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SAMENVATTING
Het Maaswaal College in Wijchen is een UNESCO-profiel school. Zij onderschrijft de
UNESCO-waarden (democratisch burgerschap en vreedzaam samenleven) en
Unescodoelen in haar visie op onderwijs (SLO, 2011). De school verankert de
onderwijspijlers van UNESCO (learning to know, learning to do, learning to life together and
learning to do) in de onderwijspraktijk (Schoolplan MWC, 2014-2018). In 2011 introduceerde
het MWC het vak UNESCO-studies voor de leerlingen in 4 havo en 4 vwo. Dit unieke vak is
een opvallende manier waarop de school het UNESCO-profiel vormgeeft. UNESCO-studies
is één van de plaatsen waar de UNESCO-thema’s (vrede en mensenrechten,
(wereld)burgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling) tot uiting komen. Als
samenvoeging van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing benadrukt UNESCOstudies de pijlers learning to live together (burgerschapsvorming en samenwerken) en
learning to be (levensvragen). Vooral bij het vak UNESCO-studies zouden de kernwaarden
van UNESCO in de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar moeten zijn.
Dit onderzoek start met de constatering dat leerlingen bij UNESCO-studies op een te
beperkte manier samenwerken aan de vele praktische opdrachten. Zij werken vooral
instrumenteel samen. De praktische opdrachten worden door de leerlingen verdeeld in
deeltaken, die zij vervolgens individueel uitvoeren. Vervolgens voegen zij alle individuele
bijdragen samen tot één ‘gezamenlijk’ eindproduct dat wordt ingeleverd en beoordeeld.
Daarmee voldoet UNESCO-studies onvoldoende aan haar eigen pretenties als
waardenvormend vak. Dit onderzoek is een zoektocht naar de manier waarop leerlingen
beter en betekenisvoller kunnen samenwerken. Hoe doorbreek je de instrumentele
samenwerking van leerlingen? De oplossing is gezocht in het formuleren van een duidelijke
visie op burgerschap en burgerschapsvorming op grond waarvan samenwerken
betekenisvoller kan worden ingevuld. Een burgerschapsvisie die bovendien goed past bij het
Maaswaal College als UNESCO-school en het schoolmotto: ‘Samen maken wij school!’
Er wordt in dit onderzoek een aantal burgerschapsvisies beschreven: aanpassingsgericht
burgerschap, individualistisch burgerschap en kritisch-democratische burgerschap (Leenders
en Veugelers, 2004). Ieder type heeft verschillende uitgangspunten en kenmerken en
daarmee verschillende consequenties voor het burgerschapsonderwijs. Dit onderzoek spitst
zich toe op het vak UNESCO-studies op het Maaswaal College. De verschillende
burgerschapsvisies zijn daarom gewogen in het licht van de waarden en onderwijsdoelen die
het MWC als UNESCO-school nastrevenswaardig acht. De visie op burgerschap die het
beste past op het Maaswaal College is (participatief) kritisch democratisch burgerschap. Een
didactische aanpak vanuit deze specifieke invulling van burgerschapsvorming leidt idealiter
tot beter en betekenisvoller samenwerkende leerlingen.
Om na te gaan welke didactische werkvormen geschikt zijn om leerlingen betekenisvoller te
laten samenwerken, is een zevental werkvormen (gericht op samenwerken) met elkaar
vergeleken. Deze werkvormen zijn allereerst ingedeeld aan de hand van ‘de matrix
leerprocessen’ (Ruijters & Simons, 2001; Kools, 2012). Twee vragen bepalen de plaats van
iedere werkvorm in de matrix: Is er sprake van een gezamenlijk proces? Is het product
gezamenlijk? De matrix onderscheidt vier leerprocessen. Type 1 is een individueel
leerproces (waarbij dus geen sprake is van samenwerking). Bij type 2,3 en 4 is er wel sprake
van een vorm samenwerken. Type 2 blijkt samen te vallen met de ‘enge manier’ van
samenwerken (bij UNESCO-studies): er is sprake van een gemeenschappelijke product,
maar dat kwam niet na een gemeenschappelijk proces tot stand. Bij type 4 samenwerken is
zowel het product als het proces gemeenschappelijk. Daarnaast weerspiegelt type 4 een
aantal democratische vaardigheden en waarden die aansluiten bij kritisch democratisch
burgerschap. De zeven werkvormen zijn vervolgens langs de ‘kritisch-democratische
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burgerschapslat’ gelegd. Uiteindelijk kwam het ‘actieonderzoek door leerlingen’ als de beste
didactische werkvorm uit de bus. De beste in de zin dat deze werkvorm het beste past bij
participatief kritisch-democratische burgerschapsonderwijs en sterk gericht is op
betekenisvolle samenwerking: leerlingen worden gemotiveerd om in een gemeenschappelijk
proces een werkelijk gemeenschappelijk eindproduct af te leveren (type 4 samenwerken).
Actieonderzoek is een vorm van interpretatief sociaalwetenschappelijk onderzoek en is dus
geen didactische werkvorm voor het onderwijs persé. De opzet van de werkvorm
‘actieonderzoek door leerlingen’ probeert recht te doen aan de kenmerken en
uitgangspunten van actieonderzoek. Het wordt gekenmerkt door haar systematische,
sceptische (of kritische) en ethische aard (Ponte en Verbeek, 2014). De leerlingen maken als
actieonderzoekers zelf deel uit van een afgebakende levensechte situatie die zij vanuit een
insiders perspectief proberen te begrijpen en (idealiter) veranderen. Het onderzoek is gericht
op emancipatie (het vergroten van de capaciteiten) van de leerlingen zelf en andere
schoolactoren. De opdracht moedigt leerlingen aan om te participeren in de school als
democratische gemeenschap.
Om te achterhalen of het actieonderzoek door leerlingen inderdaad tot een betere en een
meer betekenisvolle samenwerking door leerlingen bij UNESCO-studies leidt, is deze
vergeleken met twee eerdere praktische opdrachten. Deze praktische opdrachten, de PO
Sweety en de PO moord, zijn opgevat als een 0-meting. Uit de resultaten van de enquête die
werd gehouden onder 86 leerlingen van 4vwo, blijkt dat de werkvorm ‘actieonderzoek door
leerlingen’ hen meer aanzet tot betekenisvol samenwerken dan de beide eerdere PO’s. Bij
het actieonderzoek is zowel het proces dat de leerlingen doorgingen als het product dat zij
inleverden te typeren als het meest gezamenlijk. Kortom, vergeleken met de PO Sweety en
de PO Moord, werkten de leerlingen bij actieonderzoek het sterkst samen volgens type 4 en
minder volgens type 2. Uit de enquête bleek ook dat veel leerlingen vinden dat ze goed
kunnen samenwerken en dat zij samenwerken (aan de praktische opdrachten) leuk vinden.
Wellicht dat dit onderzoek de docenten UNESCO-studies aanmoedigt om aansprekende
didactische werkvormen te ontwerpen die leerlingen motiveert om (nog) betekenisvoller
samen te werken.
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Hoofdstuk 1

