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Voorwoord 
Als redactie presenteren we in deze 3e editie van Dimensies verschillende bijdragen 

die inzicht geven in de didactiek van onze gammavakken en in welk opzicht we van 

elkaar kunnen leren. 

Het eerste artikel Regionaal begrepen bespreekt de kansen en uitdagingen die er bij 

het vak geschiedenis liggen als een historisch tijdvak in de bovenbouw van het vwo 

regionaal wordt ingevuld. Het artikel van Iris van den Brand en Tim Huijgen toont dat 

leerlingen de regionaal ingevulde lessenserie in het algemeen waardeerden, maar dat 

er grote individuele verschillen in waardering zijn waar te nemen. Het eindigt daarom 

met een belangrijke aanbeveling voor docenten die deze aanpak in praktijk willen 

brengen. 

Het tweede artikel Omgaan met verschillen behandelt een onderwerp dat elke docent 

dagelijks ervaart bij de voorbereiding en uitvoering van een les: het leren omgaan met 

diversiteit en verschillen. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat con-

tact tussen leden van verschillende sociale groepen vooroordelen en discriminatie kan 

verminderen. Hoe doe je dat als docent in een homogene onderwijsomgeving? Jan van 

den Dijssel en Hessel Nieuwelink laten op basis van interviews met  mbo-docenten en 

mbo-studenten burgerschap zien welke werkvormen hiervoor het meest effectief zijn. 

In het derde artikel Instructie én probleemoplossende taak, maar wat komt eerst? be-

schrijven Marieke Pieters, Kim Dekeyzer en Annelies Raes een onderzoek dat is uitge-

voerd bij leerlingen van het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen binnen het vak 

aardrijkskunde. Zij staan stil bij de vraag: Moet je als docent de leerlingen eerst in-

structie geven en dan aan het werk zetten met een probleemoplossende taak óf moet 

je juist starten met de probleemoplossende taak gevolgd door instructie? 

In de rubriek Wat een idee laten historici Anke Hartsuiker, Tim Huijgen en Rina Knoeff 

zien hoe in deze tijd de veerkracht van leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kan 

worden vergroot: in een aantal lesmodulen vergelijken zij het omgaan met pande-

mieën in het verleden met het omgaan met Corona in onze tijd. 

In de rubriek Signalement vertelt Roel Grol hoe hij en enkele collega’s hun studenten 

bij de HAN ondersteunden in hun ontwikkeling van de vakdidactische 
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bekwaamheid bij het werkplekleren. Uit de gesprekken met de studenten blijkt een 

grote variëteit aan werkplekpraktijken en van vormen van begeleiding. 

Wij hopen dat u veel inspiratie en nieuwe inzichten opdoet tijdens het lezen van deze 

derde editie van Dimensies. Aan het volgende nummer wordt al hard gewerkt en deze 

wordt begin 2022 verwacht. Dimensies 4 zal een themanummer zijn over ‘kritisch 

denken’. 
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Regionaal begrepen 
De waardering van leerlingen voor een regionale 
invulling van het tijdvakkenkader 

Deze verkennende studie onderzocht hoe het tijdvakkenkader bij het schoolvak ge-

schiedenis regionaal kan worden ingevuld en hoe leerlingen dit waardeerden. Hier-

voor is een lessenserie ontwikkeld waarbij de geschiedenislessen over Tijdvak 8 

(1800 – 1900) betrekking hadden op de provincie Groningen. De waardering van leer-

lingen is onderzocht door middel van een situationele interesse vragenlijst, learner 

reports en semigestructureerd interviews. De studie is een praktisch voorbeeld voor 

het ontwerpen van een regionale lessenserie op basis van relevante ontwerpprinci-

pes. Bovendien laten de scores op de situationele interesse vragenlijst en de learner 

reports zien dat leerlingen de lessenserie in het algemeen waardeerden. Desondanks 

waren grote individuele verschillen in de waardering waarneembaar. Een belangrijke 

aanbeveling is om invullingen van het tijdvakkenkader aan te laten sluiten bij indi-

viduele interesses en belangstelling van leerlingen. 

Kernwoorden: geschiedenis, historisch referentiekader, regionaal, situationele interesse, 

oriëntatiekennis 

Iris van den Brand (docent geschiedenis, @Forum) 

Tim Huijgen (universitair docent en lerarenopleider, Rijkuniversiteit Groningen) 

“Een belangrijk doel van het geschiedenis-

onderwijs is het bereiken van historisch 

besef bij leerlingen (van Drie & van Boxtel, 

2008). Volgens de Commissie Historische 

en Maatschappelijke Vorming (2001) - be-

ter bekend als de commissie de Rooy - is 

historisch besef “meer dan alleen maar 

kennis van of zuivere belangstelling voor 

geschiedenis; het omvat de samenhang 

tussen interpretatie van het verleden, het 

begrijpen van het heden en het pers-

pectief op de toekomst”. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat leerlingen in staat zijn 

om historisch te redeneren en denken (Lé-

vesque, 2008; Seixas & Morton, 2013). 

Leerlingen moeten bijvoorbeeld histori-

sche verschijnselen kunnen plaatsen in de 

context en continuïteit en verandering 

kunnen onderscheiden. Het beschikken 

over oriëntatiekennis, zoals bijvoorbeeld 

(chronologische) kennis van historische 

perioden en tijdvakken, speelt 
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hierbij een belangrijke en voorwaardelijke 

rol (Dawson, 2009; Huijgen, 2018; Wil-

schut, 2011).  

 

In het Nederlandse geschiedenisonderwijs 

voor havo en vwo is oriëntatiekennis 

vormgegeven als een kader van tien tijd-

vakken en 49 kenmerkende aspecten. 

Deze zijn voor alle leerlingen hetzelfde. 

Alle leerlingen krijgen bijvoorbeeld les 

over Tijdvak 5; de tijd van Ontdekkers en 

Hervormers met vijf bijbehorende ken-

merkende aspecten, zoals ‘Het begin van 

de Europese expansie overzee’ en ‘De her-

nieuwde oriëntatie op het erfgoed van de 

klassieke oudheid’. Veel leraren volgen 

geschiedenismethodes die deze kenmer-

kende aspecten al ‘invullen’ met histori-

sche kennis. Hierbij wordt weinig reke-

ning gehouden met interesses en contex-

ten van individuele leerlingen. De invul-

ling van de tijdvakken ontbeert vaak een 

regionaal perspectief terwijl juist de eigen 

omgeving van een leerling wordt gezien 

als middel om betekenisvol en motiverend 

geschiedenisonderwijs aan te bieden (Gre-

ver & van Boxtel, 2004; Vankan, 1995; Wil-

schut et al., 2013). In deze verkennende 

studie is daarom onderzocht hoe vwo-5 

leerlingen uit de provincie Groningen een 

regionale invulling van Tijdvak 8 (1800-

1900) waardeerden. 

 

Theoretisch kader 

Het gebruik van oriëntatiekennis in het ge-

schiedenisonderwijs  

In de periode vóór de jaren zestig was het 

doel van geschiedenisonderwijs: “het op-

wekken van warme vaderlandsliefde als 

bestanddeel der nationale opvoeding” 

(Wilschut, 2002). Na de jaren zestig werd 

met de opkomst van de sociale weten-

schappen dit doel achterhaald gevonden 

en ging het niet meer om het creëren van 

goede burgers, maar om het creëren van 

kritische mensen die de maatschappij zelf 

dienden vorm te geven. In de jaren negen-

tig werd het debat over het schoolvak ge-

schiedenis opnieuw geopend met de in-

voering van de Tweede Fase. Het vak ge-

schiedenis zou zich te veel concentreren 

op het aanleren van vaardigheden en zou 

zich meer moeten richten op het aanleren 

van feiten. De commissie de Rooy werd in 

2001 ingesteld om deze ideeën en advie-

zen uit te werken tot een daadwerkelijk 

plan. Het doel van het schoolvak geschie-

denis moest zijn om leerlingen ‘historisch 

besef’ te leren (Commissie Historische en 

Maatschappelijke Vorming, 2001). Hier-

voor ontwikkelde de commissie een ge-

meenschappelijk kader om zich te kunnen 

oriënteren in de tijd: de tien tijdvakken en 

49 kenmerkende aspecten. Dit moest leer-

lingen bijvoorbeeld helpen bij het plaat-

sen van personen en gebeurtenissen in de 

tijd. In 2007 werd dit nieuwe tijdvakken-

kader ingevoerd in het Nederlands ge-

schiedenisonderwijs door middel van een 

nieuw havo/vwo examenprogramma. Op 

basis van een pilotstudie bleek het (vol-

gens CITO) echter te moeilijk om een va-

lide en betrouwbaar eindexamen te ma-

ken op basis van alleen de 
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tijdvakken en kenmerkende aspecten. 

Daardoor werd besloten om voor havo 

(drie stuks) en vwo (vier stuks) historische 

contexten toe te voegen. Een context is 

een thema waarbinnen verschillende ken-

merkende aspecten samenkomen. Een 

combinatie van het tijdvakkenkader en de 

historische contexten vormt nu de kern 

van het inhoudelijk gedeelte van het eind-

examenprogramma.  

 

Naar betekenisvol geschiedenisonderwijs 

Motiveert het huidige curriculum leer-

lingen aan de slag te gaan met geschiede-

nis? Er wordt betoogd dat het geschiede-

nisonderwijs vooral draait om witte hel-

denverhalen uit bijvoorbeeld de ‘Gouden 

Eeuw’, dat een merendeel van de multicul-

turele leerlingen zich niet kan identifice-

ren met behandelde historische personen 

en dat leerlingen een eenzijdige geschie-

denis krijgen voorgeschoteld (Grever, 

2006; Heilbron, 2019). Van Straaten 

(2018) liet bovendien zien dat boven-

bouwleerlingen in het voortgezet onder-

wijs het schoolvak geschiedenis interes-

sant vinden, maar het bestaande curricu-

lum niet zinvol en relevant achtten. Bete-

kenisvol geschiedenisonderwijs betreft 

het inzien en het ervaren van leerlingen 

wat geschiedenis te maken heeft met hen-

zelf, met hun huidige samenleving en met 

hun algemene inzicht in het menselijk be-

staan. Op deze manier krijgt geschiedenis 

betekenis en motiveert het leerlingen te 

leren over historische gebeurtenissen 

(Wilschut et al., 2013).  

In het huidige geschiedenisonderwijs krij-

gen leerlingen een zogenoemde histori-

sche identiteit aangemeten door middel 

van de tien tijdvakken en de 49 kenmer-

kende aspecten. Identiteit verschilt echter 

per persoon en is onderhevig aan verschil-

lende principes. Hiermee kan het tijdvak-

kenkader als te beperkt of te uitgebreid 

worden ervaren wanneer deze op natio-

naal of op Europees niveau wordt inge-

vuld. Kan een leerling zich niet beter iden-

tificeren met de geschiedenis die letterlijk 

dichtbij is – de regionale geschiedenis? In 

hoeverre regionale geschiedenis beteke-

nis kan hebben, is echter afhankelijk van 

de regionale identiteit van de leerlingen. 

Keuning (1949) beschreef deze regionale 

identiteit als ‘streekbesef’ of ‘regionaal 

besef’; het besef dat je behoort tot een re-

gio die zich baseert op een unieke ge-

schiedenis en met unieke kenmerken, een 

eigen identiteit. De totstandkoming van 

(regionale) identiteit is onderhevig aan, 

onder andere, (regionale) geschiedenis, 

(streek)taal, de plaats, sociaaleconomi-

sche kenmerken en geconstrueerde tradi-

ties. De mate van regionaal besef kan per 

regio, maar ook per tijd fluctueren. Zo be-

schrijft Duijvendak (2005) dat de belang-

stelling voor regionale identiteit en ge-

schiedenis als reactie gezien kan worden 

op de modernisering en de globalisering. 

Ook heeft de belangstelling te maken met 

nostalgische gevoelens of de behoefte aan 

gemeenschapszin. Grever en van Boxtel 

(2004) onderschrijven de relatie tussen 

onderwerpen die dichtbij komen 
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en tastbaar zijn en de motivatie en inte-

resse die daaruit voortkomt. Dit onder-

zoek gaat er daarom vanuit dat door de 

eigen (regionale) omgeving van leerlingen 

centraal te stellen, geschiedenislessen be-

tekenis krijgen waardoor leerlingen het 

schoolvak meer waarderen. 

 

Het ontwerpen van een regionale lessen-

serie 

Voor het ontwerpen van de lessenserie is 

gebruik gemaakt van twee ontwerpprinci-

pes. Het eerste principe is het gebruiken 

van voorbeelden uit de leefomgeving van 

leerlingen als uitleg van een kenmerkend 

aspect. De kenmerkende aspecten, die ho-

ren bij de tijdvakken, zijn voor veel leer-

lingen abstract. Het betreffen vaak lange 

zinnen met moeilijke woorden (“De op-

komst van politiek-maatschappelijke stro-

mingen: liberalisme, nationalisme, socia-

lisme, confessionalisme en feminisme”). 

Hierdoor hebben leerlingen niet meteen 

een duidelijk beeld bij een kenmerkend 

aspect. Daarom werden in de lessenserie 

de kenmerkende aspecten van Tijdvak 8 

uitgelegd door middel van een concreet 

voorbeeld uit de (directe) leefomgeving 

van de leerlingen. Door abstracte begrip-

pen te verbinden met concrete voorbeel-

den (uit de eigen leefomgeving van leer-

lingen) ontstaat begripsvorming (Bos-

schaart, 2009; Wilschut et al., 2003). Het 

kenmerkende aspect over modern imperi-

alisme werd bijvoorbeeld geïllustreerd 

door de Groningse Fongers fietsen die ver-

kocht werden in Nederlands-Indië en door 

in te gaan op het verhaal van de slaaf 

Louis Alons die werkzaam was op de Gro-

ningse Veenborg Welgelegen. Een ander 

voorbeeld betreft het kenmerkende as-

pect over industrialisatie. In Midden- en 

Oost-Groningen zijn grote herenboerde-

rijen onderdeel van het Groningse aange-

zicht. Aan de hand van dit soort heren-

boerderijen werd landbouwmechanisatie 

als onderdeel van industrialisatie uitge-

legd. Hiermee koppelt de leerling een ab-

stract begrip (industrialisatie) aan een 

concreet voorbeeld in de eigen omgeving 

(de grote herenboerderijen).  

Het tweede ontwerpprincipe is het gebrui-

ken van een problematiserende vraag of 

casus met betrekking tot de regio aan het 

begin van de les. Van Drie & Van Boxtel 

(2008) geven aan dat het stellen van (eva-

luerende) historische vragen een goed 

startpunt kan zijn om het historisch rede-

neren te stimuleren bij leerlingen. Om het 

leren van leerlingen te bevorderen dient 

de problematisering echter verband te 

houden met de leefwereld en voorkennis 

van leerlingen of zoals Hmelo-Silver 

(2004) schreef: “[…] they [problems] must 

also be realistic and resonate with the stu-

dents’ experiences” (p. 244). Voorbeelden 

uit de lessenserie zijn bijvoorbeeld vra-

gen, zoals “Is Groningen eigenlijk een 

boerenprovincie?” en “Hoe moeten we om-

gaan met de bordnamen van koloniale hel-

den in de Groningse steden en dorpen?” 

Door de regionale connectie ‘resoneren’ 

de vragen bij leerlingen waardoor ze 
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worden getriggerd om dit samen met de  

docent verder te onderzoeken.  

 

Onderzoeksvraag 

In de literatuur worden mogelijke posi-

tieve gevolgen genoemd van een regio-

nale invulling van een tijdvakkenkader. 

Mogelijk kan dit leiden tot betekenisvol 

geschiedenisonderwijs en interesse van 

leerlingen. Er is echter weinig bekend over 

hoe leerlingen een regionale invulling 

waarderen. Daarom staat de volgende on-

derzoeksvraag centraal: hoe waarderen 

Groningse vwo-bovenbouwleerlingen een 

regionale invulling van het tijdvakkenka-

der?  

 

Methode  

Onderzoeksopzet  

Voor het beantwoorden van de onder-

zoeksvraag is eerst een lessenserie van 10 

lessen over de geschiedenis van Gronin-

gen met betrekking tot Tijdvak 8 (1800 – 

1900) ontwikkeld en uitgevoerd. Voor het 

onderzoeken van de waardering van leer-

lingen voor de lessenserie is gebruik ge-

maakt van een gevalideerde vragenlijst 

over situationele interesse (Linnenbrink-

Garcia et al., 2010) aangevuld met learner 

reports en semigestructureerd interviews.  

 

Deelnemers  

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een 

vwo 5 klas op een openbare school in de 

provincie Groningen met niveaus van 

vmbo-basis/kader tot en met het. gymna-

sium.  

Deze klas was de enige vwo 5 klas met het 

vak geschiedenis op deze school. Het be-

trof een groep van 13 leerlingen, waarvan 

zeven jongens en zes meisjes in de leeftijd 

van 16 tot en met 18 jaar. Om te vwo 5 

klas op een openbare school in de provin-

cie Groningen met niveaus van vmbo-ba-

sis/kader tot en met het gymnasium.  

verkennen in welke mate de leerlingen 

zich verbonden voelden met de provincie 

Groningen is een vragenlijst ontwikkeld 

met vijf vragen (zie Appendix A) en voor 

de interventie afgenomen. In Tabel 1 zijn 

per leerling de scores opgenomen waarbij 

0 staat voor ‘helemaal geen verbonden-

heid’ en 5 voor ‘volledig verbonden. 

 

Tabel 1. Verbondenheid van de leerlingen met 

de provincie Groningen  

 

Leerlingen Score verbondenheid 

Leerling 1 2.0 

Leerling 2 3.0 

Leerling 3 2.0 

Leerling 4 3.0 

Leerling 5 5.0 

Leerling 6 4.0 

Leerling 7 4.0 

Leerling 8 3.0 

Leerling 9 3.0 

Leerling 10 3.0 

Leerling 11 3.0 

Leerling 12 4.0 

Leerling 13 3.0 

Gemiddeld 3.2 
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Onderzoeksinstrumenten  

De waardering voor de lessenserie is on-

derzocht door middel van een 1) een situ-

ationele interesse vragenlijst, 2) learner 

reports, en 3) semigestructureerde inter-

views. De gebruikte situationele interesse 

vragenlijst is gebaseerd op het werk van 

Linnenbrink-Garcia et al. (2010) en bevat 

12 items (zie Appendix B). De vragenlijst 

is integraal overgenomen waarbij alleen 

de items zijn toegespitst op het schoolvak 

geschiedenis. Leerlingen dienden op een 

zespuntsschaal antwoord te geven op 

stellingen, zoals “Mijn geschiedenisdo-

cent zorgde de afgelopen lessen voor 

boeiende lessen” en “Ik vond de afgelopen 

lessen geschiedenis zo leuk, dat ik ge-

makkelijk de aandacht erbij hield”. Lear-

ner reports zijn zelfrapportages (in dit ge-

val van leerlingen) om leerervaringen te 

achterhalen die moeilijk objectief te on-

derzoeken zijn (Van Kesteren, 1989). In de 

learner reports, gebruikt in deze studie, 

wordt een aantal stellingen (score door 

middel van een vijfpunstschaal) gecombi-

neerd met open vragen (zie Appendix C). 

Een voorbeeld van een stelling is “Ik vind 

geschiedenis leuker als we het hebben 

over de geschiedenis van Groningen”. Een 

voorbeeld van een open vraag in de lear- 

ner reports is: “Leg hieronder uit wat je 

hebt geleerd van de afgelopen lessen over 

Tijdvak 8, waarbij we het voornamelijk 

hebben gehad over de geschiedenis van 

Groningen. Wat is je het meest bijgeble-

ven?” Tevens zijn na de lessenserie semi-

gestructureerde interviews afgenomen 

met vier willekeurig gekozen leerlingen 

om verder te verkennen wat zij wel of niet 

waardeerden aan de lessenserie. Het inter-

viewschema is te vinden in Appendix D.  

 

De lessenserie 

Een lessenserie is ontwikkeld waarbij de 

lessen met betrekking tot Tijdvak 8 (1800 

– 1900) in zijn geheel over Groningen ge-

geven zijn. Tijdvak 8 is de tijd van de “Bur-

gers en Stoommachines” en gaat  

vooral over ontwikkelingen in de tijd van  

de industrialisatie. Het geschiedenisexa 

men gaat ervan uit dat de leerlingen de 

volgende gebeurtenissen en ontwikkelin-

gen bij dit tijdvak kunnen verduidelijken: 

industrialisatie, sociale kwestie, modern 

imperialisme, opkomst van maatschappe-

lijk-politieke stromingen, democratise-

ring en de opkomst van emancipatiebe-

wegingen. In Bijlage 1 is een schematisch 

overzicht te vinden van de lessenserie. 

De eerste auteur voerde de interventie uit 

als docent. Voor alle lessen is gebruik ge-

maakt van digitale presentaties.  

 

Resultaten 

In Tabel 2 staan de gemiddelde scores op 

de situationele interesse vragenlijst en op 

de items in de learner reports. De gemid-

delde situationele interesse is 3.9 op een 

schaal van 0 tot en met 6. De laagste score 

was een 2.5 en de hoogste score een 5.0. 

De gemiddelde score op gesloten vragen 

in de learner reports is een 3.4 op een 

schaal van 0 tot en met 5. Deze scores lie-

pen uiteen van 2.3 tot 5.0. 
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Tabel 2. Waardering voor de lessenserie door 

de leerlingen (n = 12) 

 
 

Situatio-

nele 

interesse  

Learner  

reports 

Score 3.9 3.4 

 

Uit de analyse van de antwoorden op de 

open vragen in de learner reports en uit 

de interviews kwamen voor- en nadelen 

van de lessenserie naar voren. Leerlingen 

gaven aan dat zij beter een koppeling kon-

den maken tussen heden en verleden. Zo 

vertelde Leerling 2: “Het is dichtbij mijn 

huis dus dan leg je die link met het heden 

ook sneller. Je denkt anders nooit na over 

hoe die fabrieken daar zo zijn gekomen”. 

Sommige leerlingen gaven ook aan dat ze 

zich door de regionale didactiek beter 

kunnen inleven in het verleden. Leerling 9 

zei bijvoorbeeld: “Door Groningen begrijp 

ik het beter, door de inleving en de her-

kenning. Het kreeg op deze manier bete-

kenis. Dan kun je het beter voorstellen”. 

Leerling 7 was ook erg positief over de les-

senserie. Ze gaf aan zich een echte Gro-

ninger te voelen en geeft aan dat ze door 

de regionale didactiek nog meer werd ge-

motiveerd en dat ze vaker een koppeling 

wil zien met de geschiedenis van Gronin-

gen.  

Sommige leerlingen noemden nadelen 

van de lessenserie. Leerling 2 vertelde bij-

voorbeeld dat het methodeboek en de in-

houd van de lessen verschilde wat onover-

zichtelijk werkte. Ze vertelde: “In het boek 

ging het veel over Engeland en in de les 

leerde je over Groningen. Aan de ene kant 

was het leuk, maar het was ook niet meer 

overzichtelijk. Je kon niet alles plaatsen 

met het boek”. Een ander nadeel betrof 

was dat sommige leerlingen zich niet kon-

den identificeren met de omgeving en re-

gionale geschiedenis. Leerling 4 komt 

oorspronkelijk niet uit het Noorden van 

Nederland en woont niet in Groningen, 

maar in Drenthe. In het interview zegt hij 

hierover: “Ik voel me alleen Groninger als 

FC Groningen speelt”. De scores op situa-

tionele interesse en op de gesloten items 

in zijn learner report waren dan ook het 

laagst van alle leerlingen. Interessant is 

dat de leerling met het hoogste regionale 

besef (Leerling 5) niet per se de meer-

waarde inziet van een Groningse lessense-

rie. Zij schrijft: “Ik woon in Froombosch, 

daar is veel platteland. Ook praat ik met 

mijn familie Gronings. Hierdoor voel ik mij 

een echte Groninger”. In haar learner re-

port gaf ze echter aan dat zij de geschie-

denis van Groningen niet zo interessant 

vindt: “Ik vind het buitenland interessan-

ter, dus de industrialisatie in Engeland. 

Ook in Nederland wel, maar niet specifiek 

in Groningen”. 

 

Conclusie en discussie 

Deze verkennende studie had als doel te 

onderzoeken hoe leerlingen in de boven-

bouw vwo een regionale invulling van het 

tijdvakkenkader waardeerden. De gemid-

delde score op de situationele interesse 

vragenlijst (3.9) en op de learner 
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reports (3.4) laten zien dat leerlingen de 

lessenserie in het algemeen waardeer-

den. Dit blijkt ook uit de antwoorden op 

de open vragen in de learner reports en 

uit de afgenomen interviews. De meeste 

waardering lijkt te zitten in een gemakke-

lijkere verbinding tussen heden en verle-

den en het beter kunnen inleven in histo-

rische situaties. Toch behoeft dit nuance, 

omdat sommige leerlingen aangaven 

niets te hebben met de Groningse ge-

schiedenis (Leerling 4), ondanks een 

soms sterke verbondenheid met de regio 

(Leerling 5). Het lijkt dat een grote ver-

bondenheid met de regio (in deze studie 

opgevat als een hoge score op de vragen-

lijst regionaal besef), niet altijd hoeft te 

leiden tot meer interesse in de Groningse 

geschiedenis. Een ander nadeel van een 

regionale invulling is het ‘afwijken’ van 

het tekstboek waarin meer een (inter)na-

tionale invalshoek wordt gekozen bij de 

uitleg van kenmerkende aspecten van 

Tijdvak 8. Toch bleek dit in praktijk mee 

te vallen. Toen de leerlingen tijdens een 

les een bron over de liberale politicus 

Hendrik Goeman Borgesius moesten kop-

pelen aan het thema ‘sociale wetgeving’ 

in het tekstboek, raakten veel leerlingen 

in paniek. Uiteindelijk wist echter de 

meerderheid van de leerlingen goed de 

begrippen socialisme en liberalisme met 

elkaar te verbinden aan de hand van de 

persoon Borgesius.  

Deze studie kent een aantal belangrijke 

beperkingen. Het betreft ontwerponder-

zoek en de groep participanten bestond 

uit slechts 13 vwo-leerlingen en één do-

cent. Verder is slechts één tijdvak regio-

naal ingevuld en is verder geen onder-

zoek gedaan naar de betrouwbaarheid 

van de metingen en naar hoe leerlingen 

de afzonderlijke ontwerpprincipes waar-

deerden. Hierdoor is de generaliseerbaar-

heid van de conclusies beperkt. Vervolg-

onderzoek kan door middel van een non-

equivalent control group design met ge-

valideerde voor- en nametingen beter in-

zicht geven in de effecten van een regio-

nale invulling van het tijdvakkenkader op 

de motivatie en interesse van leerlingen 

voor het schoolvak geschiedenis. In deze 

metingen kan dan ook worden gekeken 

naar de waardering van leerlingen voor 

specifieke ontwerpprincipes. Een nadeel 

is ook onze beperkte definitie van regio-

nale verbondenheid. In deze studie me-

ten wij dit door middel van een korte vra-

genlijst, maar een (regionale) identiteit 

en verbondenheid wordt natuurlijk be-

paald door meer factoren. Vervolgonder-

zoek, bijvoorbeeld door het gebruik van 

hardop denkmethoden, kan zich ook 

richten op de vraag hoe een regionale 

historische insteek (zoals in de uitge-

voerde lessenserie) op een effectieve 

wijze gekoppeld kan worden aan (in-

ter)nationale historische ontwikkelingen. 

Hoe koppelen leerlingen de Groningse 

fietsen van Fongers aan het proces van 

industrialisatie? Tevens is interessant te 

onderzoeken of verschillende invullingen 

van het tijdvakkenkader parallel kunnen 

worden aangeboden naar gelang 



Dimensies – nr. 3. (sep 2021)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 13 

de persoonlijke interesse of regionale 

verbondenheid van leerlingen. Tijdvak 8 

kun je dan bestuderen vanuit bijvoor-

beeld een Groningse perspectief, maar 

ook vanuit een Nederlands of Surinaams 

perspectief. Ondanks de beperkingen is 

deze studie een goed voorbeeld voor on-

derzoekers en docenten hoe een regio-

nale lessenserie kan worden ontwikkeld 

op basis van relevante ontwerpprincipes. 

Ook bij andere tijdvakken kunnen de ge-

bruikte ontwerpprincipes een belangrijke 

rol spelen. Bovendien gaat het Noordelijk 

Scheepvaartmuseum in Groningen naar 

aanleiding van deze studie de regionale 

invulling van het tijdvakkenkader gebrui-

ken ten bate van educatie waarbij wordt 

getracht een verbinding te vinden tussen 

het geschiedenisonderwijs en de museale 

regionale collectie. 

Ook bij andere schoolvakken kunnen de 

ontwerpprincipes een belangrijke rol spe-

len. Zoals Bosschaart (2009) bijvoorbeeld 

opmerkt: “Wanneer algemene geografi-

sche begrippen en processen die in de 

schoolboeken staan zich ook voordoen in 

de omgeving van de school is het vanuit 

didactisch oogpunt een gemiste kans als 

daar geen gebruik van wordt gemaakt”. 

Voor vakverbindend onderwijs kan een 

link worden gelegd met Domein E in het 

havo/vwo examenprogramma aardrijks-

kunde waarin de leefomgeving van de 

leerlingen centraal staat (College voor 

Toetsen en Examens, 2015). Bijvoorbeeld 

door de leefbaarheid van woonwijken van 

leerlingen vanuit een historisch perspec-

tief te bestuderen (industrialisatie, soci-

ale kwestie) en vanuit een geografisch 

perspectief (sociale cohesie, sociale net-

werken). Het tweede ontwerpprincipe kan 

ook worden gebruikt om sociale bindin-

gen te onderzoeken binnen het school-

vak Maatschappijwetenschappen of in sa-

menwerking met geschiedenis. Dit kan 

bijvoorbeeld verder worden uitgewerkt in 

een vraag of mensen in het verleden en 

vandaag de dag zich verbonden met el-

kaar voelen wanneer zij te maken hebben 

met sociale gevolgen van de gaswinning 

in de provincie Groningen.   

Op dit moment is een werkgroep een 

nieuw historisch referentiekader voor het 

schoolvak geschiedenis aan het uitwerken 

nadat een eerdere werkgroep hiervoor ad-

viezen heeft geformuleerd (Van Boxtel et 

al., 2020). Deze studie laat zien dat een 

regionale invulling van een referentieka-

der mogelijk leidt tot betekenisvol ge-

schiedenisonderwijs voor leerlingen. Be-

langrijk is echter dat binnen een referen-

tiekader voldoende ruimte is voor aanslui-

ting bij individuele leerbehoeften, verbon-

denheid en interesse van leerlingen. In 

onze ogen, moet het daarom mogelijk zijn 

voor docenten en leerlingen om te werken 

met verschillende (didactische) uitwerkin-

gen van een gezamenlijk referentiekader. 

Deze studie is hopelijk een inspirerend 

voorbeeld van een dergelijke uitwerking. 
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Bijlage 1 - Overzicht lessenserie (*) 

 

Les Onderwerp en kenmer-

kend aspect 

Kern van de les 

1 Oriëntatie op de geschie-

denis van Groningen 

De leerlingen oriënteerden zich op de geschiedenis van Gro-

ningen door een historische kennisquiz.  

2 Oriëntatie op Tijdvak 8  De leerlingen oriënteerden zich op Tijdvak 8 (1800 – 1900) 

aan de hand van de geschiedenis van de gaswinning. Leer-

lingen moesten argumenten formuleren met betrekking tot 

het debat over gaswinning en er een oplossing voor beden-

ken. Naderhand werd deze discussie klassikaal besproken. 

Vervolgens kregen de leerlingen overzicht van het tijdvak 

door het maken van een tijdlijn te maken van de belangrijk-

ste gebeurtenissen.  

3 Industrialisatie De leerlingen onderzochten de beeldvorming van Groningen 

als boerenprovincie. Vervolgens is industrialisatie uitgelegd 

aan de hand van de landbouwmechanisatie in Groningen en 

de gevolgen die dat had voor de rijkdom van de provincie. 

De leerlingen moesten vervolgens een vergelijking maken 

tussen de industrialisatie in Groningen en de Westerse We-

reld. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door 

kennisvragen te stellen.  

