogleraar Geography & Education, Universiteit Utrecht)
Tessa de Leur (lerarenopleider geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam)
Anna Smits (docent Sociale Geografie, Universiteit Utrecht)
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Inleiding

Inspectie en peilingsonderzoeken laten

Basisscholen hebben als taak om leer-

zien dat de tijdsbesteding voor aardrijks-

lingen breed te ontwikkelen. Dit betekent

kunde en geschiedenis terugloopt en dat

onder andere dat leerlingen zich een

slechts 20% van de scholen aan kwaliteits-

beeld vormen van de wereld dichtbij en

zorg doet gericht op de wereldoriënte-

verder weg, zich leren oriënteren in de tijd

rende vakken. Scholen evalueren nauwe-

en relaties leren leggen tussen gebieden

lijks de kwaliteit van hun aardrijkskunde-

en tussen verleden, heden en toekomst.

en geschiedenisonderwijs en werken niet

Deze doelen worden vaak samengevat

doelgericht en planmatig aan verbeterin-

met de termen geografisch en historisch

gen (Inspectie van het Onderwijs, 2015;

besef (Béneker et al., 2020). Voor dit besef

Notté et al., 2010; Wagenaar et al., 2010).

is op de eerste plaats geografische en his-

Zowel in Nederland als daarbuiten laten

torische kennis nodig van gebieden en

peilingsonderzoeken bovendien zien dat

landschappen, maatschappelijke vraag-

de resultaten van leerlingen onvoldoende

stukken, historische ontwikkelingen en

zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2015;

aanduidingen van tijd en tijdindelingen.

NAEP, 2020; Notté et al., 2010; Ofsted,

Daarnaast zijn vaardigheden belangrijk,

2011a; 2011b; Vlaamse Overheid, 2011;

zoals het leren denken in oorzaken en ge-

Wagenaar et al., 2010). En hoewel aard-

volgen, vanuit verschillende perspectie-

rijkskunde en geschiedenis belangrijk zijn

ven, overeenkomsten en verschillen en as-

voor taalvaardigheid en burgerschapsvor-

pecten van verandering en continuïteit. Bij

ming, maken scholen nauwelijks verbin-

deze vaardigheden wordt ook vaak ge-

dingen tussen deze vakgebieden (Inspec-

sproken van geografisch of historisch

tie van het Onderwijs, 2015).

denken. Tot slot is ook de ontwikkeling

Om goed aardrijkskunde- en geschiede-

van geografische en historische interesse

nisonderwijs te realiseren is in elk geval

belangrijk; interesse in aardrijkskunde en

een goede didactiek nodig. Maar welke di-

geschiedenis, verwondering over en waar-

dactische aanpakken zijn dan effectief?

dering voor de diversiteit op aarde (men-

Wat zegt onderzoek hierover?

selijk en natuurlijk) en aspecten van erf-

In dit artikel bespreken we de volgende

goed. Scholen geven op hun eigen manier

vraag: Wat zijn volgens de onderzoekslite-

invulling aan deze opdracht via de school-

ratuur krachtige aanpakken voor het on-

vakken aardrijkskunde en geschiedenis of

derwijzen van geografische en historische

met vakoverstijgende thema’s.

kennis en vaardigheden op de basis-

Het verzorgen van voldoende en kwalita-

school?

tief goed aardrijkskunde- en geschiede-

We onderzochten deze vraag door middel

nisonderwijs op de basisschool staat he-

van een literatuurstudie gericht op aard-

laas

rijkskunde en geschiedenis in het

onder

druk.

Rapporten
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basisonderwijs. De bevindingen zijn ech-

kunde worden beschreven. Het gaat om

ter ook relevant voor de onderbouw van

omgevingsonderwijs, leren door doen, be-

het voortgezet onderwijs en voor andere

geleid onderzoekend leren en taalgericht

mens- en maatschappijvakken, zoals na-

vakonderwijs. Daarnaast vonden we stu-

tuuronderwijs,

en

dies waarin gekeken is naar het gebruik

economie. In het voortgezet onderwijs en

van leermiddelen die specifiek zijn voor

de andere mens- en maatschappijvakken

aardrijkskunde en geschiedenis, zoals

worden namelijk vergelijkbare doelen en

tijdbalken en kaarten.

didactische aanpakken gehanteerd.

We moeten opmerken dat het bij de ge-

levensbeschouwing

vonden empirische studies doorgaans om
Review onderzoeksliteratuur

exploratieve en kleinschalig studies gaat.

We voerden de literatuurstudie uit ter

Er zijn in Nederland en andere landen nau-

voorbereiding op het peilingsonderzoek

welijks (grootschalige) interventiestudies

Mens en Maatschappij dat voor 2022 is

uitgevoerd waarin effecten van een speci-

gepland (Béneker et al., 2020). De litera-

fieke didactiek met valide en betrouwbare

tuurstudie richtte zich op het identificeren

instrumenten worden gemeten. Voor som-

van factoren die van invloed zijn op leer-

mige didactische aanpakken is dus meer

uitkomsten voor aardrijkskunde en ge-

empirische evidentie dan voor andere en

schiedenis. De didactische aanpak is een

dit verschilt weer voor geschiedenis en

van de factoren waar de studie zich op

aardrijkskunde.

richtte. We beperken ons hier tot empiri-

We bespreken de in de tabel genoemde di-

sche studies naar didactische aanpakken.

dactische aanpakken aan de hand van en-

We zochten naar publicaties die in de pe-

kele voorbeelden. Bij de selectie van deze

riode 2010-2020 verschenen in peer-re-

voorbeelden hebben we gelet op vol-

viewed wetenschappelijke tijdschriften en

doende aansluitingsmogelijkheden bij het

vaktijdschriften, zoals Primary Geograp-

Nederlandse curriculum en aandacht voor

her en Teaching History. Uit onze litera-

enerzijds aardrijkskunde en anderzijds

tuurstudie kwam duidelijk naar voren dat

geschiedenis. We hebben ook studies ge-

er internationaal nog weinig onderzoek is

kozen die zich richten op geografische en

gedaan naar het leren en onderwijzen van

historische vaardigheden, omdat vaardig-

aardrijkskunde en geschiedenis in het pri-

heden in het vernieuwde curriculum waar-

mair onderwijs. We vonden voor geschie-

schijnlijk meer aandacht zullen krijgen en

denis 26 empirische studies en voor aard-

omdat ze belangrijk zijn voor de ontwik-

rijkskunde 21. Tabel 1 bevat de didactie-

keling van geografisch en historisch be-

ken die in de vakdidactische onderzoeks-

sef.

literatuur voor geschiedenis en aardrijks-
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Tabel 1. Didactische aanpakken en leermiddelen die bestudeerd zijn in de onderzoeksliteratuur over aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs op de basisschool.
Didactische aanpak

Beschrijving didactische aanpak

Besproken voorbeeld

Omgevingsonderwijs

Leerkrachten laten leerlingen leren in

Voorbeeld 1: Waarom zoemt

en over de directe omgeving van de

en bromt alles om ons heen?

school. Bijvoorbeeld in het landschap

(Karvánková

of in culturele instellingen zoals mu-

2018)

&

Popjaková,

sea, natuurcentra, archieven en bibliotheken.
Leren door doen

Leerkrachten laten leerlingen actief

Voorbeeld 2: De ‘FingerTrips’

de leerstof verwerken door te spelen

benadering: excursie op een

(bv. een rollenspel spelen), iets uit te

3D geprojecteerde kaart (Pa-

proberen, iets te maken (zoals een

laigeorgiou et al., 2018)

tijdbalk, kaart, een tentoonstelling

Voorbeeld 3: Onderbelichte

inrichten, een verhaal schrijven), er-

historische verhalen vertellen

gens mee te experimenteren, iets te

met Journey Boxes (Alarcon

demonstreren of door te herdenken

et al., 2015)

en te vieren.
Begeleid

onderzoe-

kend leren

Leerkrachten laten leerlingen vanuit

Voorbeeld 3: Onderbelichte

(gecreëerde) verwondering en onder-

historische verhalen vertellen

steund door expliciete instructie,

met Journey Boxes (Alarcon

stappenplannen en feedback, infor-

et al., 2015)

matie

uit

teksten,

afbeeldingen,

voorwerpen, metingen, observaties
en/of interviews halen, de bevindingen ordenen en communiceren en
daarop reflecteren.
Taalgericht vakonder-

Leerkrachten koppelen het onderwij-

Voorbeeld 4 Lezen en schrij-

wijs

zen over aardrijkskunde en geschie-

ven over historische kwesties

denis aan taaldoelen (lees-, spreek-

(Wissinger et al., 2018)

en / of schrijfvaardigheid); ze bieden

Voorbeeld 5 Met lezen en

een rijke context, veel interactiemo-

schrijven de ‘place identity’

gelijkheden en taalsteun.

van kinderen ontdekken
(Charlton et al., 2014)

Inzet leermiddelen

Leerkrachten zetten leermiddelen in

Voorbeeld 6 – Denken in ver-

die specifiek het leren van aardrijks-

andering en continuïteit be-

kunde en geschiedenis ondersteu-

vorderen met een tijdbalkop-

nen, zoals tijdbalken, kaarten, een

dracht (Vella, 2011)

globe, de atlas, beeldmateriaal, voorwerpen en verhalen.
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We bespreken bij elk voorbeeld de leer-

geografische en historische kennis, vaar-

doelen, de bevindingen en de bruikbaar-

digheden en interesse. Het onderzoek dat

heid voor het Nederlandse onderwijs. Bij

er is, betreft doorgaans kleinschalige stu-

de leerdoelen gaan we uit van doelen die

dies. Er is enig bewijs voor de bijdrage aan

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van

kennis (o.a. Efstathiour et al., 2018; Dela-

geografisch en historisch besef (zie Bij-

hunty

lage 1). Aangezien er weinig grootschalig

(o.a. Karvánková & Popjaková, 2018) en

onderzoek is gedaan, is slechts bij één van

attitudedoelen, zoals zich inzetten en ver-

de voorbeelden (Voorbeeld 4) stevige evi-

antwoordelijk voelen voor de eigen omge-

dentie voor de effectiviteit. Bij de andere

ving (o.a. Barrat Hakking & Barrat, 2009).