De verlegenheidssituatie

Inleiding
In het schooljaar 2013-2014 liep ik als docent UNESCO-studies stage in een 4-vwo klas op
het Maaswaal College in Wijchen. Het MWC is een school met het UNESCO-school-profiel.
UNESCO-scholen dragen zogenaamde ‘UNESCO-waarden’ uit, onder meer door aandacht
te besteden aan UNESCO-thema’s1. Het vak UNESCO-studies2, uniek in het VO, is één van
de manieren waarop het MWC het UNESCO-profiel invult. Leerlingen besteden bij dit vak
veel tijd aan praktische opdrachten waarin samenwerken essentieel is. Mijn stage-ervaringen
rondom ‘samenwerken en de praktische opdrachten’ bij UNESCO-studies, vormden de
aanleiding voor dit praktijkonderzoek.
Voordat wordt ingegaan op de verlegenheidssituatie en de daaruit voortvloeiende
onderzoeksvraag, wordt nu kort uitgelegd wat een UNESCO-school is. Kenmerkend voor
een UNESCO-school is dat zij de UNESCO-kernwaarden (vreedzaam samenleven en
democratisch burgerschap) heeft vastgelegd in de schoolvisie. In de onderwijspraktijk streeft
de school naar: ‘internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit (SLO:
2011).’ Het onderwijs wordt er vormgegeven op basis van de vier UNESCO-pijlers: learning
to know, learning to do, learning to live together and learning to be (SLO: 2011).’ Daarnaast
komen de vier UNESCO-thema’s (vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel
leren en duurzame ontwikkeling) tot uitdrukking in het curriculum van de UNESCO-school.

1.1

Verlegenheidssituatie

Bij de start van het vorig schooljaar was ik zeer onder de indruk van de manier waarop de
leerlingen van 4vwo (samen)werkten aan de praktische opdrachten. Vrijwel alle groepjes
leverden de eindproducten op tijd in en deze voldeden zonder uitzondering op z’n minst aan
de gestelde eisen. Die kleine incidenten veroorzaakt door een paar meeliftende leerlingen
werkte ik vakkundig uit de wereld. Ook de ‘lastige’ groepjes gingen, na een
coachingsgesprekje, weer aan de slag. Vergeleken met mijn VMBO-ervaringen rondom
samenwerkingsopdrachten, was dit een eitje.
Toch werd ik, naarmate periode 1 vorderde, ontevredener over de manier waarop leerlingen
samenwerkten. Hoe kwam dat? Ik nam (en had) weinig tijd om een antwoord te vinden. Mijn
aanname was dat ik nog moest groeien in mijn rol als coach. Groepjes samenwerkende
leerlingen (soms tot wel drie klokuren in de week) begeleiden, was wezenlijk anders dan
twee keer drie kwartier maatschappijleer geven aan een vmbo-klas.
Langzamerhand groeide het besef dat leerlingen precies deden wat er door mij (en vanuit de
opdrachtomschrijving) van ze werd gevraagd. Wat deden de leerlingen vooral? De
producteisen goed bestuderen, de taken verdelen en (vaak vlak voor) de deadline een
eindproduct van voldoende kwaliteit inleveren. In feite deden de leerlingen precies wat nodig
was om ‘een goed punt te scoren’. Opdracht af? Top! Next! Kortom, de leerlingen volgden
veelal het volgende recept: opdracht lezen, taken verdelen, deeltaken (vooral individueel)
uitvoeren, samenvoegen, ‘nietje erdoor’ en inleveren. Was dit wel de manier waarop
1

Voor een uitgebreide beschrijving van ‘de UNESCO-school’: zie hoofdstuk 2.