Problematiserende vraag/casus: is Groningen wel of niet een 

landbouwprovincie anno 2018/ Hoe zag de Industriële Revo-

lutie eruit in Groningen? 

4 Industrialisatie  De leerlingen begonnen met een kennisquiz over Groningen 

als afzetmarkt. Hierna kregen de leerlingen uitleg over de 

industriële samenleving. Vervolgens keken de leerlingen 

naar “Het verleden van Groningen” over de industrieën in de 

Groningen. De leerlingen maakten tijdens het kijken van 

deze video vragen. Ten slotte werden de (les)doelen gecon-

troleerd door kennisvragen te stellen. 

Problematiserende vraag/casus: hoe droegen de veranderin-

gen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een 

industriële revolutie en verstedelijkte samenleving (in Gro-

ningen? 
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5 De oorzaken van mo-

dern imperialisme  

De leerlingen begonnen de les met een klassikale discussie 

over het weghalen van bordnamen in Groningen. Vervolgens 

kregen de leerlingen een uitleg over modern imperialisme en 

hoe Groningen in de negentiende eeuw omging met het kolo-

niale verleden van Nederland. Na deze uitleg analyseerden de 

leerlingen spotprenten over het koloniale verleden. Ten slotte 

werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te 

stellen. 

Problematiserende vraag/casus: hoe ging men tijdens de ne-

gentiende eeuw om met het koloniale verleden in Groningen?  

6 Nationalisme als gevolg 

van de industrialisatie  

De leerlingen discussieerden eerst in groepjes over het Gro-

ningse volkslied. Vervolgens kregen zij een uitleg over natio-

nalisme, romantiek en regionalisme in Groningen. Na deze uit-

leg analyseerden zij een tekst van de Groningse folklorist Line 

Onnekes-Huizenga en moesten deze tekst koppelen aan rele-

vante kenmerkende aspecten. Waarna een plenaire bespreking 

volgde. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door 

kennisvragen te stellen.  

Problematiserende vraag/casus: hoe “romantisch” waren de 

Groningers? / Wat heeft de tekst van Onnekes-Huizinga tekst 

met het nationalisme/ Romantiek te maken? 

7 Socialisme en commu-

nisme 

De leerlingen lazen als voorbereiding een gedeelte uit de 

Graanrepubliek van Frank Westerman en beantwoorden vra-

gen over de tekst. De les begon met een opdracht voor de 

leerlingen om na te denken over de toekomst van het gebied 

van de graanrepubliek. Vervolgens kregen de leerlingen een 

uitleg over de sociale kwestie en hoe dit eruit zag in Gronin-

gen. Na de uitleg keken de leerlingen zelfstanding opdrachten 

na en de les sloot af met een digitale evaluatie waarbij de leer-

lingen moesten beschrijven wat ze het meeste is bijgebleven 

van deze les.  

Problematiserende vraag/casus: waarom kreeg het commu-

nisme veel invloed in (Oost-) Groningen? 
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8 Democratisering en 

emancipatie  

De leerlingen kregen eerst een uitleg over de Groningse poli-

ticus Borgesius en sociale wetgeving. Na deze kleine uitleg 

analyseerden de leerlingen een de spotprent over Borgesius. 

Vervolgens kregen zij uitleg over de grondwet van 1848 en 

Thorbecke. Via Thorbecke werd een brug gemaakt naar uitleg 

over het feminisme en Aletta Jacobs. Aan het einde van de les 

gingen de leerlingen op zoek naar een alternatief boegbeeld 

van het feminisme.  

Problematiserende vraag/casus: Hoe manifesteerde het femi-

nisme zich in Groningen naast Aletta Jacobs? 

9 Democratisering en 

emancipatie 

De leerlingen begonnen met een oefentoets. Vervolgens kre-

gen zij uitleg over regionale vormen van het confessionalisme, 

de democratisering en sociale wetgeving. De les eindigde met 

een evaluerend gesprek over welk onderwerp zij het lastigst 

vonden.  

Problematiserende vraag/casus: waar zou Domela Nieuwen-

huis in Groningen veel invloed hebben gekregen? 

10 Herhaling van Tijdvak 8 

(in Groningen) 

Eerst werd de oefentoets van de vorige les besproken. Na deze 

bespreking presenteerden de leerlingen hun feministisch 

boegbeeld. Na de presentaties werd de leerstof herhaald door 

elkaar vragen te stellen. De les eindigde met een digitale ken-

nistest.   

  

* De volledige lessenserie is te vinden via: hier-is-iris.nl/category/burgers-en-stoommachines 

 

 

 

 

 

htttps://hier-is-iris.nl/category/burgers-en-stoommachines/


Dimensies – nr. 3. (sep 2021)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 19 

Leren omgaan met  
verschillen in een homogene 
onderwijsomgeving 
 
Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelin-
gen om het leren omgaan met verschillen te bevorde-
ren in het mbo 
 

In een pluriforme en democratische samenleving is het leren omgaan met diversiteit 

en verschillen een belangrijke burgerschapscompetentie. Vanuit de contacttheorie 

kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groe-

pen hier een positieve bijdrage aan levert doordat het vooroordelen en discriminatie 

kan verminderen. Een onderwijsomgeving met weinig diversiteit in opvattingen en 

sociale achtergronden beperkt daarmee de mogelijkheid om vanuit de contacttheorie 

positieve effecten te genereren. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te 

krijgen in de pedagogisch-didactische handelingen van docenten Burgerschap om 

studenten – binnen een homogene onderwijsomgeving – te leren omgaan met ver-

schillen. Hiertoe zijn zowel mbo-docenten als mbo-studenten geïnterviewd. Uit de 

resultaten blijkt dat docenten hiervoor gebruik maken van verschillende werkvor-

men, zoals dialogische didactiek, rollenspellen, samenwerkingsopdrachten en excur-

sies. Deze werkvormen komen gedeeltelijk overeen met de uitgangspunten van de 

contacttheorie. Er kan dus worden geconcludeerd dat er diverse opties zijn om het 

leren omgaan met verschillen te bevorderen binnen een homogene onderwijsomge-

ving. 

 
Kernwoorden: Burgerschapsonderwijs, mbo-scholen, omgaan met verschillen, vak- 

didactiek 

 

Jan van den Dijssel (Docent filosofie, SvPO Utrecht) 

Hessel Nieuwelink (Lector burgerschapsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam) 

 

Leren leven in een pluriforme samenleving 

gaat niet vanzelf. Jongeren moeten dat 

leren. De school is daar de uitgelezen plek 

voor. Onderzoek laat echter zien dat dit in 
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het onderwijs in Nederland relatief weinig 

gebeurt (Munniksma et al., 2017). Bij het 

aanleren van burgerschapscompetenties 

rondom het omgaan met verschillen is het 

in aanraking komen met diversiteit be-

langrijk, zoals beschreven in de contact-

theorie (Allport, 1954; Hewstone, 2015; 

Ten Dam et al., 2010).Dit betekent dat het 

complex kan zijn om deze competenties 

te ontwikkelen in een (relatief) homogene 

onderwijsomgeving - een omgeving 

waarin jongeren op een aantal centrale 

kenmerken van hun identiteit, zoals sekse 

en geloof, met elkaar overeenstemmen. 

Vanuit dat oogpunt is het problematisch 

dat de onderwijsinspectie in 2018 conclu-

deerde dat onderwijssegregatie ervoor 

zorgt dat groepen leerlingen in bubbels 

van gelijkgestemden terecht komen (On-

derwijsinspectie, 2018). Uit onderzoek 

van Nieuwelink (2018) blijkt dat ook op 

veel Amsterdamse scholen leerlingen rela-

tief gesegregeerd opgroeien. 

In deze studie is onderzocht welke peda-

gogisch-didactische handelingen bevor-

derlijk zijn volgens mbo-docenten Burger-

schap om het leren omgaan met verschil-

len binnen een homogene onderwijsom-

geving te bevorderen. Daaropvolgend is 

onderzocht hoe studenten deze handelin-

gen ervaren. Meer inzicht in de pedago-

gisch-didactische handelingen van docen-

ten geeft (mbo)-scholen en docenten meer 

praktische handvatten in de wijze waarop 

burgerschapsonderwijs vormgegeven kan 

worden. 

 

Theoretisch kader 

Het leren omgaan met verschillen wordt 

gezien als een belangrijke doelstelling 

binnen het burgerschapsonderwijs (Ten 

Dam et al., 2011; Onderwijsinspectie, 

2016). Omgaan met verschillen is één van 

de vier sociale taken van burgerschap en 

wordt als kenmerk gezien om te kunnen 

functioneren in een pluriforme en demo-

cratische samenleving. Hierbij is het vol-

gens Ten Dam et al. (2011) van belang dat 

leerlingen leren dat zij in staat zijn om sa-

men met mensen met verschillende ach-

tergronden en visies problemen op te los-

sen. Omgaan met verschillen, evenals de 

andere sociale taken, bestaat uit vier com-

ponenten: kennis, vaardigheden, houdin-

gen en reflectie. 

Maar wat betekent omgaan met verschil-

len precies? Je kan namelijk op verschil-

lende manieren omgaan met verschillen. 

In dit onderzoek wordt hiervoor de richt-

lijn gevolgd van de onderwijsinspectie 

(2020): Ruimte voor verschil moet er kun-

nen zijn, maar de grondwettelijke basis-

waarden van de democratische rechts-

staat, zoals gelijkwaardigheid en non-dis-

criminatie, begrenst dit. Het doel is dat 

leerlingen leren om ruimte en respect te 

geven aan mensen die er andere menin-

gen en overtuigingen op nahouden.  

 

De contacttheorie in relatie tot het leren 

omgaan met verschillen 

Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek 

naar hoe leerlingen op school kunnen le-

ren omgaan met verschillen en 
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diversiteit (Sincer, Severiens & Volman, 

2019). Wel zijn er studies naar de relatie 

tussen klassensamenstellingen en sociale 

relaties. Deze studies gaan veelal uit van 

de contacttheorie van Allport (1954), die 

vele malen bevestigd is. Naast de contact-

theorie zijn er ook andere theorieën, zoals 

de conflict- en constrictstheorie, die alter-

natieve hypothesen formuleren over het 

leren omgaan met verschillen (Dronkers, 

2011; Putnam, 2007). Het is goed moge-

lijk dat deze theorieën ook relevante aan-

knopingspunten bieden voor de mogelijk-

heden van scholen om leerlingen te leren 

omgaan met verschillen, maar deze vallen 

buiten de scope van dit onderzoek. Ener-

zijds is hiertoe besloten omdat er voor de 

contacttheorie veel evidentie is, en ander-

zijds omdat de contacttheorie veelal in 

een heterogene omgeving is onderzocht, 

waardoor kennis over de mogelijkheden 

hiervan binnen een homogene onderwijs-

omgeving beperkt is. De contacttheorie 

van Allport (1954) veronderstelt dat con-

tact tussen leden van verschillende sociale 

groepen vooroordelen en discriminatie 

kan verminderen. Bovendien kunnen con-

tacten tussen leden van verschillende so-

ciale groepen ervoor zorgen dat er een 

sterkere solidariteit wordt ontwikkeld te-

genover die groepen (Pettigrew, 1998). Di-

rect contact tussen leden van verschil-

lende sociale groepen kan vooral leiden 

tot positievere houdingen als wordt vol-

daan aan vier ‘optimale condities’: 

 

 

 gelijke groepsstatus  

 gemeenschappelijke doelen 

 samenwerking 

 steun vanuit autoriteiten die door de 

leden van verschillende sociale groe-

pen wordt erkend – waarbij de autori-

teiten gelijkwaardig contact tussen de 

groepen aanmoedigen. 

 

In potentie is de docent een erkende auto-

riteit in het klaslokaal die deze rol kan ver-

vullen. Daarnaast heeft een positieve ge-

neralisatie, waarbij het effect van het con-

tact zowel op individueel niveau als op 

groepsniveau plaatsvindt, tijd en meer-

dere ontmoetingen nodig (Pettigrew, 

1998). Onderzoek van Tropp & Prenovost 

(2007) toont aan dat de aanwezigheid van 

de optimale condities, tezamen, het posi-

tieve effect van de contacttheorie kunnen 

versterken binnen scholen. Zij conclude-

ren dat op scholen waar de optimale con-

dities sterker aanwezig zijn, contacten 

tussen leden van verschillende groepen 

samengaat met lagere scores van vooroor-

delen. Studies bieden dus aanwijzingen 

voor een mogelijke invloed van de klas-

sensamenstelling op het leren omgaan 

met verschillen (Pettigrew & Tropp, 2006; 

Lindo, 2008). 

 

Leren in een relatief homogene klas 

Relatieve homogeniteit betekent niet dat 

er geen verschillen zichtbaar zijn binnen 

een groep. Inachtneming van het kenmerk 

‘superdiversiteit’, zoals beschreven door 

Crul, Schneider en Lelie (2013), is 
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er geen sprake van enkelvoudige identitei-

ten. Identiteiten worden fijnmaziger en 

complexer. Je kunt dan ook niet spreken 

van ‘de moslim’ of ‘de Amsterdammer’.  

 

Deze identiteiten overlappen met elkaar. 

Desalniettemin wordt in dit onderzoek ge-

sproken over relatieve homogeniteit om-

dat de studenten op de school waar dit on-

derzoek is uitgevoerd – ROCvA College 

West - op een aantal centrale kenmerken 

van hun identiteit vergelijkbaar zijn. Zo 

bestaat de studentenpopulatie voorname-

lijk uit vrouwen, belijdende moslims en 

tweede en derde generatie migranten uit 

Turkije en Marokko. Uiteraard bestaan er 

substantiële verschillen tussen deze stu-

denten en is ook hier sprake van diversi-

teit. Maar in vergelijking met andere po-

pulaties in Amsterdam en de rest van Ne-

derland kan gesproken worden over rela-

tieve homogeniteit. Zowel de docenten als 

de studenten zien hun klas ook als homo-

geen.  

 

Meerdere onderzoeken laten zien dat een 

relatief homogene klas een veilige en ver-

trouwde leeromgeving kan zijn die een be-

langrijke basis kan zijn voor burger-

schapsonderwijs (Nieuwelink et al., 2016; 

Ten Dam et al., 2010). Merry (2012) laat 

zien dat het voor maatschappelijke min-

derheidsgroepen gunstiger is om in ho-

mogene netwerken te opereren omdat 

daar de kans op uitsluiting en discrimina-

tie kleiner is. Driessen, Agirdag en Merry 

(2017) concluderen dat islamitische 

scholen aanzienlijke beter presteren dan 

openbare scholen als het gaat om burger-

schapscompetenties.  

 

Wat docenten kunnen doen om het leren 

omgaan met verschillen te bevorderen 

Onderzoek laat zien dat bij het leren om-

gaan met verschillen pedagogisch-didacti-

sche strategieën vanuit docenten belang-

rijk zijn. Het handelen van de docent doet 

er dus toe, maar het is niet precies duide-

lijk welk handelen effect heeft (Geboers et 

al., 2013; Thijs & Verkuyten, 2014; Hand-

boek vakdidactiek Maatschappijleer, 

2020).  

 

Slavin (1985) beschrijft dat coöperatief le-

ren een methodiek is om de positieve ef-

fecten van de contacttheorie te realiseren. 

Coöperatieve werkvormen zijn werkvor-

men waar studenten elkaar nodig hebben 

om tot een positieve afronding van een 

opdracht te komen. Hierbij is het van be-

lang dat leerlingen goed met elkaar sa-

menwerken, zodat zij inzien dat ze samen 

resultaten kunnen boeken. In coöpera-

tieve werkvormen komen de bevorde-

rende condities voor de contacttheorie, 

zoals samenwerking en gemeenschappe-

lijke doelen, dus terug. Een literatuurstu-

die (Lindo, 2008) en meta-analyse (Pet-

tigrew & Tropp, 2006) wijzen erop dat 

werkvormen waarbij leerlingen moeten sa-

menwerken aan een gemeenschappelijk 

doel en onderling afhankelijk zijn voor 

een succesvol resultaat, positief bijdragen 
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aan het verminderen van vooroordelen. 

De optimale condities van de contacttheo-

rie liggen ook verscholen in dialogische 

didactiek, waarbij leerlingen op basis van 

gelijkwaardigheid perspectieven met el-

kaar kunnen uitwisselen (Castelijns & Ver-

hoeven, 2014; Handboek vakdidactiek 

Maatschappijleer, 2020). Geboers et al. 

(2013) geven aan dat het bij effectief bur-

gerschapsonderwijs van belang is dat leer-

lingen een actieve rol hebben, dat er een 

didactiek is waarin leerlingen leren dat er 

verschillende perspectieven bestaan en 

dat daar dialogen tussen mogelijk zijn. Op 

basis van de positieve effecten van een di-

alogische didactiek op (sociale) aspecten 

van burgerschap is de veronderstelling 

dat dit ook een positieve rol kan spelen in 

het leren omgaan met verschillen. Gelet 

op de optimale condities van de contact-

theorie is het daarbij van belang dat de 

docent het gelijkwaardig uitwisselen van 

verschillende perspectieven aanmoedigt 

en, indien nodig, diverse perspectieven 

naar voren laat komen. Voor een dialoog 

is een veilig en open leerklimaat, waarbij 

sprake is van onderling vertrouwen en 

ruimte voor afwijkende meningen, van be-

lang (Castelijns & Verhoeven, 2014). 

Merry (2012) veronderstelt dat een veilige 

omgeving eenvoudiger te realiseren is 

binnen een homogene klas. Dan heeft de 

docent echter een grotere rol in het facili-

teren van verschillende perspectieven. Bij 

een heterogene klas is het de uitdaging 

om gelijkwaardigheid tussen leerlingen te 

realiseren, zodat leerlingen leren om met 

anderen samen te werken, ongeacht hun 

groepsidentiteit.  

Op basis van de contacttheorie is het ook 

mogelijk om leerlingen in contact te laten 

komen met leden van andere sociale groe-

pen. Dergelijke ontmoetingen vormen de 

kern van de contacttheorie. Hoewel dit 

voor scholen met een relatief homogene 

leerlingenpopulatie lastiger te realiseren 

is, kan er wel gestuurd worden op beteke-

nisvolle ontmoetingen tussen leden van 

verschillende sociale groepen (Onderwijs-

inspectie, 2020). Dergelijke authentieke 

leersituaties kunnen bijdragen aan per-

spectiefwisseling en het leren omgaan 

met diversiteit en verschillen (Van Aver-

maet & Sierens, 2010). Uitwisseling met 

andere scholen kan dan volgens Eidhof 

(2019) ook erg waardevol zijn. Zodoende 

komen leerlingen in contact met leeftijds-

genoten met een andere sociale achter-

grond.  

Een laatste mogelijkheid om de gelijke 

groepsstatus naar voren te laten komen is 

kennisoverdracht. Docenten kunnen mid-

dels de lesinhoud gelijkwaardigheid tus-

sen verschillende culturele achtergronden 

benadrukken en onderwijzen. Volgens 

Banks et al. (2005) kan kennis over de 

complexe relatie tussen eenheid en diver-

siteit, onderlinge verbondenheid en af-

hankelijkheid en mensenrechten bijdra-

gen aan de kenniscomponent van het le-

ren omgaan met verschillen en (culturele) 

diversiteit. Het is goed mogelijk dat de 

contacttheorie in een diverse klas kan bij-

dragen aan de kenniscomponent 
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van omgaan met verschillen omdat er op 

deze manier vanuit persoonlijke ervarin-

gen en belevingen geleerd kan worden 

over (culturele) verschillen. Amichai-Ham-

burger en Mckenna (2006) waarschuwen 

echter dat alleen kennis hebben van an-

dere culturen niet voldoende is en dat an-

dere competenties ook van belang zijn om 

te leren omgaan met (culturele) diversi-

teit. Zo bestaat het gevaar dat leerlingen 

enkel de informatie opnemen die past bin-

nen het door hun vooraf vastgestelde 

beeld van de andere groep. Daardoor kan 

stereotypering versterkt worden.  

 

Samenvattend 

Op basis van de literatuur kan veronder-

steld worden dat de contacttheorie – on-

der bepaalde condities – een positieve bij-

drage kan leveren aan het leren omgaan 

met verschillen. Binnen een (relatief) ho-

mogene studentenpopulatie is het minder 

eenvoudig om de positieve effecten van 

de contacttheorie te realiseren. Hoewel de 

literatuur aanwijzingen geeft voor diverse 

pedagogisch-didactische handelingen – 

waarbij de optimale condities van de con-

tacttheorie gerealiseerd worden – roept 

dit de vraag op hoe docenten Burger-

schap, binnen een context van relatief ho-

mogene klassen, ervoor zorgen dat stu-

denten leren omgaan met verschillen. 

 

Context onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen 

ROCvA College West. De school heeft in 

totaal 27 opleidingen, variërend van 

niveau 1 tot 4, in het domein Zorg & Wel-

zijn. In totaal zitten ruim 4000 studenten 

op deze school. Voor het mbo gelden kwa-

lificatievereisten voor burgerschap op ver-

schillende terreinen, zoals het politieke 

domein en maatschappelijke domein. Met 

name bij dat laatste spelen vraagstukken 

rondom diversiteit een belangrijke rol 

(Handboek vakdidactiek Maatschappij-

leer, 2020). 

 

Onderzoeksvraag 

In dit onderzoek worden twee vragen be-

antwoord: 

 

1. Welke pedagogisch-didactische hande-

lingen zijn er volgens docenten Bur-

gerschap om het leren omgaan met 

verschillen binnen een relatief homo-

gene onderwijsomgeving te bevorde-

ren? 

2. Welke ervaringen hebben studenten 

met betrekking tot het leren omgaan 

met verschillen in een relatief homo-

gene onderwijsomgeving? 

 

Methode 

Voor dit onderzoek zijn zeven docenten 

Burgerschap geïnterviewd, afkomstig uit 

zes verschillende onderwijsteams. In de 

selectie van docenten is gestreefd naar di-

versiteit op gebied van gender, religiosi-

teit, onderwijsniveau en ervaring als do-

cent Burgerschap (zie figuur 1). Meerdere 

geïnterviewden hebben aangegeven les te 

geven in een (relatief) homogene onder-

wijsomgeving.  
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Tabel 1 Overzicht geïnterviewde docenten 
 

 

Naast zeven docenten zijn ook vier stu-

denten geïnterviewd. Deze studenten van 

21 en 22 jaar krijgen les van twee geïnter-

viewde docenten. Net als bij de docenten 

is in de selectie van studenten gestreefd 

naar diversiteit op gebied van gender, re-

ligiositeit en onderwijsniveau. Vanwege 

het afstandsonderwijs, in verband met de 

coronacrisis, is het slechts gelukt om met 

vier studenten te spreken voor dit onder-

zoek. Drie van de vier geïnterviewde stu-

denten zijn vrouw, één student is man. 

Alle vier de studenten geven aan moslim 

te zijn en volgen een opleiding op niveau-

4. Twee studenten worden opgeleid tot 

apothekersassistent en twee tot pedago-

gisch werker. Om de veiligheid voor de 

studenten te vergroten zijn de studenten 

in duo’s geïnterviewd, waarbij de duo’s 

klasgenoten waren. De studenten be-

schrijven hun klas als islamitisch homo-

geen. Bovendien gaf dit de gelegenheid 

om een verdiepend gesprek op gang te la-

ten komen over de ervaringen van de stu-

denten.  

 

 

Onderzoeksinstrument 

Voor zowel docenten als studenten is ge-

bruik gemaakt van een semigestructu-

reerd interview. In bijlage 1 is de inter-

viewleidraad opgenomen. Aan docenten is 

onder andere de vraag voorgelegd welke 

ervaringen zij hebben omtrent homogeni-

teit in de klas. Ook is gevraagd naar welke 

handelingen zij toepassen om studenten 

te leren omgaan met verschillen en hoe 

zich dat verhoudt tot een (eventuele) ho-

mogene onderwijsomgeving. Ook aan stu-

denten is gevraagd naar eventuele homo-

geniteit in de lessen. Daarnaast is aan stu-

denten gevraagd hoe docenten ervoor 

zorgen dat er verschillende meningen 

naar voren komen als er vanuit studenten 

vooral vergelijkbare meningen verteld 

worden. Ook is aan studenten gevraagd of 

zij het gevoel hebben te leren omgaan met 

verschillende meningen, perspectieven en 

sociale achtergronden binnen de lessen 

burgerschap en hoe zich dat verhoudt tot 

de rol van de docent, klasgenoten en 

werkvormen. 
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Data-analyse 

Aan de hand van de vier componenten van 

omgaan met verschillen en de vier opti-

male condities van de contacttheorie zijn 

de data per component thematisch geco-

deerd en geanalyseerd op twee manieren. 

Allereerst vanuit de vraag op welke manier 

deze handelingen bijdragen aan het leren 

omgaan met verschillen. Ten tweede is ge-

keken in hoeverre de vier optimale condi-

ties terugkomen in de beschreven hande-

lingen van docenten. Om tot conclusies te 

komen zijn de interviews van docenten als 

eerst met elkaar vergeleken en vervolgens 

met de input van studenten.  

 

Resultaten 

Homogeniteit in de klas 

Docenten geven aan dat het afhankelijk is 

van het gespreksonderwerp of er verschil-

lende meningen naar voren komen in de 

les. Zo vertelt een docent dat de meningen 

vanuit de klas meer eenzijdig worden als 

het dichter bij de identiteit van de studen-

ten komt. Bijvoorbeeld bij thema’s als sek-

sualiteit en geloof. Meerdere docenten er-

varen bovendien dat studenten met een 

vergelijkbare achtergrond veelal vergelijk-

bare meningen uiten. Twee docenten de-

len deze ervaringen niet en vertellen dat 

er altijd verschillende standpunten naar 

voren komen. Zo vertelt één van deze do-

centen dat in haar lessen altijd wel studen-

ten zijn ‘die elkaar kunnen weerleggen of 

er een andere mening over hebben’. Dit is 

volgens haar wel afhankelijk van de veilig-

heid binnen een groep: ‘Het is anders bij 

een groep met een soort leider, die zegt 

dat alle politie tegen Marokkanen is of zo’. 

 

Zorgen voor verschillende perspectieven 

Docenten zorgen op verscheidene manie-

ren ervoor dat verschillende perspectieven 

naar voren komen in de les. Voor het be-

spreken van gevoelige onderwerpen, zo-

als seksualiteit, wordt onder andere ge-

bruik gemaakt van gastdocenten en de 

voorstelling ‘theater aan zet’. Een docent 

licht toe dat gastdocenten getraind zijn 

om over gevoelige onderwerpen te spre-

ken en daardoor studenten gemakkelijker 

laten praten over dit soort onderwerpen. 

In de voorstelling ‘theater aan zet’ spelen 

drie acteurs verhalen van mbo-studenten 

over seksuele diversiteit: ‘Dat roept bij de 

een op dat die over zichzelf gaat praten, 

bij de ander de haat als in dat hij zijn broer 

zou doodmaken als hij homoseksueel zou 

zijn, maar daardoor is er openheid’. 

Naast gastdocenten en voorstellingen is 

een veelgebruikte methode om als docent 

gesprekspartner te worden in de les. Een 

docent verwoordt dat als volgt: ‘Als een 

klas het grotendeels met elkaar eens is, 

dan verplaats ik mijzelf in de tegenpartij 

zodat het gesprek op gang komt’. Aanvul-

lend op deze methode ondersteunen som-

mige docenten de minderheidsgroepen in 

de klas. Dat doen ze door in het gesprek 

de ‘minderheden’ in de klas te betrekken 

en beschermen. Een docent zegt het vol-

gende daarover: ‘Ik doe er alles aan om 

ervoor te zorgen dat deze persoon [stu-

dent zonder migratieachtergrond] 
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zich veilig voelt en een podium krijgt’. 

Deze docent neemt de input mee van de 

student om vervolgens aan te geven dat 

hij het daarmee eens is: ‘Dan ga ik dat per-

spectief benadrukken. Even herhalen om 

zo een blinde vlek aan te tonen. Ik wil dat 

de persoon weggaat met een gevoel dat er 

ruimte is voor een ander geluid. Dat is in 

het belang van iedereen’. 

Indien mogelijk benut een aantal docen-

ten de beschikbare diversiteit binnen een 

klas om een ander perspectief naar voren 

te brengen. Zo vertellen twee docenten 

dat wanneer er een homoseksueel of 

transgender in de klas zit dat ze aan de 

hand van deze persoon dit perspectief 

naar voren brengen omtrent seksualiteit. 

Dat doen deze docenten alleen als er 

sprake is van veiligheid in de klas. Een do-

cent licht toe dat zij een transgender met 

een uitgesproken karakter in haar klas 

had. De docent liet deze student vertellen 

wat het met haar deed toen een andere 

student uitsprak dat hij zijn broer zou 

doodmaken als hij homoseksueel zou 

zijn. Zij gebruikte alleen het perspectief 

van deze student omdat diegene volgens 

haar een sterk karakter had. De docent be-

nadrukte hierbij wederom het belang van 

veiligheid in de klas. 

 

Wat docenten willen bereiken met betrek-

king tot het omgaan verschillen 

Docenten hebben diverse doelen voor 

ogen met betrekking tot het leren omgaan 

met verschillen. Het belang van kennis 

over verschillende invalshoeken en 

perspectieven wordt veelvuldig genoemd. 

Ondersteunend daaraan willen docenten 

dat studenten leren inzien dat hun mening 

ergens vandaan komt en dat dit ook geldt 

voor anderen. Het belang van een tole-

rante en positieve houding tegenover ver-

schillen wordt ook benadrukt. Daarnaast 

vertellen docenten dat ze als doel hebben 

om studenten te leren nadenken vanuit 

verschillende perspectieven. Tenslotte 

wordt ook het leren samenwerken met 

mensen met verschillende achtergronden 

genoemd als een belangrijk leerdoel. 

 

Handelingen om het leren omgaan met 

verschillen te bevorderen 

Docenten benoemen diverse manieren om 

ervoor te zorgen dat studenten leren om-

gaan met verschillen. Deze worden tegen 

het licht gehouden van de componenten 

van omgaan met verschillen en de opti-

male condities van de contacttheorie. 

 

Klassengesprek / klassendialoog 

Docenten voeren regelmatig klassenge-

sprekken. Zij benadrukken hierbij het be-

lang van een veilige omgeving en nodigen 

studenten uit om hun ideeën met elkaar te 

delen. Om klassengesprekken op gang te 

helpen of te voeden maken docenten ge-

bruik van verschillende methodieken. Zo 

proberen docenten kritische vragen te 

stellen, waarbij sommige docenten een te-

genstrijdig perspectief innemen. Een do-

cent vertelt dat hij dit niet doet om de stu-

denten te overtuigen maar ‘om ervoor te 

zorgen dat zij ook de mening 
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horen van de andere kant’. Hieruit is af te 

leiden dat middels een klassengesprek be-

oogd wordt studenten te laten leren over 

verschillende invalshoeken en perspectie-

ven. 

Een andere methode die docenten gebrui-

ken om klassengesprekken te voeden is 

het behandelen van thema’s die in hun 

ogen weinig spelen bij hun (homogene) 

studentenpopulatie. Daarnaast leggen do-

centen soms concrete casuïstiek voor aan 

studenten, bijvoorbeeld wanneer studen-

ten zich uitspreken tegen homoseksuali-

teit. In dat geval maakt één van de docen-

ten dit persoonlijk door de volgende vraag 

te stellen: ‘Stel dat je een klant of zorgvra-

ger hebt die openlijk homoseksueel is. 

Hoe pak je dat dan aan?’. Hieruit valt op te 

maken dat docenten tijdens klassenge-

sprekken, met behulp van concrete en 

persoonlijke casuïstiek, studenten aanzet-

ten tot reflectie over hun omgang met ver-

schillen. Aanzet tot reflectie over verschil-

len komt ook terug tijdens klassenge-

sprekken. Docenten maken daarvoor de 

koppeling met aangeleerde kennis over 

socialisatie en referentiekaders. Een do-

cent vertelt dat hij tijdens klassengesprek-

ken studenten laat reflecteren op me-

ningsverschillen zodat hij dat daarna kan 

koppelen aan de geleerde kennis over re-

ferentiekaders.  