voorbeelden is sprake van kleinschalig on-

In publicaties over omgevingsonderwijs

derzoek, maar zijn er wel duidelijke aan-

wordt gewezen op de belangrijke organi-

wijzingen dat de beschreven aanpak veel

satorische en begeleidende rol van de

potentie heeft.

leerkracht. Omgevingsonderwijs is krach-

In de discussie gaan we op basis van de

tiger als sprake is van een goede planning,

gegeven voorbeelden in op enkele sleutels

inbedding in het curriculum en verbinding

voor krachtige aardrijkskunde- en ge-

met activiteiten in de klas (zie ook Ofsted,

schiedenisdidactiek. Het gaat daarbij om

2011). Het is een hele uitdaging voor leer-

het gericht werken aan vakspecifieke leer-

krachten om goed te begeleiden op ver-

doelen (geografische en historische ken-

schillende aspecten, zoals de aanpak en

nis, vaardigheden en interesse), het acti-

uitvoering van onderzoek, samenwerken

veren van en verbindingen maken met de

en kritisch omgaan met informatie. Daar-

voorkennis en ervaringen van leerlingen

bij komt nog dat leren buiten het klaslo-

en het activeren van leerlingen in combi-

kaal en het werken met instrumenten kan

natie met goed doordachte ondersteu-

leiden tot ongewone (en onverwachte) si-

ning.

tuaties voor leerling en docent. Leerlingen

2020),

onderzoeksvaardigheden

moeten de kans krijgen om ervaring op te
Omgevingsonderwijs

bouwen met onderzoekend leren, inclu-

Omgevingsonderwijs betreft leren buiten

sief geleidelijke afname van sturing door

de muren van het schoollokaal, in de di-

de docent.

recte schoolomgeving. Dit leren kan ook
in samenwerking met instellingen zoals

Voorbeeld 1 – Waarom zoemt en bromt

musea, monumenten, bibliotheken en lo-

alles om ons heen?

kale organisaties georganiseerd worden

Karvánková en Popjaková (2018) deden

(zie ook Adang et al., 2020; Grever & Van

onderzoek naar een vakoverstijgend om-

Boxtel, 2014). Er is weinig bekend over de

gevingsonderwijsproject (aardrijkskunde,

bijdrage van omgevingsonderwijs aan

biologie,
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wiskunde) in Tsjechië, waarin 102 leer-

door dat ze ondertussen aan het rekenen

lingen in de leeftijd van tien tot vijftien

waren. Terug in de klas combineerden ze

jaar de volgende vraag onderzochten:

hun data met hun eigen schaal en werden

‘Waarom zoemt en bromt alles om ons

vervolgens de schalen van verschillende

heen?’ Doelen van het project die bijdra-

groepjes vergeleken. Na een gesprek hier-

gen aan geografisch besef waren inzicht

over werkten de groepjes aan een poster

in de wijze waarop geluid mens en omge-

over effect van geluid op omgeving en het

ving beïnvloedt, het toepassen van eerder

menselijk lichaam en gingen ze aan de

vergaarde kennis in een nieuwe context

slag met strategische geluidskaarten. Ter

(o.a. kennis over de natuurlijke omgeving

afsluiting vond hierover een discussie

en over geografisch veldwerk), kennis ma-

plaats (Karvánková & Popjaková, 2018).

ken met veldwerk met een geluidsmeter

De leeruitkomsten zijn in deze studie niet

en het maken van strategische geluids-

gemeten, maar op basis van observaties

kaarten. Leerlingen doorliepen een volle-

concludeerden de onderzoekers dat leer-

dige onderzoekscyclus.

lingen eerder verworven kennis en vaar-

Het project begon in de klas met prikke-

digheden

lende vragen en een klassendiscussie. De

kaartvaardigheden, het beoordelen van

leerlingen werden gestimuleerd na te den-

bronnen en het stellen van geografische

ken over zaken als het ontstaan van ge-

vragen. Ze verbonden deze ook aan dage-

luid, waarom je donder kunt horen, wat

lijkse verschijnselen, wat een belangrijke

een decibel is en meer. Zo activeerden ze

voorwaarde is voor krachtig aardrijkskun-

hun voorkennis uit de verschillende disci-

deonderwijs (Béneker & Van Gaans, 2018;

plines. In groepjes formuleerden ze een

Steegen, 2018; Roberts, 2017; Catling &

onderzoeksvraag, gingen in gesprek over

Martin, 2011; Pike, 2011; Catling & Willy,

de intensiteit van bepaalde geluiden en

2009;). De onderzoekers observeerden

stelden hier hypothesen over op. Ook oe-

enthousiasme en nieuwsgierigheid onder

fenden ze met een geluidsmeter en cre-

de leerlingen. Verder bleek dat leerlingen

eerden ze zelf een intensiteitsschaal als

heel weinig ervaring hadden met het doen

onderdeel van de planfase. De volgende

van onderzoek en het interpreteren en

fase, het verifiëren van de vooraf ge-

presenteren van resultaten. Ze vroegen

schatte geluidswaardes voor bijvoorbeeld

zich bijvoorbeeld af of de resultaten pas-

het doorspoelen van een toilet, een

ten bij wat er van ze verwacht werd, ze

schreeuw en geluid op straat, werd met

vonden het eng om een hypothese op te

veel enthousiasme en in ontspannen sfeer

stellen en hadden moeite met omgaan

doorlopen. Naast het verzamelen van

met negatieve uitkomsten. Normaal leren

data, verwerkten leerlingen dit ook in een

leerlingen in de klas nauwelijks dat een

spontaan

toepasten,

zoals

spreadsheet. Veel leerlingen hadden niet
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‘fout’ ook een feit (uitkomst) kan zijn (Kar-

volksvergadering in het oude Athene

vánková & Popjaková, 2018).

(Endacott & Pelekanos, 2015) en het op

Deze vorm van (vakoverstijgend) omge-

een kaart met kleuren en symbolen aan-

vingsonderwijs is ook goed mogelijk in

geven welke gevoelens je bij die plek hebt

Nederland. Veldwerk is in Nederland nog

(Potter & Scoffham, 2006).

ondergewaardeerd en eerder uitzonde-

Twee omvangrijkere studies lieten posi-

ring dan regel. Dit voorbeeld laat zien dat

tieve effecten zien op de waardering voor

met omgevingsonderwijs gewerkt kan

erfgoed. Leerlingen die deelnamen aan

worden aan krachtige geografische kennis

het project ‘Adopteer een monument’

(die actief moet worden toegepast) en de

kenden meer betekenis toe aan de 4 mei

ontwikkeling van meer algemene onder-

herdenking dan leerlingen die niet deelna-

zoeksvaardigheden. Het geluidsproject

men (De Groot-Reuvekamp & Wilschut,

vereist enige voorkennis bij leerlingen en

2019). Schep e.a. (2019) vonden in het

is geschikter voor groep 8 of een brugklas

museumproject ‘Jij & de Gouden Eeuw’,

dan voor jongere kinderen.

waarin leerlingen een toneelstukje voorbereiden en uitvoeren, dat leerlingen na

Leren door doen

afloop positief waren over het bewaren

Leerlingen kunnen leren door iets te ma-

van verhalen en voorwerpen uit de zeven-

ken (zoals een kaart, een tekening, een

tiende eeuw.

tentoonstelling, een verhaal), door te spe-

We bespreken hieronder een studie waarin

len (zoals een rollenspel), ergens mee te

leerlingen positieve ervaringen rappor-

experimenteren of door te herdenken of

teerden over een leeractiviteit waarbij ze

te vieren. Deze aanpakken vatten we sa-

op een 3D kaart op reis gingen.

men onder de noemer ‘leren door doen'.
Er wordt hierbij niet alleen een beroep ge-

Voorbeeld 2 - De ‘FingerTrips’ benadering:

daan op cognitieve vaardigheden, maar

excursie op een 3D geprojecteerde kaart

ook op creatieve en expressieve vaardig-

Palaigeorgiou e.a. (2018) ontwierpen een

heden.

eenvoudig te construeren tastbare 3D

Het onderzoek naar effecten van deze

kaart waar leerlingen met hun vingers

aanpak betreft vooral casestudies. Deze

overheen kunnen lopen. De tracering met

studies laten zien dat sprake is van een

hun vingers laat ze afstanden en hoogte-

grote betrokkenheid van leerlingen. Voor-

verschillen ervaren. Het is eenvoudiger

beelden van leeractiviteiten waarbij deze

om van een 3D kaart te leren dan van een

grote betrokkenheid werd gevonden zijn

2D kaart (op papier of scherm), waarbij

het schrijven van een digitaal verhaal op

leerlingen zich die extra dimensie zelf

basis van historische fictie (Kessler et al.,

voor moeten stellen. Zo biedt de voelbare

2016),

kaart

het

naspelen
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referenties. Bovendien kunnen de verschil-

Uit de reacties van leerlingen kwam naar

lende bewegingen die ze maken de leer-

voren dat ze de interface eenvoudig en sti-

lingen helpen de geografische en ruimte-

mulerend vonden en zelf de indruk had-

lijke informatie te coderen en beter te be-

den dat ze sneller, makkelijker en meer

grijpen.