2

De vakken levensbeschouwing en maatschappijleer zijn samengevoegd tot het vak UNESCO-studies. De
intentie van UNESCO-studies is te werken vanuit het UNESCO-gedachtengoed. Meer over UNESCO-studies in
hoofdstuk 3.
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leerlingen moeten samenwerken bij UNESCO-studies? Verliep de samenwerking wel zo
goed als ik wilde zien?
Uit de gegevens van een eenvoudige enquête die ik mijn 4vwo en 4havo klas in het kader
van mijn stage voorlegde, bleek dat de leerlingen zelf ook niet onverdeeld tevreden waren
over de samenwerking. Verschillende leerlingen beklaagden zich over verzakende
medeleerlingen. Waar mensen samenwerken, of dat nu volwassenen of pubers zijn, ligt freeriders gedrag op de loer. Gesprekken die ik met groepjes leerlingen voerde, gingen vooral
over de ongelijke inbreng (frustrerend) en de gelijke beloning (onrechtvaardig). Ik begon me
af te vragen hoe ik leerlingen betekenisvoller, dus minder calculerend / instrumenteel, kan
laten samenwerken. Een boze mail van een ouder zette mij aan tot dieper nadenken over het
vak UNESCO-studies in het algemeen en de manier waarop wordt samengewerkt door
leerlingen (en de rol die de docent daarbij heeft) in het bijzonder.

Had deze bezorgde en betrokken moeder een punt? Dat had zij zeker. Haar dochter zat in
een groepje dat deels door mij was samengesteld. Dit groepje bestond uit twee wat onzekere
en hardwerkende serieuze leerlingen (‘de dochter’ en haar vriendin) en twee assertieve en
zeer calculerende yolo-meiden. De laatste twee bleken (en dat compliceerde de gesprekken
die ik met dit groepje had) de opdrachten beter te begrijpen en leverde kwalitatief beter werk
in (zij het meestal: ‘too little too late’). Mijn inzet kon niet voorkomen dat de betreffende
leerling gedemotiveerd en zeer gefrustreerd raakte door een ‘verbijsterend
samenwerkingsproces’.
De boze moeder sprak mij aan op mijn verantwoordelijkheid om haar dochters motivatie op
te lappen. Voor mij was niet alleen het probleem van deze leerling van belang, maar ook het
feit dat deze boze oudermail mijn perspectief wijzigde. Het drong tot mij door dat mijn
onvrede over de samenwerking in feite symptomatisch was voor een onderliggend probleem.
De moeder verwijst in haar mail namelijk expliciet naar de UNESCO-waarden die het MWC
als UNESCO-school zegt uit te dragen: volgens de school-website over Unesco onderwijs
moet vrede en sociaal gedrag vanuit je gedachten komen.’ Interessant is dat zij de rol van de
docent daaraan verbindt: ‘Wij nemen hierbij aan dat u als docent hierin een stimulerende
werking heeft.’ Het is logisch dat deze moeder deze aannames doet. Maar, in hoeverre is dat
terecht? De vraag stellen, is de vraag beantwoorden: bij UNESCO-studies wordt te weinig
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waargemaakt van de UNESCO-waarden. En voor wat betreft mijn ‘stimulerende werking’
daarbij: ik had deze rol mijzelf nog niet bewust toegedicht.
Ik begon kritischer na te denken over mijn lessen en de lespraktijk bij UNESCO-studies. Hoe
fantastisch was ‘de lespraktijk’ bij Unesco-studies nu werkelijk? Ik zag nu in dat er nauwelijks
sprake was van zeer gemotiveerde en werkelijk op hun omgeving betrokken leerlingen die
‘echt goed’ samenwerkten. Natuurlijk vindt de ene leerling het vak leuker dan de andere,
maar ik ontdekte toch maar weinig echt gemotiveerde leerlingen. Uiteraard vinden leerlingen
de ene opdracht leuker dan de andere, maar ik zag te weinig leerlingen die intrinsiek
gemotiveerd ‘op zoek’ gaan naar nieuwe fundamentele inzichten. Leerlingen werkten
plichtmatig samen aan opdrachten en werden onvoldoende uitgedaagd om ‘wezenlijke’
keuzes te maken of om hun eigen opvattingen, ervaringen en ideeën te confronteren met die
van hun klasgenoten. Ook realiseerde ik dat ik zelf geen goed beeld had van UNESCOstudies. Wat is UNESCO-studies nu precies voor vak? Om welke UNESCO-waarden en –
doelstellingen gaat het nu eigenlijk precies?
Mijn frustratie over het samenwerkingsproces raakte aan een onderliggende frustratie:
leerlingen worden niet opgevoed tot ‘werkelijk goed’ samenwerkende en op hun omgeving
betrokken mensen. Waartoe voeden wij de leerlingen op? Scholen stomen leerlingen immers
niet slechts klaar voor een geschikte vervolgopleiding of baan (de maatschappelijke functie).
Scholen dragen ook bij aan de maatschappelijke opvoeding van jongeren: opdat zij mensen
worden die (op z’n minst) als capabel en goed burger kunnen functioneren in een
democratische rechtsstaat.
Kortom, aan ‘mijn’ verlegenheidssituatie’ (nader beschouwd blijken leerlingen helemaal niet
zo goed samen te werken) ligt een aantal fundamentele vragen ten grondslag. Wat is het
doel van het vak UNESCO-studies? Wat wil ik dat de leerlingen leren bij dit vak? Welke
waarden staan centraal? Wat is het doel van samenwerken bij UNESCO-studies? Hoe kan ik
mijn rol zodanig invullen dat ik de leerlingen echt kan laten samenwerken? En wat is dan
‘echt’ of ‘beter’ samenwerken?
Het is terecht dat leerlingen bij UNESCO-studies worden gestimuleerd tot samenwerken. Dit
sluit immers goed aan bij een UNESCO-school en hoort, bedacht ik, echt bij UNESCOstudies. De crux is echter dat samenwerken bij UNESCO-studies veel méér moet zijn dan
de enge invulling die er nu aan wordt gegeven. Op die manier worden sociale
onderwijsdoelen en UNESCO-doelen immers niet bereikt. Leerlingen zelf een deel van de
punten laten verdelen, zoals deze moeder voorstelde, is volgens mij geen oplossing. Het
geeft hardwerkende leerlingen wellicht het gevoel dat hen recht wordt gedaan en misschien
dat enkele free-riders zich zullen ontpoppen tot kartrekkers. Maar, daarmee werken de
leerlingen niet persé ‘echt’ samen.
In het voorgaande heb ik summier beschreven wat een UNESCO-school inhoudt. Als er een
vak als UNESCO-studies in het leven wordt geroepen, dan zou je verwachten dat de
UNESCO-waarden er worden uitgedragen en vormgegeven. Dat is tot op zekere hoogte het
geval, maar volgens mij kan het beter. De crux is, dunkt mij, dat er goed moet worden
nagedacht over wat ‘echt betekenisvol samenwerken’ inhoudt. Volgens mij hangt dat samen
met burgerschapsvorming en dus met waardenonderwijs. Bij UNESCO-studies gaat het,
naast kennisoverdracht, juist ook om waardenonderwijs: om bezielend funderend onderwijs.
UNESCO-studies maakt deze verwachtingen echter onvoldoende waar. Leren wij leerlingen
bij UNESCO-studies om echt samen te werken en om goed samen te leven (‘learning to live
together’)? Het idee rijpte dat een ‘goede manier van samenwerken’ samenhangt met een
bepaalde visie op burgerschapsvorming en waardenonderwijs.
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1.2