In klassengesprekken ondersteunen do-

centen minderheden in de klas door hun 

perspectief positief te benadrukken en te 

zorgen voor verschillende invalshoeken 

en perspectieven. Gelet op de optimale 

condities van de contacttheorie is hierin te 

herkennen dat bij klassengesprekken ge-

lijkwaardigheid van meningen en groeps-

status benadrukt wordt door een erkend 

autoriteit, de docent. In de handelingen 

van docenten tijdens klassengesprekken 

komen ook de condities ‘gemeenschappe-

lijk doel’ en ‘samenwerking’ terug. Zo be-

nadrukt een docent, die sterke homogeni-

teit ervaart in de les, het gemeenschappe-

lijke doel van klassengesprekken, name-

lijk het uitdiepen van vraagstukken. 

 

Rollenspel en standpunt innemen 

Een methode die verschillende docenten 

hanteren is het aanwijzen van rollen en/of 

standpunten aan studenten, omdat stu-

denten daarmee leren vanuit andere per-

spectieven te kijken. Studenten moeten 

bijvoorbeeld een standpunt vertegen-

woordigen waar zij normaliter niet achter 

staan. Eén van de docenten past deze me-

thode toe als hij merkt dat de hele klas het 

met elkaar eens is. Hoewel studenten dit 

lastig vinden geeft een andere docent aan 

dat het ‘interessante is dat je dan ook 

rondom homoseksualiteit verschillende 

meningen naar voren ziet komen’, terwijl 

dat normaliter niet zo is. Gelet op de com-

ponenten van omgaan met verschillen, 

draait het bij deze methode voornamelijk 

om de vaardigheid je te kunnen inleven in 

anderen. 

Een constatering van één van de docenten 

duidt op een mogelijke vormgeving van de 

optimale condities ‘gelijkwaardigheid’ en 

‘gemeenschappelijk doel’. Zij ziet 
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dat studenten spelenderwijs leren om van-

uit andere perspectieven te kijken. Door-

dat de studenten het zien als een spelletje 

zijn ze wat losser in wat ze zeggen. Wat 

deze docent terugziet is dat studenten 

merken dat als ze iets niet zo ‘zwaar ne-

men’, ze er eigenlijk gewoon een gesprek 

over kunnen voeren. Studenten leren dat 

er verschillende perspectieven bestaan en 

dat daar dialogen tussen mogelijk zijn.  

 

Excursies 

Meerdere docenten organiseren excur-

sies. Een bezoek aan religieuze gebeds-

huizen komt specifiek naar voren in de ge-

sprekken. Een belangrijk doel bij derge-

lijke bezoeken is om studenten kennis te 

laten opdoen over culturele en religieuze 

verschillen, maar ook over overeenkom-

sten. Hoewel één docent haar hart altijd 

vasthield als ze naar een synagoge ging, 

omdat veel studenten pro-Palestina zijn, 

waren de leeropbrengsten groot: ‘ze lijken 

wel een beetje op ons’ is een reactie die 

ze van sommige studenten kreeg. 

De optimale condities van de contacttheo-

rie zijn te herkennen in de excursies. Een 

docent vertelt dat hij graag naar drie ver-

schillende gebedshuizen (kerk, moskee 

en synagoge) wilt gaan met studenten: 

‘Het doel is om na drie bezoeken kennis 

te hebben over drie religies, zodat studen-

ten ook van elkaars religie leren’. Dit duidt 

op een gemeenschappelijk doel om sa-

men te leren over religies, maar ook van 

en over elkaar. Doordat studenten hierbij 

(ook) over elkaar kunnen leren lijkt het 

erop dat gelijke groepsstatus wordt bena-

drukt.  

 

Bij sommige docenten staat tijdens excur-

sies ook het gesprek centraal. Dat duidt 

ook op een mogelijke vormgeving van de 

conditie ‘gelijke groepsstatus’. Een do-

cent vertelt dat er open gesprekken ont-

staan tussen studenten en mensen van 

een religieus gebedshuis rondom de vraag 

‘mag je zijn wie je bent?’. Volgens deze 

docent zorgt deze luchtigheid en open-

heid ervoor dat studenten inzien dat zij 

kunnen meepraten over identiteitsvragen 

en (religieuze) verschillen.  

Het lijkt erop dat door deze gesprekken 

vooroordelen verminderen doordat stu-

denten ‘de mens zien achter een geloof’. 

Ter illustratie vertelt de docent dat er een 

soort verzachting kwam bij een student 

die vanwege haar opvoeding een intense 

haat had richting joden. Ze had nu een po-

sitieve ervaring met het jodendom en zag 

ook overeenkomsten tussen de religies. 

Zodoende kunnen excursies ook bijdra-

gen aan de kennisvorming over de relatie 

tussen eenheid en diversiteit en onder-

linge verbondenheid, zoals beschreven 

door Banks et al. (2005).  

 

Samenwerkingsopdrachten 

Verschillende docenten maken gebruik 

van samenwerkingsopdrachten om stu-

denten te leren samenwerken met mensen 

met verschillende achtergronden en/of 

denkwijzen. Een docent heeft een werk-

vorm waarbij studenten een 



Dimensies – nr. 3. (sep 2021)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 30 

fictieve vergadering, met een casus, moe-

ten uitvoeren. Studenten zijn dan Tweede 

Kamerleden en moeten samen bespreken 

hoe ze om kunnen gaan met de uitspraak 

van Geert Wilders over ‘minder Marokka-

nen’. Dit doet zij alleen niet bij een groep 

met veel studenten die een Marokkaans 

achtergrond hebben omdat zij dan zelf 

andere perspectieven moet gaan uitleg-

gen: ‘Ik wil dat zij aan elkaar laten zien dat 

er verschillende perspectieven zijn’. 

Daarom kiest deze docent bij homogene 

groepen voor minder prikkelende onder-

werpen als duurzaamheid. Dan is er vol-

gens haar ‘meer stof om te discussiëren’. 

 

Een andere samenwerkingsmethode die 

wordt genoemd is een uitwisseling met 

andere scholen, waarbij studenten van 

verschillende scholen samen een work-

shopprogramma moeten ontwikkelen. 

Hierdoor kunnen studenten elkaar ont-

moeten en met elkaar uitwisselen. Een an-

dere docent koppelt reflectievragen aan 

samenwerkingsopdrachten. Zo laat hij 

studenten regelmatig in kleine groepjes 

gekaderd gesprekken voeren waarbij stu-

denten vervolgens moeten reflecteren op 

meningsverschillen. 

 

De optimale condities van de contacttheo-

rie zijn te herkennen bij de samenwer-

kingsopdrachten. De vergaderopdracht is 

daar een mooi voorbeeld van. Door stu-

denten een onderwerp te geven waar ver-

schillende perspectieven over zijn, met 

daarbij de taak om samen tot een besluit 

te komen, zorgt deze werkvorm ervoor 

dat studenten door middel van samenwer-

king een gemeenschappelijk besluit moe-

ten nemen. Als docent vervult zij de rol 

van erkende autoriteit en stimuleert zij ge-

lijkwaardigheid door rollen aan te wijzen 

aan studenten die normaliter minder ver-

tellen in de les. Het uitwisselingsidee 

duidt op een realisatie van alle optimale 

condities. Onder begeleiding van docen-

ten als een erkende autoriteit hebben de 

studenten dan namelijk een gezamenlijk 

doel te realiseren: een workshoppro-

gramma.  

 

Ervaringen van studenten omtrent het le-

ren omgaan met verschillen 

Studenten vertellen het gevoel te hebben 

dat zij op school leren omgaan met ver-

schillen. Hoewel de studenten andere me-

ningen soms lastig vinden, leren ze wel 

over andere achtergronden en perspectie-

ven. Een student voegt daaraan toe dat ze 

ook leert te accepteren dat er verschil-

lende meningen zijn. De geïnterviewde 

studenten – die zelf moslim zijn – vertel-

len dat de klassensamenstelling een be-

langrijke rol speelt in het leren omgaan 

met verschillen. Zij beschrijven de klas als 

etnisch divers en islamitisch homogeen: 

‘Op een gegeven moment heb je niet al-

leen maar Turkse of Marokkaanse mensen 

om je heen. En je leert dat dit ook super-

gezellig kan zijn’. Zo raakte deze student, 

die zelf een Turkse achtergrond heeft, be-

vriend met een student met een Pakis-

taans achtergrond en dat 
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veranderde haar beeld – in positieve zin -  

over Pakistan. De school zorgde ervoor 

dat zij in vertrouwde omgeving kennis kon 

maken met iemand waar zij normaliter 

niet zo snel op af zou stappen. 

 

Verder verwijzen studenten naar diverse 

andere factoren waardoor zij leren om-

gaan met verschillen. Ze hebben het onder 

andere over rollenspellen, waarbij ze een 

standpunt moeten innemen waar ze zelf 

niet achter staan: ‘Je moet iets inbeelden 

wat je eigenlijk niet denkt. Het heeft mijn 

ideeën niet verandert, maar je gaat wel 

opener denken’. De ervaring van deze stu-

dent sluit aan op hetgeen docenten beo-

gen met rollenspellen, namelijk perspec-

tiefwisseling en het vermogen om zich te 

kunnen inleven in iemand anders. Ook 

klassengesprekken zijn volgens studen-

ten waardevol. Studenten vertellen dat do-

centen ervoor zorgen dat verschillende 

perspectieven naar voren komen en dat 

studenten van elkaar leren. De antwoor-

den van de studenten suggereren dat do-

centen lijken te slagen in hun opzet om 

aan de hand van klassengesprekken ge-

lijkwaardigheid van meningen te bena-

drukken. 

 

Gelet op de optimale condities van de con-

tacttheorie komen gemeenschappelijke 

doelen en samenwerking nauwelijks naar 

voren in de gedeelde ervaringen van stu-

denten. De studenten geven aan dat hun 

docenten weinig gebruik maken van sa-

menwerkingsopdrachten. Bovendien 

mixen docenten bij samenwerkingsop-

drachten nauwelijks de studenten op ba-

sis van hun sociaal-culturele achtergrond 

en/of standpunt, terwijl één van de stu-

denten dat wel als iets positiefs zou zien. 

Datgene wat studenten aangeven te leren, 

namelijk het accepteren dat er verschil-

lende denkwijzen zijn, duidt vooral op het 

realiseren van een omgeving waarin 

sprake is van gelijke groepsstatus. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek stonden twee onder-

zoeksvragen centraal: 

 

1. Welke pedagogisch-didactische hande-

lingen zijn er volgens docenten Bur-

gerschap om het leren omgaan met 

verschillen binnen een relatief homo-

gene onderwijsomgeving te bevorde-

ren? 

2. Welke ervaringen hebben studenten 

met betrekking tot het leren omgaan 

met verschillen in een relatief homo-

gene onderwijsomgeving? 

 

Uit de interviews komt naar voren dat do-

centen hiervoor gebruik maken van di-

verse didactische handelingen. Allereerst 

proberen docenten ervoor te zorgen dat 

er verschillende perspectieven naar voren 

komen in de klas. Dat doen zij onder an-

dere door zelf gesprekspartner te worden, 

tegenstrijdige perspectieven in te nemen 

en het minderheidsperspectief positief te 

benadrukken. Studenten ervaren dit als 

positief omdat ze daardoor in 
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aanraking komen met verschillende per-

spectieven. 

 

Verder wordt gebruik gemaakt van dialo-

gische didactiek, rollenspellen, excursies 

en samenwerkingsopdrachten. Voor een 

optimale realisatie van de contacttheorie 

is het van belang dat alle vier de condities 

aanwezig zijn (Tropp & Prenovost, 2007). 

Hoewel de condities in verschillende vor-

men terugkomen in de handelingen van 

docenten zijn er weinig handelingen 

waarin de aanwezigheid van alle vier de 

condities zijn te herkennen. De werkvorm 

waarbij studenten een vergadering moe-

ten houden aan de hand van een fictieve 

casus duidt het meest op een realisering 

van alle optimale condities. Dergelijke rol-

lenspelen benoemen studenten ook als 

positief. Daardoor leren zij vanuit andere 

perspectieven te denken, waardoor ze 

meer leren over andere denkwijzen en ook 

leren om verschillende denkwijzen te ac-

cepteren. 

 

Discussie en aanbevelingen 

Ondanks dat meerdere docenten spraken 

over een (relatief) homogene onderwijs-

omgeving, kwam er in de interviews ook 

naar voren dat er mogelijkheden waren 

om meer diversiteit te creëren. Docenten 

proberen thema’s te behandelen waarover 

(wel) verschillende meningen bestaan in 

de klas. Dit laat zien dat ook binnen een 

homogene studentenpopulatie sprake kan 

zijn van diversiteit (Van Avermaet & Sie-

rens, 2010). Desondanks ervaren 

docenten geregeld dat studenten verge-

lijkbare meningen uiten. De ervaring van 

docenten dat studenten veelal dezelfde 

mening uiten, wil echter niet zeggen dat 

studenten ook dezelfde mening hebben. 

Het is mogelijk dat studenten, vanwege 

groepsdruk, niet de veiligheid voelen om 

een afwijkende mening te uiten. Hoewel 

docenten het belang van een veilig leerkli-

maat benadrukken en soms het minder-

heidsstandpunt positief bekrachtigen, kan 

het zijn dat studenten deze ervaring niet 

hebben en zich confirmeren aan de klas. 

 

Zowel docenten als studenten hebben in-

teressante opties beschreven om het leren 

omgaan met verschillen te bevorderen. 

Aan de hand van de omschrijvingen is ge-

tracht te duiden of – en in welke vorm -  de 

optimale condities van de contacttheorie 

hierin terugkomen. Allereerst is opgeval-

len dat docenten niet bewust bezig zijn 

met het vormgeven van de optimale con-

dities van de contacttheorie. Dat maakt 

het duiden van de condities ‘gelijke 

groepsstatus’ en ‘erkenning autoriteit’ 

lastiger. Zo spreken docenten bijvoor-

beeld over gelijkwaardigheid en het sti-

muleren daarvan, maar de vraag is of dat 

gerealiseerd wordt en of studenten dat 

ook op die manier ervaren. Lindo (2008) 

laat zien dat het realiseren van gelijke 

groepsstatus complex is in een samenle-

ving die wordt gekenmerkt door ongelijk-

heid. Hierdoor is het lastig vast te stellen 

of het docenten daadwerkelijk lukt een 

onderwijscontext te creëren 
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waarin gelijkwaardigheid en gelijke 

groepsstatus gerealiseerd worden. 

 

De complexiteit rondom het realiseren 

van de optimale condities is onder andere 

herkenbaar bij de handeling van docenten 

om een tegendraads standpunt in te ne-

men wanneer zij homogeniteit ervaren in 

de les. Het is daarbij de vraag of gelijke 

groepsstatus en gelijkwaardigheid van 

standpunten gerealiseerd worden. Tussen 

docenten en studenten is namelijk sprake 

van een ongelijke machtsverhouding. Der-

gelijke handelingen zijn geschikt om ver-

schillende perspectieven naar voren te la-

ten komen, maar zal, gelet op de groeps-

status, minder waarde hebben dan wan-

neer een student een ander perspectief in-

brengt. 

 

Daarnaast bestaan er enkele nadelen bij 

keuzes die docenten maken rondom hun 

pedagogisch-didactische handelingen. Zo-

wel docenten als studenten waren positief 

over rollenspellen waarin studenten een 

gedwongen standpunt moeten innemen. 

Hierbij is echter de kanttekening dat deze 

werkvorm voornamelijk wordt gebruikt bij 

debatten, waar het niet draait om samen-

werking, maar om strijd. Dit beperkt de 

potentie van de contacttheorie doordat 

studenten hierbij niet samen aan een ge-

meenschappelijk doel werken. Ook in an-

dere handelingen, zoals excursies, komt 

het samenwerken aan een gemeenschap-

pelijk doel weinig aan bod. Hierin schuilt 

een gevaar. Op het moment dat niet aan 

alle optimale condities van de contactthe-

orie wordt voldaan kan intergroepscon-

tact afstanden en wederzijds discriminatie 

vergroten tussen sociale groepen (Dron-

kers, 2010). Het is dan ook van belang dat 

alle optimale condities van de contactthe-

orie vorm krijgen in handelingen ter be-

vordering van het leren omgaan met ver-

schillen. Het idee van een docent om mid-

dels een uitwisseling met andere scholen 

studenten samen een workshop te laten 

organiseren voldoet aan de voorwaarden 

en biedt houvast voor het realiseren van 

de contacttheorie. 

 

Tenslotte is het belangrijk te benoemen 

dat dit onderzoek een beperking kent 

doordat, mede door het afstandsonder-

wijs, enkel vier studenten zijn geïnter-

viewd die behoren tot de meerderheids-

groep in hun klas. Lindo (2008) wijst erop 

dat de effecten van de contacttheorie kun-

nen verschillen voor leden van  een domi-

nante groep en minderheden. Op basis 

hiervan kan worden verondersteld dat de 

ervaringen van minderheden verschillen 

van leden van de dominante groep en dat 

het van belang is dat in verder onderzoek 

beide perspectieven worden belicht. Het is 

een relevante vraag welke ervaring leden 

van minderheidsgroepen hebben rondom 

het leren omgaan met verschillen binnen 

een relatief homogene onderwijsomge-

ving. 

Ondanks de beperking kan op basis van 

dit onderzoek diverse aanbevelingen ge-

daan worden voor docenten die 
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willen werken aan het leren omgaan met 

verschillen: 

 

 Laat alle vier de optimale condities 

van de contacttheorie samen terug-

komen in werkvormen. Bijvoor-

beeld door studenten werkvormen 

aan te bieden waarin ze, door mid-

del van samenwerking, een ge-

meenschappelijk doel moeten be-

reiken. In de groepsindeling en the-

matiek kan vervolgens gestuurd 

worden op diversiteit zodat studen-

ten in aanraking komen met ver-

schillen en daarover in gesprek 

moeten gaan 

 Maak (meer) gebruik van de omge-

ving buiten de school. Op basis van 

de literatuur en de ervaringen van 

de docenten is de veronderstelling 

dat dit een positieve bijdrage kan 

leveren aan het leren omgaan met 

verschillen. Denk hierbij aan excur-

sies naar religieuze gebedshuizen. 

 Maak binnen de eigen (relatief ho-

mogene) onderwijsomgeving ge-

bruik van werkvormen waarin stu-

denten een andere rol/standpunt 

moeten innemen. Hierdoor leren 

studenten dat er verschillende per-

spectieven bestaan en dat zijzelf 

gesprekken kunnen voeren vanuit 

verschillende perspectieven.
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Bijlage 1 – Interviewleidraad 

 

1. Aantal jaar werkzaam als docent (burgerschap) 
2. Aantal jaar werkzaam bij ROCvA College West 
3. (afgeronde) opleidingen. 
4. Etnische achtergrond. 
5. Religieuze achtergrond. 

 

  

Nr. Vraag Populatie Reac-
tie? 

Doorvragen 

1 Als je gesprekken voert in de 
klas, zijn er dan verschillende 
meningen vanuit de studenten? 
(leg uit) 
 
 

Docen-
ten/ 
studen-
ten 

Nee  • Merk je dat rondom specifieke thema’s / 
vraagstukken? 

• Merk je dat studenten met vergelijkbare ach-

tergronden gelijke meningen hebben en el-
kaar bevestigen of hebben deze studenten 
verschillende meningen? 

• Sommige docenten geven aan dat studenten 

met vergelijkbare achtergronden alsnog ver-
schillende meningen kunnen hebben. Hoe er-
vaar jij dat? 

Ja • Merk je dat rondom alle thema’s / vraagstuk-

ken? 

• Merk je dat studenten met vergelijkbare ach-

tergronden verschillende meningen hebben of 
bevestigen zij elkaar? 

• Sommige docenten geven aan dat studenten 

met vergelijkbare achtergronden ook verge-
lijkbare meningen hebben. Hoe ervaar jij dat? 

2 In hoeverre vind je het belang-
rijk dat er verschillende menin-
gen/perspectieven naar voren 
komen in de les? Waarom? 

Docen-
ten/ 
studen-
ten 

Niet • Sommige docenten geven aan dat ze eenvor-

migheid in meningen (en achtergronden) bij 
studenten een belemmering vinden voor bur-
gerschapsonderwijs. Dat vind jij niet? 

Wel • Hoe zorg je ervoor dat er verschillende me-

ningen/perspectieven naar voren komen in de 
les? Welke handelingen pas je daarvoor toe en 
waarom? [indien homogeniteit benoemd is, 
vragen naar onderwijsomgeving] 

• Ervaar je belemmeringen [binnen de huidige 

onderwijsomgeving] om verschillende menin-
gen naar voren te laten komen? Waarom? 

3 Hoe zorg je ervoor dat studen-
ten leren omgaan met verschil-
lende meningen/perspectieven 
(en evt. verschillende achter-
gronden)? [Indien homogeni-
teit benoemd is, onderwijsom-
geving betrekken] 
 
 
 

Docenten  • Welke handelingen pas je daarvoor toe en 

waarom deze handelingen? 

• Waarom zijn de handelingen op deze manier 

vormgegeven (4 condities contacttheorie)? 

• Wat wil je bereiken met deze handelingen (4 

componenten omgaan met verschillen)? 

• Ervaar je belemmeringen om studenten te le-

ren omgaan met verschillende meningen/per-
spectieven (evt. achtergronden)? Welke? 
Waarom? 
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4 Heb je het gevoel dat je leert 
omgaan met verschillende me-
ningen en/of achtergronden 
binnen de lessen burgerschap? 
 

Studen-
ten 

Nee • Waar komt dat door denk je? Welke belemme-

ringen ervaar je? 
[indien homogeniteit niet benoemd is]  

• Sommige docenten denken dat een studen-

tensamenstelling met veel dezelfde achter-
gronden een belemmering kunnen vormen. 
Hoe denk jij daar over? 

[indien homogeniteit benoemd is] 

• Wat zou volgens jou een geschikte manier 
zijn om binnen deze onderwijsomgeving ‘om-
gaan met verschillende meningen’ te stimule-
ren?  

Ja • Wat leer je? (4 componenten omgaan met ver-

schillen) 

• Welke handelingen / factoren spelen daar vol-
gens jou een positieve rol in? (condities con-
tacttheorie) 

• [indien geen antwoord] Welke rol spelen klas, 

docent en lesinhoud? 
[indien homogeniteit benoemd is] 

• Sommige docenten denken dat een studen-

tensamenstelling met veel dezelfde achter-
gronden een belemmering kunnen vormen. 
Dat ervaar jij niet? 
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Instructie én probleem-
oplossende taak, maar 
wat komt eerst?  
 

In onderwijsmiddens is iedereen het erover eens dat probleemoplossende activitei-

ten niet op zichzelf kunnen staan, instructie en begeleiding blijven cruciaal. Maar 

welke plaats dient deze instructie in te nemen in het onderwijs- en leerproces?  Eerst 

instructie en dan leerlingen aan het werk zetten met een probleemoplossende taak 

(I-PO) of starten met de probleemoplossende taak gevolgd door instructie (PO-I)? En 

welke taak is hier dan het meest geschikt voor? Deze bijdrage brengt verslag uit 

over het onderwijsexperiment dat zowel het volgorde-effect van instructie en  

probleemoplossen als de invloed van taakkenmerken naging. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd bij leerlingen van het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen binnen 

het vak aardrijkskunde. Uit onze resultaten blijkt dat leerlingen instructie waarde-

voller achten wanneer deze instructie op de probleemoplossende taak volgt. Daar-

naast zijn leerlingen ook gemotiveerder en stellen ze meer vragen tijdens het in-

structiemoment wanneer instructie op probleemoplossen volgt. Met betrekking tot 

de cognitieve variabelen vonden we geen significant verschil in leerwinst tussen PO-

I en I-PO bij de meer gestructureerde taak, maar stelden we wel een significant ho-

gere leerwinst vast in het voordeel van de PO-I conditie wanneer leerlingen een meer 

open taak maakten voorgaand aan de instructie. We kunnen dit resultaat op basis 

van voorgaand onderzoek verklaren vanuit het productive failure principe. PO-I-leer-

lingen waren tijdens de instructiefasen meer gemotiveerd en vonden de instructie 

waardevoller. Uitgestelde instructie leidt ook tot meer vragen en actievere verwer-

king. Dit alles wijst erop dat PO-I-leerlingen hun voorkennis activeerden tijdens de 

probleemoplossingsfase en dat ze hun knowledge gaps konden detecteren, waar-

door ze doelgericht aan de slag konden tijdens het instructiemoment. De autonomie-

satisfactie was ook groter bij leerlingen die eerst de probleemoplossingsactiviteit 

kregen. Daarnaast was de autonomie bij PO-I-leerlingen groter tijdens de tweede in-

structiefase (na de open taak) dan tijdens de eerste instructiefase (na de gesloten 

taak) wat aantoonde dat een taak met meer keuzevrijheid het gevoel van autonomie 

– en dus ook de motivatie - bevordert.  
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Kernwoorden 

Probleemoplossend leren - Aardrijkskunde – Volgorde-effect – Taakkenmerken 

  

Marieke Pieters (onderzoeksmedewerker en leerkracht aardrijkskunde, KU Leuven) 

Kim Dekeyser (onderzoeksmedewerker en leerkracht informatica, KU Leuven) 

Annelies Raes (Senior Researcher KU Leuven en Gastprofessor Université de Lille) 

 

Inleiding en probleemstelling  

De laatste jaren wordt er in Nederland en 

Vlaanderen, maar ook internationaal, 

meer aandacht besteed aan de herin-

richting van innovatieve leerruimtes, de 

zogenaamde future classrooms of lear 

ning spaces. Lab 21, de future class 

room in Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen, 

de school waar het huidige onderzoek 

plaatsvond, beschikt over zo’n future 

classroom namelijk Lab 21.0 afgebeeld in 

Figuur 1, waar innovatieve werkvormen 

als projectwerk, groepswerk en probleem-

gestuurd onderwijs kunnen plaatsvinden.  

 

Figuur 1. Foto en plattegrond van Lab 21, de future classroom in Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen 

 

 

De vraag is echter vaak: wat is de beste 

manier om groepswerk en probleemge-

stuurd onderwijs aan te pakken?  

Een specifieke bezorgdheid is in welke 

volgorde de probleemoplossingsfase en 

de instructie het beste aangeboden  wor-

den en wat het effect van de taakkenmer-

ken hierbij is. In wat volgt gaan we eerst  

in op de vraag waarom probleemoplos 

send leren belangrijk is. Vervolgens gaan 

 

we in op de vraag hoe probleemoplossend 

leren moet vorm gegeven worden en 

welke evidentie hierover al aanwezig is in 

de literatuur. Aansluitend worden de on-

derzoeksvragen en hypothesen, de onder-

zoeksmethodologie en de onderzoeksre-

sultaten van het huidige onderzoek be-

schreven. Het artikel sluit af met een dis-

cussie waarin de resultaten vergeleken 

worden met voorgaand onderzoek 
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en enkele implicaties voor praktijk en ver-

der onderzoek naar voren geschoven wor-

den.  

Waarom probleemoplossend leren?  

Onderwijs vindt niet plaats in een vacuüm, 

maar in een samenleving die snel veran-

dert. In de literatuur worden dan ook ver-

schillende evoluties beschreven die gevol-

gen hebben voor het onderwijs. Het on-

derwijs heeft bijvoorbeeld een belangrijke 

verantwoordelijkheid om lerenden voor te 

bereiden op een verregaande gedigitali-

seerde maatschappij. Het onderwijs moet 

niet  enkel de digitale geletterdheid aan-

scherpen, maar ook competenties (kennis, 

vaardigheden en attitudes) bijbrengen om 

taken te verrichten op de arbeidsmarkt die 

niet zullen worden overgenomen door 

technologie. We denken hierbij dan niet in 

de eerste plaats aan routinematige taken, 

maar vooral aan complexere taken waarbij 

ook de zogenaamde 21st Century Skills 

een belangrijke rol spelen, zoals onder-

zoekscompetenties, probleemoplossend 

en kritisch denken, systeemdenken, en sa-

menwerkingsvaardigheden (Bialik & Fadel, 

2015). Het belang dat de Vlaamse Over-

heid aan deze complexe leerdoelen hecht, 

blijkt onder meer uit de centrale plaats die 

de sleutelcompetenties innemen bij de 

hervormde eindtermen (AHOVOKSa, z.d.). 

Ook binnen specifieke domeinen zoals 

aardrijkskunde wordt specifiek aandacht 

besteed aan de onderzoeksvaardigheden 

die het probleemoplossend vermogen 

moeten versterken. In de vakspecifieke 

eindtermen voor aardrijkskunde in 

Vlaanderen worden onderzoeksvaardighe-

den opgenomen als een te verwerven 

doel; ze worden als volgt gedefinieerd:   

Onderzoeksvaardigheden bundelen de 

vaardigheden die achtereenvolgens aan 

bod komen bij het uitvoeren van ruimtelijk 

onderzoek. Hiertoe behoren de vijf vol-

gende vaardigheden: 

 

1. het stellen van geografische vragen, 

2. het verzamelen van zeer diverse infor-

matie,  

3. het ordenen van gegevens van ver-

schillende aard,  

4. het analyseren van en, tenslotte,  

5. het beantwoorden van geografische 

vragen (AHOVOKSb, z.d., 1.3 Aard-

rijkskundige vaardigheden). 

 

Deze kijk op aardrijkskunde-onderwijs 

sluit aan bij de Thinking Through Geo-

graphy (TTG) benadering. Deze TTG stra-

tegie richt zich op de ontwikkeling van zo-

wel geografische kennis als hogere orde 

denkvaardigheden die essentieel zijn voor 

het analyseren van situaties en ontwikke-

lingen - classificeren, vergelijken, relate-

ren en evalueren - en voor het nemen van 

beslissingen over dergelijke situaties en 

ontwikkelingen (Hooghuis, van der Schee, 

van der Velde, Imants, & Volman, 2014).  

Probleemoplossend leren wordt geregeld 

naar voor geschoven als nieuwe onder-

wijsbenadering om tot diepgaande con-

ceptuele kennis te komen. Doordat leer-

lingen tijdens het probleemoplossend le-

ren meestal in groepjes nieuwe 
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concepten exploreren, komen ze niet al-

leen tot diepgaande conceptuele kennis, 

maar oefenen ze ook verschillende 21st 

century skills (Lester & Cai, 2016). Leer-

lingen leren bijvoorbeeld communiceren 

tijdens discussies en ze oefenen tegelijk 

hun probleemoplossend denken (Ah-Nam 

& Osman, 2017), twee vaardigheden die 

behoren tot die 21st century skills.  

 

Hoe probleemoplossend leren?  

In voorgaande paragrafen werd het belang 

van probleemoplossend leren beschreven 

en daarover is weinig tot geen discussie. 

Over de wijze waarop probleemoplossend 

leren moet worden geïmplementeerd is 

echter vaak onenigheid in het onderwijs- 

en onderzoeksveld. Twee vragen zijn hier-

bij van belang: 1) Wanneer moet instructie 

aangeboden worden, voorafgaand of vol-

gend op de probleemoplossende taak? 2) 

Hoeveel ondersteuning moet geboden 

worden tijdens de taak?   

 

Het belang van volgorde 

Voorgaande onderzoeken namen de vraag 

over de volgorde van de probleemoplos-

singsfase en de instructie al onder de loep 

en vergeleken leerlingen die eerst de pro-

bleemoplossingsfase kregen en daarna de 

instructie (PO-I) met leerlingen die eerst 

de instructie kregen en nadien de pro-

bleemoplossingsfase (I-PO) (Kapur, 2016; 

Figuur 2 illustreert de verschillende ma-

nieren waarop instructie en probleemop-

lossend leren in praktijk kan worden 

gebracht. Loibl & Rummel, 2014; Loibl, 

Roll, & Rummel, 2017).  

Kapur (2016) beschrijft het als een conti-

nuüm gaande van directe instructie, volle-

dige leerkracht gestuurd tot zelfontdek-

kend leren, volledig leerling gestuurd. 