leerden op deze manier. De waardering

In totaal deden 58 leerlingen van acht

van het aanraken met hun vingers werd

Griekse basisscholen in de leeftijd van ne-

vaak benadrukt. Leerlingen vonden dit

gen tot tien jaar mee aan het project. Deze

magisch, leuk en prettig. Ook waren ze

leerlingen speelden met de FingerTrips in

enthousiaster over deze methode dan

groepjes van twee of drie leerlingen. Ieder

over het bestuderen van hun schoolboek.

interactief spel duurde ongeveer 20-25

Ze gaven wel aan dit niet bijzonder inno-

minuten. Daarna vulden de leerlingen een

vatief te vinden en graag een eigen omge-

vragenlijst in over hun bevindingen en de-

ving te willen ontwerpen.

den ze mee aan een kort interview.De

Het gaat hier om een krachtig voorbeeld

voelbare 3D kaart werd gemaakt met een-

van leren door doen, omdat er een sterke

voudige materialen zoals een vezelplaat,

verbinding wordt gemaakt tussen wat

klei, een laptop en een projector. De be-

leerlingen doen of fysiek ervaren en het

nodigde software is toegankelijk volgens

leerdoel, in dit geval een beter beeld van

de onderzoekers. De leerlingen werkten

Europa en inzicht in afstand en hoogtever-

samen in een spelomgeving waarbij ze

schillen. Deze doelen zouden in een nabe-

een schat zochten met behulp van zeven

spreking of afsluitende opdracht bena-

sleutels die ze onderweg konden vinden.

drukt kunnen worden. De onderzoekers

Het pad dat ze moesten volgen met hun

gaan echter niet in op een nabespreking

wijsvinger was in het model gegraveerd.

en ook niet op een voorbereidende activi-

Ze maakten een reis van Corfu naar Italië,

teit waarin de voorkennis van leerlingen

Sicilië, Rome en Venetië. Ze gingen over

wordt geactiveerd.

de Alpen, langs Mont Blanc, reisden door

In Nederland is in het voortgezet onder-

Spanje, Frankrijk, staken de Loire over en

wijs inmiddels ervaring opgedaan met de

bezochten de Eiffeltoren. De Donau in

AR Sandbox (zie Booden, 2017). Voor het

Oostenrijk was de eindbestemming. On-

basisonderwijs zouden dit soort toepas-

derweg gebruikten ze verschillende trans-

singen een interessante meerwaarde kun-

portmiddelen zoals een schip, auto, vlieg-

nen hebben voor aardrijkskunde- en sci-

tuig en trein. Wanneer ze een specifieke

ence onderwijs.

plek bereikten, kregen ze soms extra informatie met geluid of beeld. Tijdens de

Begeleid onderzoekend leren

reis dienden leerlingen zowel op visuele

Onderzoekend leren is een verzamelnaam

als op ‘voelbare’ informatie af te gaan.

voor aanpakken waarbij leerlingen
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leren door informatie uit teksten, afbeel-

voorbeeld van begeleid onderzoekend le-

dingen, voorwerpen, metingen, observa-

ren over geschiedenis. Het voorbeeld dat

ties of interviews te halen, de bevindingen

we daarna bij taalgericht vakonderwijs ge-

te ordenen, deze te communiceren en

ven (voorbeeld 4), past ook bij de didac-

erop te reflecteren. Daarbij wordt gewerkt

tiek van begeleid onderzoekend leren.

vanuit (opgewekte) nieuwsgierigheid of
verwondering. Onderzoekend leren resul-

Figuur 1. Voorbeeld: Journey Box over An-

teert niet per definitie in geografische of

gel Island (Eric Ruiz Bybee, 2015).

historische kennis of vaardigheden. Zo
vonden Waring en Bentley (2012) dat leerlingen die op basis van eigen onderzoek
een social media profielpagina maakten
voor een historische persoon, weliswaar
actief en gemotiveerd aan de slag waren,
maar niet kritisch omgingen met informatiebronnen. Historisch denken was nauwelijks aan de orde. In het onderzoek van
Weiss en Gohrbandt (2018) maakten leerlingen kennis met sociaal-geografische
methoden van onderzoek en verzamelden
vervolgens zelf informatie door mensen te
interviewen. De leerlingen lieten een grote
betrokkenheid en actieve houding zien,
maar pasten de geïntroduceerde regels
voor het sociaal-geografisch onderzoek
nauwelijks toe.
Onderzoekers vonden vooral positieve effecten op leeruitkomsten wanneer leerlingen goed begeleid en ondersteund werden, bijvoorbeeld door middel van betekenisvolle vragen, stappenplannen, argumentatieschema’s of expliciete instructie
(zie o.a. Karvánková & Popjaková, 2018;
Khishfe, 2019; Wissinger & De La Paz,
2016; Wissinger et al., 2018). We spreken
daarom van begeleid onderzoekend leren.

Voorbeeld 3 - Onderbelichte historische
verhalen vertellen met Journey Boxes
Een Journey Box (zie Figuur 1) is een creatief vormgegeven pakket met bronnen,
zoals foto’s, voorwerpen, teksten, boeken, achtergrondteksten, kaarten en tijdbalken. De bronnen hebben betrekking op
een onderbelichte gebeurtenis, persoon
of kwestie uit het verleden. De aanpak is
in de Verenigde Staten ontwikkeld onder
invloed van de kritisch-emancipatorische
pedagogiek en de groeiende aandacht
voor het werken met historische bronnen
in de geschiedenisles. Bij elke bron hoort
een set met vragen om de bron te onderzoeken en vergelijken met andere bronnen. Doel is een rijker (inclusiever) beeld

Hier bespreken we de “Journey Box” als
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van het verleden en de ontwikkeling van

op onderbelichte groepen, inzicht kregen

historische vaardigheden.

in de aard van geschiedenis: het verhaal

Alarcon e.a. (2015) deden onderzoek naar

over het verleden staat niet vast, maar

de ontwikkeling en het gebruik van Jour-

wordt geconstrueerd. De onderzoekers

ney Boxes door leerkrachten in opleiding.

zagen dat de studenten oefenden met his-

De studenten maakten ieder een Journey

torisch denken en met de vaardigheden

Box over een historische persoon en ge-

om voor leerlingen aantrekkelijke op-

bruikten die in hun eigen praktijk. Eerst

drachten te ontwikkelen. De studenten ga-

leerden ze over de rol van historische ac-

ven aan dat ze het motiverend vonden om

toren bij historische gebeurtenissen en

zelf een onderwerp te mogen kiezen.

oefenden ze met historische bronnen.

In het Nederlandse onderwijs zou de Jour-

Vervolgens maakten ze hun eigen Journey

ney Box opdracht ingezet kunnen worden

Box. De studenten kozen bijvoorbeeld

op pabo’s, maar uiteraard ook op de ba-

voor vakbondsvrouw Dolores Huerta, of

sisschool. De leerkracht zou een Journey

Angel Island, het immigratie eiland aan de

Box kunnen maken ter verdieping bij leer-

westkust. Vervolgens verzamelden de stu-

stof in het schoolboek of – bewerkelijker

denten 12 bronnen voor in de Journey

in de voorbereiding – meerdere dozen

Box: 4 primaire (uit de tijd zelf) visuele

kunnen maken, zodat leerlingen verschil-

bronnen, 4 primaire tekstuele bronnen en

lende verhalen kunnen verkennen of kun-

4 bronnen naar eigen keuze, primair of se-

nen kiezen. Bij het gebruik in de klas kan

cundair. De stap daarna was het schrijven

de nadruk liggen op het werken met his-

van een tekst waarin werd uitgelegd

torische bronnen (bv. wat voor verschil-

waarom het gekozen onderwerp relevant

lende bronnen zijn er, van wie zijn ze, wat

is voor het onderwijs en welk verhaal de

zegt dat over het perspectief dat de bron

student wil vertellen met de Journey Box.

biedt, uit welke tijd komt de bron en waar

Tenslotte ontwikkelden ze vragen bij de

merk je dat aan, etc.). Er kan na bestude-

bronnen. De laatste fase was de presenta-

ring van de bronnen ook gesproken wor-

tie en beoordeling van alle Journey Boxen

den over de vraag wiens geschiedenis ver-

met behulp van een rubric.

teld wordt, welke verschillende verhalen

De leerkrachten in opleiding merkten dat

er verteld kunnen worden bij een gebeur-

het soms moeilijk was om primaire bron-

tenis of periode of over de rol van perso-

nen te vinden over onderbelichte onder-

nen in de geschiedenis. Hoe kunnen indi-

werpen, wat leidde tot gesprekken over

viduele personen of groepen het verschil

waarom bronnen over de ene persoon of

maken?

gebeurtenis wel beschikbaar zijn en over
de andere niet. Een andere leeropbrengst
was dat de studenten, juist door de focus
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Taalgericht vakonderwijs

Voorbeeld 4 - Lezen en schrijven over

Aardrijkskunde- of geschiedenisonderwijs

historische kwesties

is taalgericht wanneer niet alleen geogra-

De Amerikaanse onderzoekers Wissinger,

fische en historische kennis of vaardighe-

Ciullo en Shiring (2018) ontwikkelden en

den nagestreefd worden, maar wanneer er

onderzochten een lessenreeks waarmee

ook expliciet taaldoelen gesteld worden.

ze de historische geletterdheid van leer-

Om bij te dragen aan taalvaardigheid

lingen van 11 tot 12 jaar wilden verbete-

moet het onderwijs contextrijk zijn, moet

ren. Hun aanpak bleek zeer effectief. Leer-

er volop gelegenheid zijn voor interactie

lingen oefenden gedurende vijf weken

en moet de nodige taalsteun worden ge-

met het schrijven van een onderbouwde

boden (Hajer & Meestringa, 2009; Van

mening over een historische kwestie. Elke

Beek & Verhallen, 2012). De nadruk kan

week kregen leerlingen een andere kwes-

hierbij liggen op de verwerving van vak-

tie, bijvoorbeeld over de moord op John F.