Verlegenheidsvraag

Ik moet dus op zoek naar een manier om leerlingen ‘zinvoller en beter’ te laten
samenwerken. Een betere en betekenisvolle manier van samenwerken dus. Mijn intuïtieve
idee was dat dit streven samenhangt met burgerschapsvorming. Dit was het startpunt van
mijn onderzoek: het idee dat er nagedacht moet worden over een visie op burgerschap en
burgerschapsvorming van waaruit samenwerken werkelijk betekenis krijgt. Naar mijn idee
kan dat door terug te grijpen op de waarden van de UNESCO-school en door na te denken
over de relatie burgerschapsvorming en waardenonderwijs met samenwerken. Dit alles
resulteert in de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan ik binnen het vak UN-studies op het Maaswaal College leerlingen op een
betekenisvolle manier met elkaar samen laten werken?
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Hoofdstuk 2

Burgerschap

Inleiding
In hoofdstuk 1 werd beschreven dat leerlingen bij UNESCO-studies op een te enge manier
samenwerken en dat betere samenwerking wenselijk is. Een antwoord op de vraag wat beter
samenwerken is zou gezocht moet worden bij de notie van burgerschapsvorming (en het
daaraan gerelateerde waardenonderwijs). Het feit dat het MWC een UNESCO-school is
veronderstelt dat de school UNESCO-waarden en doelen ondersteunt en vormgeeft in haar
visie op (burgerschapsvormend) onderwijs. Deze visie op burgerschap zou (in ieder geval)
bij het vak UNESCO-studies moeten zijn terug te zien in de dagelijkse onderwijspraktijk. Of
dat ook voldoende gebeurt, is nu juist de vraag. Het vak UNESCO-studies voldoet
onvoldoende aan de eigen pretenties: constructief bijdragen aan de maatschappelijke
opdracht (burgerschapsvorming) en aan het realiseren van UNESCO-doelen waaraan het
MWC zich heeft verbonden.
Burgerschapsvorming kan op veel verschillende manieren gestalte krijgen. Er zijn legio
didactische werkvormen die docenten kunnen gebruiken om te werken aan
burgerschapscompetenties. Blijkbaar gebeurt dat niet overal even succesvol. De inspectie
voor het onderwijs constateert, zoals blijkt uit een artikel in Trouw (Ghaemina: 2015), dat
scholen burgerschapsonderwijs te vrijblijvend invullen. Tien jaar nadat de overheid
burgerschapsvorming tot verplicht kerndoel verhief, is de conclusie dat: ‘burgerschap een
moeilijke opgave is voor veel scholen.’ Scholen zijn niet in staat om de
‘burgerschapsvorderingen’ van hun leerlingen inzichtelijk te maken. De oorzaak is dat
scholen ‘weinig planmatig werken en zich niet richten op leerdoelen (Ghaemina: 2015).’
Wellicht heeft het ook te maken met de kwaliteit van de werkvormen (en de docenten) om
goed burgerschap tot stand te brengen? Of met een gebrekkige – te impliciete – visie op
burgerschap die aan concrete leerdoelen vooraf hoort te gaan?
Dit roept een aantal essentiële vragen op die in dit hoofdstuk worden besproken: Waartoe
voeden wij op? Wat is ‘goed’ burgerschap? Wat is goede burgerschapsopvoeding? Wat is er
dan mis met de huidige burgerschapsopvoeding?
Goede burgerschapsvorming hangt af van het soort (goede) burger dat men voor ogen heeft
en in wat voor (gewenste) maatschappij deze burger functioneert. Het mag duidelijk zijn dat
deze vragen en de antwoorden op deze vragen, onherroepelijk sterk normatief geladen zijn.
Dit alles maakt het begrip burgerschap een wezenlijk omstreden begrip: “De strijd over de
betekenis van een begrip zoals burgerschap gaat niet slechts om de vraag wat een burger is,
maar ook altijd om de vraag wat een goede burger is. Daardoor gaat achter de discussie
over de betekenis van burgerschap een strijd schuil waarin het begrip burgerschap staat
voor een meeromvattende normatieve of politieke stellingname (De Haan 1991, p.163).”
In §2.1 komen verschillende burgerschapsvisies die in de literatuur zijn te vinden, uitgebreid
aan bod. Wat een UNESCO-school is en hoe het MWC het predicaat UNESCO-school invult,
is het onderwerp van §2.2. Of en hoe er verschillende burgerschapsvisies te herkennen zijn
op het MWC, is het onderwerp van §2.3. In §2.4 wordt de centrale vraag van dit hoofdstuk
beantwoord: ‘Welke burgerschapsvisie past het best op het Maaswaal College als UNESCOschool?’
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2.1