Wanneer enkel directe instructie wordt 

aangeboden dan leidt dit tot Unproductive 

Succes. Je bent er al leerkracht zeker van 

dat de juiste kennis meteen wordt aange-

bracht, maar deze vorm van leren is wei-

nig diepgaand. Wanneer enkel een pro-

bleemoplossingsfase wordt aangeboden 

zonder enige vorm van instructie of bege-

leiding spreekt Kapur van Unproductive 

Failure. De kans is groot dat er niet ge-

leerd worden of dat fouten geleerd wor-

den. Tussen deze twee uitersten bevindt 

het echte leren zich in de combinatie van 

een probleemoplossende fase en instruc-

tie waarbij Kapur (2016) pleit voor Produc-

tive Failure. Wanneer de instructie eerst 

wordt aangeboden, kan dit op korte ter-

mijn tot leerwinst leiden. In de literatuur 

worden evenwel diverse nadelen van deze 

volgorde gesuggereerd. Leerlingen zou-

den in nieuwe situaties bijvoorbeeld pro-

blemen ondervinden om de verworven 

kennis om te zetten in de praktijk, de 

transfer zou niet optimaal zijn (Kapur, 

2016). Volgens Glogger-Frey, Gaus en 

Renkl (2017) komt dit doordat leerlingen 

tijdens de instructie die voorafgaat aan de 

probleemoplossingsfase slechts opper-

vlakkig kennismaken met de aangeboden 

leerstof. Kapur (2016) bevestigde dit in 

zijn onderzoek; volgens hem 
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weten leerlingen geregeld niet wat ze pre-

cies leren en waarom ze iets leren 

waardoor transfer moeilijk of niet kan 

plaatsvinden 

Figuur 2. Continuüm van probleemoplossend leren gebaseerd op Kapur (2016) 

 

 

 

Kapur (2016), Loibl en Rummel (2014), 

Loibl, Roll en Rummel (2017), en Rotgans 

en Schmidt (2012) experimenteerden 

reeds met het aanbieden van een pro-

bleemoplossingsfase voorafgaand aan de 

instructie en merkten verschillende posi-

tieve gevolgen op. De nieuwsgierigheid 

van leerlingen zou geprikkeld worden tij-

dens deze fase, wat hen zou motiveren 

om zich tijdens de instructiefase meer in 

te zetten dan wanneer eerst instructie 

aangeboden wordt (Schalk, Schumacher, 

Barth, & Stern, 2018). Tijdens de pro-

bleemoplossingsfase zouden leerlingen 

ook de mogelijkheid krijgen om nieuwe 

concepten creatief te exploreren (Kapur, 

2016) waardoor de voorkennis geacti-

veerd kan worden en leerlingen hun tekor-

ten kunnen opmerken, hun zogenaamde 

knowledge gaps (Loibl & Rummel, 2014). 

De verhoogde motivatie en nieuwsgierig-

heid, het opmerken van de knowledge 

gaps en het activeren van de voorkennis 

zouden tijdens de instructiefase kunnen 

leiden tot diepgaander leren (Loibl & Rum-

mel, 2015).  

Er zijn echter ook heel wat bronnen die 

waarschuwen voor de gevaren en nadelen 

van PO-I en dus pleiten voor I-PO omwille 

van diverse argumenten. Op basis van de 

cognitieve belastingstheorie (Sweller & 

Chandler, 1991) is bekend dat probleem-

oplossend leren ook hogere cognitieve ei-

sen stelt, vooral wanneer taken samen 

moeten worden opgelost en er rekening 

moet worden gehouden met communica-

tie en goede samenwerking (Kirschner, 

Sweller, Kirschner, & Zambrano, 2018). 

Wanneer gestart wordt met instructie weet 

de leerkracht zeker dat de juiste 
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informatie wordt aangeleerd. Veel leer-

krachten kiezen voor directe instructie 

waardoor discussies worden voorkomen 

en tijd wordt bespaard (Sweller & Chand-

ler, 1991). Daarnaast is het voor leer-

lingen met een beperkte voorkennis vaak 

te moeilijk om problemen zonder instruc-

tie op te lossen (Kirschner, Sweller, & 

Clark, 2010) en kan er op die manier com-

petentiefrustratie ontstaan (Hardiman, 

Pollatsek, & Well, 1986).  

We kunnen besluiten dat  onderzoek zo-

wel de voordelen van het uitstellen van in-

structie aantoont en pleit voor de pro-

bleemoplossende taak eerst, gevolgd 

door instructie (Loibl, Roll, & Rummel, 

2017; Schwartz, Chase, Oppezzo, & Chin, 

2011) en dat er gewaarschuwd wordt voor 

de nadelen van deze benadering vanuit 

het risico op competentiefrustratie. Vanuit 

motivatietheorie en meer bepaald de zelf-

determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) 

weten we namelijk dat deze frustratie na-

delig is voor motivatie, maar anderzijds 

stelt deze theorie ook dat het gevoel van 

autonomie - dat ontstaat door keuze in 

oplossingsstrategie voor de authentieke 

leertaak - ook cruciaal is voor motivatie en 

dit brengt ons bij het belang van het ont-

werp van de taak.  

 

Het belang van taakkenmerken 

De mate van ondersteuning of sturing 

wordt gezien als een belangrijk taakken-

merk die van invloed is op het al dan niet 

slagen van de taak. Binnen onderwijslite-

ratuur wordt dit ook wel met het concept 

scaffolding geduid, wat letterlijk vertaald 

steigers betekent. Ondersteuning moet 

geboden worden voor taken die nog niet 

alleen kunnen uitgevoerd worden, maar 

kan weggenomen worden wanneer over-

bodig, of wanneer het gebouw op zichzelf 

kan staan. Concreet kan ondersteuning of 

scaffolding geboden worden bij de taak 

om te structureren, vragen te stellen, 

hints te geven en onmiddellijke feedback 

te voorzien (Raes, Schellens, De Wever & 

Vanderhoven, 2012). Choo (2012) maakt 

een onderscheid tussen soft scaffolds en 

hard scaffolds. Bij de eerste vorm is er 

menselijke interactie tussen de leerkracht 

en de leerlingen, bij de tweede vorm is de 

ondersteuning op voorhand ontworpen en 

gebeurt deze met behulp van educatieve 

technologie of via richtlijnen op papier. De 

mate van sturing bepaalt in welke mate 

een taak als open of gesloten kan be-

schouwd worden, waarbij open taken heel 

veel keuzevrijheid toelaten van de leren-

den en waarbij een gesloten taak sterk ge-

structureerd is. In het huidige onderzoek 

werd voor één van de probleemoplos-

singsfasen met gesloten taak gebruik ge-

maakt van het online leerplatform WISE 

(zoals zichtbaar in Figuur 4 en toegelicht 

wordt in Raes, Schellens, en De Wever, 

2010) waarbinnen leerlingen het leerpad 

konden doorlopen en stapsgewijs de vra-

gen konden oplossen. Op basis van voor-

gaand onderzoek weten we dat deze on-

dersteuning cruciaal is om leerlingen naar 

de juiste oplossing te leiden, ze op het 

juiste pad te houden en tot 
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competentiesatisfactie zal leiden. Ander-

zijds kan een te sterke sturing ook het ge-

voel van autonomie en keuzevrijheid be-

nadelen bij leerlingen wat dan weer kan 

leiden tot een lagere motivatie (Choo, 

2012). Ook Kapur (2016) is kritisch ten 

opzichte van sturing. Hij stelt namelijk dat 

de doelstelling niet steeds moet zijn om 

lerenden meteen naar de juiste oplossing 

te leiden tijdens de probleemoplossings-

fase, maar ziet deze als voorbereiding op 

de instructie. De taak die tijdens de pro-

bleemoplossingsfase gegeven wordt, 

moet een optimale kans bieden aan leer-

lingen om de voorkennis te activeren en 

zo creatief en innovatief mogelijk nieuwe 

concepten te exploreren. Hoe complexer 

de taak, hoe moeilijker het wordt voor 

leerlingen om tot een correcte oplossing 

te komen en hoe meer voorkennis kan op-

geroepen worden bij de leerlingen. Een 

sterk begeleide taak zal leerlingen eerder 

in een bepaalde richting duwen waardoor 

ze zelf minder diepgaand zullen explore-

ren (Sinha & Kapur 2021). Het vinden van 

de juiste balans tussen competentiebevre-

diging en autonomiebevrediging is met 

andere woorden een uitdaging, zowel in 

onderzoek als in de praktijk. 

 

Onderzoeksvragen en hypothesen 

Hoewel er de afgelopen jaren al heel wat 

onderzoek gebeurde naar probleemoplos-

send leren, erkent de literatuur dat het 

een complex gegeven blijft (Kapur, 2016) 

met onenigheid over welk lesscenario tot 

de beste resultaten leidt, zowel op 

cognitief als op affectief vlak. Om deze 

complexiteit te vatten, creëerde Rummel 

(2018) een taxonomie die de beïnvloe-

dende factoren van computerondersteund 

probleemoplossend leren weergeeft. De 

volgorde van instructie zoals hierboven 

beschreven, is een van deze beïnvloe-

dende factoren. Een tweede factor is de 

mate van sturing die bij taken geboden 

wordt. Er is echter een tekort aan onder-

zoek dat naast het volgordekenmerk ook 

de taakkenmerken in acht neemt als mo-

gelijk beïnvloedende factor (Sinha & Ka-

pur, 2021). Volgens Kapur (2016) is er bij 

een open taak meer kans om te falen dan 

bij een sterk gestructureerde taak en zou 

dit dus ook van invloed kunnen zijn op het 

volgorde-effect. 

 

Volgende onderzoeksvragen werden be-

handeld in het onderwijsexperiment:  

 

 Onderzoeksvraag 1: In hoeverre is uit-

gestelde instructie doelmatig in het 

verbeteren van cognitieve en affectieve 

leerresultaten?  

- Hypothese 1.1: PO-I zal een positief 

effect hebben op de motivatie van 

leerlingen tijdens de instructiefasen. 

- Hypothese 1.2: Leerlingen uit de PO-

I-conditie zullen de instructie waar-

devoller vinden. 

- Aangezien voorgaand onderzoek 

vooral duidt op een positieve invloed 

van PO-I op lange termijn, verwach-

ten we op korte termijn geen signifi-

cant verschil voor leerwinst.  
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 Onderzoeksvraag 2: In welke mate is 

de mate van sturing als taakkenmerk 

van invloed op het volgorde-effect?  

- Hypothese 2.1: Het volgorde-effect is 

groter bij open taken dan bij een 

meer gesloten en meer gestructu-

reerde taak.  

 Onderzoeksvraag 3: In welke mate 

heeft de volgorde van instructie en 

probleemoplossen een invloed op het 

onderwijs- en leerproces?  

- Hypothese 3.1: Leerlingen maken 

meer fouten tijdens het probleemop-

lossen in de PO-I fase.  

- Hypothese 3.2: De instructiefasen 

zullen interactiever verlopen bij de 

PO-I-conditie dan bij de I-PO-conditie. 

 

Onderzoeksmethode 

In een quasi-experimenteel onderzoek af-

gebeeld in figuur 3, uitgevoerd in het 

zesde jaar secundair onderwijs, tijdens de 

lessen aardrijkskunde, werden de twee 

beïnvloedende factoren (volgorde en aard 

van de taak) onderzocht. De ene conditie 

kreeg eerst de instructie aangeboden en 

nadien de probleemoplossingsfase (con-

trole conditie), de andere conditie kreeg 

de andere volgorde aangeboden (experi-

mentele conditie). Alle leerlingen kregen 

eerst de gestructureerde taak en nadien 

de meer open taak. Het volgorde effect 

werd onderzocht in een between-subjects 

design, het effect van de aard van de taak 

werd onderzocht in een within-subjects 

design. Aan de hand van een mixed me-

thods onderzoeksbenadering werden 

kwalitatieve en kwantitatieve analysetech-

nieken gecombineerd. 

Eerst en vooral waren er de pre- en post-

testen waarbij de conceptuele kennis en 

motivatie van leerlingen gemeten werden. 

De logdata uit het online leerplatform 

WISE werden gebruikt om te analyseren 

hoelang leerlingen aan het werk waren en 

hoeveel vragen ze konden oplossen. De 

audiovisuele gegevens zorgden voor in-

zicht in de duurtijd van instructie- en pro-

bleemoplossingsfasen en in de interactie 

die plaatsvond. Kwantitatieve gegevens 

werden aangevuld met kwalitatieve uit het 

audiovisuele materiaal, met gesprekken 

met de leerkracht en met de opmerkingen 

die leerlingen meegaven in de open vraag 

bij de tweede posttest. 

 

Participanten 

Dit experiment werd uitgevoerd bij vier 

klasgroepen uit het zesde jaar algemeen 

secundair onderwijs (ASO) in Vlaanderen, 

binnen het vak aardrijkskunde. Zoals af-

gebeeld in tabel 1, volgden twee groepen 

de wetenschappelijke studierichting en 

twee groepen de niet-wetenschappelijke 

studierichting. Omdat de studierichting 

en het profiel van de leerlingen  
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Tabel 1. Participanten per conditie  

 

 I-PO PO-I 

Studierichting wetenschappen N = 16* N = 23* 

Studierichting zonder wetenschappelijke component N = 17 N = 15 

Totaal aantal participanten N = 33 N = 43 

Noot. * In deze groepen werd ook audiovisuele data verzameld  

binnen deze studierichting mogelijk een 

invloed kan hebben op de resultaten, werd 

binnen elke conditie een klas wetenschap-

pen en een klas niet-wetenschappen opge-

nomen. 

 

Onderzoeksdesign, inhoud en verloop  

Het onderwijsexperiment vond plaats ge-

durende een lessenreeks bestaande uit 

acht lessen van 50 minuten. Per week wer-

den twee lessen van 50 minuten gegeven 

volgens de bestaande lessenroosters van 

de leerlingen. De inhoud van de lessen-

reeks focuste op het  behalen van eind-

term 8 binnen de kennisdoelen voor het 

vak aardrijkskunde in de derde graad zo-

als vastgelegd door de Vlaamse regering1.  

De leerlingen kunnen de geofysische op-

bouw van de aarde en de platentektoniek 

beschrijven en gevolgen ervan zoals: de 

ligging van oceanen en continenten, vul-

kanisme en aardbevingen en bepaalde kli-

maatsveranderingen verklaren. 

Om enerzijds het volgorde-effect na te 

gaan, kregen studenten binnen de I-PO 

 
1 Raadpleegbaar op https://onderwijsdoelen.be/Onder-
wijsdoelen.be 

eerst instructie, gevolgd door de pro-

bleemoplossende taak. De andere groep 

kreeg eerst de probleemoplossende taak 

en daarna de instructie (PO-I). De andere 

condities in dit onderzoek werden gelijk 

gehouden: dezelfde leerkracht gaf de les-

sen, met dezelfde inhoud en leermiddelen 

in hetzelfde lokaal, met dezelfde uitrus-

ting. Naast de leerkracht was ook een van 

de onderzoekers aanwezig die assisteerde 

bij het gebruik van het online leerplatform 

en beschikbaar was voor vragen van de 

leerlingen. 

De leerkracht geeft al 15 jaar les waarvan 

10 jaar op deze school en in deze studie-

richtingen. Zij pakte haar lessen eerder al 

aan met probleemoplossende taken. Ook 

zij stootte bij die aanpak al op de vraag 

naar de optimale volgorde van taak en in-

structie. Om anderzijds de invloed van de 

taakkenmerken na te gaan werden twee 

probleemoplossende taken uitgewerkt en 

werd het volgorde-effect dus tweemaal ge-

test zoals afgebeeld in Figuur 3. Bij het 

eerste leerstofonderdeel, met als 

https://onderwijsdoelen.be/Onderwijsdoelen.be
https://onderwijsdoelen.be/Onderwijsdoelen.be
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Figuur 3. Onderzoeksdesign van het onderwijsexperiment 

doelstelling het beschrijven van de geofy-

sische opbouw van de aarde en de platen-

tektoniek, was de groepsopdracht sterk 

gestructureerd doordat leerlingen stap 

voor stap vragen beantwoordden. Ze wer-

den hierbij ondersteund door WISE, een 

online platform om onderzoekspaden 

voor wetenschapsonderwijs op te stellen 

(Raes, Schellens, & De Wever, 2010). De 

leerlingen werkten voor de opdracht sa-

men in groepjes van drie personen. Bin-

nen het groepswerk werden tips en in-

structies gegeven om de samenwerking te 

optimaliseren, maar er werd vooraf geen 

taakverdeling vastgelegd. Figuur 4 visua-

liseert één van de vragen uit het digitale 

leerpad.

 

Figuur 4. Screenshot van een vraag uit de eerste probleemoplossingsactiviteit in WISE. Overgenomen 

uit WISE, z.d. (https://wise.berkeley.edu ). 

 

https://wise.berkeley.edu/
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Het instructiemoment in de eerste fase 

werd gegeven aan de hand van een Power-

Pointpresentatie met een aantal figuren en 

richtlijnen. Hiermee werd getracht het in-

structiemoment zo gelijk mogelijk te hou-

den. Naast de volgorde van instructie en 

probleemoplossende taak was er wel be-

wust één groot verschil tijdens het instruc-

tiemoment: bij de PO-I hield de leerkracht 

rekening met het werk van leerlingen uit 

de oefening die bijgehouden werd in de 

online leeromgeving en geraadpleegd kon 

worden door de leerkracht. De leerkracht 

werd gevraagd om tijdens de probleemop-

lossingsfase de antwoorden van leer-

lingen te lezen zodat de leerkracht zicht 

kreeg op de onderdelen waar meer of min-

der fouten gemaakt werden. Dit gaf ook 

een indicatie aan de leerkracht waar meer 

of minder aandacht aan geschonken 

moest worden tijdens het instructiemo-

ment. 

Voor het tweede deel van de leerstof met 

als doelstelling het verklaren van gevol-

gen van de geofysische opbouw van de 

aarde en de platentektoniek, werd geko-

zen voor een meer open onderzoekstaak. 

Per groep van 4 tot 5 leerlingen (afhanke-

lijk van de grootte van de klasgroep) kre-

gen de leerlingen een videofragment toe-

gewezen. De videofragmenten kwamen al-

lemaal uit recente journaals of van 

nieuwssites. Leerlingen gingen in groep 

zelfstandig op zoek naar verklaringen 

voor het toegewezen natuurfenomeen 

(vulkaanuitbarsting, aardbeving, vorming 

van oceaan)  aan de hand van een aantal 

open vragen opgenomen in tabel 2. Na de 

oefening moesten de leerlingen hun op-

dracht voorstellen aan de rest van de klas.  

 

Tabel 2. Opdracht bij leerstofonderdeel 2 

 

Opdracht deel 2: Beantwoord in groep onderstaande vragen en presenteer dit aan jullie 

klasgenoten.  

1. Situeer de gebeurtenis op kaart. 

2. Welke soort platen bewegen er (oceanische of continentale) en in welke richting?  

3. Leg deze beweging duidelijk uit. 

4. Geef nog een andere locatie op aarde waar deze beweging zich voordoet. 

5. Wat zijn mogelijke gevolgen? (welk soort vulkaan? Sterkte van bevingen? Welke reli-

efvormen?) Geef een duidelijke uitleg. 

 Het instructiemoment voor de I-PO groep 

werd opnieuw gegeven aan de hand van 

een PowerPointpresentatie met een aantal 

figuren en richtlijnen. Er werden voorbeel-

den van plaatbewegingen aangehaald, 

maar niet dezelfde die in de probleemop-

lossende taak aan bod kwamen. Via de 

probleemoplossende taak kon de leer-

kracht nagaan of de leerlingen de kennis 

die ze opdeden tijdens de instructie  
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konden toepassen op nieuwe situaties.  

Het instructiemoment voor de PO-I-groep 

werd geïntegreerd in de presentaties van 

de leerlingen. Daar waar de leerlingen on-

volledig, onduidelijk of fout waren, vulde 

de leerkracht aan en illustreerde met de 

figuren die gebruikt werden in het instruc-

tiemoment van de I-PO-groep.  

 

Dataverzameling 

Bij de start van het experiment vulden de 

leerlingen een pretest (zie bijlage 1) in om 

te peilen naar hun voorkennis met betrek-

king tot de te behalen eindtermen over 

platentektoniek (Het verband tussen de 

spreiding van vulkanisme, aardbevingen, 

gebergten en gesteentecyclus enerzijds, 

en anderzijds de platentektoniek kunnen 

afleiden uit kaarten en verklaren aan de 

hand van doorsneden.). Zowel na lesfase 

1 als lesfase 2 vulden de leerlingen een 

posttest in (zie bijlagen: posttest 1 en 

posttest 2) om de leerwinst na te gaan met  

betrekking tot beide leerstofonderdelen. 

Om het volgorde-effect van de interventie 

na te gaan met betrekking tot de motivatie 

binnen de les en het eventuele effect van 

de sturing bij de taak, werd na beide les-

fasen ook een motivatievragenlijst afge-

nomen bij de leerlingen. Deze vragenlijst 

was een vertaling van de Intrinsic Motiva-

tion Inventory (Deci & Ryan, 2000), een ge-

valideerde vragenlijst gebaseerd op de 

zelfdeterminatietheorie die gebruikt 

wordt om naar motivatie te peilen. De vra-

genlijst peilt naar de volgende zeven fac-

toren: intrinsieke motivatie, inspanning, 

druk, waarde, autonomie, competentie of 

verbondenheid. Enkel intrinsieke motiva-

tie en waarde zullen binnen deze bijdrage 

besproken worden.  

 

Tabel 3. Motivatieschalen afgenomen in aansluiting bij posttest 1 en posttest 2 

 

Schaal  Items  

Intrinsieke motivatie Ik vond het saai (N). 

Ik beleefde plezier gedurende de voorbije les/ groepswerk.  

Ik kon mijn aandacht niet houden bij de voorbije les/groepswerk.  

Ik vond het een interessant(e) les/groepswerk. 

Autonomie  Ik had het gevoel dat ik dingen kon doen die bij me passen. 

 Ik voelde me vrij in de dingen die ik deed. 

 Ik voelde een externe druk om zaken te doen die ik liever niet deed. (N) 

 Ik voelde dat ik kon beslissen voor mezelf hoe ik dingen aanpakte. 

Waardevol Ik vond het waardevol. 

Deze activiteit was bruikbaar voor mijn leerproces. 

Deze activiteit was tijdsverlies (N).  

Ik hoop meer van dergelijke activiteiten te mogen doen in de toekomst. 

(N): Negatief geformuleerde items werden gespiegeld.  
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Logdata 

In WISE werden zowel de tijd die aan een 

opdracht besteed werd alsook de ant-

woorden die leerlingen gaven tijdens de 

probleemoplossingsfase geregistreerd. 

De antwoorden kregen een score toege-

kend op juistheid met behulp van een 

score-rubric die opgesteld werd op basis 

van het Knowledge Integration Frame-

work. Dit framework wordt gebruikt bij 

opdrachten waarbij leerlingen een oplos-

sing moeten zoeken op vragen waar geen 

eenvoudig antwoord op bestaat (Liu, Lee, 

Hofstetter & Linn, 2008). Voor iedere 

vraag uit WISE werd een codeboek opge-

steld: antwoorden die irrelevant of fout 

waren kregen een 0-score, oplossingen 

die volledig correct en gedetailleerd om-

schreven werden kregen de maximum-

score Antwoorden die slechts gedeeltelijk 

de vraag beantwoordden kregen een score 

tussen 0 en de maximumscore. Hiervoor 

werd op voorhand duidelijk bepaald welke 

mogelijke antwoorden welke score kregen 

(Zie bijlage 4).  

 

Audiovisueel materiaal 

Tijdens de instructie werd telkens de vol-

ledige klasgroep gefilmd waardoor we in 

staat waren de interactie tijdens het lesge-

beuren te analyseren. Binnen deze studie 

werd gefocust op de leerkracht-leerling in-

teractie in de vorm van vragen stellen. Tij-

dens de probleemoplossende opdracht 

werd de camera telkens op één groepje 

gericht, maar de analyse van het groeps-

werk en de interactie tussen leerlingen 

valt buiten de scope van deze bijdrage. 

Het videomateriaal werd geanalyseerd en 

gecodeerd aan de hand van het software-

pakket Limecraft, zie Figuur 5. De instruc-

tiemomenten in beide lesfasen werden be-

keken en er werd gecodeerd wanneer vra-

gen gesteld werden en door wie. Er werd 

ook bijgehouden hoelang de presentatie 

(deel 2) van ieder groepje afzonderlijk 

duurde en wat de totale duurtijd van de 

instructiemomenten en de presentatieles-

sen was. Daarnaast werd er geluisterd 

naar opmerkingen van leerlingen die be-

trekking hadden op de onderwijsme-

thode. Deze gegevens werden schema-

tisch samengevat, aangevuld met de be-

vindingen van de leerkracht en daarna 

grondig geanalyseerd. 

 

Onderzoeksresultaten 

OV1 en OV: Effecten op het gebied van 

leerwinst en invloed van taakkenmerken?  

Om een antwoord te bieden op de vraag 

of de volgorde van de probleemoplos-

singsfase en de instructie de leerwinst zou 

beïnvloeden vergelijken we de scores op 

de kennistesten na de gestructureerde en 

de meer open opdracht. Zoals weergeven 

in tabel 3, zijn de scores op de pretest ge-

lijk voor beide condities, maar duidt de 

standaarddeviatie op een grote spreiding 

in scores. Wanneer we de scores op beide 

posttesten onder de loep nemen, merken 

we dat alle leerlingen leerwinst halen. Op 

beide posttesten behaalden de PO-I-leer-

lingen een hogere score dan de I-PO-leer-

lingen. Het verschil is echter alleen 
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significant voor posttest 2, de posttest af-

genomen na de open taak. PO-L-leerlingen 

(M = 5.84, SD = 2.03) halen een significant 

hogere score dan I-PO leerlingen (M = 

4.76, SD = 2.20)., t(38) = -1,931, p = 

0.061. Ook bij de tweede posttest was er 

geen significant verschil tussen de I-PO-

leerlingen (M = 2.04, SD = 0.33) en de PO-

I-leerlingen (M = 3.33, SD = 0.23), t(71) = 

-2,173, p = 0.03).   

 

Figuur 5. Screenshot uit Limecraft: analyse van een deel van een instructiemoment. Overgenomen 

uit Limecraft, z.d. (http//limecraft.com). Copyright, 2016, Limecraft. 

 

 

 

Tabel 4. Scores pre- en posttests voor beide condities 

 

 I-PO conditie PO-I conditie Significantie-

waarde 

Pretest 1 M = 3.41, SD = 2.70 M = 3.43, SD = 3.31 P=0.97 

Posttest 1 M = 4.67, SD = 2.75 M = 4.71, SD = 2.16 P=0.98 

Pretest 2 M = 2.31, SD = 2.5 M = 2.34, SD = 2.00 P=0.96 

Posttest 2 M = 4.76, SD = 2.20 M = 5.84, SD = 2.03 p=0.03* 

Noot. Testen werden op 10 gescoord. *Significant op het 0.05 level 

 

OV1:Effecten op het gebied van motivatie?  

Tabel 5, 6 en 7 geven de resultaten weer 

voor de affectieve variabelen: intrinsieke 

motivatie, autonomiesatisfactie en het 

waardeoordeel van de leerlingen met be-

trekking tot de verschillende lesfasen in 

beide conditie.  De resultaten tonen aan 

dat leerlingen een significant hogere mo-

tivatie hebben wanneer de instructie volgt 

op de probleemoplossingsfase, zowel bij 

een gesloten als bij een open leertaak. Wat 

de autonomiesatisfactie betreft, 
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tonen onze resultaten dat leerlingen een 

significant hogere autonomie ervaren 

wanneer de taak voor de instructie 

gegeven wordt. In lijn met deze resultaten 

krijgt de instructie een significant hogere 

waarde wanneer deze na de taak volgt. 

 

Tabel 5. Resultaten voor de zelf gerapporteerde intrinsieke motivatie tijdens de verschillende  

Lesfasen 

 

 I-PO conditie PO-I conditie Significantie-

waarde 

Intrinsieke motivatie in-

structie deel 1 

M = 3.91, SD = 1.09 M = 4.72, SD = 0.60 P < 0.01* 

Intrinsieke motivatie in-

structie deel 2 

M = 3.60, SD = 1.05 M = 4.37, SD = 1.01 P= 0.003* 

Intrinsieke motivatie bij PO 

deel 1 (gesloten taak) 

M = 3.92, SD = 1.06 M = 3.82, SD = 0.92 P=0.68 

Intrinsieke motivatie bij PO 

deel 2 (open taak) 

M = 3.77, SD = 1.03 M = 4.02, SD = 1.02 P=0.32 

Noot. Motivatie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level  

 

Tabel 6. Resultaten voor de autonomiesatisfactie m.b.t. de verschillende lesfasen 

 

 I-PO conditie PO-I conditie Significantie-

waarde 

Autonomie instructie deel 

1 

M = 3.43, SD = 0.84 M = 3.78, SD = 0.70 P = 0.70 

Autonomie instructie deel 

2 

M = 3.97, SD = 0.92 M = 4.18, SD = 0.70 P= 0.31 

Autonomie bij PO deel 1 

(gesloten taak) 

M = 3,41, SD = 1.05 M = 4.06, SD = 0.79 P= 0.003* 

Autonomie bij PO deel 2 

(open taak)  

M = 3.75, SD = 0.95 M = 4.29, SD = 0.81 P= 0.015* 

Noot. Autonomie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level 
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Tabel 7. Resultaten voor de gescoorde waarde m.b.t. de verschillende lesfasen 

 

 I-PO conditie PO-I conditie Significantie-

waarde 

Waarde instructie deel 1 M = 3.73, SD = 1.21 M = 4.77, SD = 0.85 P < 0.01* 

Waarde instructie deel 2 M = 3.69, SD = 1.26 M = 4.25, SD = 1.01 P= 0.04* 

Waarde bij PO deel 1 (ge-

sloten taak) 

M = 3,60, SD = 1.15 M = 3.49, SD = 1.19 P=0.70 

Waarde bij PO deel 2 (open 

taak)  

M = 3.46, SD = 1.18 M = 3.83, SD = 1.16 P=0.20 

Noot. Waarde werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level 

OV 3: Effect op onderwijsleerproces?  

In twee van de vier groepen (zie Tabel 1) 

werd  naast de kwantitatieve gegevens, 

ook kwalitatieve data verzameld aan de 

hand van video-analyses. Bij deze groepen 

werden voor alle lesfasen de interventies 

van leerlingen zorgvuldig gecodeerd. Zo-

als opgenomen in Tabel 8 valt op dat er 

meer vragen werden gesteld in de PO-I 

conditie en dat meer leerlingen vragen 

stelden. Bij de PO-I was er meer interactie 

tijdens het eerste instructiemoment en 

waren er opmerkelijk meer leerlingen die 

in interactie traden (75%) dan bij de I-PO 

conditie (39%). Tijdens de presentaties 

was dit verschil nog groter: leerlingen uit 

de I-PO conditie stelden tweemaal op ei-

gen initiatief een vraag terwijl door de PO-

I groep 38 vragen werden gesteld. Tijdens 

het instructiemoment dat vooraf ging aan 

de probleemoplossingstaak kwamen de 

vragen voornamelijk van de leerkracht die 

de leerstof diepgaander wou bespreken 

en fouten wou verduidelijken.  

 

Discussie  

In deze discussie zullen de resultaten per 

onderzoeksvraag besproken worden met 

de terugkoppeling naar de literatuurstu-

die. Tot slot worden de implicaties voor de 

praktijk, de beperkingen van het huidige 

onderzoek en enkele voorstellen voor  

vervolgonderzoek beschreven.  

Dit onderwijsexperiment bestudeerde de 

effecten van de volgorde waarin instructie 

en het oplossen van problemen aangebo-

den werd. In de eerste plaats werd onder-

zocht wat het effect was op de leer- en on-

derwijsmechanismen. In de tweede plaats 

werd het effect op de motivatie van de 

leerlingen bestudeerd. Tot slot werd on-

derzocht of de aard van de probleemop-

lossingstaak die tijdens de probleemop-

lossingsfase aangeboden werd de effec-

ten beïnvloedde. De literatuurstudie 

toonde dat er nood was aan meer onder-

zoek om de leer- en onderwijsprocessen 

van PO-I in kaart te brengen (Loibl & Rum-

mel, 2014; Kapur, 2016). Dankzij het au-

diovisuele materiaal – alle fasen werden 
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gefilmd – en de gedetailleerde logdata uit 

WISE kon het verloop van de leer- en on-

derwijsprocessen in detail geanalyseerd 

worden. Door gebruik te maken van pre- 

en posttesten kon zowel de conceptuele 

kennis als ook de motivatie van de leer-

lingen gemeten worden. De kwalitatieve 

data van de leerkracht zorgden tot slot 

voor een verdieping van de onderzoeksre-

sultaten. Ondanks deze rijke dataset 

willen we de kleinschaligheid van het on-

derzoek benadrukken waardoor voorzich-

tigheid geboden is m.b.t. generaliseer-

baarheid van de resultaten. Toch zien we 

onze resultaten bevestigd in een recente 

reviewstudie die het belang van verschil-

lende kleinschalige onderzoeken binnen 

verschillende contexten benadrukt (Sinha 

& Kapur, 2021).  