taal, zoals kennis van geografische en his-

Kennedy of de kinderkruistochten. De

torische begrippen, waardoor leerlingen

taaldoelen betreffen hier het leren schrij-

hun woordenschat vergroten. Maar de fo-

ven van een onderbouwde mening en be-

cus kan ook op schrijf- of leesvaardigheid

grijpend lezen. De vakdoelen zijn informa-

liggen of een kennismaking met litera-

tie uit historische bronnen kunnen halen

tuur. Er is redelijk wat onderzoek gedaan

en verwerken en de betrouwbaarheid van

naar de verbinding tussen taalonderwijs

historische bronnen kunnen beoordelen.

en onderwijs in de mens- en maatschap-

Bij elke kwestie kregen leerlingen een cen-

pijvakken. Dit onderzoek laat overwegend

trale vraag, een achtergrondtekst en twee

positieve effecten zien voor zowel de taal-

historische bronnen. De eerste les model-

als de vakspecifieke doelen (Gelzheiser et

leerde de leerkracht de aanpak. De lessen

al., 2014; Hinde et al., 2011; Wissinger et

daarna kregen leerlingen ondersteuning

al., 2018; Wissinger & De La Paz, 2016).

bij het lezen van de bronnen en het schrij-

Recent liet een longitudinale studie in de

ven van een onderbouwde mening. Vervol-

Verenigde Staten zien dat meer tijd beste-

gens werkten ze waar mogelijk steeds

den aan onderwijs in mens- en maatschap-

zelfstandiger aan de opdracht. Bij elke

pijvakken een positief effect had op be-

kwestie werd eerst achtergrondkennis

grijpen lezen presentaties (Tyner & Ka-

aangebracht om de historische documen-

bourek, 2020).

ten te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld

We bespreken hieronder twee studies ge-

kennis van belangrijke ontwikkelingen of

richt op taalgericht vakonderwijs, een ge-

gebeurtenissen in die tijd en van moeilijke

richt op geschiedenis en een gericht op

woorden en begrippen. Vervolgens bestu-

aardrijkskunde.

deerden en bespraken de leerlingen de
historische bronnen en tot slot
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schreven ze een onderbouwde mening. Ze

Zowel in de eerste als de tweede studie

kregen een stappenplan aangeboden voor

gingen leerlingen significant vooruit op

het bestuderen van de bronnen en het

zowel de leestoets als de kwaliteit van de

schrijven van de mening. Bij het bestude-

geschreven historische argumentatie. In

ren van de bronnen moesten leerlingen

de eerste studie bereikten de leerlingen

bijvoorbeeld opschrijven welk standpunt

die op school doorgaans laag presteren en

de maker van de bron innam, welke infor-

leerlingen met leesproblemen de grootste

matie uit de bron dat standpunt onder-

leerwinst op de leestoets. In de tweede

steunde en welke tegenargumenten er

studie boekten de laag en gemiddeld pres-

mogelijk waren. Bij het schrijven van een

terende leerlingen de grootste leerwinst.

onderbouwde mening zetten leerlingen

In de Nederlandse context zou deze aan-

de volgende stappen: achtergrondinfor-

pak goed kunnen worden toegepast op

matie geven, eigen mening formuleren,

historische kwesties die te maken hebben

drie argumenten voor die mening geven,

met de kenmerkende aspecten van de tijd-

het andere standpunt beschrijven, kritiek

vakken of de vensters van de Canon. Denk

geven op het andere standpunt en een

aan bronnen die een verschillend perspec-

conclusie formuleren.

tief geven op Willem van Oranje, slavernij,

De effecten van de aanpak zijn in twee stu-

de komst van treinen, kinderarbeid of de

dies onderzocht. In de eerste studie wer-

invoering van algemeen kiesrecht. Een

den bij 88 leerlingen voor- en nametingen

vergelijkbare aanpak is echter ook goed

gedaan en in de tweede studie bij 99 leer-

denkbaar met aardrijkskundige of econo-

lingen. In deze metingen werd gekeken

mische vraagstukken of vraagstukken die

naar leesvaardigheid (begrip van een

interessant zijn in het kader van burger-

schoolboektest en historische bronnen,

schapsvorming. Wat opvalt bij de beschre-

20 meerkeuzevragen) en de kwaliteit van

ven aanpak is de sterke ondersteuning

de argumentatie die leerlingen schreven

van het lezen en schrijven door middel

over een nieuwe historische kwesties. De

van voordoen, gerichte vragen, argumen-

rubric waarmee de kwaliteit van de tek-

tatieschema’s en stappenplannen. Het is

sten werd beoordeeld richtte zich op de

daarmee ook een goed voorbeeld van be-

kwaliteit van de onderbouwing van de ei-

geleid onderzoekend leren. Wel is het de

gen mening, het herkennen van het per-

vraag in hoeverre de lessen voor de leer-

spectief van de schrijvers, in de histori-

lingen voldoende motiverend en beteke-

sche context plaatsen en het weerleggen

nisvol zijn. De onderzoekers lijken minder

van tegenargumenten. Er is ook gekeken

aandacht te hebben gehad voor een ver-

of leerlingen in hun teksten de geleerde

binding met de interesses en ervaringen

strategieën toepasten. Dit laatste bleek

van de leerlingen. Het voorbeeld dat we

het geval.

hieronder beschrijven zet daar
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juist heel sterk op in. Bij de taaldoelen

elkaar komt. Daarnaast werd het werk van

gaat het hier niet alleen om lees- en

Louise Rosenblatt gebruikt, die wijst op de

schrijfvaardigheid, maar ook om een be-

interactie tussen de lezer en een tekst. Le-

langrijk doel van literatuuronderwijs, na-

zers construeren een betekenis bij een

melijk inzicht in wie je bent.

tekst op basis van voorkennis, waarmee
de lezer nieuwe kennis opdoet en daar-

Voorbeeld 5 - Met lezen en schrijven de

door zelf als persoon ook verandert.

‘place identity’ van kinderen ontdekken

De leerlingen lazen een boek (My Place –

Charlton en collega’s (2014) van de uni-

van de Australische Nadia Wheatley en

versiteit van Cambridge voerden op twee

Donna Rawlins) waarin een huis, de bewo-

basisscholen met leerkrachten en twee

ners en de omgeving beschreven worden

klassen met leerlingen van 9 tot 11 jaar

in de loop van 100 jaar. Elke twee pagina’s

een project uit dat ging over hun huidige

wordt er een nieuw decennium behandeld

woonplaats en de plaats waar ze vandaan

vanuit een wisselend perspectief van ver-

komen. De twee deelnemende scholen la-

schillende bewoners, ondersteund met

gen niet ver van elkaar, maar verschilden

tijdlijn, kaarten, tekeningen en informatie

aanzienlijk: een school in een rurale om-

over familiestambomen. De leerlingen

geving met een voornamelijk witte Britse

maakten zelf ook een tijdlijn, een familie-

leerlingpopulatie en een paar leerlingen

stamboom en kaarten over hun eigen

met een Europese, Aziatische of Afri-

plaats. Verder schreven ze een autobio-

kaanse achtergrond en een binnenstad-

grafisch verhaal, verhaaltjes over ‘een

school met een grote Pakistaanse ge-

plaats die ik ken’ en verhalen vanuit het

meenschap. Het doel van het project was

perspectief van een boom, beest of per-

om te onderzoeken of leerlingen aan de

soon in hun plaats in het verleden.

hand van het lezen van literatuur en het

Het lezen van het boek bleek een grote

zelf schrijven over hun omgeving, daar an-

uitdaging voor de leerlingen door de niet

ders naar gingen kijken en of hun plaats-

alledaagse vertelwijze. De kaarten en te-

gebonden identiteit daardoor veranderde.

keningen in het boek vonden de leer-

De onderzoekers gebruikten in het project

lingen inspirerend. In de producten van de

inzichten van de geografe Doreen Massey,

leerlingen was een wisselwerking met het

die stelt dat als we naar ‘plaats’ kijken, we

boek te herkennen. Een van de vragen die

altijd ‘tijd’ in beschouwing moeten ne-

de onderzoekers vooraf en aan het einde

men. Plaatsen zijn niet statisch, maar ver-

van het project aan de leerlingen stelden,

anderen. Je zou ze kunnen omschrijven

is: ‘waar denk jij dat je vandaan komt?’

als een ‘simultaneity of stories-so-far’,

Hun plaats-identiteiten bleken complexer

waar een bundel van individuele trajecten

en dynamischer dan je in eerste instantie

van levende en niet-levende entiteiten bij

zou

Dimensies – nr. 2 (oktober 2020)

verwachten.

Ze

brachten

Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

49

voorkennis mee, bijvoorbeeld door de ver-

ontwikkeling van geografische en histori-

halen van hun ouders over andere plaat-

sche vaardigheden ondersteunen. Hierbo-

sen en ze ontwikkelden nieuwe antwoor-

ven bespraken we al enkele voorbeelden

den door de uitgebreide bestudering van

waarin gebruik werd gemaakt van kaarten.

de betekenis die verschillende plekken

Er is redelijk wat onderzoek waaruit blijkt

voor hen hadden. De onderzoekers stellen

dat het gebruik van tijdbalken effectief is

dat door deze manier van werken de lo-

voor het ontwikkelen van tijdsbewustzijn.

kale omgeving niet langer als een vast-

In Nederland deed De Groot-Reuvekamp

staand gegeven wordt gezien waarover je

(2017) een grote interventiestudie naar de

leert. Het is meer gericht op hoe kinderen

effecten van Tijdwijs, een methodiek

en hun verhalen samen met de andere tra-

waarin het gebruik van de tijdbalk centraal

jecten van levende en niet levende entitei-

staat. Ook zij vond positieve effecten.

ten die zij ontdekken, bijdragen aan de

Hieronder bespreken we een voorbeeld

constructie en het opnieuw creëren van

waarin leerlingen een tijdbalk inkleuren.