Burgerschapsvisies

Burgerschap is een drijfzandbegrip. Aanvankelijk weet je wel ‘zo ongeveer’ wat het begrip
burgerschap inhoudt. Maar, zodra je je in dit begrip verdiept, dreig je weg te zakken in een
drijfzand van soms oeverloze teksten, waarin uiteenlopende visies op en verschillende
definities van burgerschap staan beschreven3. Om toch het hoofd boven het drijfzand te
houden, wordt in §2.1.1 eerst het begrip burgerschap uitééngerafeld in meerder visies en
concepten. Leenders en Veugelers (2004)4 onderscheiden drie verschillende visies op
burgerschap. Deze indeling is sterk verwant aan die van socioloog Herman van Gunsteren
(1991). Veel literatuur over burgerschap verwijst naar zijn vier concepties van burgerschap.
Toch is vooral de tekst van Leenders en Veugelers de ruggengraat van deze paragraaf,
omdat zij concreter ingaan op de betekenis van de burgerschapsvisies voor het onderwijs.
§2.1.3 handelt over het pleidooi van Micha De Winter (2005; 2011) om gemeenschapsdoelen
terug te brengen in opvoeding en onderwijs. De Winter vindt dat scholen meer werk moeten
maken van burgerschapsvorming en bepleit een pedagogisch-democratisch offensief tot
behoud en versterking van onze democratische samenleving.
In §2.1.4 wordt uitgelegd waarom volgens Gert Biesta (2007) de school niet de meest
waarschijnlijke plaats is voor effectieve burgerschapsvorming. Daar heeft hij zowel
praktische als theoretisch argumenten voor. Zijn beschouwing over en definiëring van
democratie, burgerschap en burgerschapsvorming (hij spreekt van burgerschapsleren),
bieden aanknopingspunten voor een mogelijk antwoord op de vraag naar de juiste invulling
van burgerschapsvorming bij UNESCO-studies.

2.1.1 Drie burgerschapsvisies en vier concepties van burgerschap
Het is de vraag of docenten bewust een bepaald type burgerschap nastreven of uitdragen.
Toch kun je uit het handelen van een docent, de waarden die hij benadrukt, de kennis die hij
overdraagt en de vaardigheden die hij aanleert, afleiden welk type burgerschap hij belangrijk
acht. Leenders en Veugelers verwoorden dat als volgt: ‘De verhouding tussen waarden en
vaardigheden en de specifieke invulling daarvan die docenten nastreven, zijn te beschouwen
als een uitdrukking van het type burgerschap dat zij willen realiseren (Leenders en
Veugelers, p. 362).’ Kortom, ieder burgerschapstype benadrukt andere onderwijsdoelen en
leidt tot verschillende soorten onderwijspraktijken.
Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek onderscheiden de auteurs Leenders en
Veugelers (2004) drie ideaaltypische vormen van burgerschap: aanpassingsgericht,
individueel en kritisch-emancipatoir burgerschap. Deze typen worden in onderstaande tekst
aangevuld met de vier burgerschapsconventies die Van Gunsteren (1991) onderscheidt:
liberaal burgerschap, het gemeenschapsperspectief / communitarisme, republikeins
burgerschap en neo-repulbikeins burgerschap.

2.1.1.1 Aanpassingsgericht burgerschap (communitaristisch burgerschap)
Deze burgerschapsvisie benadrukt de burger als lid van een gemeenschap. Hij is geworteld
in deze historisch gegroeide gemeenschap, waaraan hij zijn identiteit en individualiteit

3

Zie ook: burgerschapsvorming als 'humpty dumpty begrip' in het Handboek vakdidactiek voor
maatschappijleer (2010, p. 79).
4