 

Tabel 8. Overzicht van het leer- en onderwijsproces bij I-PO en PO-I 

 

 I-PO PO-I 

PO-fase 1 in WISE 

Totale duurtijd 

Aantal opgeloste vragen (n = 10) 

 

 

 

Gemiddelde score van de antwoorden 

 

01:21:15 

Min. 4 

Max. 10 

Gem. 8,2  

 

5,6/15 (37,3%) 

 

01:22:47 

Min. 4 

Max. 10 

Gem. 7,5 

 

4,88/15 (32,5%) 

Instructie deel 1 

Totale duurtijd 

Aantal interacties 

Aantal leerlingen dat aan bod kwa-

men 

 

00:23:34 

26 

9 op 23 leerlingen (39%) 

 

 

00:24:50 

32 

12 op 16 leerlingen 

(75%) 

Instructie deel 2 

Totale duurtijd 

Gemiddelde duurtijd presentatie 

Vragen door de leerlingen 

Vragen door de leerkracht 

Antwoorden door de leerlingen 

Antwoorden door de leerkracht 

 

00:34:07 

00:03:06 

2 

18 

17 

13 

 

00:37:28 

00:01:28 

38 

13 

23 

35 

 

 

Onderzoeksvraag 1 

Het eerste doel van deze studie was om na 

te gaan in welke mate PO-I of uitgestelde 

instructie leidt tot een hogere leerwinst en 

tot hogere motivatie en waardering van 

het onderwijsgebeuren.  
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Op basis van de kennistesten die afgeno-

men werden als pretest en na elke lesfase 

konden we besluiten dat alle leerlingen, 

ongeacht de conditie leerwinst geboekt 

hebben. In de lesfase met gestructureerde 

taak werd geen verschil gevonden tussen 

de condities, maar in de lesfase met de 

open taak vonden we een significant ho-

gere leerwinst in het voordeel van de PO-I 

conditie. Deze bevinding gaf ons een ant-

woord op onderzoeksvraag 2 en wordt 

verder dieper besproken. Daarnaast wil-

den we ook effecten op de affectieve vari-

abelen nagaan. Deze studie vond dat leer-

lingen significant hoger scoorden op in-

trinsieke motivatie en hogere autonomie-

satisfactie tijdens de instructiefasen in de 

PO-I conditie, dus wanneer de instructie 

volgt op het probleemoplossen. Deze 

kwantitatieve resultaten werden bevestigd 

in het kwalitatief interview met de leer-

kracht, PO-I-leerlingen vertelden namelijk 

aan de leerkracht dat ze plezier hadden 

tijdens de instructie. Deze verhoogde in-

trinsieke motivatie kan een gevolg zijn 

van de autonomie die geboden werd in de 

PO-fase (Sierens & Vansteenkiste, 2009). 

PO-I-leerlingen zouden tijdens de PO-fase 

hun voorkennis geactiveerd hebben en te-

korten opgemerkt hebben waardoor ze 

doelgericht vragen konden stellen tijdens 

de les (zie onderzoeksvraag 3). Dankzij de 

PO-fase had de leerkracht inzicht in de 

problemen van de leerlingen waardoor zij 

hierop kon inspelen. De instructiefase 

werd bij de PO-I-conditie bijgevolg geleid 

door de voorkennis en de vragen van de 

leerlingen, wat het verhoogde gevoel van 

autonomie kan verklaren. Doordat de pro-

blemen behandeld werden, konden PO-I-

leerlingen tot een beter begrip van de leer-

stof komen en een dieper conceptueel be-

grip ontwikkelen dan de I-PO-leerlingen. 

Naast de intrinsieke motivatie, was ook 

het waardeoordeel omtrent de instructie 

significant hoger voor de PO-I leerlingen. 

Hieruit blijkt het belang van de instructie-

fase, zonder deze fase zouden leerlingen 

geen antwoorden krijgen op hun vragen 

en zouden tekorten niet weggewerkt kun-

nen worden. De leerkracht beaamde dat 

de probleemoplossingsfase geen vervan-

ging is voor de les, maar wel een uitste-

kende voorbereiding is op de instructie. 

Bij de PO-I-conditie was het doel om 

nieuwe leerstof creatief te exploreren, om 

de voorkennis bij de leerlingen te active-

ren, om problemen en tekorten bloot te 

leggen en de motivatie van leerlingen te 

prikkelen tijdens de PO-fase (Glogger-

Frey, Gaus & Kenkl, 2017; Kapur, 2016; 

Loibl & Rummel, 2014; Loibl, Roll & Rum-

mel, 2017). De daaropvolgende instructie-

fase werd waardevoller omdat leerlingen 

hun tekorten konden opvullen en hun con-

ceptuele kennis verder kon groeien. In-

structie gebaseerd op oplossingen van 

leerlingen en in dialoog met de leerlingen 

heeft een positief leereffect, dat werd ook 

bevestigd in een recente reviewstudie 

(Sinha en Kapur, 2021). 
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Onderzoeksvraag 2 

De eerste taak in WISE liet leerlingen 

slechts in beperkte mate toe om op zoek 

te gaan naar antwoorden en creatief te ex-

ploreren en door een sterkere sturing was 

de kans op fouten ook kleiner. De tweede 

taak was een open taak waarbij leerlingen 

hun presentatie naar eigen keuze konden 

voorbereiden. De keuzevrijheid die ze 

hierbij kregen kan deels het verhoogde 

gevoel van autonomie zowel in de taak als 

de instructiefase in de PO-I conditie ver-

klaren (Ryan & Deci, 2000). Er werd ook 

een hogere autonomie satisfactie gevon-

den in de open taak vergeleken met de ge-

sloten taak.   

Wanneer we de instructiemomenten tus-

sen de twee lesfasen vergelijken, viel op 

dat bij de instructie na de gesloten taak 

veel interactie was, maar dat deze voorna-

melijk vertrok vanuit vragen van de leer-

kracht. Bij het tweede instructiemoment, 

na de open taak, viel op dat PO-I-leer-

lingen vragen stelden over nieuwe voor-

beelden die ze zelf aanhaalden, iets wat 

bij het eerste instructiemoment niet ge-

beurde. Dit impliceert dat leerlingen die 

een open opdracht krijgen creatiever na-

denken, wat eerder door onderzoek van 

Kapur (2016) en Loibl, Roll & Rummel 

(2017) werd aangetoond. In de recente re-

view paper van Sinha en Kapur (2021) 

wordt benadrukt dat productive failure 

ook kan falen wanneer het taakdesign niet 

optimaal is en er te weinig ruimte gebo-

den wordt om fouten te kunnen maken.  

Hoewel het ‘meer falen’ bij de tweede 

lesfase niet in absolute cijfers kon worden 

gemeten is er wel een implicatie dat leer-

lingen meer tekorten opmerkten tijdens 

de tweede groepsopdracht. Leerlingen 

stelden namelijk veel meer vragen tijdens 

de presentatieles, wat kan aangeven dat 

ze tijdens de tweede probleemoplossings-

taak een beter inzicht kregen in hun tekor-

ten. Onze resultaten zijn in lijn met Schalk 

et al. (2018) die aantoonden dat hoe on-

dersteund wordt en hoe problemen gepre-

senteerd worden een rol spelen in het suc-

ces van PO-I. 

 

Onderzoeksvraag 3 

In de derde onderzoeksvraag wilden we 

nagaan in welke mate de volgorde van in-

structie en probleemoplossen een invloed 

had op het onderwijs- en leerproces, met 

name het aandeel fouten tijdens pro-

bleemoplossen en de interactie tijdens de 

instructiemomenten. Uit de analyse van de 

kwalitatieve data bleken wat frustraties bij 

de PO-I-leerlingen na de PO-fase, maar de 

kwantitatieve data bevestigden deze frus-

traties niet. Deze frustraties kunnen vol-

gens Kirschner, Sweller en Clark (2006) te 

wijten zijn aan de PO-I, deze methode 

vraagt veel tijd en leerlingen vinden 

meestal niet alle correcte antwoorden. 

Leerlingen uit de PO-I-conditie werkten in-

derdaad trager tijdens de PO-fase en wer-

den hier volgens de leerkracht soms onze-

ker door. De oplossingen die ze vonden 

waren kwalitatief minder goed dan de op-

lossingen van de leerlingen uit de I-PO-

conditie. Onderzoek van Kapur 
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(2016) toonde aan dat leerlingen in een 

PO-I-conditie een grotere kans maken om 

te falen en sneller fouten zullen maken. 

Het is belangrijk te weten dat PO-I niet 

aangeboden wordt om de juiste oplossin-

gen te vinden, dit wordt pas beoogd tij-

dens de instructiefase. De PO-fase wil de 

voorkennis activeren en de leerlingen 

nieuwsgieriger maken om zo de inzet tij-

dens de instructiefase te verhogen (Kapur, 

2016; Loibl, Roll & Rummel, 2017, Rot-

gans & Schmidt, 2012). Zowel uit de ana-

lyse van de motivatieschalen in de post-

testen als ook uit de audiovisuele analyse 

bleek dat PO-I-leerlingen veel vaker in in-

teractie traden, ze stelden veel meer vra-

gen en werkten actiever mee tijdens de 

presentaties. Dit was vooral het geval tij-

dens het instructiemoment in deel 2, aan-

sluitend op de presentaties van de leer-

lingen. Tijdens het eerste instructiemo-

ment traden 75% van de PO-I-leerlingen in 

interactie met de leerkracht, tegenover 

39% van de leerlingen in de I-PO-conditie. 

Volgens Hung (2015) kan dit een gevolg 

zijn van de menselijke nieuwsgierigheid 

en het verlangen om een probleem op te 

lossen, twee zaken die geprikkeld werden 

in de PO-fase. Leerlingen wilden hun te-

korten wegwerken en namen actiever deel 

aan de instructie. Het aanpassen van de 

presentaties tijdens de presentatie zelf en 

de vele vragen die leerlingen uit de PO-I-

conditie stelden lijken dit te bevestigen. 

Daarnaast stelden leerlingen zelf vragen 

over extra voorbeelden, wat volgens de li-

teratuur leidt tot een diepgaand 

conceptueel begrip (Kapur, 2013; 

Vosniadou, 1994). Uit het bovenstaande 

blijkt dat de PO-I-leerlingen hun eigen 

ideeën en voorkennis continu aftoetsten 

aan wat gezegd werd tijdens de instructie.  

Het mental-repair-model van Chi (2000) 

omschreef dat leerlingen eerst hun fouten 

moeten ontdekken voor ze deze kunnen 

oplossen. De PO-fase leek haar nut te be-

wijzen, de leerlingen hadden nagedacht 

over de opgave, hun voorkennis werd ge-

activeerd en tenslotte kwamen hun tekor-

ten bloot te liggen. 

Loibl, Roll en Rummel (2017) en Kapur 

(2016) benadrukten dat het belangrijk is 

om tijdens de instructiefase expliciet ge-

bruik te maken van de problemen en de 

oplossingen uit de PO-fase. De leerkracht 

uit dit onderzoek besteedde in de PO-I-

conditie meer tijd aan de leerstof waar 

leerlingen het moeilijk mee hadden en de 

delen waar leerlingen geen of weinig pro-

blemen ondervonden werden sneller be-

handeld. Dit is de kracht van de PO-fase, 

zowel de leerlingen als de leerkracht kre-

gen inzicht in de tekorten (knowledge 

gaps) en konden deze tijdens de instruc-

tiefase doelgericht behandelen (Loibl & 

Rummel, 2014; Kapur, 2016). Volgens 

Vosniadou (1994) zorgt dit soort aanpak 

voor een vlottere overgang van intuïtieve 

ideeën naar diepe conceptuele kennis, 

door de oplossingen van leerlingen te be-

spreken tijdens de les kon ingespeeld 

worden op foute ideeën en dankzij de vra-

gen konden leerlingen zich een beter 

beeld vormen van de concepten. In 
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dit onderzoek blijkt PO-I een positief ef-

fect te hebben op de leer- en onderwijs-

processen: PO-I-leerlingen waren actiever, 

er was meer interactie en de leerkracht 

kon doelgericht werken tijdens de instruc-

tiefasen 

 

Implicaties voor de praktijk 

Tijdens het interview gaf de leerkracht aan 

dat de PO-I-methode misschien geschikt 

zou zijn om (deels) buiten de lesuren te 

gebruiken. De PO-fase heeft in principe 

geen onmiddellijke begeleiding van de 

leerkracht nodig en zou zelfs op een an-

dere locatie kunnen plaatsvinden. Om dit 

te realiseren moet er rekening gehouden 

worden met het groepswerk, groepsleden 

moeten een locatie ter beschikking heb-

ben waar ze samen aan de slag kunnen. 

De leerkracht stelde voor om de PO-fase 

bijvoorbeeld tijdens 

een vrij studie-uur te laten uitvoeren.  

Het bovengenoemde voorstel kan de tijd 

die PO-I nodig heeft in de klas beperken. 

Belangrijk is dat leerkrachten zich niet 

mogen vastpinnen op ‘voldoende tijd om 

de juiste oplossing te vinden’. Bij PO-I 

moeten leerlingen voldoende tijd krijgen 

om te exploreren tijdens de probleemop-

lossingsfase, ze hoeven niet te zoeken tot 

ze een correct antwoord gevonden heb-

ben (Kapur, 2016; Loibl & Rummel, 2014; 

Loibl & Rummel, 2015).  

Bij het huidige onderzoek waren er twee 

leerkrachten aanwezig om het onderwijs-

leerproces te begeleiden, de hoofdverant-

woordelijke gaf aan dat het opvolgen van 

de probleemoplossingsfase bij PO-I moei-

lijk zal zijn wanneer je er alleen voor staat. 

Je moet op verschillende plaatsen tegelijk 

zijn, je moet luisteren naar leerlingen en 

tegelijk moet het leerpad goed opgevolgd 

worden zodat je tijdens het instructiemo-

ment gebruik kan maken van de oplossin-

gen. Leerkrachten hebben in WISE wel de 

mogelijkheid om het leerproces achteraf 

te analyseren en zo de nodige informatie 

uit de PO-fase te verzamelen. Dit zorgt 

mogelijk voor extra belasting van de leer-

kracht na de lesuren, anderzijds is het een 

hulpmiddel om het instructiemoment op-

timaal voor te bereiden doordat onduide-

lijkheden meteen zichtbaar worden. Co-

teaching zou een mogelijke oplossing zijn 

omdat de taken op die manier verdeeld 

kunnen worden en de druk op de individu-

ele leerkracht hierdoor zou afnemen. 

PO-I-leerlingen maakten veel fouten bij de 

probleemoplossingsactiviteit, dit toont 

het belang van de instructiefase aan. Zo-

wel de probleemoplossingsfase als de in-

structiefase moeten doorlopen worden 

om van PO-I een succes te maken. Tijdens 

de instructiefase moeten de concepten 

verduidelijkt worden aan de hand van de 

oplossingsmodellen, de voorkennis en de 

intuïtieve ideeën van de leerlingen uit de 

probleemoplossingsfase om de positieve 

effecten van PO-I te bekomen (Loibl & 

Rummel, 2015). De probleemoplossings-

activiteit wordt ingezet om de voorkennis 

te activeren, de motivatie bij leerlingen 

aan te wakkeren en zowel de leerkracht 

als leerlingen bewust te maken van 
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tekorten. Bij leren door problemen op te 

lossen vervalt de instructie dus niet, ze 

wordt enkel op een ander moment aange-

boden.  

Bij het aanbieden van een probleemoplos-

singsfase voorafgaand aan de instructie 

moet de probleemoplossingstaak in acht 

genomen worden. Dit onderzoek toonde 

dat een taak met meer keuzevrijheid er-

voor zorgt dat leerlingen tot meer ideeën 

komen en een beter zicht krijgen op hun 

tekorten dan bij een meer gestuurde taak. 

De meer open taak zorgde eveneens voor 

meer interactie tijdens de instructiefase 

waardoor het groepsgevoel en het gevoel 

van autonomie toenamen. Eerder onder-

zoek toonde al aan dat PO-I vlotter ver-

loopt wanneer leerlingen een hoge kans 

hebben om fouten te maken tijdens de 

probleemoplossingsactiviteit (Kapur,  

2016). Vragen die eenduidig theoretisch 

kunnen beantwoord worden zijn niet ge-

schikt om een concept te verkennen bij 

PO-I omdat het de leerlingen niet toelaat 

om creatief te exploreren en voorkennis te 

activeren (Kapur, 2016). Met deze facto-

ren moet dus rekening gehouden worden 

bij het opstellen van een probleemoplos-

singstaak. 

 

Beperkingen en suggesties voor vervolg-

onderzoek  

Een eerste beperking is de timing van het 

onderzoek. Doordat de examenperiode 

zeer kort na het onderzoek volgde, kon er 

geen retentietest worden afgenomen. Het 

was dus niet mogelijk om te controleren 

of er een effect op conceptuele kennis was 

op lange termijn. De timing speelde even-

eens een rol tijdens de verschillende fa-

sen, leerlingen kregen geen aansluitende 

lesblokken waardoor aan het begin van de 

les steeds een deel herhaald moest wor-

den, leerlingen bleken volgens de leer-

kracht snel te vergeten. Misschien heeft 

de PO-I-aanpak nood aan langere lesblok-

ken wat in toekomstig onderzoek zou dit 

kunnen bestudeerd worden.  

Een tweede limitatie is de kleinschaligheid 

van het gevoerde onderzoek waarbij de 

kwalitatieve analyse slechts op 2 van de 4 

klasgroepen gebaseerd is. Daarnaast 

moet er ook stil gestaan worden bij de mo-

gelijke diversiteit binnen klassen. De stan-

daarddeviaties gepresenteerd in de resul-

tatensectie gaven blijk van een aanzien-

lijke spreiding binnen de cognitieve en af-

fectieve variabelen. Binnen deze studie 

hebben we niet onderzocht of de ene of 

andere benadering beter of minder goed 

werkt voor leerlingen met een hogere of 

lagere voorkennis of motivatie (ook wel 

aptitude-treatment interactie genoemd). 

Dit zou echter wel een interessante piste 

zijn voor vervolgonderzoek aangezien de 

recente review studie van Sinha en Kapur 

(2021) duidde op een verschillende resul-

taten voor verschillende doelgroepen. Een 

andere piste voor vervolgonderzoek be-

treft de vraag hoeveel ondersteuning leer-

lingen precies nodig hebben en vooral 

welke leerlingen nood hebben aan welk 

soort ondersteuning. Te veel ondersteu-

ning kan bijvoorbeeld het creatief 
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exploreren belemmeren waardoor de 

sterktes van PO-I verloren gaan. We weten 

vanuit de zelfdeterminatietheorie (Deci & 

Ryan, 2000) ook dat te weinig ondersteu-

ning ook tot competentiefrustratie kan lei-

den en bijgevolg demotiverend kan wer-

ken. Dit onderzoek toonde aan dat het 

soort taak de motivatie van leerlingen kan 

beïnvloeden doordat ze bijvoorbeeld meer 

autonomie ervaren bij een open taak, 

maar het is belangrijk waakzaam te blijven 

voor de balans tussen autonomiesatisfac-

tie en competentiefrustratie. Zoals Kapur 

(2016) in zijn onderzoek vermeldde zijn er 

veel mogelijkheden die ergens tussen un-

guided problem solving en guided pro-

blem solving liggen (zie figuur 2). Schalk 

et al. (2018) toonden aan dat hoe onder-

steund wordt en hoe problemen gepresen-

teerd worden een rol spelen in het succes 

van PO-I. Deze kwesties moeten verder on-

derzocht worden om een stevige theoreti-

sche basis te leggen om van PO-I een me-

thode te maken die geschikt is voor alle 

leerlingen, met of zonder veel voorkennis. 

Het effect op lange termijn kan ook verder 

onderzocht worden: wat gebeurt er wan-

neer leerlingen geregeld aan het werk ge-

zet worden met de PO-I-methode? Blijft 

het effect van de motivatie en de leerwinst 

dan hetzelfde of gaan bepaalde leerlingen 

het patroon herkennen en vervallen in een 

passieve houding waarin gewacht wordt 

op de instructiefase?  
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Signalement  
 

Het ondersteunen van de ontwikkeling 

van de vakdidactische bekwaamheid  van 

leraren-in-opleiding  
In de rubriek Signalement bespreken we actueel vakdidactisch onderzoek en onderzoek 

van elders. Roel Grol (vakdidacticus aan de lerarenopleiding economie van de Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen (HAN)) vertelt in deze Dimensies over hoe het Expertise-

gebied Didactiek van de Academie Educatie zich de afgelopen jaren heeft gebogen over 

het ondersteunen van de ontwikkeling van de vakdidactische bekwaamheid van leraren-

in-opleiding. 

 

Expertisegebied Didactiek 

Binnen de Academie Educatie van de HAN 

wordt sinds 2017 in Expertisegebieden 

gewerkt aan kennisontwikkeling en -ont-

sluiting rondom thema’s die lerarenoplei-

ders, studenten, onderzoekers en col-

lega’s uit de scholen verbinden in de regio 

Arnhem en Nijmegen. Het Expertisege-

bied (EG) Didactiek heeft zich onder bege-

leiding van kartrekkers, onder wie Ellen 

Leenaarts-Gunnewijk, Marloes Janssen, 

Loek Nieuwenhuis, Mariska Gootzen en 

mijzelf, beziggehouden met “de begelei-

ding van de vakdidactische ontwikkeling 

van studenten die in opleiding zijn tot le-

raar”.  

In 2017-2018 heeft een aantal collega’s 

binnen het EG Didactiek een opzet ge-

maakt voor het voeren van gesprekken om 

bij studenten aan de 2e graads lerarenop-

leidingen van de HAN en in dialoog met  
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collega’s uit het werkveld te achterhalen 

wat leraren-in-opleiding vakdidactisch 

zoal meebrengen naar de scholen in de re-

gio en hoe zij ondersteund worden bij hun 

vakdidactische ontwikkeling.  

In 2018-2019 is er door de expertisegroep 

een interviewleidraad ontwikkeld op basis 

waarvan gesprekken zijn gevoerd met 10 

werkplekbegeleiders en, in 2019-2020, 

met 12 studenten van verschillende 2e 

graads lerarenopleidingen van de HAN. 

 

Resultaten van de gesprekken over vak-

didactiek 

Uit de gesprekken met de studenten 

blijkt een grote variëteit aan werkplek-

praktijken en vormen van begeleiding. 

Vakdidactiek wordt vooral geduid als vari-

atie in werkvormen, gericht op het active-

ren van het handelen en denken van de 

leerlingen. Sommige studenten vinden dit 

erg belangrijk, anderen zijn meer bezig 

met hun vakinhoudelijke of pedagogische 

bekwaamheid (zoals klassenmanage-

ment). Een student gaf bijvoorbeeld aan: 

“Vakdidactiek is belangrijk om de leerling 

goed mee te kunnen nemen in de lesstof, 

maar het is overdreven om alleen met vak-

didactiek bezig te zijn; inhoud is ook be-

langrijk.” Een andere student zei: “De be-

geleiding [die ik nu op school krijg] gaat 

vooral over onderwijskundige zaken; zou 

meer vakdidactiek moeten bevatten.” De 

begeleiding vanuit de lerarenopleiding is 

op opleidingsscholen niet vakspecifiek: 

instituutsopleiders van de HAN zijn niet 

automatisch ook vakinhoudelijk 

deskundig ten aanzien van de opleiding 

die de student-in-opleiding-tot-leraar 

volgt. Op stagescholen is dat anders: daar 

begeleidt een opleider van het eigen vak 

de student ook op de werkplek. De invul-

ling van de vakdidactische bekwaamheid 

binnen het werkplekleren is afhankelijk 

van de kwaliteit van de interactie tussen 

student, opleiding en werkplek. Studenten 

vragen om meer interactie tussen de lera-

renopleiding en werkplekpraktijk: door de 

stage worden leervragen geactiveerd, die 

door de opleiding just-in-time beantwoord 

zouden moeten kunnen worden.  

 

Uit de gesprekken met werkplekbegelei-

ders komt een vergelijkbaar het beeld, na-

melijk dat er niet alleen een grote variëteit 

is tussen de verschillende werkplekken 

waar studenten-in-opleiding-tot-leraar te-

recht komen, maar ook in waar deze be-

geleiding zich op richt. Sommige begelei-

ders geven aan dat vakkennis en vakdidac-

tiek essentieel zijn: “Zonder [vakdidactiek] 

weet je niet wat je doet. Basis van vakdi-

dactiek is vakkennis.” Andere begeleiders 

focussen meer op de pedagogische be-

kwaamheid van de studenten-in-oplei-

ding-tot-leraar; zij zien vakdidactiek soms 

als “trucjes die later wel komen”. Dit 

maakt duidelijk dat er bij werkplekbege-

leiders diverse beelden zijn over de vraag 

wanneer vakdidactische inzichten van de 

studenten toegepast kunnen worden: 

moét eerst de basis op orde zijn (klassen-

management, (basis)kennis van stof) voor-

dat met vakdidactiek (waaronder 
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vakdidactische werkvormen) aan de slag 

gegaan kan worden? Of kan vakdidactiek 

juist een vehikel zijn om aan klassenma-

nagement te werken? Er is vanuit zowel de 

studenten als de werkplekbegeleiders be-

hoefte aan eenduidige aansturing vanuit 

de verschillende 2e graads lerarenoplei-

dingen. In het nieuwe ontwerp van het 

werkplekleren van de Academie Educatie 

van de HAN is voorzien in meer verbinding 

tussen werkplek en de vakopleidingen, 

waardoor ook vakspecifieke didactiek 

meer aandacht kan krijgen. In het ver-

lengde daarvan heeft een andere project-

groep binnen het Expertisegebied Didac-

tiek zich gebogen over hoe de vakdidacti-

sche ontwikkeling van studenten op zowel 

de 2e graads lerarenopleidingen als tij-

dens het werkplekleren op scholen voor 

voortgezet onderwijs en mbo kan worden 

ondersteund middels dialogen.  

Het begeleiden van de vakdidactische 

ontwikkeling van studenten  

Vakdidactische gesprektools zijn door de 

leden van het EG Didactiek gedefinieerd 

als “hulpmiddelen die het begeleidingsge-

sprek over de vakdidactische ontwikkeling 

van studenten kunnen ondersteunen.” 

Deze gesprekken kunnen in meerdere si-

tuaties en met wisselende betrokkenen 

worden gevoerd. Als zodanig kunnen de 

ondersteunende gesprekstools dan ook 

worden gepositioneerd in het model van 

Hybride leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 

2012). Een weergave hiervan is te vinden 

in Figuur 1. Studenten-in-opleiding-tot-le-

raar volgen bijvoorbeeld bijeenkomsten 

over vakdidactiek op de HAN.

 
Figuur 1.  Positionering van de vakdidactische gesprekstools in het model van hybride leer- 

omgevingen (gebaseerd op Zitter & Hoeve, 2012) 
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Dit betreft het kwadrant linksboven in het 

model. Studenten leren door de kennis te 

acquireren in de geconstrueerde omge-

ving. In bijeenkomsten op de HAN kan ook 

worden geleerd via simulaties. Studenten 

oefenen met lesgeven door bijvoorbeeld 

minilessen te geven aan elkaar. Dat vindt 

plaats linksonder in het model in een ge-

construeerde omgeving waarin studenten 

participeren. Tijdens het werkplekleren 

doen studenten ervaringen op in de scho-

len in de regio. Dit betreft het kwadrant 

rechtsonder in het model. Zij leren dan 

door te participeren in een realistische 

omgeving. Om te voorkomen dat studen-

ten een ‘gat’ ervaren tussen wat er in de 

theorie (linksboven) over vakdidactiek 

wordt geleerd en in de praktijk (rechtson-

der) wordt toegepast, is het van belang 

leeractiviteiten en/of ondersteuning te 

ontwerpen die deze werelden aan elkaar 

verbinden. Door met studenten aan de 

hand van deze tool een gesprek te voeren 

over hun vakdidactische ontwikkeling of 

het structureel vanuit een begeleidingsrol 

voor- en nabespreken van hun lessen, ac-

quireren deze leraren-in-opleiding kennis 

vanuit hun ervaringen in een realistische 

context. Als zodanig positioneren wij 

deze gesprekstools dan ook in de rechter-

bovenhoek van het model van hybride 

leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 2012 

Collega’s van het EG Didactiek hebben in 

2018-2019 en 2019-2020 gewerkt aan de 

totstandkoming van tools die het gesprek 

over de vakdidactische ontwikkeling van 

studenten kunnen ondersteunen. Bij het 

uitwerken van deze gesprekstools zijn zij 

geïnspireerd geraakt door het concept 

“gesprekskaarten” van de hand van prof. 

dr. Klaas van Veen en zijn collega’s van de 

Academische Lerarenopleidingen van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Elke binnen 

het EG Didactiek ontwikkelde ge-

sprekstool staat duidelijk op zichzelf, om-

dat zij schoolvakspecifiek is. Toch is er in 

generieke termen zeker iets over het tot-

standkomingsproces te beschrijven.  

Allereerst zijn de gesprekstools geba-

seerd op de specifieke didactische inzich-

ten van elk van de vakken. Daarnaast was 

een belangrijk uitgangspunt dat elke tool 

de aanleiding voor een goed didactisch 

gesprek van vakgenoten beoogde te zijn 

en geen uitputtende afvinklijst. Tenslotte 

zijn de diverse gesprekstools getest in pi-

lots met studenten en collega’s in het 

brede werkveld in de regio. Dit proces 

heeft deels plaatsgevonden op de jaar-

lijkse vakdidactiekconferentie die de Ex-

pertisegroep Didactiek op de HAN organi-

seerti, deels ook in individuele sessies met 

studenten en begeleiders. De verzamelde 

feedback is gewogen en meegenomen in 

de doorontwikkeling van de tools.  

Mocht u benieuwd zijn naar meer achter-

gronden bij de gevoerde gesprekken, de 

vakdidactische conferentie en de vakdi-

dactische gesprekstools voor de school-

vakken Aardrijkskunde, Biologie, Econo-

mie, Engels, en Natuur- en Scheikunde? 

Deze treft u aan in de publicatie van het 

EG Didactiek. 
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Bijlage 

https://netwerkonderwijsprofessionals.nl/files/aanbod-professionals/EG%20Didac-

tiek%20DEF.pdf).  
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i Uit de grote belangstelling voor deze conferentie maakten wij op dat er veel animo is voor uitwisseling en 
kennisdeling rond het thema vakdidactisch begeleiden. Helaas kon de geplande tweede conferentie in maart 
2020 niet doorgaan wegens de COVID19-maatregelen. 
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Uitgelicht 
 

In de rubriek Uitgelicht verschijnt een niet uitputtende maar wellicht inspirerende 

verzameling zeer recente publicaties over vakdidactisch onderzoek door Nederlands-

talige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften. Suggesties 

voor deze rubriek zijn van harte welkom. 

 

Over hoe rollenspel de historische verbeelding van leerlingen kan bevorderen 

De Leur, T., Van Boxtel, C. and Huijgen, T. (2021) ‘“No, no, the Cold War was not that 

dramatic”: A case study on the use of a drama task to promote Dutch secondary school 

students’ historical imagination’. History Education Research Journal, 18 (1), 28–

45. https://doi.org/10.14324/HERJ.18.1.03 

 

Over het beoordelen van de betrouwbaarheid van historische bronnen door leerlingen 

in CLIL-onderwijs 

Sendur, K. A., van Boxtel, C. A. M., & van Drie, J. P. (2021). Undergraduate L2 students’ 

performance when evaluating historical sources for reliability. English for specific purposes, 

61, 17-31. https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.08.004 

 

Over het verband tussen opvattingen van leraren over goed burgerschap en hun  

onderwijsstijlen: 

Sampermans, D., Reichert, F., Claes, E. with Sampermans, D. (corresp. author) (2021). 