‘hun plaats’.

Deze aanpak sluit ook aan bij ‘leren door

Meer aandacht voor wat plaatsen beteke-

doen’ en is gericht op het oefenen van

nen voor leerlingen kan ook op Neder-

‘denken in termen van continuïteit en ver-

landse bassischolen een aanvulling zijn

andering’.

op omgevings- en taalgericht vakonderwijs. De ervaringen van leerlingen en de

Figuur 2. Tijdbalken van twee groepjes in

eigen omgeving vormen bij deze aanpak

de casestudy van Vella (2011). De inkleu-

een rijke bron voor het leren over de bete-

ringen maken abstracte noties zoals con-

kenis van plaatsen. De relatie met litera-

tinuïteit en verandering en bewijs zicht-

tuur en lezen kan gelegd worden door een

baar, wat het begrip ondersteunt en het

boek uit te zoeken uit de reeks van win-

makkelijker maakt om het in de klas te be-

naars van de Glazen Globe prijs, vaak

spreken.

jeugdboeken met een verhaal over de betekenis

van

plaatsen

(https://geogra-

fie.nl/glazenglobe).
Inzet van vakspecifieke leermiddelen
Bij vakspecifieke leermiddelen bedoelen
we onder andere het gebruik van kaarten
en tijdbalken, maar het kan ook gaan om
beeldmateriaal, zoals foto’s en films, en
om verhalen. Met deze leermiddelen kunnen leerkrachten beeldvorming en de
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Voorbeeld 6 – Denken in verandering en

op Malta te bestuderen. Ze moesten ver-

continuïteit bevorderen met een tijdbal-

volgens op de tijdbalk inkleuren in welke

kopdracht

periode de Maltese bevolking volgens hen

De case studie van Vella (2011), werk-

islamitisch was (kleur groen) en gedu-

zaam als lerarenopleider aan de Universi-

rende welke periode christelijk (kleur

teit van Malta, laat zien hoe het inkleuren

oranje). Ze moesten een donkerdere kleur

van een tijdbalk bij kan dragen aan ont-

gebruiken als ze het vrij zeker wisten en

wikkeling van het kunnen denken in pro-

een lichtere kleur als ze het minder zeker

cessen van verandering en continuïteit

wisten en de bronnen volgens hen weinig

(zie Figuur 2). Leerlingen zien historische

betrouwbare informatie gaven. In het laat-

ontwikkelingen vaak als gebeurtenissen

ste deel van de les werden de tijdbalken

en niet als langdurige processen. Om het

die de leerlingen gemaakt hadden klassi-

denken in verandering en continuïteit te

kaal besproken. De tijdbalken bleken alle-

bevorderen, ontwikkelde Vella een les met

maal verschillend te zijn, wat zorgde voor

een tijdbalkopdracht over religieuze ont-

een levendige discussie. De leerlingen be-

wikkelingen op Malta in de periode van de

grepen dat de veranderingen in gods-

eerste tot de elfde eeuw. Ze gaf deze les

dienst geleidelijk waren, dat in de ene pe-

aan een klas met 22 leerlingen van elf tot

riode de ene godsdienst dominant was en

twaalf jaar oud. Ze startte de les met een

in de andere de andere. Bovendien zagen

tijdbalk op het digitale bord en besprak

ze in dat op basis van de bronnen verschil-

kort enkele gebeurtenissen die van in-

lende

vloed waren op de godsdienst van de be-

Deze aanpak kan in Nederland toegepast

woners van Malta, zoals de komst van de

worden op ontwikkelingen die genoemd

Byzantijnen in 533 en de Arabieren in 870.

worden in het geschiedeniscurriculum en

Vervolgens legde ze uit dat historici het

over een lange periode plaatsvinden.

nog steeds niet helemaal eens zijn over de

Denk aan romanisering in de gebieden ten

vraag of de bevolking van Malta vanaf de

zuiden van Rijn, de verspreiding van het

eerste eeuw continu christelijk is gebleven

christendom in onze streken, de versprei-

of dat er een periode is geweest dat men-

ding van het protestante geloof in de Re-

sen islamitisch waren en hoe lang die pe-

publiek, de Europese kolonisatie van ge-

riode dan precies duurde. Ze illustreerde

bieden in Amerika, Afrika en Azië of indu-

dit met de standpunten van twee historici.

strialisatie. De kracht van de aanpak is ge-

De leerlingen moesten met vinger opste-

legen in de duidelijke focus op een speci-

ken aangeven met welke historicus ze het

fieke vaardigheid, namelijk inzicht in pro-

eens waren. Leerlingen kregen hierna de

cessen van verandering en continuïteit, de

opdracht om in groepjes een aantal bron-

actieve rol van de leerlingen en de inzet

nen over godsdienstige ontwikkelingen

van een visueel hulpmiddel (de tijdbalk).
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Tot slot - Sleutels voor een krachtige di-

De besproken voorbeelden waren duide-

dactiek

lijk gericht op ontwikkeling van geografi-

We bespraken in deze bijdrage de vraag

sche of historische kennis, vaardigheden

wat

onderzoeksliteratuur

of interesse. Ze richtten zich bijvoorbeeld

krachtige aanpakken zijn voor het onder-

op kennis van gebieden, historische ont-

wijzen van geografische en historische

wikkelingen of kernbegrippen als afstand

kennis en vaardigheden. Ons literatuuron-

en verandering, kaartvaardigheden en

derzoek legde bloot dat er op het gebied

denken in verandering en continuïteit. Bé-

van aardrijkskunde- en geschiedenison-

neker e.a. (2020) bevat een overzicht van

derwijs op de basisschool nog steeds wei-

leeruitkomsten die belangrijk zijn voor

nig onderzoek is naar effecten van ver-

het ontwikkelen van geografisch en histo-

schillende didactische aanpakken. We be-

risch besef (zie bijlage 1). Dit overzicht en

spraken didactische aanpakken waarvoor

curriculumdocumenten van SLO kunnen

enig bewijs is dat ze positief bijdragen aan

helpen bij het formuleren van leerdoelen.

de ontwikkeling van geografische en his-

Explicitering van doelen is niet alleen be-

torische kennis, vaardigheden en inte-

langrijk om na te kunnen gaan hoe leer-

resse. Daarbij kwam duidelijk naar voren

lingen zich ontwikkelen, maar ook om ge-

dat aanpakken als onderzoekend leren,

richt voorkennis te activeren en het leer-

omgevingsonderwijs en leren door doen

proces goed te begeleiden en ondersteu-

niet vanzelfsprekend bijdragen aan ge-

nen.

wenste leeruitkomsten. We bespreken

De tweede sleutel is het activeren van en

daarom op basis van de uitkomsten van

een duidelijke verbinding maken met

het literatuuronderzoek en de gegeven

voorkennis en ervaringen van leerlingen.

voorbeelden drie sleutels voor krachtige

Omdat aardrijkskunde en geschiedenis

didactische aanpakken.

gaan over de wereld om ons heen en de

De eerste sleutel is een duidelijke focus op

rol van onszelf en anderen in die wereld,

een of enkele leerdoelen die betrekking

lijkt het vanzelfsprekend om de voorken-

hebben op geografische of historische

nis en ervaringen van de leerlingen te ac-

kennis, vaardigheden of interesse. Goed

tiveren en daarmee verbindingen te leg-

onderwijs begint altijd met duidelijke doe-

gen. Toch gebeurt dit niet altijd of slechts

len. Bij de besproken didactische aanpak-

in beperkte mate, zoals in het voorbeeld

ken is vaak sprake van een combinatie van

van het werken met de 3-D kaart (voor-

doelen. Het is daarbij belangrijk dat doe-

beeld 2). Er kwamen in de besproken voor-

len met betrekking tot aardrijkskunde en

beelden verschillende manieren naar vo-

geschiedenis niet ondergesneeuwd raken

ren waarop een verbinding kan worden

door de aandacht voor meer algemene

gelegd met de voorkennis en ervaringen

vaardigheden of creatieve vaardigheden.

van leerlingen. Bijvoorbeeld het

volgens

de
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voeren van een onderwijsleergesprek,

aanpak voor te doen, het aanbieden van

leerlingen zelf een hypothese laten opstel-

een stappenplan of te werken met visuele

len of laten stemmen over een stelling (die

producten die het denken van leerlingen

ze daarna gaan onderzoeken). Soms werd

zichtbaar maken en het geven van feed-

relevante voorkennis eerst aangebracht.

back ondersteunen (zie ook Van der Kooij

Het meest sterke voorbeeld dat we be-

& De Groot-Reuvekamp, 2020). Ook leer-

spraken, is de aanpak van Charlton e.a.

middelen als tijdbalken en kaarten kun-

(2014), waarin leerlingen op basis van een

nen hierbij ingezet worden. Om het zelf-

boek reflecteerden op hun woonplaats en

regulerend vermogen van leerlingen te be-

de plaats waar ze vandaan komen. Deze

vorderen, kan deze begeleiding langzaam

aanpak sluit aan bij de idee van ‘funds of

worden afgebouwd (Tanis et al., 2014;

knowledge’. Leerlingen zijn meer betrok-

Adang & Blankman, 2020).