Leenders, H. & Veugelers W. (2004). Waardevormend onderwijs en burgerschap. Een pleidooi voor kritischdemocratisch burgerschap. Tijdschrift voor Pedagogiek (jaargang 24; nr. 4), 361-375.
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ontleent: ‘Oordeelkundig handelen is in deze visie je bewegen binnen de grenzen van het
binnen de gemeenschap acceptabele (Van Gunsteren, p. 50).’
Het individu stelt zijn autonomie en persoonlijke rechten ondergeschikt aan de verplichtingen
die hij heeft ten aanzien van de gemeenschap. Aanpassingsgericht burgerschap komt tot
stand door waardenoverdracht waarin loyaliteit centraal staat: ‘Dank zij loyaliteit en
opvoeding daarin floreren zowel de gemeenschap als de daartoe behorende individuen (Van
Gunsteren, p. 51). Een aanpassingsgerichte burger vindt het daarom belangrijker om te
delen in de gemeenschapswaarden, dan om deze sterk te bekritiseren (of zelfs te
bestrijden). De collectieve waarden en de waarde daarvan, stelt hij niet ter discussie.
Van Gunsteren wijst op het voordeel van dit type burgerschap. Er is sprake van een
constructieve wederkerigheid tussen het individu en de gemeenschap. De gemeenschap
vormt de individuen en zolang zij zich aan de gedragscodes van de gemeenschap houden,
blijft deze voortbestaan (Van Gunsteren, p. 50). Daarnaast wijst van Gunsteren erop dat een
gemeenschap van ‘vrienden en gelijkdenkenden’ het individu tot steun kan zijn in bange
dagen (Van Gunsteren, p. 51).
Aanpassinggericht burgerschap kan slechts bestaan in een betrekkelijk homogene wereld,
omdat het uitgaat van gedeelde waarden die voor alle burgers kenbaar en relevant zijn. Om
dit type burgerschap te illustreren, gaan wij terug in de tijd naar het betrekkelijk homogene
Haarlem van de jaren ’50. In die tijd kreeg iedere Haarlemmer die de stemgerechtigde leeftijd
(van 23 jaar) bereikte het boekje ‘Burgerschap en burgerzin’. De kersverse burger werd op
het hart gedrukt dat individuele vrijheid zijn grenzen heeft, omdat vrijheid zonder
gemeenschapszin leidt tot chaos, want: “Wie niet meedijkt in nood, verbeurt zin erf (Mug en
Rengelink 1951, p.7) .” Kortom, de burgers voelen zich allemaal deel van de gemeenschap,
gebouwd op de grondslagen: Christendom, gemeenschapszin, vrijheid en vrede (Mug en
Rengelink, p. 55).
Van Gunsteren onderscheidt een bijzondere variant binnen het gemeenschapsperspectief
dat uitgaat van één centrale gemeenschap: de publieke gemeenschap c.q. de republiek (Van
Gunsteren, p. 52). Bij dit republikeinse perspectief horen deugden als ‘moed, toewijding,
militaire discipline en staatsmanschap.’ Het individu staat in dienst van deze gemeenschap
en vindt er ‘vervulling en (eventueel) geluk (public happiness).‘ Van Gunsteren verwerpt het
republikeinse perspectief voor de moderne samenleving, want het ‘heeft onvoldoende
waardering voor de eigen betekenis en diversiteit van andere gemeenschappen (Van
Gunsteren, p. 51).’ In de huidige tijd kun je niet volhouden dat het multi-etnische Nederland
één gemeenschap is (als het dat al ooit is geweest5). In de huidige samenleving is het
gemeenschapsperspectief problematisch, omdat: gemeenschappen sowieso ‘geen
vanzelfsprekend gegeven zijn (Van Gunsteren, p. 51).’ Belangrijker dan deze praktische
bezwaren tegen het gemeenschapsperspectief, is het principiële punt dat gemeenschappen
‘verstikkend en notoire vrijheidbeperkers zijn (Van Gunsteren, p. 51).’
Op school wordt aanpassingsgericht burgerschap (of het gemeenschapsperspectief)
belichaamt door de docent die leerlingen waarden overdraagt met karaktervorming en
disciplinering tot doel. Het gaat hem primair om het reproduceren van waarden die hij voor
zijn leerlingen, cruciaal en waardevol acht. Kortom, de focus in zijn (waarden)onderwijs ligt
op waardenoverdracht. Dat kan zijn vanuit ‘republikeins perspectief’: de docent wil zijn
leerlingen klaarstomen tot toekomstig burger van de ‘res publica’. Een duidelijk voorbeeld
van het overdragen van republikeinse waarden is de ‘Pledge of Allegiance’ op scholen in de
VS. Amerikaanse scholieren zweren dagelijks trouw aan de vlag en de waarden van de
5

Het boekje burgerschap en burgerzin probeert de eenheid op ludieke wijze te bewaren: ‘Al mag de
Amsterdammer nog wel eens smalen op de Haagse bluf en de Hagenaar zijn neus optrekken voor
Amsterdammers, al mag de plattelander spottend zijn schouders ophalen over de steedse opscheppers…..wij
voelen allen dat wij deel van de Nederlandse gemeenschap zijn (p.7)’.
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republiek waar deze voor staat. Het kan ook zijn dat de docent cruciale waarden overbrengt
die belangrijk zijn voor een specifieke (geloofs-) gemeenschap. De nadruk ligt hoe dan ook
op het invoegen van de leerlingen in de bestaande orde en het aanpassen aan bestaande
regels.
Aanpassingsgericht burgerschap komt op scholen vaak voor, maar heeft volgens Veugelers
en Leenders (p. 365) weinig te maken met opvoeding in democratie. In hun ogen is er dan
eerder sprake van indoctrinatie. Leerlingen oordelen en reflecteren immers niet zelf over
normen en waarden (maar krijgen ze opgelegd) en zij eigenen zichzelf geen waarden toe. Dit
gebrek aan (de mogelijkheid tot) kritische-reflectie gecombineerd met de nadruk op loyaliteit
en gehoorzaamheid, verhindert de democratische participatie van leerlingen. Onderwijs is
daarmee niet gericht op het cultiveren van een ‘democratic way of life’ en op het
voortbestaan van democratie. Het gevaar is ook dat zij niet-democratische waarden, zoals
racisme, cultiveren (Leenders en Veugelers, p. 365).