Teachers’ concepts of good citizenship and associations with their teaching styles. Cam-

bridge Journal Of Education. doi: 10.1080/0305764X.2020.1861219  

 

Over de verbanden tussen conceptualisering, opvattingen en instructiepraktijken van 

leraren/docenten m.b.t. historisch denken: 

Wilke, M., & Depaepe, F. (2021). Teachers and historical thinking. An exploration of the 

relationship between conceptualization, beliefs and instructional practices. International 

Journal for History and Social Sciences Education, 5, in press. 

 

Over hermeneutisch leren in godsdienstonderwijs 

Pollefeyt, D. (2020). Hermeneutical learning in religious education. Journal of Religious 

Education, 68 (1), 1-11. doi: 10.1007/s40839-020-00090-x Open Access  
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https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.08.004
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https://doi.org/10.1007/s40839-020-00090-x
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/570369


Dimensies - nr. 3 (sep 2021)   Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 
 71 

Over de effecten van een online cursus inzake transformatief leren op de multicultu-

rele gevoeligheid van leraren in opleiding  

Ruales, S.T., Van Petegem, W., Tabudlong, J., Agirdag, O. with Ruales, S.T. (corresp. author) 

(2021). Increasing pre-service teachers’ multicultural sensitivity through online learning. 

Education and Information Technologies, 26 (1), 165-186. doi: 10.1007/s10639-020-

10247-8  

 

Over de moeilijke omgang met terrorisme in de klas 

Wansink, B., de Graaf, B., & Berghuis, E. (2021). Teaching under attack: The dilemmas, 

goals, and practices of upper-elementary school teachers when dealing with terrorism in 

class. Theory and Research in Social Education, in press. 

https://doi.org/10.1080/00933104.2021.1920523 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s10639-020-10247-8
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10247-8
https://doi.org/10.1080/00933104.2021.1920523


Dimensies – nr. 3. (sep 2021)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 
72 

Wat een idee 
 

Voor het leren omgaan met de gevolgen van de coronacrisis is het belangrijk om 

veerkracht van leerlingen te bevorderen. Hier ligt een belangrijke kans en uitdaging 

voor geschiedenisdocenten, vinden Anke Hartsuiker, Tim Huijgen en Rina Knoeff. Vijf 

lesmodulen die voor het vmbo zijn ontwikkeld kunnen helpen. 

 
Veerkracht in geschiedenisonderwijs  

Het afgelopen schooljaar was zwaar. Heel 

zwaar. Niet alleen docenten moesten zoe-

ken naar nieuwe manieren van onderwijs, 

maar ook bij leerlingen vielen bestaande 

structuren weg.  Onderzoek van de British 

Academy heeft uitgewezen dat de corona-

pandemie in Engeland leidde tot grotere 

ongelijkheid en kwetsbaarheid onder jon-

geren (The British Academy, 2021). Ook in 

Nederland is dit het geval. Uit ‘De Staat 

van het Onderwijs 2021’ blijkt dat de kan-

senongelijkheid tussen jongeren is toege-

nomen naar aanleiding van het sluiten van 

de scholen. Daarbij komt dat meer jonge-

ren gevoelens van angst, depressie en 

eenzaamheid ervoeren, en er kampten 

meer leerlingen met slaapproblemen. Jon-

geren uit gezinnen met een lage sociaal-

economische status, die veelal naar het 

vmbo gaan, zijn over het algemeen het 

hardst getroffen (Inspectie van het Onder-

wijs, 2021).  

Het is daarom belangrijk dat docenten in-

vesteren in veerkracht onder jongeren. 

Veerkracht is het vermogen om te herstel-

len na een ingrijpende gebeurtenis, zoals 

bijvoorbeeld een pandemie (Disciplineor-

gaan Sociale Wetenschappen, 2020). Jon-

geren hebben veerkracht en interactie met 

de juiste personen nodig om zich positief 

te kunnen ontwikkelen. Veerkracht bij jon-

geren kan verschillen in prestatie voorko-

men en bevordert dus kansengelijkheid. 

Daarbij heeft veerkracht een positief ef-

fect op de gezondheid van jongeren en 

hun verdienvermogen (Disciplineorgaan 

Sociale Wetenschappen, 2020). 

Hoe kan het geschiedenisonderwijs in het 

voortgezet onderwijs de veerkracht van 

jongeren in het vmbo versterken? Het 

vmbo is een vierjarige leerrichting die 

leerlingen na de basisschool kunnen vol-

gen. In het eerste jaar van het vmbo zijn 

leerlingen gemiddeld 12 jaar oud.  Afgelo-

pen jaar publiceerden een aantal historici 

een artikel waarin zij pleiten voor het ge-

bruik van historische kennis om de nega-

tieve sociale gevolgen van de huidige pan-

demie te bestrijden. Historici kunnen pa-

tronen identificeren in de manieren 

waarop mensen en samenlevingen in de 

lange geschiedenis met epidemieën zijn 

omgaan (De Graaf et al., 2021; De Waal, 
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2021; Rosenberg, 1989). Van deze patro-

nen kunnen we leren. Zo gaan epidemieën 

al sinds de oudheid gepaard met onvrede 

en rellen, en zijn ook culturele patronen 

zichtbaar die solidariteit bevorderen. Een 

goed voorbeeld van dat laatste zijn ‘ramp-

liederen’ die helpen bij het verwerken van 

de crisis (De Graaf et al., 2021).  

 

Ontwerpprincipes van de modules 

De modules zijn gericht op het omgaan 

met een crisissituatie die wordt veroor-

zaakt door een epidemie. Het centrale ont-

werpprincipe is het werken met analo-

gieën. Dit houdt in dat de docent parallel-

len trekt tussen historische gebeurtenis-

sen en gebeurtenissen in het heden (van 

Straaten, 2019). Het is belangrijk om over-

eenkomsten te herkennen in de manier 

waarop de ontwikkeling verloopt, of in de 

structuur ervan. Bij historische analogieën 

wordt kennis over een specifiek onder-

werp of specifieke gebeurtenis omgezet in 

algemenere inzichten en meer algemeen 

bruikbare kennis. De lessen geschiedenis 

worden dan voor leerlingen relevanter, 

omdat ze gaan over vraagstukken die te-

genwoordig spelen en van belang zijn (van 

Straaten, 2019). Drie ontwerpprincipes 

van Van Straaten (2019) zijn gebruikt voor 

de ontwikkeling van de modules: 1) het 

gebruik van historische analogieën, 2) het 

gebruik van een richtinggevende vraag bij 

iedere les, en 3) het verstrekken van een 

schema met generieke begrippen.  

Leerlingen in de bovenbouw van het vmbo 

moeten voor hun examen aspecten van 

continuïteit en verandering in historische 

processen kunnen herkennen. Historische 

analogieën zijn een geschikt middel om 

dit doel te bereiken, omdat leerlingen op 

zoek gaan naar overeenkomsten en ver-

schillen tussen periodes en gebeurtenis-

sen. Een richtinggevende vraag kenmerkt 

zich doordat deze algemeen is, en niet ge-

bonden aan een bepaalde historische pe-

riode. Het is vaak ook een complexe vraag 

die ingaat op grotere vraagstukken in de 

geschiedenis. Om leerlingen hierbij hou-

vast te geven, is een schema met gene-

rieke begrippen verstrekt.  

 

Module 1: Wat is een epidemie? 

Kennis is een belangrijke voorwaarde voor 

leerlingen om te discussiëren en met goed 

onderbouwde argumenten stelling te ne-

men. De eerste module is daarom gericht 

op het vergaren van kennis en inzicht in 

het verloop van een epidemie. De sociale 

en maatschappelijke kant van een epide-

mie staan in deze module centraal. De 

achterliggende theorie van deze module is 

gebaseerd het werk van de historicus 

Charles Rosenberg (1989), die vier fasen 

van een epidemie beschreef. Een epidemie 

begint vaak met een aantal verdachte 

ziekteverschijnselen. Wanneer de epide-

mische ziekte zich verspreidt, groeit ook 

de onrust onder de bevolking. Er worden 

verklaringen gezocht op medisch en soci-

aal gebied, maar ook wordt met de vinger 

gewezen naar bepaalde bevolkingsgroe-

pen welke verantwoordelijk zouden zijn 

voor de ziekte. Onrust zorgt er 
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vervolgens voor dat er een crisis ontstaat, 

zowel maatschappelijk als politiek. Hierbij 

zien we volgens Rosenberg vaak protesten 

en rellen ontstaan, omdat onvrede en on-

gelijkheid tijdens een crisis worden bena-

drukt. In deze fase zien we vaak ook dat 

liefdadigheid en solidariteit mensen dich-

ter tot elkaar brengt. Tot slot komt er een 

einde aan een epidemie. Rosenberg geeft 

aan dat dit meestal niet abrupt gebeurt op 

een duidelijk moment, maar dat het aantal 

ziektegevallen vaak geleidelijk afneemt.   

Door middel van de richtinggevende vraag 

“Wat kenmerkt een epidemie” wordt inge-

gaan op de vier fases van een epidemie. 

De les begint klassikaal, waarbij de docent 

de term ‘epidemie’ introduceert, en uit-

legt hoe een epidemie zich ontwikkelt. De 

docent laat leerlingen eerst drie woorden 

opschrijven, om vervolgens op het (digi-

tale of fysieke) bord een woordweb te ma-

ken van het begrip ‘epidemie’. Dit woord-

web wordt gebruikt om uit te leggen wat 

een epidemie inhoudt. Voorbeelden van 

negentiende-eeuwse cholera-epidemieën 

(zie voor een voorbeeld Figuur 1) kunnen 

helpen bij het verduidelijken van begrip-

pen en van de vier fasen. In het tweede 

deel van deze module gaan leerlingen zelf 

op onderzoek. De docent verdeelt de klas 

in vier groepen.  De leerlingen gaan bin-

nen hun groep op zoek naar informatie 

over één van de vier fasen met betrekking 

tot het verloop van de corona-epidemie. 

De gevonden informatie kan vervolgens 

klassikaal worden besproken.  

Deze les draagt bij aan het bevorderen van 

veerkracht doordat er, door middel van 

historische analogieën, begrip wordt ge-

creëerd van het verloop van een epidemie. 

Leerlingen halen op deze manier niet en-

kel steun uit het idee dat de corona pan-

demie een unieke situatie is, maar dat 

mensen altijd zijn getroffen door epide-

mieën. Even belangrijk is dat zij door mid-

del van deze module zicht krijgen op het 

verloop van een epidemie, waarmee voor 

hen duidelijk wordt dat een epidemie niet 

alleen begint, maar ook zal eindigen. 

 

Module 2: Epidemieën en ongelijkheid 

In de tweede les staat de volgende rich-

tinggevende vraag centraal: “Waarom wor-

den verschillen in welvaart groter tijdens 

een epidemie?” De geschiedenis laat zien 

dat een epidemie de armen vrijwel altijd 

harder treft dan de rijken. Dit komt bij-

voorbeeld door slechte leefomstandighe-

den, de onmogelijkheid zich aan quaran-

tainemaatregelen te houden (er moet nu 

eenmaal brood op de plank komen) en een 

slechtere ‘begin-gezondheid’. Dit was al 

zo tijdens de pest in de Middeleeuwen en 

is nu in feite niet anders. Tijdens de les 

legt de docent aan de hand van de cho-

lera-epidemie van 1848/49 uit welk ver-

band er bestaat tussen epidemieën en so-

ciale ongelijkheid. Tijdens deze les wor-

den analogieën gebruikt door de economi-

sche en sociale gevolgen van de cholera 

epidemie van 1848/49 
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Figuur 1. Brief geneesheer Veenhuizen (1849). 

 

en de coronacrisis te vergelijken. De leer-

lingen leren bijvoorbeeld een overeen-

komst en een verschil te noemen tussen 

de gevolgen die beperkende maatregelen 

hadden op burgers. De les begint met een 

motiverende instap waarbij gebruik wordt 

gemaakt van anekdotes. De docent vertelt 

over de maatregelen die door lokale over-

heden werden genomen in Nederland om 

de cholera-epidemie te bestrijden. Ook 

kan door de docent een verbinding wor-

den gemaakt tussen de context van de 

mensen die in 1848/49 hard werden ge-

troffen, en de manier waarop de huidige 

maatregelen bepaalde groepen mensen 

treft.  

In het tweede deel van de les gaan leer-

lingen zelfstandig aan de slag met het  

interpreteren van een spotprent uit 1848, 

genaamd ‘Hossen’ (zie Figuur 2).  

Door middel van een aantal vragen gaan 

de leerlingen gezamenlijk, of individueel, 

de betekenis van de bron achterhalen, zij 

proberen de positie van de illustrator te 

achterhalen, en gaan op zoek naar analo-

gieën met betrekking tot het verbod op 

grootschalige feesten en evenementen 

tussen 1849 en 2021. Daarna kunnen de 

antwoorden van de opdracht klassikaal 

worden besproken.   

Deze module biedt, door middel van his-

torische analogieën, inzicht in sociale ver-

schillen in het verleden en heden. Dit kan 

de veerkracht van leerlingen vergroten 

doordat het voor leerlingen duidelijk 

wordt dat grotere groepen mensen in de-

zelfde of misschien wel in een benardere 

situatie zitten. Hierdoor kan ook meer  be-

grip ontstaan voor de situatie van klasge-

noten.  
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Figuur 2. Kermis of geen kermis?’ Affiche omtrent het wel of niet door laten gaan van de kermis in 

Amsterdam (1849) vanwege de cholera-uitbraak in de stad. Uitgegeven door Joseph Vürtheim, 1849. 

Rijksmuseum Amsterdam 

 

 

Module 3: Epidemieën en overheden  

De derde module is gericht op historische 

analogieën die te maken hebben met poli-

tiek. Leerlingen gaan hierbij in op de ver-

schillen tussen liberale overheden in de 

negentiende eeuw, en de overheid in 

2021. Bij deze module wordt de richting-

gevende vraag gesteld: ‘Wat werkt beter: 

Een autoritaire overheid of een liberale 

overheid ten tijde van een pandemie?’ In 

de negentiende eeuw is duidelijk een  

 

verschil te zien tussen het beleid van libe-

rale overheden en autoritaire besturen. De 

negentiende-eeuwse liberale overheden 

stonden voor zo min mogelijk overheids-

bemoeienis, ook ten tijde van een epide-

mie. Gezondheid was de verantwoordelijk-

heid van burgers zelf. Ook tijdens de co-

ronapandemie wordt een groot beroep ge-

daan op de ‘intelligentie’ en eigen verant-

woordelijkheid van mensen (bijvoorbeeld 

door de ‘intelligente lockdown’). De 
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manier waarop in Nederland maatregelen 

worden genomen en gecommuniceerd, is 

heel anders dan de manier waarop een au-

toritaire staat als China of Singapore dat 

doet. Ook hier zijn historische patronen 

waar te nemen (De Waal, 2021).  

In de module haalt de docent eerst voor-

beelden aan uit het werk Death in Ham-

burg (Evans, 2005). De leerlingen worden 

gestimuleerd om actief deel te nemen 

door verklaringen aan te dragen voor de 

historische voorbeelden. Vervolgens gaat 

de docent over op een uitleg, waarbij het 

verschil tussen het aantal besmettingen in 

Bremen en Hamburg aan de hand van een 

bestuurlijke context wordt verklaard. Ver-

der legt de docent uit welke invloed over-

heden hebben op de manier waarop er 

met de komst en het verloop van epide-

mieën wordt omgegaan. Na deze uitleg 

wordt door de docent ingegaan op de he-

dendaagse invloed van overheden op de 

manier waarop covid-19 wordt bestreden. 

Voor meer autoritaire besturen en hun re-

actie op de coronapandemie kunnen voor-

beelden uit China worden aangehaald, 

waar privacy een ander rol speelt in verge-

lijking met bijvoorbeeld Nederland. In het 

tweede deel van deze module gaan leer-

lingen zelf in discussie over de richtingge-

vende vraag. De docent verdeelt de leer-

lingen in groepjes van vier of vijf leer-

lingen. Omdat leerlingen samen moeten 

werken is het handig dit van tevoren te 

doen. Wordt de les digitaal gegeven, dan 

kan de docent gebruik maken van break-

outrooms die bezocht kunnen worden. De 

docent kan er dan op toezien dat er in de 

groepjes daadwerkelijk wordt nagedacht 

over de discussievraag. Leerlingen krijgen 

eerst vijf minuten de tijd om ten minste 

drie argumenten te bedenken waarom het 

hen beter lijkt om onder een autoritaire re-

gering of onder een liberale regering te le-

ven tijdens de corona-crisis. Ter afronding 

wordt een discussie gevoerd waarbij de 

docent functioneert als leider van het de-

bat. 

Deze module helpt leerlingen met het ver-

krijgen van inzicht in de relatie tussen po-

litiek en beleid. Hierdoor leren leerlingen 

keuzes van (verschillende) overheden te 

begrijpen. Bovendien helpt de module 

leerlingen bij het formuleren van argu-

menten. Dit maakt leerlingen veerkrachti-

ger en genuanceerder in discussies 

rondom de coronacrisis en haar gevolgen. 

 

Module 4: Epidemieën en het nieuws 

In deze module wordt gewerkt met de vol-

gende richtinggevende vraag: “Waar leg-

gen journalisten de nadruk op bij de be-

richtgeving over een pandemie?” De leer-

lingen krijgen een aantal krantenartikelen 

over de cholera-epidemie in 1848 en 

1849. De leerlingen gaan in groepjes van 

vier op zoek naar overeenkomsten en ver-

schillen tussen de artikelen, en moeten 

daarbij antwoord geven op de vraag hoe 

journalisten in de negentiende eeuw be-

richtten over de cholera-epidemie. Mocht 

de docent het idee hebben dat leerlingen 

een extra uitdaging kunnen gebruiken, 

dan is er eventueel ook een 
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mogelijkheid om te differentiëren door 

leerlingen zelf op Delpher naar krantenar-

tikelen te laten zoeken.  

De docent zal na afloop van dit onderdeel 

ieder groepje vragen ten minste één over-

eenkomst of verschil te noemen. Vervol-

gens gaat de docent verder met het voe-

ren van een onderwijsleergesprek waarin 

de klas op zoek gaat naar overeenkom-

sten en verschillen tussen berichtgeving 

over de negentiende-eeuwse cholera-epi-

demie en de huidige covid-pandemie. De 

docent stimuleert leerlingen kritische vra-

gen te stellen Een voorbeeld is: ‘We zien 

dat er dagelijks veel cijfers worden weer-

gegeven, maar er is veel minder bericht-

geving over de sociale gevolgen van co-

rona. Wat vinden jullie daarvan?’ Nep-

nieuws en complottheorieën worden eer-

der herkend wanneer leerlingen informa-

tiebronnen kritisch beoordelen. Hierdoor 

zijn leerlingen beter in staat om goede ar-

gumenten te formuleren en te discussi-

eren met anderen.   

 

Module 5: Epidemieën en herdenken 

Bij deze module staat de vraag centraal 

‘Hoe wordt de coronacrisis in de toekomst 

herdacht?’ Deze vraag is belangrijk, om-

dat wij geneigd zijn epidemieën te verge-

ten (de Spaanse Griep is daarvan een voor-

beeld), waardoor we bij de volgende epi-

demie geneigd zijn dezelfde fouten te 

 
Geinspireerd op Museum of Covid-19: the 
story of the crisis told through everyday ob-
jects | Design | The Guardian 

maken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we 

de herinnering levend houden? Bovendien 

is deze vraag belangrijk voor veerkracht 

nu. Voor sommige leerlingen zal het 

thema dichtbij komen, bijvoorbeeld om-

dat zij een dierbare hebben verloren. Het 

idee dat je met een voorwerp kunt bijdra-

gen aan herdenken in de toekomst, geeft 

opening tot gespreken kan troost bieden. 

Voorafgaand aan deze module krijgen de 

leerlingen een huiswerkopdracht mee, ge-

lieerd aan de vraag hoe we ons in de toe-

komst de coronapandemie zullen herinne-

ren. Leerlingen gaan thuis op zoek naar 

het voorwerp wat voor hen het meest ken-

merkend is geweest tijdens het afgelopen 

jaar, waarin ze veel thuisonderwijs heb-

ben gevolgd en veel binnen hebben geze-

ten. Zij schrijven hierbij kort op waarom 

dit voorwerp voor hen kenmerkend was, 

en nemen het voorwerp en bijschrift mee 

naar de les.1 In de eerste tien minuten zal 

de docent de leerlingen ruimte geven om 

hun voorwerpen tentoon te stellen en om 

elkaars voorwerpen te bekijken. Een idee 

is ook om een kleine tentoonstelling in de 

school in te richten die bijvoorbeeld kan 

worden bezocht door ouders en verzor-

gers. Vervolgens legt de docent een op-

dracht uit waarmee de leerlingen aan de 

slag gaan. De leerlingen gaan in groepjes 

van vier of vijf nadenken over de richting-

gevende vraag. Hierbij kiezen de 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/04/museum-covid-19-v-and-a-pandemic-coronavirus-objects
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/04/museum-covid-19-v-and-a-pandemic-coronavirus-objects
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/04/museum-covid-19-v-and-a-pandemic-coronavirus-objects
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leerlingen het voorwerp uit dat éen van 

hen heeft meegenomen en beantwoorden 

aan de hand van dit voorwerp een aantal 

vragen waarbij zij in de huid kruipen van 

een historicus. Het doel hiervan is dat leer-

lingen leren nadenken welke rol voorwer-

pen kunnen spelen bij het doen van histo-

risch onderzoek, en welke boodschap 

voorwerpen kunnen geven aan latere ge-

neraties die musea bezoeken of de co-

ronacrisis willen herdenken.  

Na een bespreking van de antwoorden 

wordt de module afgesloten. 

Deze module laat leerlingen nadenken 

over de verwerking en het afsluiten van 

een periode die veel leerlingen als verve-

lend hebben ervaren. Om te kunnen her-

stellen, is verwerking en troost voor jon-

geren belangrijk. Het is daarom belangrijk 

om hier in de klas aandacht aan te beste-

den.  
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	voorwoord Dimensies 3.pdf
	Voorwoord
	Als redactie presenteren we in deze 3e editie van Dimensies verschillende bijdragen die inzicht geven in de didactiek van onze gammavakken en in welk opzicht we van elkaar kunnen leren.
	Het eerste artikel Regionaal begrepen bespreekt de kansen en uitdagingen die er bij het vak geschiedenis liggen als een historisch tijdvak in de bovenbouw van het vwo regionaal wordt ingevuld. Het artikel van Iris van den Brand en Tim Huijgen toont da...
	Het tweede artikel Omgaan met verschillen behandelt een onderwerp dat elke docent dagelijks ervaart bij de voorbereiding en uitvoering van een les: het leren omgaan met diversiteit en verschillen. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat ...
	In het derde artikel Instructie én probleemoplossende taak, maar wat komt eerst? beschrijven Marieke Pieters, Kim Dekeyzer en Annelies Raes een onderzoek dat is uitgevoerd bij leerlingen van het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen binnen het va...
	In de rubriek Wat een idee laten historici Anke Hartsuiker, Tim Huijgen en Rina Knoeff zien hoe in deze tijd de veerkracht van leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kan worden vergroot: in een aantal lesmodulen vergelijken zij het omgaan met pandemi...
	In de rubriek Uitgelicht vertelt Roel Grol hoe hij en enkele collega’s hun studenten bij de HAN ondersteunden in hun ontwikkeling van de vakdidactische bekwaamheid bij het werkplekleren. Uit de gesprekken met de studenten blijkt een grote variëteit aa...
	Wij hopen dat u veel inspiratie en nieuwe inzichten opdoet tijdens het lezen van deze derde editie van Dimensies. Aan het volgende nummer wordt al hard gewerkt en deze wordt begin 2022 verwacht. Dimensies 4 zal een themanummer zijn over ‘kritisch denk...

	nr3-inhoud-def.pdf
	Inhoud
	Dimensies is een vrij toegankelijk Nederlandstalig tijdschrift over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken. Dimensies is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

	Artikel 1 Dimensies 3 Regionaal begepen.pdf
	Regionaal begrepen
	De waardering van leerlingen voor een regionale invulling van het tijdvakkenkader
	Deze verkennende studie onderzocht hoe het tijdvakkenkader bij het schoolvak geschiedenis regionaal kan worden ingevuld en hoe leerlingen dit waardeerden. Hiervoor is een lessenserie ontwikkeld waarbij de geschiedenislessen over Tijdvak 8 (1800 – 190...
	Kernwoorden: geschiedenis, historisch referentiekader, regionaal, situationele interesse, oriëntatiekennis
	Iris van den Brand (docent geschiedenis, @Forum)
	Tim Huijgen (universitair docent en lerarenopleider, Rijkuniversiteit Groningen)


	“Een belangrijk doel van het geschiedenisonderwijs is het bereiken van historisch besef bij leerlingen (van Drie & van Boxtel, 2008). Volgens de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (2001) - beter bekend als de commissie de Rooy - is hist...
	Sommige leerlingen noemden nadelen van de lessenserie. Leerling 2 vertelde bijvoorbeeld dat het methodeboek en de inhoud van de lessen verschilde wat onoverzichtelijk werkte. Ze vertelde: “In het boek ging het veel over Engeland en in de les leerde je...
	Kern van de les
	Onderwerp en kenmerkend aspect
	Les
	De leerlingen oriënteerden zich op de geschiedenis van Groningen door een historische kennisquiz. 
	Oriëntatie op de geschiedenis van Groningen
	1
	De leerlingen oriënteerden zich op Tijdvak 8 (1800 – 1900) aan de hand van de geschiedenis van de gaswinning. Leerlingen moesten argumenten formuleren met betrekking tot het debat over gaswinning en er een oplossing voor bedenken. Naderhand werd deze discussie klassikaal besproken. Vervolgens kregen de leerlingen overzicht van het tijdvak door het maken van een tijdlijn te maken van de belangrijkste gebeurtenissen. 
	Oriëntatie op Tijdvak 8 
	2
	De leerlingen onderzochten de beeldvorming van Groningen als boerenprovincie. Vervolgens is industrialisatie uitgelegd aan de hand van de landbouwmechanisatie in Groningen en de gevolgen die dat had voor de rijkdom van de provincie. De leerlingen moesten vervolgens een vergelijking maken tussen de industrialisatie in Groningen en de Westerse Wereld. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen. 
	Industrialisatie
	3
	Problematiserende vraag/casus: is Groningen wel of niet een landbouwprovincie anno 2018/ Hoe zag de Industriële Revolutie eruit in Groningen?
	De leerlingen begonnen met een kennisquiz over Groningen als afzetmarkt. Hierna kregen de leerlingen uitleg over de industriële samenleving. Vervolgens keken de leerlingen naar “Het verleden van Groningen” over de industrieën in de Groningen. De leerlingen maakten tijdens het kijken van deze video vragen. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen.
	Industrialisatie 
	4
	Problematiserende vraag/casus: hoe droegen de veranderingen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een industriële revolutie en verstedelijkte samenleving (in Groningen?
	De leerlingen begonnen de les met een klassikale discussie over het weghalen van bordnamen in Groningen. Vervolgens kregen de leerlingen een uitleg over modern imperialisme en hoe Groningen in de negentiende eeuw omging met het koloniale verleden van Nederland. Na deze uitleg analyseerden de leerlingen spotprenten over het koloniale verleden. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen.
	De oorzaken van modern imperialisme 
	5
	Problematiserende vraag/casus: hoe ging men tijdens de negentiende eeuw om met het koloniale verleden in Groningen? 
	De leerlingen discussieerden eerst in groepjes over het Groningse volkslied. Vervolgens kregen zij een uitleg over nationalisme, romantiek en regionalisme in Groningen. Na deze uitleg analyseerden zij een tekst van de Groningse folklorist Line Onnekes-Huizenga en moesten deze tekst koppelen aan relevante kenmerkende aspecten. Waarna een plenaire bespreking volgde. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen. 
	Nationalisme als gevolg van de industrialisatie 
	6
	Problematiserende vraag/casus: hoe “romantisch” waren de Groningers? / Wat heeft de tekst van Onnekes-Huizinga tekst met het nationalisme/ Romantiek te maken?
	De leerlingen lazen als voorbereiding een gedeelte uit de Graanrepubliek van Frank Westerman en beantwoorden vragen over de tekst. De les begon met een opdracht voor de leerlingen om na te denken over de toekomst van het gebied van de graanrepubliek. Vervolgens kregen de leerlingen een uitleg over de sociale kwestie en hoe dit eruit zag in Groningen. Na de uitleg keken de leerlingen zelfstanding opdrachten na en de les sloot af met een digitale evaluatie waarbij de leerlingen moesten beschrijven wat ze het meeste is bijgebleven van deze les. 
	Socialisme en communisme
	7
	Problematiserende vraag/casus: waarom kreeg het communisme veel invloed in (Oost-) Groningen?
	De leerlingen kregen eerst een uitleg over de Groningse politicus Borgesius en sociale wetgeving. Na deze kleine uitleg analyseerden de leerlingen een de spotprent over Borgesius. Vervolgens kregen zij uitleg over de grondwet van 1848 en Thorbecke. Via Thorbecke werd een brug gemaakt naar uitleg over het feminisme en Aletta Jacobs. Aan het einde van de les gingen de leerlingen op zoek naar een alternatief boegbeeld van het feminisme. 
	Democratisering en emancipatie 
	8
	Problematiserende vraag/casus: Hoe manifesteerde het feminisme zich in Groningen naast Aletta Jacobs?
	De leerlingen begonnen met een oefentoets. Vervolgens kregen zij uitleg over regionale vormen van het confessionalisme, de democratisering en sociale wetgeving. De les eindigde met een evaluerend gesprek over welk onderwerp zij het lastigst vonden. 
	Democratisering en emancipatie
	9
	Problematiserende vraag/casus: waar zou Domela Nieuwenhuis in Groningen veel invloed hebben gekregen?
	Eerst werd de oefentoets van de vorige les besproken. Na deze bespreking presenteerden de leerlingen hun feministisch boegbeeld. Na de presentaties werd de leerstof herhaald door elkaar vragen te stellen. De les eindigde met een digitale kennistest.  
	Herhaling van Tijdvak 8 (in Groningen)
	10
	* De volledige lessenserie is te vinden via: hier-is-iris.nl/category/burgers-en-stoommachines

	Artikel 2 Dimensies 3 Omgaan met verschillen.pdf
	Leren omgaan met
	verschillen in een homogene onderwijsomgeving
	Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelingen om het leren omgaan met verschillen te bevorderen in het mbo
	In een pluriforme en democratische samenleving is het leren omgaan met diversiteit en verschillen een belangrijke burgerschapscompetentie. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groepen hi...
	Kernwoorden: Burgerschapsonderwijs, mbo-scholen, omgaan met verschillen, vak-
	didactiek
	Jan van den Dijssel (Docent filosofie, SvPO Utrecht)
	Hessel Nieuwelink (Lector burgerschapsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam)


	Leren leven in een pluriforme samenleving gaat niet vanzelf. Jongeren moeten dat leren. De school is daar de uitgelezen plek voor. Onderzoek laat echter zien dat dit in het onderwijs in Nederland relatief weinig gebeurt (Munniksma et al., 2017). Bij h...
	In deze studie is onderzocht welke pedagogisch-didactische handelingen bevorderlijk zijn volgens mbo-docenten Burgerschap om het leren omgaan met verschillen binnen een homogene onderwijsomgeving te bevorderen. Daaropvolgend is onderzocht hoe studente...