ken als een beroep wordt gedaan op de
diverse kennis en ervaringen van leer-

We hopen dat de aanpakken die we pre-

lingen en een verbinding wordt gelegd

senteerden een inspiratie zijn voor leer-

met thuis en de gemeenschappen waar

krachten om betekenisvol aardrijkskunde-

leerlingen in participeren (Gonzalez et al.,

en geschiedenisonderwijs te geven, dat

2005). Deze verbinding wordt met name

bijdraagt aan de vorming van actieve en

bepleit voor leerlingen met een sociaal-

kritische denkende deelnemers aan de sa-

economische achterstand en meertalige

menleving.

leerlingen (Duarte, 2018).
De derde sleutel is de combinatie van ac-

Noot

tiverende didactiek en gerichte ondersteu-

Dit artikel is gebaseerd op een literatuur-

ning door de leerkracht en leermiddelen.

studie in opdracht van Nationaal Regieor-

Activerende didactiek, zoals onderzoe-

gaan Onderwijsonderzoek (NRO).

kend leren of leren door doen,

draagt

vooral bij aan leeruitkomsten wanneer de

Literatuur

leeractiviteiten functioneel zijn voor de

Adang, A., & Blankman, M. (2020). De we-

beoogde leeruitkomsten en wanneer de

reld in met aardrijkskunde. Vakdidactiek.
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kan de leerling ondersteunen door het
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to craft counter narratives. Social Studies,

selecteren van geschikte informatiebron-
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nen, het stellen van denkvragen, een
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Bijlage 1. Leeruitkomsten van geschiedenis- en aardrijkskunde-onderwijs (uit Béneker e.a.,
2020).
Historisch besef
historische kennis

kennis van historische verschijnselen, ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen
kennis van aanduidingen van tijd, tijdsindelingen en periodes
deze kennis kunnen gebruiken om zich te oriënteren in de tijd

historisch denken

vaardigheden die nodig zijn om zich een beeld te vormen van
een periode of historische verschijnsel en om bestaande verhalen en beelden kritisch te beoordelen: beschrijven van aspecten van verandering en continuïteit, oorzaken en gevolgen, verschillen en overeenkomsten; inleven; perspectieven
en standplaatsgebondenheid herkennen, historische vragen
stellen, betrouwbaarheid van historische bronnen kunnen beoordelen.
de vaardigheid om betekenis te geven aan (sporen van) historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen.

historische

inte- interesse in geschiedenis en waardering voor aspecten van

resse

erfgoed

Geografisch besef
geografische ken- kennis van gebieden en landschappen en menselijke en nanis

tuurlijke (ruimtelijke) verschijnselen op verschillende schaalniveaus
kennis van ruimtelijke vraagstukken gerelateerd aan globalisering, duurzaamheid en ongelijkheid

geografisch
ken

den- vaardigheden die nodig zijn om een geografisch wereldbeeld
te vormen en vraagstukken kritisch te bestuderen: kaartvaardigheden, van schaal veranderen, relaties binnen en tussen
gebieden leggen, (spreidings)patronen herkennen, vanuit
meerdere dimensies denken, oorzaak-gevolg redeneren, geografische vragen stellen, betrouwbaarheid van geografische
bronnen kunnen beoordelen

geografische inte- interesse in aardrijkskunde, verwondering over en waardering
resse

voor de diversiteit op aarde (menselijk en natuurlijk)
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Signalement
Synchroon hybride leren: het belang
van sociale betrokkenheid binnen digitaal onderwijs
In de rubriek Signalement bespreken we actueel vakdidactisch onderzoek en onderzoek van
elders. Deze Dimensies: een al eerder gestart onderzoek over een onderwerp waar ineens
iedereen zich mee bezig houdt: online lesgeven. Annelies Raes (Postdoctoraal onderzoeker@Itec, imec onderzoeksgroep binnen KU Leuven) introduceert haar onderzoek naar hybride leren.
Onderwijs vindt niet plaats in het ijle, maar moet voortdurend aangepast en geoptimaliseerd worden in dialoog met de snel wijzigende nationale en internationale context. De
voorbije maanden werd onderwijs wereldwijd serieus op de proef gesteld. We hadden geen
keuze, iedereen moest noodgedwongen overschakelen naar digitaal onderwijs en we maakten kennis met zowel de voor- als nadelen van het online leren en lesgeven. In bepaalde
gevallen was het efficiënter, maar we hoorden ook vaak ‘het is toch niet hetzelfde’. We
misten vaak de voeling met onze leerlingen/studenten en verlangen opnieuw naar het
spontane lesgeven dat vorm krijgt in interactie en dialoog.
Ook het komende academiejaar moet de puzzel gelegd worden om onderwijs ‘coronaproof’ aan te bieden. Daarbij hopen we allen een goeie mix te creëren door over te schakelen naar ‘Blended’ onderwijs en iedereen optimale leerkansen te bieden. In een blended
leeromgeving wordt face-to-face instructie gecombineerd met online afstandsonderwijs.
Het afstandsonderwijs kan zowel synchroon als asynchroon verlopen.
In deze bijdrage wil ik helderheid scheppen over synchroon hybride leren en kanalen bieden om jullie in het topic te verdiepen. Bij synchroon hybride leren volgen leerlingen/studenten op hetzelfde moment les, maar zijn ze niet allen aanwezig op dezelfde plaats. In
de hybrid virtual classroom (afgebeeld links boven) volgen studenten op de campus samen
les met studenten vanop afstand. In deze setting volgen de virtuele studenten de les individueel (links onder) vanop een plaats naar keuze en worden ze op de schermen achteraan
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de klas in beeld gebracht. Binnen het concept van de remote classroom (rechts) worden
twee leslokalen aan elkaar gekoppeld en is enkel de groep zichtbaar op het scherm. (zie
http://www.kuleuven.be/tecol/whitepaper voor meer uitleg over deze ruimtes).

Figuur 1. Multilocatieleren georganiseerd binnen de hybrid virtual classroom (links) en
de remote classroom (rechts)@ KU Leuven, campus Kulak Kortrijk

In 2019 publiceerden we een systematische review studie in Learning Environments Research (Raes, Detienne, Windey & Depaepe, 2019) om de huidige kennis omtrent synchroon
hybride leren in kaart te brengen. Deze review bevat 47 studies die wereldwijd rapporteren
over deze onderwijsvorm, waarbij de eerste studie dateert van 2003. Echter, het merendeel
van de studies verscheen de laatste vijf jaar. Op één studie na rapporteren alle studies over
het hoger of volwassenenonderwijs. Het vakinhoudelijke aspect werd niet meegenomen in
de analyse van de studies, maar bepaalde studies focussen wel uitdrukkelijk op de toepassing binnen mens- en maatschappijwetenschappen. Zo rapporteren Anastasiades en collega’s (2008) in Computers & Education over het pedagogisch design van een lessenreeks
rond klimaatverandering en maatschappelijk bewustzijn voor leerlingen van het lager onderwijs in Griekenland. Twee klassen uit twee verschillende scholen kregen samen de lessenreeks via interactieve videoconferencing (volgens het concept remote classroom) en één
van de sessies werd face-to-face (F2F) georganiseerd. Deze studie leert ons dat leerlingen
positief staan tegenover het gebruik van videoconferencing omdat het hen de mogelijkheid
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biedt hun sociale contacten uit te breiden. De studie toont echter ook aan dat videoconferencing het F2F leren niet kan vervangen; een combinatie is nodig om een “learning community” en groepsgevoel te garanderen.
Het belang van het sociale aspect komt terug in alle studies binnen de review. De review
concludeerde dat synchroon hybride leren enerzijds veel flexibiliteit biedt, maar anderzijds
ook enorme uitdagingen met zich meebrengt op zowel technisch als pedagogisch-didactisch vlak. De review besloot eveneens dat de bestaande literatuur eerder verkennend en
beschrijvend van aard is en er bijgevolg nood is aan empirische studies naar de effectiviteit
van pedagogische scenario’s en het effect op leeruitkomsten.
Aansluitend op deze review studie werd binnen de hybride virtuele setting (zie figuur 1)
een experimentele studie opgezet 1) om de emotionele, gedragsmatige en cognitieve betrokkenheid binnen deze context na te gaan en 2) om de effectiviteit van quizzen na te
gaan bij het lesgeven in de hybride virtuele klas (Raes, Vanneste, Pieters, Windey, Van Den
Noortgate, & Depaepe, 2020). Er werd systematisch onderzocht of leerlingen meer of minder gemotiveerd waren afhankelijk van de setting waarin ze de les volgen. Het onderzoek
werd uitgevoerd in samenwerking met leerlingen van het 6e jaar ASO (Nederlandse equivalent: laatste jaar VWO) binnen een lessenreeks Economie, meer bepaald over Marketing &
Consumentengedrag. Gedurende zes weken gaf eenzelfde leerkracht zijn klasgroep les
vanuit de hybrid virtual classroom (zie figuur 2). De eerste twee weken waren alle leerlingen
F2F aanwezig (= Pure F2F). Week drie en vier werd de groep opgesplitst en was de helft
fysiek aanwezig (=Hybrid-F2F) en de andere helft virtueel aanwezig in de hybride setting
(Hybrid-Virtual). Week vijf en zes volgden alle leerlingen de les op afstand en was er dus
opnieuw geen sprake meer van een hybride setting (= pure virtual).

Figuur 2. Studie design om betrokkenheid binnen de hybride virtuele klas na te gaan
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Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten bevestigt deze studie de resultaten
uit de review studie, namelijk dat de hybride setting (les 3 en 4) de meest uitdagende is
om in les te volgen en in les te geven. Leerlingen waren namelijk het minst betrokken en
gemotiveerd wanneer zij op afstand de les volgden terwijl een deel van de groep F2F aanwezig was. Gelukkig leert de studie ons ook dat de betrokkenheid - van zowel studenten
die fysiek de les bijwonen als studenten die op afstand de les virtueel bijwonen - significant
verhoogd kan worden door het interactie toe te laten via quizzen en/of polls. In deze studie
werden quizzen ingezet als formatieve assessment waarbij het begrip van de leerlingen
getest wordt over de geziene leerstof. Als leerkracht krijg je zo meteen zicht op het niveau
van de groep en weet je of extra duiding nodig is. Een les kan ook starten met een quiz of
poll waarbij leerlingen gevraagd worden te reageren op maatschappelijke stellingen (Mondmasker altijd en overal: akkoord – niet akkoord? Kerncentrales: Ja of Nee?, Moet de abortuswet versoepeld worden?).