2.1.1.2 Individualistisch burgerschap (liberaal burgerschap)
Individualistisch burgerschap (door Van Gunsteren liberaal burgerschap genoemd),
vertegenwoordigt de liberale traditie, waarin burgerschap wordt opgevat in termen van
individuele rechten en persoonlijke autonomie. De vrijheid van het individu om zichzelf te
ontplooien en zelf te bepalen welke waarden hij belangrijk vindt, staat centraal. Kortom, dit
type burgerschap ziet het op nutsmaximalisatie gerichte individu als een gegeven: ‘De burger
als calculerende drager van rechten en voorkeuren (…) met zijn rechten, opinies, keuzes
enz. (Van Gunsteren, p. 47).’ Het individu aanvaardt burgerschap slechts voorwaardelijk
(Van Gunsteren, p. 47), namelijk zolang het individu zijn persoonlijke voorkeuren in vrijheid
kan afstemmen ‘op het hoogst mogelijke sociale en culturele rendement (De Bas, p. 37).’
De schaduwzijde is dat individualistisch burgerschap leidt tot een calculerende en
egocentrische burger6, die geen oog heeft voor de gemeenschap: ‘Deze burger benut zijn
rechten en plichten en verantwoordelijkheden (..) slechts voor zover het zijn eigen belang te
goede komt (Leenders en Veugelers, p.366).’
De docent die de individuele ontwikkeling, persoonlijke autonomie, onafhankelijke
oordeelsvorming (kritisch denken), zelfstandigheid, enz. van de leerlingen benadrukt,
vertegenwoordigt het individualistische burgerschapstype (Leenders en Veugelers (2004).
De docent zorgt voor een optimale leeromgeving, waarbinnen hij leerlingen stimuleert tot
zelfwerkzaamheid: ‘Hij begeleidt het individuele traject van de leerling, ondersteunt
individuele leerroutes en stemt af op de individuele leerling (Leenders en Veugelers, p. 372).’
Een te grote nadruk op zelfstandigheid van het individu belemmert waardevormend
burgerschapsonderwijs, want: ‘(…) daarvoor zijn interactie, dialoog en het op elkaar
betrokken zijn noodzakelijk (p. 372).
In het ‘individualistische burgerschapsonderwijs’ gaat veel aandacht uit naar het aanleren
van vaardigheden als rationele discussie en kritische reflectie, die leerlingen in staat stelt in
gesprek met anderen tot waardenontwikkeling te komen (p 366 & p. 372). De
onderwijspraktijk wordt gekenmerkt door waardencommunicatie. Leerlingen leren daarbij niet
om zich uit te kunnen spreken over ‘de waarde van waarden (p. 367) .’ Daardoor ligt
waardenrelativisme op de loer (“Dat is ook maar een mening”) en bestaat het gevaar dat de
docent te veel ruimte geeft aan ethisch abjecte meningen (zoals racistische opvattingen).
Volgens de auteurs zal het onderwijs (en de opvoeding) daarom moeten omschrijven welke
waarden gedeelde waarden zijn.
6

Premier Rutte verwoordt dat in zijn toespraak op het voorjaarscongres (29 mei 2015) van de VVD als volgt:
‘Beste mensen waar we ons denk ik het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme.
Die mensen die alleen geloven in het Grote Dikke Ik.’
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2.1.1.3 Kritisch-democratisch burgerschap (neo-repulbikeins burgerschap)
Kritisch-democratisch burgerschap, is de synthese van de twee voorgaande
burgerschapsvisies. Noch de dwingende verplichtingen aan een homogeen (veronderstelde)
gemeenschap, noch de individuele rechten staan op de voorgrond. De burger combineert
zijn individuele ontwikkeling en autonomie (en kritisch-denken) met sociale betrokkenheid en
sociale ontwikkeling (Leenders en Veugelers, p 368; De Bas, p. 12). Dit type burgerschap is
vergelijkbaar met wat Van Gunsteren republikeins burgerschap noemt (De Bas, p.11). Deze
merkt op dat geen van zijn drie concepties van burgerschap (liberaal, communitaristisch en
republikeins burgerschap) in de huidige samenleving gerealiseerd kan worden. Daarmee wil
hij niet zeggen dat burgerschap als een onhaalbaar ideaal kan worden afgeschreven voor de
huidige tijd. Nieuwe tijden vragen om nieuwe gedachten over burgerschap. Om tot een
bruikbare conceptie van burgerschap te komen, smeedt hij elementen van de ‘oude vormen’
samen tot een nieuw geheel: Neorepublikeins burgerschap (Van Gunsteren, p. 55).
De centrale gemeenschap voor de burger is de republiek (de publieke gemeenschap). De
republiek bestaat te midden van veel andere gemeenschappen, waarmee de mens als
individu (niet als burger) zich heeft verbonden. De republiek is een bijzondere gemeenschap,
in de zin dat haar functie is om ‘de structuur te bewaken om andere gemeenschappen
mogelijk te maken (Van Gunsteren, p. 56).’ Daarnaast faciliteert de republiek ‘de vrijheid van
individuen om gemeenschappen te vormen, zich daarbij aan te sluiten en zich daarvan af te
keren ( p. 56).’ In de publieke gemeenschap is diversiteit dus wel mogelijk.
Mensen mogen van elkaar verschillen en zich als individu ook verbonden voelen met andere
gemeenschappen (dan de overkoepelende publieke gemeenschap). Dit uitgangspunt past bij
de huidige pluriforme samenleving. Minderheden zijn vrij om in de niet-publieke sfeer hun
eigen gemeenschap te beleven ‘(…) zolang zij zich aan de wet houden’ en voldoen aan ‘de
regels en competenties voor optreden in de publieke sfeer van de republiek (Van Gunsteren,
p. 59). In de republiek heeft geen enkele gemeenschap –dan de publieke- een speciale
positie. De bemoeienis van de publieke gemeenschap met andere gemeenschappen loopt
altijd via de burgers (p. 56).
De belangrijkste taak van de republiek is het reproduceren van burgers die op autonome en
oordeelkundige wijze participeren in de publieke sfeer (p. 57). Om echt burger te kunnen zijn,
moeten burgers ‘neo-republikeinse’ waarden en competenties bezitten en in praktijk
brengen, zoals: kunnen debatteren, rationaliteit, pluraliteit (verschillen accepteren) en
democratie (Van Gunsteren, p. 56). Militarisme als republikeinse waarde heeft in de publieke
republiek plaatsgemaakt voor zorgvuldig en beperkt gebruik van geweld.
Hoewel Leenders en Veugelers niet spreken van republikeins burgerschap, heeft het kritischdemocratische burgerschapstype er veel mee overeenkomstig. Zoals het belang van
geëmancipeerde burgers die actief willen participeren in de samenleving. De kritischdemocratische burger is een betrokken burger die op verschillende plaatsen en in de
dagelijkse interactie met anderen de samenleving vorm wil geven. Democratie wordt hier niet
slechts opgevat als een regeringsvorm: ‘ (..) zij is in de eerste plaats een vorm van samenleven, van samengevoegde en gecommuniceerde ervaring (Berding 2011, p. 200.)’ De
relatie tussen burgers en de samenleving wordt dus niet zozeer opgevat in termen van
democratisering van bestaande politieke instituties, maar in termen van democratisering van
de samenleving (Leenders en Veugelers, p. 368).
Kritisch-democratische burgerschap gericht op het vormen van democratisch competente
burgers (die neo-repulbikeinse deugden uitoefenen), veronderstelt dat in het onderwijs wordt
uitgegaan van waardenstimulering én waardencommunicatie. Belangrijk daarbij is ‘het
samen leren nadenken en handelen van leerlingen in sociale contexten – en daarvoor zijn
interactie, dialoog en het op elkaar betrokken zijn noodzakelijk (Leenders en Veugelers, p.
372).’ De docent treedt daarbij op als ‘bemiddelaar van waarden en normen, als participant
15 | P a g i n a