	Artikel 3 Dimensies 3 Instructie en probleemoplossend.pdf
	Instructie én probleem-oplossende taak, maar wat komt eerst?
	In onderwijsmiddens is iedereen het erover eens dat probleemoplossende activiteiten niet op zichzelf kunnen staan, instructie en begeleiding blijven cruciaal. Maar welke plaats dient deze instructie in te nemen in het onderwijs- en leerproces?  Eerst...
	Kernwoorden
	Probleemoplossend leren - Aardrijkskunde – Volgorde-effect – Taakkenmerken
	Marieke Pieters (onderzoeksmedewerker en leerkracht aardrijkskunde, KU Leuven)
	Kim Dekeyser (onderzoeksmedewerker en leerkracht informatica, KU Leuven)
	Annelies Raes (Senior Researcher KU Leuven en Gastprofessor Université de Lille)


	De laatste jaren wordt er in Nederland en Vlaanderen, maar ook internationaal, meer aandacht besteed aan de herinrichting van innovatieve leerruimtes, de zogenaamde future classrooms of lear
	ning spaces. Lab 21, de future class
	room in Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen, de school waar het huidige onderzoek plaatsvond, beschikt over zo’n future classroom namelijk Lab 21.0 afgebeeld in Figuur 1, waar innovatieve werkvormen als projectwerk, groepswerk en probleemgestuurd onderwijs ku...
	De vraag is echter vaak: wat is de beste manier om groepswerk en probleemgestuurd onderwijs aan te pakken?
	Een specifieke bezorgdheid is in welke volgorde de probleemoplossingsfase en de instructie het beste aangeboden  worden en wat het effect van de taakkenmerken hierbij is. In wat volgt gaan we eerst
	in op de vraag waarom probleemoplos send leren belangrijk is. Vervolgens gaan
	in op de vraag waarom probleemoplos send leren belangrijk is. Vervolgens gaan
	we in op de vraag hoe probleemoplossend leren moet vorm gegeven worden en welke evidentie hierover al aanwezig is in de literatuur. Aansluitend worden de onderzoeksvragen en hypothesen, de onderzoeksmethodologie en de onderzoeksresultaten van het huid...
	Waarom probleemoplossend leren?
	Onderwijs vindt niet plaats in een vacuüm, maar in een samenleving die snel verandert. In de literatuur worden dan ook verschillende evoluties beschreven die gevolgen hebben voor het onderwijs. Het onderwijs heeft bijvoorbeeld een belangrijke verantwo...
	Onderzoeksvaardigheden bundelen de vaardigheden die achtereenvolgens aan bod komen bij het uitvoeren van ruimtelijk onderzoek. Hiertoe behoren de vijf volgende vaardigheden:
	1. het stellen van geografische vragen,
	2. het verzamelen van zeer diverse informatie,
	3. het ordenen van gegevens van verschillende aard,
	4. het analyseren van en, tenslotte,
	5. het beantwoorden van geografische vragen (AHOVOKSb, z.d., 1.3 Aardrijkskundige vaardigheden).
	Deze kijk op aardrijkskunde-onderwijs sluit aan bij de Thinking Through Geography (TTG) benadering. Deze TTG strategie richt zich op de ontwikkeling van zowel geografische kennis als hogere orde denkvaardigheden die essentieel zijn voor het analyseren...
	Probleemoplossend leren wordt geregeld naar voor geschoven als nieuwe onderwijsbenadering om tot diepgaande conceptuele kennis te komen. Doordat leerlingen tijdens het probleemoplossend leren meestal in groepjes nieuwe concepten exploreren, komen ze n...
	In voorgaande paragrafen werd het belang van probleemoplossend leren beschreven en daarover is weinig tot geen discussie. Over de wijze waarop probleemoplossend leren moet worden geïmplementeerd is echter vaak onenigheid in het onderwijs- en onderzoek...
	Het belang van volgorde
	Voorgaande onderzoeken namen de vraag over de volgorde van de probleemoplossingsfase en de instructie al onder de loep en vergeleken leerlingen die eerst de probleemoplossingsfase kregen en daarna de instructie (PO-I) met leerlingen die eerst de instr...
	Kapur (2016) beschrijft het als een continuüm gaande van directe instructie, volledige leerkracht gestuurd tot zelfontdekkend leren, volledig leerling gestuurd. Wanneer enkel directe instructie wordt aangeboden dan leidt dit tot Unproductive Succes. J...
	Figuur 2. Continuüm van probleemoplossend leren gebaseerd op Kapur (2016)
	Kapur (2016), Loibl en Rummel (2014), Loibl, Roll en Rummel (2017), en Rotgans en Schmidt (2012) experimenteerden reeds met het aanbieden van een probleemoplossingsfase voorafgaand aan de instructie en merkten verschillende positieve gevolgen op. De n...
	Er zijn echter ook heel wat bronnen die waarschuwen voor de gevaren en nadelen van PO-I en dus pleiten voor I-PO omwille van diverse argumenten. Op basis van de cognitieve belastingstheorie (Sweller & Chandler, 1991) is bekend dat probleemoplossend le...
	We kunnen besluiten dat  onderzoek zowel de voordelen van het uitstellen van instructie aantoont en pleit voor de probleemoplossende taak eerst, gevolgd door instructie (Loibl, Roll, & Rummel, 2017; Schwartz, Chase, Oppezzo, & Chin, 2011) en dat er ge...
	Het belang van taakkenmerken
	De mate van ondersteuning of sturing wordt gezien als een belangrijk taakkenmerk die van invloed is op het al dan niet slagen van de taak. Binnen onderwijsliteratuur wordt dit ook wel met het concept scaffolding geduid, wat letterlijk vertaald steiger...
	Onderzoeksvragen en hypothesen
	Hoewel er de afgelopen jaren al heel wat onderzoek gebeurde naar probleemoplossend leren, erkent de literatuur dat het een complex gegeven blijft (Kapur, 2016) met onenigheid over welk lesscenario tot de beste resultaten leidt, zowel op cognitief als ...
	Volgende onderzoeksvragen werden behandeld in het onderwijsexperiment:
	 Onderzoeksvraag 1: In hoeverre is uitgestelde instructie doelmatig in het verbeteren van cognitieve en affectieve leerresultaten?
	- Hypothese 1.1: PO-I zal een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen tijdens de instructiefasen.
	- Hypothese 1.2: Leerlingen uit de PO-I-conditie zullen de instructie waardevoller vinden.
	- Aangezien voorgaand onderzoek vooral duidt op een positieve invloed van PO-I op lange termijn, verwachten we op korte termijn geen significant verschil voor leerwinst.
	 Onderzoeksvraag 2: In welke mate is de mate van sturing als taakkenmerk van invloed op het volgorde-effect?
	- Hypothese 2.1: Het volgorde-effect is groter bij open taken dan bij een meer gesloten en meer gestructureerde taak.
	 Onderzoeksvraag 3: In welke mate heeft de volgorde van instructie en probleemoplossen een invloed op het onderwijs- en leerproces?
	- Hypothese 3.1: Leerlingen maken meer fouten tijdens het probleemoplossen in de PO-I fase.
	- Hypothese 3.2: De instructiefasen zullen interactiever verlopen bij de PO-I-conditie dan bij de I-PO-conditie.
	Onderzoeksmethode
	In een quasi-experimenteel onderzoek afgebeeld in figuur 3, uitgevoerd in het zesde jaar secundair onderwijs, tijdens de lessen aardrijkskunde, werden de twee beïnvloedende factoren (volgorde en aard van de taak) onderzocht. De ene conditie kreeg eers...
	Eerst en vooral waren er de pre- en posttesten waarbij de conceptuele kennis en motivatie van leerlingen gemeten werden. De logdata uit het online leerplatform WISE werden gebruikt om te analyseren hoelang leerlingen aan het werk waren en hoeveel vrag...
	Dit experiment werd uitgevoerd bij vier klasgroepen uit het zesde jaar algemeen secundair onderwijs (ASO) in Vlaanderen, binnen het vak aardrijkskunde. Zoals afgebeeld in tabel 1, volgden twee groepen de wetenschappelijke studierichting en twee groepe...
	Tabel 1. Participanten per conditie
	PO-I
	I-PO
	N = 23*
	N = 16*
	Studierichting wetenschappen
	N = 15
	N = 17
	Studierichting zonder wetenschappelijke component
	N = 43
	N = 33
	Totaal aantal participanten
	Noot. * In deze groepen werd ook audiovisuele data verzameld 
	binnen deze studierichting mogelijk een invloed kan hebben op de resultaten, werd binnen elke conditie een klas wetenschappen en een klas niet-wetenschappen opgenomen
	Onderzoeksdesign, inhoud en verloop
	Het onderwijsexperiment vond plaats gedurende een lessenreeks bestaande uit acht lessen van 50 minuten. Per week werden twee lessen van 50 minuten gegeven volgens de bestaande lessenroosters van de leerlingen. De inhoud van de lessenreeks focuste op h...
	De leerlingen kunnen de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde klimaatsveranderingen verklaren.
	Om enerzijds het volgorde-effect na te gaan, kregen studenten binnen de I-PO eerst instructie, gevolgd door de probleemoplossende taak. De andere groep kreeg eerst de probleemoplossende taak en daarna de instructie (PO-I). De andere condities in dit o...
	De leerkracht geeft al 15 jaar les waarvan 10 jaar op deze school en in deze studierichtingen. Zij pakte haar lessen eerder al aan met probleemoplossende taken. Ook zij stootte bij die aanpak al op de vraag naar de optimale volgorde van taak en instru...
	Figuur 3. Onderzoeksdesign van het onderwijsexperiment
	opbouw van de aarde en de platentektoniek, was de groepsopdracht sterk gestructureerd doordat leerlingen stap voor stap vragen beantwoordden. Ze werden hierbij ondersteund door WISE, een online platform om onderzoekspaden voor wetenschapsonderwijs op ...
	Figuur 4. Screenshot van een vraag uit de eerste probleemoplossingsactiviteit in WISE. Overgenomen uit WISE, z.d. (https://wise.berkeley.edu ).
	Figuur 4. Screenshot van een vraag uit de eerste probleemoplossingsactiviteit in WISE. Overgenomen uit WISE, z.d. (https://wise.berkeley.edu ).
	Het instructiemoment in de eerste fase werd gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie met een aantal figuren en richtlijnen. Hiermee werd getracht het instructiemoment zo gelijk mogelijk te houden. Naast de volgorde van instructie en probleemo...
	Voor het tweede deel van de leerstof met als doelstelling het verklaren van gevolgen van de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek, werd gekozen voor een meer open onderzoekstaak. Per groep van 4 tot 5 leerlingen (afhankelijk van de gro...
	Tabel 2. Opdracht bij leerstofonderdeel 2
	Opdracht deel 2: Beantwoord in groep onderstaande vragen en presenteer dit aan jullie klasgenoten. 
	1. Situeer de gebeurtenis op kaart.
	2. Welke soort platen bewegen er (oceanische of continentale) en in welke richting? 
	3. Leg deze beweging duidelijk uit.
	4. Geef nog een andere locatie op aarde waar deze beweging zich voordoet.
	5. Wat zijn mogelijke gevolgen? (welk soort vulkaan? Sterkte van bevingen? Welke reliëfvormen?) Geef een duidelijke uitleg.
	Het instructiemoment voor de I-PO groep werd opnieuw gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie met een aantal figuren en richtlijnen. Er werden voorbeelden van plaatbewegingen aangehaald, maar niet dezelfde die in de probleemoplossende taak a...
	konden toepassen op nieuwe situaties.
	Het instructiemoment voor de PO-I-groep werd geïntegreerd in de presentaties van de leerlingen. Daar waar de leerlingen onvolledig, onduidelijk of fout waren, vulde de leerkracht aan en illustreerde met de figuren die gebruikt werden in het instructie...
	Dataverzameling
	Bij de start van het experiment vulden de leerlingen een pretest (zie bijlage 1) in om te peilen naar hun voorkennis met betrekking tot de te behalen eindtermen over platentektoniek (Het verband tussen de spreiding van vulkanisme, aardbevingen, geberg...
	betrekking tot beide leerstofonderdelen.
	Om het volgorde-effect van de interventie na te gaan met betrekking tot de motivatie binnen de les en het eventuele effect van de sturing bij de taak, werd na beide lesfasen ook een motivatievragenlijst afgenomen bij de leerlingen. Deze vragenlijst wa...
	Tabel 3. Motivatieschalen afgenomen in aansluiting bij posttest 1 en posttest 2
	Items 
	Schaal 
	Ik vond het saai (N).
	Intrinsieke motivatie
	Ik beleefde plezier gedurende de voorbije les/ groepswerk. 
	Ik kon mijn aandacht niet houden bij de voorbije les/groepswerk. 
	Ik vond het een interessant(e) les/groepswerk.
	Ik had het gevoel dat ik dingen kon doen die bij me passen.
	Autonomie 
	Ik voelde me vrij in de dingen die ik deed.
	Ik voelde een externe druk om zaken te doen die ik liever niet deed. (N)
	Ik voelde dat ik kon beslissen voor mezelf hoe ik dingen aanpakte.
	Ik vond het waardevol.
	Waardevol
	Deze activiteit was bruikbaar voor mijn leerproces.
	Deze activiteit was tijdsverlies (N). 
	Ik hoop meer van dergelijke activiteiten te mogen doen in de toekomst.
	(N): Negatief geformuleerde items werden gespiegeld.
	Logdata
	In WISE werden zowel de tijd die aan een opdracht besteed werd alsook de antwoorden die leerlingen gaven tijdens de probleemoplossingsfase geregistreerd. De antwoorden kregen een score toegekend op juistheid met behulp van een score-rubric die opgeste...
	Audiovisueel materiaal
	Tijdens de instructie werd telkens de volledige klasgroep gefilmd waardoor we in staat waren de interactie tijdens het lesgebeuren te analyseren. Binnen deze studie werd gefocust op de leerkracht-leerling interactie in de vorm van vragen stellen. Tijd...
	Onderzoeksresultaten
	OV1 en OV: Effecten op het gebied van leerwinst en invloed van taakkenmerken?
	Om een antwoord te bieden op de vraag of de volgorde van de probleemoplossingsfase en de instructie de leerwinst zou beïnvloeden vergelijken we de scores op de kennistesten na de gestructureerde en de meer open opdracht. Zoals weergeven in tabel 3, zi...
	Figuur 5. Screenshot uit Limecraft: analyse van een deel van een instructiemoment. Overgenomen uit Limecraft, z.d. (http//limecraft.com). Copyright, 2016, Limecraft.
	Figuur 5. Screenshot uit Limecraft: analyse van een deel van een instructiemoment. Overgenomen uit Limecraft, z.d. (http//limecraft.com). Copyright, 2016, Limecraft.
	Tabel 4. Scores pre- en posttests voor beide condities
	Significantiewaarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P=0.97
	M = 3.43, SD = 3.31
	M = 3.41, SD = 2.70
	Pretest 1
	P=0.98
	M = 4.71, SD = 2.16
	M = 4.67, SD = 2.75
	Posttest 1
	P=0.96
	M = 2.34, SD = 2.00
	M = 2.31, SD = 2.5
	Pretest 2
	p=0.03*
	M = 5.84, SD = 2.03
	M = 4.76, SD = 2.20
	Posttest 2
	Noot. Testen werden op 10 gescoord. *Significant op het 0.05 level
	OV1:Effecten op het gebied van motivatie?
	Tabel 5, 6 en 7 geven de resultaten weer voor de affectieve variabelen: intrinsieke motivatie, autonomiesatisfactie en het waardeoordeel van de leerlingen met betrekking tot de verschillende lesfasen in beide conditie.  De resultaten tonen aan dat lee...
	Tabel 5. Resultaten voor de zelf gerapporteerde intrinsieke motivatie tijdens de verschillende
	Lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P < 0.01*
	M = 4.72, SD = 0.60
	M = 3.91, SD = 1.09
	Intrinsieke motivatie instructie deel 1
	P= 0.003*
	M = 4.37, SD = 1.01
	M = 3.60, SD = 1.05
	Intrinsieke motivatie instructie deel 2
	P=0.68
	M = 3.82, SD = 0.92
	M = 3.92, SD = 1.06
	Intrinsieke motivatie bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P=0.32
	M = 4.02, SD = 1.02
	M = 3.77, SD = 1.03
	Intrinsieke motivatie bij PO deel 2 (open taak)
	Noot. Motivatie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	Tabel 6. Resultaten voor de autonomiesatisfactie m.b.t. de verschillende lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P = 0.70
	M = 3.78, SD = 0.70
	M = 3.43, SD = 0.84
	Autonomie instructie deel 1
	P= 0.31
	M = 4.18, SD = 0.70
	M = 3.97, SD = 0.92
	Autonomie instructie deel 2
	P= 0.003*
	M = 4.06, SD = 0.79
	M = 3,41, SD = 1.05
	Autonomie bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P= 0.015*
	M = 4.29, SD = 0.81
	M = 3.75, SD = 0.95
	Autonomie bij PO deel 2 (open taak) 
	Noot. Autonomie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	Tabel 7. Resultaten voor de gescoorde waarde m.b.t. de verschillende lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P < 0.01*
	M = 4.77, SD = 0.85
	M = 3.73, SD = 1.21
	Waarde instructie deel 1
	P= 0.04*
	M = 4.25, SD = 1.01
	M = 3.69, SD = 1.26
	Waarde instructie deel 2
	P=0.70
	M = 3.49, SD = 1.19
	M = 3,60, SD = 1.15
	Waarde bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P=0.20
	M = 3.83, SD = 1.16
	M = 3.46, SD = 1.18
	Waarde bij PO deel 2 (open taak) 
	Noot. Waarde werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	OV 3: Effect op onderwijsleerproces?
	In twee van de vier groepen (zie Tabel 1) werd  naast de kwantitatieve gegevens, ook kwalitatieve data verzameld aan de hand van video-analyses. Bij deze groepen werden voor alle lesfasen de interventies van leerlingen zorgvuldig gecodeerd. Zoals opge...
	Discussie
	In deze discussie zullen de resultaten per onderzoeksvraag besproken worden met de terugkoppeling naar de literatuurstudie. Tot slot worden de implicaties voor de praktijk, de beperkingen van het huidige onderzoek en enkele voorstellen voor
	vervolgonderzoek beschreven.
	Dit onderwijsexperiment bestudeerde de effecten van de volgorde waarin instructie en het oplossen van problemen aangeboden werd. In de eerste plaats werd onderzocht wat het effect was op de leer- en onderwijsmechanismen. In de tweede plaats werd het e...
	Tabel 8. Overzicht van het leer- en onderwijsproces bij I-PO en PO-I
	PO-I
	I-PO
	PO-fase 1 in WISE
	01:22:47
	01:21:15
	Totale duurtijd
	Min. 4
	Min. 4
	Aantal opgeloste vragen (n = 10)
	Max. 10
	Max. 10
	Gem. 7,5
	Gem. 8,2 
	4,88/15 (32,5%)
	5,6/15 (37,3%)
	Gemiddelde score van de antwoorden
	Instructie deel 1
	00:24:50
	00:23:34
	Totale duurtijd
	32
	26
	Aantal interacties
	12 op 16 leerlingen (75%)
	9 op 23 leerlingen (39%)
	Aantal leerlingen dat aan bod kwamen
	Instructie deel 2
	00:37:28
	00:34:07
	Totale duurtijd
	00:01:28
	00:03:06
	Gemiddelde duurtijd presentatie
	38
	2
	Vragen door de leerlingen
	13
	18
	Vragen door de leerkracht
	23
	17
	Antwoorden door de leerlingen
	35
	13
	Antwoorden door de leerkracht
	Onderzoeksvraag 1
	Het eerste doel van deze studie was om na te gaan in welke mate PO-I of uitgestelde instructie leidt tot een hogere leerwinst en tot hogere motivatie en waardering van het onderwijsgebeuren.
	Op basis van de kennistesten die afgenomen werden als pretest en na elke lesfase konden we besluiten dat alle leerlingen, ongeacht de conditie leerwinst geboekt hebben. In de lesfase met gestructureerde taak werd geen verschil gevonden tussen de condi...
	Onderzoeksvraag 2
	De eerste taak in WISE liet leerlingen slechts in beperkte mate toe om op zoek te gaan naar antwoorden en creatief te exploreren en door een sterkere sturing was de kans op fouten ook kleiner. De tweede taak was een open taak waarbij leerlingen hun pr...
	Wanneer we de instructiemomenten tussen de twee lesfasen vergelijken, viel op dat bij de instructie na de gesloten taak veel interactie was, maar dat deze voornamelijk vertrok vanuit vragen van de leerkracht. Bij het tweede instructiemoment, na de ope...
	Onderzoeksvraag 3
	In de derde onderzoeksvraag wilden we nagaan in welke mate de volgorde van instructie en probleemoplossen een invloed had op het onderwijs- en leerproces, met name het aandeel fouten tijdens probleemoplossen en de interactie tijdens de instructiemomen...
	Het mental-repair-model van Chi (2000) omschreef dat leerlingen eerst hun fouten moeten ontdekken voor ze deze kunnen oplossen. De PO-fase leek haar nut te bewijzen, de leerlingen hadden nagedacht over de opgave, hun voorkennis werd geactiveerd en ten...
	Loibl, Roll en Rummel (2017) en Kapur (2016) benadrukten dat het belangrijk is om tijdens de instructiefase expliciet gebruik te maken van de problemen en de oplossingen uit de PO-fase. De leerkracht uit dit onderzoek besteedde in de PO-I-conditie mee...
	Implicaties voor de praktijk
	Tijdens het interview gaf de leerkracht aan dat de PO-I-methode misschien geschikt zou zijn om (deels) buiten de lesuren te gebruiken. De PO-fase heeft in principe geen onmiddellijke begeleiding van de leerkracht nodig en zou zelfs op een andere locat...
	een vrij studie-uur te laten uitvoeren.
	Het bovengenoemde voorstel kan de tijd die PO-I nodig heeft in de klas beperken. Belangrijk is dat leerkrachten zich niet mogen vastpinnen op ‘voldoende tijd om de juiste oplossing te vinden’. Bij PO-I moeten leerlingen voldoende tijd krijgen om te ex...
	Bij het huidige onderzoek waren er twee leerkrachten aanwezig om het onderwijsleerproces te begeleiden, de hoofdverantwoordelijke gaf aan dat het opvolgen van de probleemoplossingsfase bij PO-I moeilijk zal zijn wanneer je er alleen voor staat. Je moe...
	PO-I-leerlingen maakten veel fouten bij de probleemoplossingsactiviteit, dit toont het belang van de instructiefase aan. Zowel de probleemoplossingsfase als de instructiefase moeten doorlopen worden om van PO-I een succes te maken. Tijdens de instruct...
	Bij het aanbieden van een probleemoplossingsfase voorafgaand aan de instructie moet de probleemoplossingstaak in acht genomen worden. Dit onderzoek toonde dat een taak met meer keuzevrijheid ervoor zorgt dat leerlingen tot meer ideeën komen en een bet...
	Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
	Een eerste beperking is de timing van het onderzoek. Doordat de examenperiode zeer kort na het onderzoek volgde, kon er geen retentietest worden afgenomen. Het was dus niet mogelijk om te controleren of er een effect op conceptuele kennis was op lange...
	Een tweede limitatie is de kleinschaligheid van het gevoerde onderzoek waarbij de kwalitatieve analyse slechts op 2 van de 4 klasgroepen gebaseerd is. Daarnaast moet er ook stil gestaan worden bij de mogelijke diversiteit binnen klassen. De standaardd...
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	Voor het leren omgaan met de gevolgen van de coronacrisis is het belangrijk om veerkracht van leerlingen te bevorderen. Hier ligt een belangrijke kans en uitdaging voor geschiedenisdocenten, vinden Anke Hartsuiker, Tim Huijgen en Rina Knoeff. Vijf les...

	Veerkracht in geschiedenisonderwijs
	Het afgelopen schooljaar was zwaar. Heel zwaar. Niet alleen docenten moesten zoeken naar nieuwe manieren van onderwijs, maar ook bij leerlingen vielen bestaande structuren weg.  Onderzoek van de British Academy heeft uitgewezen dat de corona-pandemie ...
	Het is daarom belangrijk dat docenten investeren in veerkracht onder jongeren. Veerkracht is het vermogen om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een pandemie (Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen, 2020). Jongeren hebben ...
	Hoe kan het geschiedenisonderwijs in het voortgezet onderwijs de veerkracht van jongeren in het vmbo versterken? Het vmbo is een vierjarige leerrichting die leerlingen na de basisschool kunnen volgen. In het eerste jaar van het vmbo zijn leerlingen ge...
	Ontwerpprincipes van de modules
	De modules zijn gericht op het omgaan met een crisissituatie die wordt veroorzaakt door een epidemie. Het centrale ontwerpprincipe is het werken met analogieën. Dit houdt in dat de docent parallellen trekt tussen historische gebeurtenissen en gebeurte...
	Leerlingen in de bovenbouw van het vmbo moeten voor hun examen aspecten van continuïteit en verandering in historische processen kunnen herkennen. Historische analogieën zijn een geschikt middel om dit doel te bereiken, omdat leerlingen op zoek gaan n...
	Module 1: Wat is een epidemie?
	Kennis is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om te discussiëren en met goed onderbouwde argumenten stelling te nemen. De eerste module is daarom gericht op het vergaren van kennis en inzicht in het verloop van een epidemie. De sociale en maats...
	Door middel van de richtinggevende vraag “Wat kenmerkt een epidemie” wordt ingegaan op de vier fases van een epidemie. De les begint klassikaal, waarbij de docent de term ‘epidemie’ introduceert, en uitlegt hoe een epidemie zich ontwikkelt. De docent ...
	Deze les draagt bij aan het bevorderen van veerkracht doordat er, door middel van historische analogieën, begrip wordt gecreëerd van het verloop van een epidemie. Leerlingen halen op deze manier niet enkel steun uit het idee dat de corona pandemie een...
	Module 2: Epidemieën en ongelijkheid
	In de tweede les staat de volgende richtinggevende vraag centraal: “Waarom worden verschillen in welvaart groter tijdens een epidemie?” De geschiedenis laat zien dat een epidemie de armen vrijwel altijd harder treft dan de rijken. Dit komt bijvoorbeel...
	epidemie van 1848/49
	Figuur 1. Brief geneesheer Veenhuizen (1849).
	en de coronacrisis te vergelijken. De leerlingen leren bijvoorbeeld een overeenkomst en een verschil te noemen tussen de gevolgen die beperkende maatregelen hadden op burgers. De les begint met een motiverende instap waarbij gebruik wordt gemaakt van ...
	In het tweede deel van de les gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met het
	interpreteren van een spotprent uit 1848, genaamd ‘Hossen’ (zie Figuur 2).
	Door middel van een aantal vragen gaan de leerlingen gezamenlijk, of individueel, de betekenis van de bron achterhalen, zij proberen de positie van de illustrator te achterhalen, en gaan op zoek naar analogieën met betrekking tot het verbod op grootsc...
	Deze module biedt, door middel van historische analogieën, inzicht in sociale verschillen in het verleden en heden. Dit kan de veerkracht van leerlingen vergroten doordat het voor leerlingen duidelijk wordt dat grotere groepen mensen in dezelfde of mi...
	Figuur 2. Kermis of geen kermis?’ Affiche omtrent het wel of niet door laten gaan van de kermis in Amsterdam (1849) vanwege de cholera-uitbraak in de stad. Uitgegeven door Joseph Vürtheim, 1849. Rijksmuseum Amsterdam
	Figuur 2. Kermis of geen kermis?’ Affiche omtrent het wel of niet door laten gaan van de kermis in Amsterdam (1849) vanwege de cholera-uitbraak in de stad. Uitgegeven door Joseph Vürtheim, 1849. Rijksmuseum Amsterdam
	Module 3: Epidemieën en overheden
	De derde module is gericht op historische analogieën die te maken hebben met politiek. Leerlingen gaan hierbij in op de verschillen tussen liberale overheden in de negentiende eeuw, en de overheid in 2021. Bij deze module wordt de richtinggevende vraa...
	verschil te zien tussen het beleid van liberale overheden en autoritaire besturen. De negentiende-eeuwse liberale overheden stonden voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis, ook ten tijde van een epidemie. Gezondheid was de verantwoordelijkheid van bu...
	In de module haalt de docent eerst voorbeelden aan uit het werk Death in Hamburg (Evans, 2005). De leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen door verklaringen aan te dragen voor de historische voorbeelden. Vervolgens gaat de docent over o...
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	De auteur wil graag Mariska Gootzen en Loek Nieuwenhuis bedanken voor hun waardevolle suggesties op een eerdere versie van dit Signalement.

	Artikel 1 Dimensies 3 Regionaal begepen.pdf
	Regionaal begrepen
	De waardering van leerlingen voor een regionale invulling van het tijdvakkenkader
	Deze verkennende studie onderzocht hoe het tijdvakkenkader bij het schoolvak geschiedenis regionaal kan worden ingevuld en hoe leerlingen dit waardeerden. Hiervoor is een lessenserie ontwikkeld waarbij de geschiedenislessen over Tijdvak 8 (1800 – 190...
	Kernwoorden: geschiedenis, historisch referentiekader, regionaal, situationele interesse, oriëntatiekennis
	Iris van den Brand (docent geschiedenis, @Forum)
	Tim Huijgen (universitair docent en lerarenopleider, Rijkuniversiteit Groningen)


	“Een belangrijk doel van het geschiedenisonderwijs is het bereiken van historisch besef bij leerlingen (van Drie & van Boxtel, 2008). Volgens de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (2001) - beter bekend als de commissie de Rooy - is hist...
	Sommige leerlingen noemden nadelen van de lessenserie. Leerling 2 vertelde bijvoorbeeld dat het methodeboek en de inhoud van de lessen verschilde wat onoverzichtelijk werkte. Ze vertelde: “In het boek ging het veel over Engeland en in de les leerde je...
	Kern van de les
	Onderwerp en kenmerkend aspect
	Les
	De leerlingen oriënteerden zich op de geschiedenis van Groningen door een historische kennisquiz. 
	Oriëntatie op de geschiedenis van Groningen
	1
	De leerlingen oriënteerden zich op Tijdvak 8 (1800 – 1900) aan de hand van de geschiedenis van de gaswinning. Leerlingen moesten argumenten formuleren met betrekking tot het debat over gaswinning en er een oplossing voor bedenken. Naderhand werd deze discussie klassikaal besproken. Vervolgens kregen de leerlingen overzicht van het tijdvak door het maken van een tijdlijn te maken van de belangrijkste gebeurtenissen. 
	Oriëntatie op Tijdvak 8 
	2
	De leerlingen onderzochten de beeldvorming van Groningen als boerenprovincie. Vervolgens is industrialisatie uitgelegd aan de hand van de landbouwmechanisatie in Groningen en de gevolgen die dat had voor de rijkdom van de provincie. De leerlingen moesten vervolgens een vergelijking maken tussen de industrialisatie in Groningen en de Westerse Wereld. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen. 
	Industrialisatie
	3
	Problematiserende vraag/casus: is Groningen wel of niet een landbouwprovincie anno 2018/ Hoe zag de Industriële Revolutie eruit in Groningen?
	De leerlingen begonnen met een kennisquiz over Groningen als afzetmarkt. Hierna kregen de leerlingen uitleg over de industriële samenleving. Vervolgens keken de leerlingen naar “Het verleden van Groningen” over de industrieën in de Groningen. De leerlingen maakten tijdens het kijken van deze video vragen. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen.
	Industrialisatie 
	4
	Problematiserende vraag/casus: hoe droegen de veranderingen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een industriële revolutie en verstedelijkte samenleving (in Groningen?
	De leerlingen begonnen de les met een klassikale discussie over het weghalen van bordnamen in Groningen. Vervolgens kregen de leerlingen een uitleg over modern imperialisme en hoe Groningen in de negentiende eeuw omging met het koloniale verleden van Nederland. Na deze uitleg analyseerden de leerlingen spotprenten over het koloniale verleden. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen.
	De oorzaken van modern imperialisme 
	5
	Problematiserende vraag/casus: hoe ging men tijdens de negentiende eeuw om met het koloniale verleden in Groningen? 
	De leerlingen discussieerden eerst in groepjes over het Groningse volkslied. Vervolgens kregen zij een uitleg over nationalisme, romantiek en regionalisme in Groningen. Na deze uitleg analyseerden zij een tekst van de Groningse folklorist Line Onnekes-Huizenga en moesten deze tekst koppelen aan relevante kenmerkende aspecten. Waarna een plenaire bespreking volgde. Ten slotte werden de (les)doelen gecontroleerd door kennisvragen te stellen. 
	Nationalisme als gevolg van de industrialisatie 
	6
	Problematiserende vraag/casus: hoe “romantisch” waren de Groningers? / Wat heeft de tekst van Onnekes-Huizinga tekst met het nationalisme/ Romantiek te maken?
	De leerlingen lazen als voorbereiding een gedeelte uit de Graanrepubliek van Frank Westerman en beantwoorden vragen over de tekst. De les begon met een opdracht voor de leerlingen om na te denken over de toekomst van het gebied van de graanrepubliek. Vervolgens kregen de leerlingen een uitleg over de sociale kwestie en hoe dit eruit zag in Groningen. Na de uitleg keken de leerlingen zelfstanding opdrachten na en de les sloot af met een digitale evaluatie waarbij de leerlingen moesten beschrijven wat ze het meeste is bijgebleven van deze les. 
	Socialisme en communisme
	7
	Problematiserende vraag/casus: waarom kreeg het communisme veel invloed in (Oost-) Groningen?
	De leerlingen kregen eerst een uitleg over de Groningse politicus Borgesius en sociale wetgeving. Na deze kleine uitleg analyseerden de leerlingen een de spotprent over Borgesius. Vervolgens kregen zij uitleg over de grondwet van 1848 en Thorbecke. Via Thorbecke werd een brug gemaakt naar uitleg over het feminisme en Aletta Jacobs. Aan het einde van de les gingen de leerlingen op zoek naar een alternatief boegbeeld van het feminisme. 
	Democratisering en emancipatie 
	8
	Problematiserende vraag/casus: Hoe manifesteerde het feminisme zich in Groningen naast Aletta Jacobs?
	De leerlingen begonnen met een oefentoets. Vervolgens kregen zij uitleg over regionale vormen van het confessionalisme, de democratisering en sociale wetgeving. De les eindigde met een evaluerend gesprek over welk onderwerp zij het lastigst vonden. 
	Democratisering en emancipatie
	9
	Problematiserende vraag/casus: waar zou Domela Nieuwenhuis in Groningen veel invloed hebben gekregen?
	Eerst werd de oefentoets van de vorige les besproken. Na deze bespreking presenteerden de leerlingen hun feministisch boegbeeld. Na de presentaties werd de leerstof herhaald door elkaar vragen te stellen. De les eindigde met een digitale kennistest.  
	Herhaling van Tijdvak 8 (in Groningen)
	10
	* De volledige lessenserie is te vinden via: hier-is-iris.nl/category/burgers-en-stoommachines

	Artikel 2 Dimensies 3 Omgaan met verschillen.pdf
	Leren omgaan met
	verschillen in een homogene onderwijsomgeving
	Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelingen om het leren omgaan met verschillen te bevorderen in het mbo
	In een pluriforme en democratische samenleving is het leren omgaan met diversiteit en verschillen een belangrijke burgerschapscompetentie. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groepen hi...
	Kernwoorden: Burgerschapsonderwijs, mbo-scholen, omgaan met verschillen, vak-
	didactiek
	Jan van den Dijssel (Docent filosofie, SvPO Utrecht)
	Hessel Nieuwelink (Lector burgerschapsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam)


	Leren leven in een pluriforme samenleving gaat niet vanzelf. Jongeren moeten dat leren. De school is daar de uitgelezen plek voor. Onderzoek laat echter zien dat dit in het onderwijs in Nederland relatief weinig gebeurt (Munniksma et al., 2017). Bij h...
	In deze studie is onderzocht welke pedagogisch-didactische handelingen bevorderlijk zijn volgens mbo-docenten Burgerschap om het leren omgaan met verschillen binnen een homogene onderwijsomgeving te bevorderen. Daaropvolgend is onderzocht hoe studente...