Figuur 3. Mogelijkheden om ‘on the fly’ te interageren met alle leerlingen, fysiek of virtueel en zo betrokkenheid te verhogen
Ik hoor jullie al denken, fijn, maar wij hebben geen zo’n fancy technologie bij ons op school.
Het gaat echter in de eerste plaats om de didactische principes waar vaak verschillende
technologische toepassingen voor op de markt zijn. Hieronder formuleer ik drie generieke
richtlijnen, toepasbaar binnen elke digitale onderwijscontext.
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1. Geen of, maar een en-verhaal. Creëer pedagogische diversiteit
Het synchroon hybride leren is slecht één component binnen het brede spectrum van digitaal leren. Onderwijskundig onderzoek toont aan dat geen enkele methode de oplossing
kan bieden voor alle leerdoelen, daarom is het cruciaal synchroon en asynchroon leren
te combineren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de synchrone en asynchrone
leermomenten niet los staan van elkaar. Dit doe je door in het contactmoment te verwijzen
naar de asynchrone activiteiten die ter voorbereiding of aanvullend op een contactmoment
georganiseerd worden. Heel concreet kan je een synchrone les (allen vanop afstand, via
contactonderwijs of in een hybride setting) te starten met een quiz of poll op basis van de
inhouden die asynchroon verkend of verwerkt moesten worden. Vul de asynchrone sessies
dus in met inhouden die zich goed lenen tot zelfstudie op basis van een tekst of een weblecture. Voor een les rond mediawijsheid, fake news of klimaatverandering, kan het hierbij
gaan om het bekijken van een film, het lezen van opiniestukken, of het actief op zoek gaan
naar voorbeelden van fake news). Neem tijdens de synchrone lesmomenten de tijd om in
interactie te treden met je leerlingen. Neem ook de vrijblijvendheid van het asynchrone
leren weg door een opdracht te koppelen aan het asynchrone lesmoment zodat je tijdens
het synchrone lesmoment kan voortbouwen op deze opdracht. Deze opdracht mag beperkt
zijn zoals: ‘formuleer een stelling of vraag op basis van wat je gezien of gelezen hebt’.
Gebruik deze stellingen of vragen bij het begin van je les zodat leerlingen waardering krijgen voor hun voorbereiding en zodat het asynchrone lesgeven niet los staat van het synchrone lesgeven.
2. Betrokkenheid verhogen van alle studenten
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan is verbondenheid, naast een gevoel
van competentie en autonomie, een basisbehoefte van mensen. Als aan alle drie die basisbehoeften is voldaan, versterkt dit de motivatie in alle leercontexten, dus ook de digitale
leercontext. Motivatie zorgt op zijn beurt voor diepgaand leren. Ga dus binnen het digitale
onderwijs op zoek naar alle mogelijke vormen van interactie en zorg dat studenten jou
kunnen zien en jij de studenten kan zien tijdens de synchrone lesmomenten, want dit verhoogt de betrokkenheid of meer bepaald de ‘sense of belonging’.
Bij het asynchrone leren zijn leerlingen/studenten veel meer aangewezen op zelfsturing.
Onderzoek toont aan dat ondersteuning bij de zelfstudie cruciaal is (Wilcoc, 2006). Het
meeste cruciale hierbij is aangeven dat je er bent, ook vanop afstand, ook wel ‘teacher
presence’ genoemd (Smits, A., & Voogt, 2017). Je vangt al veel onzekerheid op door de
asynchrone momenten af te wisselen met synchrone momenten (zie richtlijn 1). Benut de
synchrone momenten om in dialoog te gaan, vragen te stellen en te beantwoorden, te peilen naar hun mening en voorkennis met behulp van quizzen en polls.
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3. Je staat er niet alleen voor, geef je leerlingen mede-eigenaarschap
Het digitale onderwijs is voor iedereen wat zoeken. Zowel voor de leerlingen/studenten die
veel meer aangewezen zijn op zelfsturing als voor de leerkrachten/docenten die met alle
nieuwe technologische tools moeten experimenteren. Leerlingen en studenten hebben ondersteuning nodig bij zelfsturing, maar laat ook jezelf als leerkracht ondersteunen. Iedereen moet uit zijn/haar comfortzone treden en het gevaar is dan dat je toch de veiligste
manier van lesgeven zal overwegen zonder teveel interactie en quizzen. Geef je leerlingen
mede-eigenaarschap over je les door hen beurtelings de verantwoordelijkheid te geven als
de vragen in de chat op te volgen, deze ook te modereren en mee te denken bij technische
problemen binnen het gebruikte platform (Zydney, McKimm, Lindberg, & Schmidt, 2019).
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Uitgelicht
In de rubriek Uitgelicht verschijnt een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling zeer recente publicaties over vakdidactisch onderzoek door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften. Suggesties voor deze rubriek zijn van harte welkom.
Reviewstudie over financiële geletterdheid bij leerlingen
Amagir, A., Groot, W., van den Brink, H. M., & Wilschut, A. (2020). Financial literacy of high
school students in the Netherlands: knowledge, attitudes, self-efficacy, and behavior. International Review of Economics Education. https://doi.org/10.1016/j.iree.2020.100185 .
Opvattingen van leraren en leerlingen over historische empatie
Bartelds, H., Savenije, G. & van Boxtel, C. (2020). Students’ and teachers’ beliefs about
historical empathy in secondary history education. Theory & Research in Social Education.
DOI: 10.1080/00933104.2020.1808131
Groepsgesprekken om politieke tolerantie te bevorderen
Maurissen, L., Barber, C., Claes, E. (2020). Classroom discussions and political tolerance
towards immigrants: the importance of mutual respect and responsiveness. ACTA POLITICA, 55 (2), 242-266. doi: 10.1057/s41269-018-0114-0
Gevoelige onderwerpen in de populaire cultuur en historisch denken
Grever, M., Van Nieuwenhuyse, K. (2020). Popular uses of violent pasts and historical thinking. Journal for the Study of Education and Development, 1-20.
doi: 10.1080/02103702.2020.1772542
Systeemdenken bij aardrijkskunde met behulp van causale modellen
Cox, M., Elen, J., Steegen, A. with Cox, M. (corresp. author) (2019). The use of causal diagrams to foster systems thinking in geography education: Results of an intervention
study. Journal of Geography, 1-14. doi: 10.1080/00221341.2019.1608460
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Doelen van geschiedenisonderwijs: nationaal en mondiaal
Van Nieuwenhuyse, K., Wilke, M. (2020). History education in Belgium/Flanders since 1945.
Between a national and a global scope: Whose past, what for and for whom? Bulletin du
CREAS, 7, 65-76.
https://www.usherbrooke.ca/creas/fileadmin/sites/creas/documents/Publications/Bulletin_du_CREAS/7/09-CREAS_Bulletin_7_Van_Nieuwenhuyse-et-Wilke.pdf

Dimensies – nr. 2 (oktober 2020)

Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

67

Wat een idee
In de rubriek Wat een idee is plek voor innovatieve lessen die zijn ontworpen op basis van
vakdidactisch onderzoek. Docent en lerarenopleider Daniel Bonder (SG. Huizermaat, Huizen
en Universiteit van Amsterdam) en vakdidacticus Mathijs Boden (Universiteit van Amsterdam) beschrijven de inzet van escape rooms in de aardrijkskundeles.
Ontsnappen van school, welke leerling wil dat niet. Dan kun je ze er in elk geval
voor laten werken - met een educatieve escape room waarvoor leerlingen al hun
krachtige vakkennis- en kunde nodig hebben om op tijd te ontkomen.
Leerlingen houden van afwisseling, activerende lessen en lessen die ‘nut’ hebben. Een eisenpakket dat Daniel met beide handen heeft aangegrepen om educatieve escape rooms
te ontwikkelen. De eerste is ‘Bloedmobieltjes’ en gaat over grondstoffen voor smartphones
uit Zuid-Amerika. Al puzzelend lezen leerlingen hoe goudmijnen leefgebieden van de inheemse bevolking aantasten en welke conflicten er gepaard gaan met de aanleg van de
Belo Montedam. En in ‘Escape through time’ reizen leerlingen als medewerkers van Jurassic
World door verschillende geologische tijdvakken om het hek van een dinosaurusverblijf te
kunnen sluiten. Een scala aan geografische kennis en vaardigheden is nodig om deze escape rooms tot een geslaagd einde te kunnen brengen.
Escape rooms in het onderwijs
Escape-rooms als recreatief fenomeen zijn al een aantal jaren populair. Het basisidee is dat
een klein groepje mensen, gewoonlijk twee tot zes personen, wordt ‘opgesloten’ in een
ruimte en daaruit moet ‘ontsnappen’ binnen een bepaalde tijd – vaak 60 minuten. Om te
ontsnappen moet er een code of sleutel gevonden worden, waarvoor allerlei puzzels moeten worden opgelost die in de ruimte openlijk of minder openlijk verborgen zitten. Daarbij
is er meestal een hint-systeem waarbij de deelnemers om hulp kunnen vragen, vaak een
bepaald aantal keren of voor een bepaalde ‘straf’ in de resterende tijd (Nicholson, 2015).
Escape-rooms in het onderwijs volgen hetzelfde basisprincipe: leerlingen werken in groepjes aan een serie puzzels waarmee ze uiteindelijk – als alles goed gaat – binnen de tijd ‘de
oplossing’ vinden, en daarmee ‘ontsnappen’ – of wat het verhaal dan ook is, zoals ‘op tijd
de bom onschadelijk maken’ of iets anders (Nicholson, 2018). Het grootste verschil met
gewone escape-rooms is dat een escape-room als activerende werkvorm in meerdere
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groepjes parallel gespeeld moet worden, omdat een reguliere schoolklas veel te groot is
om als één groep deel te nemen. De groepjes zullen dus naast elkaar werken in dezelfde
ruimte. Verder ben je als docent relatief beperkt in de hoeveelheid middelen die je kunt
gebruiken, vanwege de grote voorbereidingstijd die nodig is om alles klaar te zetten en
omdat je per groepje een volledige set nodig hebt – in een klas van dertig zijn dat dus al
snel zes tot acht sets van materialen.
Onderzoek naar de effectiviteit van escape-rooms als leermiddel is er nauwelijks – daarvoor
is de aanpak nog te nieuw en te niche. Het is duidelijk dat de setting (groepsgewijs, onder
tijdsdruk) in algemene zin kan bijdragen aan het oefenen in samenwerking, tijdsbewaking,
focussen onder druk; de escape-room biedt een veilige ruimte waarin deze zaken mis kunnen gaan zonder al te grote consequenties (‘failure-based learning’, Whitton, 2018). Een
educatieve escape-room gericht op aardbevingsbewustzijn lijkt te hebben bijgedragen aan
kennis daarover bij de deelnemende studenten (Novak, 2019). Een escape-room in een
scheikundelaboratorium werd door studenten als motiverend beoordeeld (Vergne et al.,
2018). In hun overzicht Novak et al. (2019) meer voorbeelden, met als algemene tendens
dat escape-rooms behoorlijk motiverend lijken te zijn. Deels kan dat aan de nieuwheid
worden toegeschreven, reden voor Nicholson (2018) om te waarschuwen niet teveel te vertrouwen op kisten en slotjes.
Bepaalde kenmerken van escape-rooms kunnen passen bij bepaalde thematiek – zo geven
Ouariachi en Elving (2020) aan dat voor klimaateducatie met name de elementen samenwerking en tijdsdruk passend zijn. Meer in het algemeen bieden escape-rooms een motiverende setting voor leerlingen om puzzels te willen oplossen, wat een andere aanpak is
dan een strategie uitdenken (bordspellen) of snel reageren (videospellen, Nicholson, 2018).
Dat is een kans om leerlingen gefocust bezig te laten zijn met ‘vakinhoudelijke’ puzzels –
vraagstukken met een duidelijke uitkomst, die alleen op te lossen zijn met gebruik van
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Zo kan bij een aardrijkskundige escape-room bijvoorbeeld worden gepuzzeld met coördinaten op een kaart en bij geschiedenis met de
oorzakelijkheid of chronologie van bepaalde gebeurtenissen. Een escape-room kan ook beperkend werken omdat de puzzels zich niet lenen voor complexe ‘moeras’-situaties (Janssen et al., 2018).
Samengevat: escape-rooms in het onderwijs…
-

Lenen zich met name voor het inslijpen van ‘lagere orde’-vaardigheden waarbij
vraagstukken een eenduidige uitkomst hebben, zoals kaartlezen;

-

Motiveren leerlingen om vakvaardigheden toe te passen met een duidelijk antwoord
op vraag ‘waarom moet ik dit kunnen’;

-

Bieden leerlingen een expliciete succeservaring door de toepassing van vakvaardigheden en vergroten daarmee de motivatie voor het vak.
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Waar moet je op letten
De escape-room moet in de eerste plaats ‘te doen’ zijn voor de leerlingen. Je kunt altijd
meer hints geven, maar te veel hints maken dat leerlingen een eventueel succes niet meer
als hun eigen succes ervaren. Verder moeten er meerdere puzzels tegelijkertijd te maken
zijn en moeten deze puzzels duidelijk verschillen, zodat groepsleden een keuze hebben en
het werk kunnen verdelen. Dit is een vorm van differentiatie waarbij leerlingen kiezen welke
puzzel ze maken omdat daar hun sterkte ligt of omdat ze daar juist extra mee willen oefenen. En: de puzzels moeten vakspecifiek zijn, zodat leerlingen ook echt vakvaardigheden
oefenen en nuttig gaan vinden.
Na afloop is het belangrijk om aandacht te besteden aan het metacognitieve aspect van de
les: Hoe hebben leerlingen het werk verdeeld en de puzzels aangepakt? Kunnen de leerlingen de transfer maken van het geleerde in andere situaties? En kunnen leerlingen op
basis van de ‘feitelijke’ puzzels ook nadenken over meer abstracte zaken zoals de wenselijkheid van bepaalde processen (Figuur 1)?

Voorbereiding
•Zorg voor een helder, afgebakend
onderwerp.
•Bedenk een origineel verhaal met een
duidelijk te behalen einddoel.
•Zorg voor afwisselende puzzels
waarbij verschillende
vaardigheden/kennisniveaus worden
aangesproken.
•Maak een pijlenschema van je puzzels
waardoor je goed zicht hebt op welke
puzzels zich tegelijk kunnen afspelen.
•Zorg ervoor dat leerlingen door de
puzzels afhankelijk zijn van elkaar.
•De puzzels moeten een eenduidig
antwoord hebben, eventuele
hintkaarten zijn toegevoegd voor
hulp.

Leg al het voorbereide materiaal vooraf
klaar. Creëer gelijk een spannende
sfeer.
•Zorg voor een heldere inleiding van de
les en schep hierin duidelijke
verwachtingen.
•Maak groepjes en laat vervolgens de
leerlingen bezig gaan met de escaperoom.
•Loop goed rond om te zien waar de
moeilijkheden liggen. Geef kleine tips
als een groepje lang blijft vastzitten bij
een puzzel.
•Als een groepje klaar is kan je ze laten
opruimen en eventueel laten
rondlopen om te kijken bij andere
groepjes. Je kan ze ook zelf een puzzel
laten ontwerpen als ze erg snel klaar
zijn.

Nabespreking
•Neem uitgebreid de tijd met de klas
om de escape-room per puzzel te
bespreken. Wat heb je als docent
gezien? Wat hebben de leerlingen
ervaren?
•Laat de leerdoelen terugkomen bij je
nabespreking. Zo kan je goed
aantonen welke leerdoelen behaald
zijn en welke nog extra aandacht
behoeven.
•Als je onderwerp zich er voor leent
kan je de volgende les dieper ingaan
op een bepaald aspect van je escaperoom.Bespreek naast geografische
uitdagingen ook de metacognitieve
uitdagingen. Hoe werd de taak
aangepakt?

Figuur 1. Aandachtspunten bij voorbereiding, uitvoering en nabespreking van een educatieve escape-room
Voorbeeld 1 - Bloedmobieltjes
We bespreken in het laatste deel van dit artikel twee escape-rooms. De eerste is ‘Bloedmobieltjes’. In deze escape-room ontdekken leerlingen gaandeweg dat hun mobieltje bestaat
uit allerlei grondstoffen die niet zonder slag of stoot verkregen zijn uit verschillende landen
in Zuid-Amerika.
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De escape-room (Figuur 2) begint met enkele puzzels waarin leerlingen zich op delen van
de stof oriënteren (de plaats van lithium in het periodiek systeem, de concrete situatie
middels foto’s in een diashow). De uitkomst van die eerste puzzels biedt toegang tot de
atlas, waarmee leerlingen de puzzels in het tweede deel van de escape-room kunnen oplossen. In de afsluitende puzzel moeten de leerlingen, als ‘adviseurs van de regering’, op
basis van verschillende bronnen voor of tegen de winning van lithium in Bolivia stemmen.
Er is hier geen goed of fout antwoord, wat voor een escape-room ongebruikelijk is. De
leerlingen moeten wel twee plausibele argumenten aandragen, gebaseerd op de bron en
ter beoordeling van de docent. Op deze manier biedt de escape-room een mix van puzzels
die vakvaardigheden aanspreken, zoals kaartgebruik, en zet deze toch aan tot het vormen
van een beargumenteerde mening over een complex vraagstuk. Dat laatste aspect zal de
grootste rol spelen in de nabespreking van de escape-room en kan ook een verbinding zijn
met een vraag op een afsluitende toets bij het onderwerp. Tegelijk is het voor leerlingen
minstens zo interessant om middels de puzzels te bewijzen of ervaren dat ze eenvoudiger
geografische vaardigheden beheersen.

Figuur 2. Schema van de escape-room

Figuur 3. Leerlingen aan de slag met de

'Bloedmobieltjes'

educatieve escape-room 'Escape Through
Time'

Dimensies – nr. 2 (oktober 2020)

Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

71

Voorbeeld 2 – Escape Through Time
In de escape-room ‘Escape Through Time’ reizen de leerlingen door de verschillende tijdvakken (Figuur 3). In de eerste puzzel krijgen de leerlingen gelijk al een flinke uitdaging
voor de kiezen. Zestien afbeeldingen van planeten en foto’s van de oppervlaktes van deze
planeten. Als ze op goede volgorde worden gelegd, gezien vanaf de zon vormt er zich met
de letters een dier. Als ze, door vijf verschillende puzzels op te lossen, vijf dieren verzamelen kunnen ze deze verbinden op de afbeelding van de Cambrische Explosie – de oerknal
van het leven. Bij het juiste symbool opent zich er een hek van een dinosaurusverblijf wat
tegelijk te zien is op de beamer! De muziek wordt luider, de tijd begint te tikken, redden
ze het nog op tijd?
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