	Artikel 3 Dimensies 3 Instructie en probleemoplossend.pdf
	Instructie én probleem-oplossende taak, maar wat komt eerst?
	In onderwijsmiddens is iedereen het erover eens dat probleemoplossende activiteiten niet op zichzelf kunnen staan, instructie en begeleiding blijven cruciaal. Maar welke plaats dient deze instructie in te nemen in het onderwijs- en leerproces?  Eerst...
	Kernwoorden
	Probleemoplossend leren - Aardrijkskunde – Volgorde-effect – Taakkenmerken
	Marieke Pieters (onderzoeksmedewerker en leerkracht aardrijkskunde, KU Leuven)
	Kim Dekeyser (onderzoeksmedewerker en leerkracht informatica, KU Leuven)
	Annelies Raes (Senior Researcher KU Leuven en Gastprofessor Université de Lille)


	De laatste jaren wordt er in Nederland en Vlaanderen, maar ook internationaal, meer aandacht besteed aan de herinrichting van innovatieve leerruimtes, de zogenaamde future classrooms of lear
	ning spaces. Lab 21, de future class
	room in Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen, de school waar het huidige onderzoek plaatsvond, beschikt over zo’n future classroom namelijk Lab 21.0 afgebeeld in Figuur 1, waar innovatieve werkvormen als projectwerk, groepswerk en probleemgestuurd onderwijs ku...
	De vraag is echter vaak: wat is de beste manier om groepswerk en probleemgestuurd onderwijs aan te pakken?
	Een specifieke bezorgdheid is in welke volgorde de probleemoplossingsfase en de instructie het beste aangeboden  worden en wat het effect van de taakkenmerken hierbij is. In wat volgt gaan we eerst
	in op de vraag waarom probleemoplos send leren belangrijk is. Vervolgens gaan
	in op de vraag waarom probleemoplos send leren belangrijk is. Vervolgens gaan
	we in op de vraag hoe probleemoplossend leren moet vorm gegeven worden en welke evidentie hierover al aanwezig is in de literatuur. Aansluitend worden de onderzoeksvragen en hypothesen, de onderzoeksmethodologie en de onderzoeksresultaten van het huid...
	Waarom probleemoplossend leren?
	Onderwijs vindt niet plaats in een vacuüm, maar in een samenleving die snel verandert. In de literatuur worden dan ook verschillende evoluties beschreven die gevolgen hebben voor het onderwijs. Het onderwijs heeft bijvoorbeeld een belangrijke verantwo...
	Onderzoeksvaardigheden bundelen de vaardigheden die achtereenvolgens aan bod komen bij het uitvoeren van ruimtelijk onderzoek. Hiertoe behoren de vijf volgende vaardigheden:
	1. het stellen van geografische vragen,
	2. het verzamelen van zeer diverse informatie,
	3. het ordenen van gegevens van verschillende aard,
	4. het analyseren van en, tenslotte,
	5. het beantwoorden van geografische vragen (AHOVOKSb, z.d., 1.3 Aardrijkskundige vaardigheden).
	Deze kijk op aardrijkskunde-onderwijs sluit aan bij de Thinking Through Geography (TTG) benadering. Deze TTG strategie richt zich op de ontwikkeling van zowel geografische kennis als hogere orde denkvaardigheden die essentieel zijn voor het analyseren...
	Probleemoplossend leren wordt geregeld naar voor geschoven als nieuwe onderwijsbenadering om tot diepgaande conceptuele kennis te komen. Doordat leerlingen tijdens het probleemoplossend leren meestal in groepjes nieuwe concepten exploreren, komen ze n...
	In voorgaande paragrafen werd het belang van probleemoplossend leren beschreven en daarover is weinig tot geen discussie. Over de wijze waarop probleemoplossend leren moet worden geïmplementeerd is echter vaak onenigheid in het onderwijs- en onderzoek...
	Het belang van volgorde
	Voorgaande onderzoeken namen de vraag over de volgorde van de probleemoplossingsfase en de instructie al onder de loep en vergeleken leerlingen die eerst de probleemoplossingsfase kregen en daarna de instructie (PO-I) met leerlingen die eerst de instr...
	Kapur (2016) beschrijft het als een continuüm gaande van directe instructie, volledige leerkracht gestuurd tot zelfontdekkend leren, volledig leerling gestuurd. Wanneer enkel directe instructie wordt aangeboden dan leidt dit tot Unproductive Succes. J...
	Figuur 2. Continuüm van probleemoplossend leren gebaseerd op Kapur (2016)
	Kapur (2016), Loibl en Rummel (2014), Loibl, Roll en Rummel (2017), en Rotgans en Schmidt (2012) experimenteerden reeds met het aanbieden van een probleemoplossingsfase voorafgaand aan de instructie en merkten verschillende positieve gevolgen op. De n...
	Er zijn echter ook heel wat bronnen die waarschuwen voor de gevaren en nadelen van PO-I en dus pleiten voor I-PO omwille van diverse argumenten. Op basis van de cognitieve belastingstheorie (Sweller & Chandler, 1991) is bekend dat probleemoplossend le...
	We kunnen besluiten dat  onderzoek zowel de voordelen van het uitstellen van instructie aantoont en pleit voor de probleemoplossende taak eerst, gevolgd door instructie (Loibl, Roll, & Rummel, 2017; Schwartz, Chase, Oppezzo, & Chin, 2011) en dat er ge...
	Het belang van taakkenmerken
	De mate van ondersteuning of sturing wordt gezien als een belangrijk taakkenmerk die van invloed is op het al dan niet slagen van de taak. Binnen onderwijsliteratuur wordt dit ook wel met het concept scaffolding geduid, wat letterlijk vertaald steiger...
	Hoewel er de afgelopen jaren al heel wat onderzoek gebeurde naar probleemoplossend leren, erkent de literatuur dat het een complex gegeven blijft (Kapur, 2016) met onenigheid over welk lesscenario tot de beste resultaten leidt, zowel op cognitief als ...
	Volgende onderzoeksvragen werden behandeld in het onderwijsexperiment:
	 Onderzoeksvraag 1: In hoeverre is uitgestelde instructie doelmatig in het verbeteren van cognitieve en affectieve leerresultaten?
	- Hypothese 1.1: PO-I zal een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen tijdens de instructiefasen.
	- Hypothese 1.2: Leerlingen uit de PO-I-conditie zullen de instructie waardevoller vinden.
	- Aangezien voorgaand onderzoek vooral duidt op een positieve invloed van PO-I op lange termijn, verwachten we op korte termijn geen significant verschil voor leerwinst.
	 Onderzoeksvraag 2: In welke mate is de mate van sturing als taakkenmerk van invloed op het volgorde-effect?
	- Hypothese 2.1: Het volgorde-effect is groter bij open taken dan bij een meer gesloten en meer gestructureerde taak.
	 Onderzoeksvraag 3: In welke mate heeft de volgorde van instructie en probleemoplossen een invloed op het onderwijs- en leerproces?
	- Hypothese 3.1: Leerlingen maken meer fouten tijdens het probleemoplossen in de PO-I fase.
	- Hypothese 3.2: De instructiefasen zullen interactiever verlopen bij de PO-I-conditie dan bij de I-PO-conditie.
	In een quasi-experimenteel onderzoek afgebeeld in figuur 3, uitgevoerd in het zesde jaar secundair onderwijs, tijdens de lessen aardrijkskunde, werden de twee beïnvloedende factoren (volgorde en aard van de taak) onderzocht. De ene conditie kreeg eers...
	Eerst en vooral waren er de pre- en posttesten waarbij de conceptuele kennis en motivatie van leerlingen gemeten werden. De logdata uit het online leerplatform WISE werden gebruikt om te analyseren hoelang leerlingen aan het werk waren en hoeveel vrag...
	Participanten
	Dit experiment werd uitgevoerd bij vier klasgroepen uit het zesde jaar algemeen secundair onderwijs (ASO) in Vlaanderen, binnen het vak aardrijkskunde. Zoals afgebeeld in tabel 1, volgden twee groepen de wetenschappelijke studierichting en twee groepe...
	Tabel 1. Participanten per conditie
	PO-I
	I-PO
	N = 23*
	N = 16*
	Studierichting wetenschappen
	N = 15
	N = 17
	Studierichting zonder wetenschappelijke component
	N = 43
	N = 33
	Totaal aantal participanten
	Noot. * In deze groepen werd ook audiovisuele data verzameld 
	binnen deze studierichting mogelijk een invloed kan hebben op de resultaten, werd binnen elke conditie een klas wetenschappen en een klas niet-wetenschappen opgenomen.
	Onderzoeksdesign, inhoud en verloop
	Het onderwijsexperiment vond plaats gedurende een lessenreeks bestaande uit acht lessen van 50 minuten. Per week werden twee lessen van 50 minuten gegeven volgens de bestaande lessenroosters van de leerlingen. De inhoud van de lessenreeks focuste op h...
	De leerlingen kunnen de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde klimaatsveranderingen verklaren.
	Om enerzijds het volgorde-effect na te gaan, kregen studenten binnen de I-PO eerst instructie, gevolgd door de probleemoplossende taak. De andere groep kreeg eerst de probleemoplossende taak en daarna de instructie (PO-I). De andere condities in dit o...
	De leerkracht geeft al 15 jaar les waarvan 10 jaar op deze school en in deze studierichtingen. Zij pakte haar lessen eerder al aan met probleemoplossende taken. Ook zij stootte bij die aanpak al op de vraag naar de optimale volgorde van taak en instru...
	Figuur 3. Onderzoeksdesign van het onderwijsexperiment
	doelstelling het beschrijven van de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek, was de groepsopdracht sterk gestructureerd doordat leerlingen stap voor stap vragen beantwoordden. Ze werden hierbij ondersteund door WISE, een online platform ...
	Figuur 4. Screenshot van een vraag uit de eerste probleemoplossingsactiviteit in WISE. Overgenomen uit WISE, z.d. (https://wise.berkeley.edu ).
	Figuur 4. Screenshot van een vraag uit de eerste probleemoplossingsactiviteit in WISE. Overgenomen uit WISE, z.d. (https://wise.berkeley.edu ).
	Het instructiemoment in de eerste fase werd gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie met een aantal figuren en richtlijnen. Hiermee werd getracht het instructiemoment zo gelijk mogelijk te houden. Naast de volgorde van instructie en probleemo...
	Voor het tweede deel van de leerstof met als doelstelling het verklaren van gevolgen van de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek, werd gekozen voor een meer open onderzoekstaak. Per groep van 4 tot 5 leerlingen (afhankelijk van de gro...
	Tabel 2. Opdracht bij leerstofonderdeel 2
	Opdracht deel 2: Beantwoord in groep onderstaande vragen en presenteer dit aan jullie klasgenoten. 
	1. Situeer de gebeurtenis op kaart.
	2. Welke soort platen bewegen er (oceanische of continentale) en in welke richting? 
	3. Leg deze beweging duidelijk uit.
	4. Geef nog een andere locatie op aarde waar deze beweging zich voordoet.
	5. Wat zijn mogelijke gevolgen? (welk soort vulkaan? Sterkte van bevingen? Welke reliëfvormen?) Geef een duidelijke uitleg.
	Het instructiemoment voor de I-PO groep werd opnieuw gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie met een aantal figuren en richtlijnen. Er werden voorbeelden van plaatbewegingen aangehaald, maar niet dezelfde die in de probleemoplossende taak a...
	konden toepassen op nieuwe situaties.
	Het instructiemoment voor de PO-I-groep werd geïntegreerd in de presentaties van de leerlingen. Daar waar de leerlingen onvolledig, onduidelijk of fout waren, vulde de leerkracht aan en illustreerde met de figuren die gebruikt werden in het instructie...
	Dataverzameling
	Bij de start van het experiment vulden de leerlingen een pretest (zie bijlage 1) in om te peilen naar hun voorkennis met betrekking tot de te behalen eindtermen over platentektoniek (Het verband tussen de spreiding van vulkanisme, aardbevingen, geberg...
	betrekking tot beide leerstofonderdelen.
	Om het volgorde-effect van de interventie na te gaan met betrekking tot de motivatie binnen de les en het eventuele effect van de sturing bij de taak, werd na beide lesfasen ook een motivatievragenlijst afgenomen bij de leerlingen. Deze vragenlijst wa...
	Tabel 3. Motivatieschalen afgenomen in aansluiting bij posttest 1 en posttest 2
	Items 
	Schaal 
	Ik vond het saai (N).
	Intrinsieke motivatie
	Ik beleefde plezier gedurende de voorbije les/ groepswerk. 
	Ik kon mijn aandacht niet houden bij de voorbije les/groepswerk. 
	Ik vond het een interessant(e) les/groepswerk.
	Ik had het gevoel dat ik dingen kon doen die bij me passen.
	Autonomie 
	Ik voelde me vrij in de dingen die ik deed.
	Ik voelde een externe druk om zaken te doen die ik liever niet deed. (N)
	Ik voelde dat ik kon beslissen voor mezelf hoe ik dingen aanpakte.
	Ik vond het waardevol.
	Waardevol
	Deze activiteit was bruikbaar voor mijn leerproces.
	Deze activiteit was tijdsverlies (N). 
	Ik hoop meer van dergelijke activiteiten te mogen doen in de toekomst.
	(N): Negatief geformuleerde items werden gespiegeld.
	Logdata
	In WISE werden zowel de tijd die aan een opdracht besteed werd alsook de antwoorden die leerlingen gaven tijdens de probleemoplossingsfase geregistreerd. De antwoorden kregen een score toegekend op juistheid met behulp van een score-rubric die opgeste...
	Audiovisueel materiaal
	Tijdens de instructie werd telkens de volledige klasgroep gefilmd waardoor we in staat waren de interactie tijdens het lesgebeuren te analyseren. Binnen deze studie werd gefocust op de leerkracht-leerling interactie in de vorm van vragen stellen. Tijd...
	OV1 en OV: Effecten op het gebied van leerwinst en invloed van taakkenmerken?
	Om een antwoord te bieden op de vraag of de volgorde van de probleemoplossingsfase en de instructie de leerwinst zou beïnvloeden vergelijken we de scores op de kennistesten na de gestructureerde en de meer open opdracht. Zoals weergeven in tabel 3, zi...
	Figuur 5. Screenshot uit Limecraft: analyse van een deel van een instructiemoment. Overgenomen uit Limecraft, z.d. (http//limecraft.com). Copyright, 2016, Limecraft.
	Figuur 5. Screenshot uit Limecraft: analyse van een deel van een instructiemoment. Overgenomen uit Limecraft, z.d. (http//limecraft.com). Copyright, 2016, Limecraft.
	Tabel 4. Scores pre- en posttests voor beide condities
	Significantiewaarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P=0.97
	M = 3.43, SD = 3.31
	M = 3.41, SD = 2.70
	Pretest 1
	P=0.98
	M = 4.71, SD = 2.16
	M = 4.67, SD = 2.75
	Posttest 1
	P=0.96
	M = 2.34, SD = 2.00
	M = 2.31, SD = 2.5
	Pretest 2
	p=0.03*
	M = 5.84, SD = 2.03
	M = 4.76, SD = 2.20
	Posttest 2
	Noot. Testen werden op 10 gescoord. *Significant op het 0.05 level
	OV1:Effecten op het gebied van motivatie?
	Tabel 5, 6 en 7 geven de resultaten weer voor de affectieve variabelen: intrinsieke motivatie, autonomiesatisfactie en het waardeoordeel van de leerlingen met betrekking tot de verschillende lesfasen in beide conditie.  De resultaten tonen aan dat lee...
	Tabel 5. Resultaten voor de zelf gerapporteerde intrinsieke motivatie tijdens de verschillende
	Lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P < 0.01*
	M = 4.72, SD = 0.60
	M = 3.91, SD = 1.09
	Intrinsieke motivatie instructie deel 1
	P= 0.003*
	M = 4.37, SD = 1.01
	M = 3.60, SD = 1.05
	Intrinsieke motivatie instructie deel 2
	P=0.68
	M = 3.82, SD = 0.92
	M = 3.92, SD = 1.06
	Intrinsieke motivatie bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P=0.32
	M = 4.02, SD = 1.02
	M = 3.77, SD = 1.03
	Intrinsieke motivatie bij PO deel 2 (open taak)
	Noot. Motivatie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	Tabel 6. Resultaten voor de autonomiesatisfactie m.b.t. de verschillende lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P = 0.70
	M = 3.78, SD = 0.70
	M = 3.43, SD = 0.84
	Autonomie instructie deel 1
	P= 0.31
	M = 4.18, SD = 0.70
	M = 3.97, SD = 0.92
	Autonomie instructie deel 2
	P= 0.003*
	M = 4.06, SD = 0.79
	M = 3,41, SD = 1.05
	Autonomie bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P= 0.015*
	M = 4.29, SD = 0.81
	M = 3.75, SD = 0.95
	Autonomie bij PO deel 2 (open taak) 
	Noot. Autonomie werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	Tabel 7. Resultaten voor de gescoorde waarde m.b.t. de verschillende lesfasen
	Significantie-waarde
	PO-I conditie
	I-PO conditie
	P < 0.01*
	M = 4.77, SD = 0.85
	M = 3.73, SD = 1.21
	Waarde instructie deel 1
	P= 0.04*
	M = 4.25, SD = 1.01
	M = 3.69, SD = 1.26
	Waarde instructie deel 2
	P=0.70
	M = 3.49, SD = 1.19
	M = 3,60, SD = 1.15
	Waarde bij PO deel 1 (gesloten taak)
	P=0.20
	M = 3.83, SD = 1.16
	M = 3.46, SD = 1.18
	Waarde bij PO deel 2 (open taak) 
	Noot. Waarde werd gescoord op een 6-punts Likertschaal. * Significant op het 0.05 level
	OV 3: Effect op onderwijsleerproces?
	In twee van de vier groepen (zie Tabel 1) werd  naast de kwantitatieve gegevens, ook kwalitatieve data verzameld aan de hand van video-analyses. Bij deze groepen werden voor alle lesfasen de interventies van leerlingen zorgvuldig gecodeerd. Zoals opge...
	In deze discussie zullen de resultaten per onderzoeksvraag besproken worden met de terugkoppeling naar de literatuurstudie. Tot slot worden de implicaties voor de praktijk, de beperkingen van het huidige onderzoek en enkele voorstellen voor
	vervolgonderzoek beschreven.
	Dit onderwijsexperiment bestudeerde de effecten van de volgorde waarin instructie en het oplossen van problemen aangeboden werd. In de eerste plaats werd onderzocht wat het effect was op de leer- en onderwijsmechanismen. In de tweede plaats werd het e...
	Tabel 8. Overzicht van het leer- en onderwijsproces bij I-PO en PO-I
	PO-I
	I-PO
	PO-fase 1 in WISE
	01:22:47
	01:21:15
	Totale duurtijd
	Min. 4
	Min. 4
	Aantal opgeloste vragen (n = 10)
	Max. 10
	Max. 10
	Gem. 7,5
	Gem. 8,2 
	4,88/15 (32,5%)
	5,6/15 (37,3%)
	Gemiddelde score van de antwoorden
	Instructie deel 1
	00:24:50
	00:23:34
	Totale duurtijd
	32
	26
	Aantal interacties
	12 op 16 leerlingen (75%)
	9 op 23 leerlingen (39%)
	Aantal leerlingen dat aan bod kwamen
	Instructie deel 2
	00:37:28
	00:34:07
	Totale duurtijd
	00:01:28
	00:03:06
	Gemiddelde duurtijd presentatie
	38
	2
	Vragen door de leerlingen
	13
	18
	Vragen door de leerkracht
	23
	17
	Antwoorden door de leerlingen
	35
	13
	Antwoorden door de leerkracht
	Het eerste doel van deze studie was om na te gaan in welke mate PO-I of uitgestelde instructie leidt tot een hogere leerwinst en tot hogere motivatie en waardering van het onderwijsgebeuren.
	Op basis van de kennistesten die afgenomen werden als pretest en na elke lesfase konden we besluiten dat alle leerlingen, ongeacht de conditie leerwinst geboekt hebben. In de lesfase met gestructureerde taak werd geen verschil gevonden tussen de condi...
	De eerste taak in WISE liet leerlingen slechts in beperkte mate toe om op zoek te gaan naar antwoorden en creatief te exploreren en door een sterkere sturing was de kans op fouten ook kleiner. De tweede taak was een open taak waarbij leerlingen hun pr...
	Wanneer we de instructiemomenten tussen de twee lesfasen vergelijken, viel op dat bij de instructie na de gesloten taak veel interactie was, maar dat deze voornamelijk vertrok vanuit vragen van de leerkracht. Bij het tweede instructiemoment, na de ope...
	In de derde onderzoeksvraag wilden we nagaan in welke mate de volgorde van instructie en probleemoplossen een invloed had op het onderwijs- en leerproces, met name het aandeel fouten tijdens probleemoplossen en de interactie tijdens de instructiemomen...
	Het mental-repair-model van Chi (2000) omschreef dat leerlingen eerst hun fouten moeten ontdekken voor ze deze kunnen oplossen. De PO-fase leek haar nut te bewijzen, de leerlingen hadden nagedacht over de opgave, hun voorkennis werd geactiveerd en ten...
	Loibl, Roll en Rummel (2017) en Kapur (2016) benadrukten dat het belangrijk is om tijdens de instructiefase expliciet gebruik te maken van de problemen en de oplossingen uit de PO-fase. De leerkracht uit dit onderzoek besteedde in de PO-I-conditie mee...
	Implicaties voor de praktijk
	Tijdens het interview gaf de leerkracht aan dat de PO-I-methode misschien geschikt zou zijn om (deels) buiten de lesuren te gebruiken. De PO-fase heeft in principe geen onmiddellijke begeleiding van de leerkracht nodig en zou zelfs op een andere locat...
	een vrij studie-uur te laten uitvoeren.
	Het bovengenoemde voorstel kan de tijd die PO-I nodig heeft in de klas beperken. Belangrijk is dat leerkrachten zich niet mogen vastpinnen op ‘voldoende tijd om de juiste oplossing te vinden’. Bij PO-I moeten leerlingen voldoende tijd krijgen om te ex...
	Bij het huidige onderzoek waren er twee leerkrachten aanwezig om het onderwijsleerproces te begeleiden, de hoofdverantwoordelijke gaf aan dat het opvolgen van de probleemoplossingsfase bij PO-I moeilijk zal zijn wanneer je er alleen voor staat. Je moe...
	PO-I-leerlingen maakten veel fouten bij de probleemoplossingsactiviteit, dit toont het belang van de instructiefase aan. Zowel de probleemoplossingsfase als de instructiefase moeten doorlopen worden om van PO-I een succes te maken. Tijdens de instruct...
	Bij het aanbieden van een probleemoplossingsfase voorafgaand aan de instructie moet de probleemoplossingstaak in acht genomen worden. Dit onderzoek toonde dat een taak met meer keuzevrijheid ervoor zorgt dat leerlingen tot meer ideeën komen en een bet...
	Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
	Een eerste beperking is de timing van het onderzoek. Doordat de examenperiode zeer kort na het onderzoek volgde, kon er geen retentietest worden afgenomen. Het was dus niet mogelijk om te controleren of er een effect op conceptuele kennis was op lange...
	Een tweede limitatie is de kleinschaligheid van het gevoerde onderzoek waarbij de kwalitatieve analyse slechts op 2 van de 4 klasgroepen gebaseerd is. Daarnaast moet er ook stil gestaan worden bij de mogelijke diversiteit binnen klassen. De standaardd...
	Ah-Nam, L., & Osman, K. (2017). Developing 21st Century Skills through a Constructivist-Constructionist Learning Environment. K-12 STEM Education, 3(2), 205-216.
	AHOVOKSa. (z.d.). Zestien sleutelcompetenties. Kwalificaties en Curriculum. https://www.kwalificatiesencurriculum.be/zestien-sleutelcompetenties
	AHOVOKSb. (z.d.). Uitgangspunten. Onderwijsdoelen. https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4860
	Bialik, M., & Fadel, C. (2015). Skills for the 21st Century: What should Students Learn? Center for Curriculum Redesign. https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/CCR-Skills_FINAL_June2015.pdf
	Chi, M. T. H. (2000). Self-explaining: The dual processes of generating inference and repairing mental models. In R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology: Educational design and cognitive science, Vol. 5, pp. 161-238. Mahwah, NJ, US: Law...
	Choo, S. S. Y. (2012). Scaffolding in Problem-based Learning. In G. O’Grady, E. H. J. Yew, K. P. L. Goh, & H. G. Schmidt (Eds.), One-Day, One-Problem: An Approach to Problem-based Learning (pp. 167–184). Singapore: Springer Singapore
	Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
	Glogger-Frey, I., Gaus, K., & Renkl, A. (2017). Learning from direct instruction: Best prepared by several self-regulated or guided invention activities? Learning and Instruction, 51, 26-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.11.002
	Hardiman, P. T., Pollatsek, A., & Well, A. D. (1986). Learning to Understand the Balance Beam. Cognition and Instruction, 3(1), 63-86.
	Hooghuis, F., van der Schee, J., van der Velde, M., Imants, J., & Volman, M. (2014). The adoption of Thinking Through Geopgraphy strategies and their impact on teaching geographical reasoning in Dutch secondary schools. International Research in Geogr...
	Kapur, M. (2016). Examining Productive Failure, Productive Success, Unproductive Failure, and Unproductive Success in Learning. Educational Psychologist, 51(2), 289-299. https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1155457
	Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2010). Educational Psychologist Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Edu...
	Kirschner, P. A., Sweller, J., Kirschner, F., & Zambrano, J. R. (2018). From Cognitive Load Theory to Collaborative Cognitive Load Theory. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 13(2), 213–233. https://doi.org/10.1007/s114...
	Lester, F. K., & Cai, J. (2016). Can Mathematical Problem Solving Be Taught? Preliminary Answers from 30 Years of Research. In P. Felmer, E. Pehkonen, & J. Kilpatrick (Eds.), Posing and Solving Mathematical Problems: Advances and New Perspectives (pp....
	Liu, O. L., Lee, H.-S., Hofstetter, C., & Linn, M. C. (2008). Assessing Knowledge Integration in Science: Construct, Measures, and Evidence. Educational Assessment, 13(1), 33–55.
	Loibl, K., Roll, I. & Rummel, N. (2017). Towards a Theory of When and How Problem Solving Followed by Instruction Supports Learning. Educational Psychology Review, 29, 693–715 (2017). https://doi.org/10.1007/s10648-016-9379-x
	Loibl, K., & Rummel, N. (2014). Knowing what you don’t know makes failure productive. Learning and Instruction, 34, 74–85. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.08.004
	Raes, A., Schellens, T., & De Wever, B. (2010). Wetenschapsonderwijs in het secundair onderwijs: samen met WISE op onderzoek binnen het World Wide Web. Ict en Onderwijsvernieuwing: Schoolleiding en Begeleiding, 24, 75-95.
	Raes, A., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in web-based collaborative inquiry learning. Computers and Education, 59(1), 82-94. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.11.010
	Rotgans, J. I., & Schmidt, H. G. (2012). Problem-based Learning and Student Motivation: The Role of Interest in Learning and Achievement. In G. O’Grady, E. H. J. Yew, K. P. L. Goh, & H. G. Schmidt (Eds.), One-Day, One-Problem: An Approach to Problem-b...
	Rummel, N. (2018). One framework to rule them all? Carrying forward the conversation started by Wise and Schwarz. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 13(1), 123–129. https://doi.org/10.1007/s11412-018-9273-2
	Sierens, E., & Vansteenkiste, M. (2009). Wanneer “meer minder betekent”: motivatieprofielen van leerlingen in kaart gebracht. Begeleid Zelfstandig Leren, 24(December), 17–36
	Sinha, T., & Kapur, M. (2021). When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure. Review of Educational Research. https://doi.org/10.3102/00346543211019105
	Schalk, L., Schumacher, R., Barth, A., & Stern, E. (2018). When problem-solving followed by instruction is superior to the traditional tell-and-practice sequence. Journal of Educational Psychology, 110(4), 596-610. http://dx.doi.org/10.1037/edu0000234
	Schwartz, D. L., Chase, C. C., Oppezzo, M. A., & Chin, D. B. (2011). Practicing Versus Inventing With Contrasting Cases: The Effects of Telling First on Learning and Transfer. Journal of Educational Psychology, 103(4), 759–775. https://doi.org/10.1037...
	Sweller, J., & Chandler, P. (1991). Evidence for Cognitive Load Theory. Cognition and Instruction, 8(4), 351–362. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0804_5
	Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and Instruction, 4(1), 45-69.
	De volgende bijlagen zijn op te vragen bij de auteurs.
	Bijlage 1: Pretest
	Bijlage 2: posttest 1
	Bijlage 3: Posttest 2
	Bijlage 4: Scorerubric voor de antwoorden uit WISE, eerste probleemoplossingsfase