in het interactieve proces van betekenisverlening door de leerling, als deelnemer aan het
debat in het bewustzijn van de eigen waarden en gedeelde waarden én als
vertegenwoordiger van bepaalde perspectieven die in een traditie geworteld zijn (Leenders
en Veugelers, p. 372).’ De docent is in deze visie geen almachtige waardenautoriteit die zijn
leerlingen de waarden en voorschriften van een (bepaalde) gemeenschap ‘inmasseert’.
Eveneens benadrukt hij niet eenzijdig het individuele belang van de individuele leerling door
zijn docentrol beperkt op te vatten als begeleider van individuele leertrajecten.
Leerlingen ontwikkelen, in dialoog met elkaar en onder begeleiding van de docent, na
kritische reflectie, hun eigen waarden. Dat veronderstelt een participatief schoolklimaat met
democratische verhoudingen7, waarin leerlingen als autonome individuen moreel gedrag
kunnen oefenen, want: ‘Moreel denken wordt niet vanzelf moreel als dit niet in de context
van de schoolcultuur geoefend kan worden (Leenders en Veugelers, p. 369). Participatie op
school is niet slechts noodzakelijk voor de morele ontwikkeling (voor het ontwikkelen van
neo-republikeinse deugden), ‘maar juist ook met het oog op de sociale ontwikkeling, om
sociale betrokkenheid te realiseren (Leenders en Veugelers, p. 369).’ Het is een voorwaarde
voor het ontstaan van kritisch-democratische burgers die de democratie steeds opnieuw
willen bevechten en onderhouden (Leenders en Veugelers, p. 367; De Winter, 2011, p. 95).’

2.1.2 Burgerschapsvisie De Winter
In deze paragraaf wordt uitgelegd wat er volgens De Winter problematisch is aan de huidige
individualistische benadering in de opvoeding. Wat betekent zijn analyse voor burgerschap
en burgerschapsvorming op school? Tot wat voor soort burgers zouden opvoeding en
onderwijs volgens hem dan moeten leiden?
Tegenwoordig worden jeugdigen door ouders (en andere opvoeders) veelal gezien als een
individueel opvoedingsproject: ‘Het individu is de maat der dingen geworden (De Winter,
2005, p. 7).’ Kinderen krijgen te horen dat ‘het gaat om jou, het gaat om jouw belang (..) om
jouw talent, (..) om jouw ontplooiing.8’ Ouders voelen een sterke druk om hun kind te laten
slagen en doen steeds vaker een beroep op opvoedingsdeskundigen.9 Deze experts richten
zich vooral op het beïnvloeden en reguleren van individueel gedrag: ‘Opvoeding lijkt
daarmee een soort gedragstherapie te zijn geworden (..) waarin elke individuele handeling
op een goudschaal wordt gewogen (De Winter, p7).’
In de huidige opvoeding wordt burgerschap vooral opgevat in termen van individuele rechten
en persoonlijke autonomie. Volgens De winter (2011) is het liberale burgerschapsideaal
dominant. Dit leidt tot zelfzuchtige op het eigenbelang gerichte burgers die geen tegenwicht
kunnen (of willen) bieden aan de interne en externe krachten die de democratische

7

In een dergelijk schoolklimaat worden de belangen van participanten (dus ook van leerlingen) meegenomen
(Ponte en Verbeek, 2014). Een institutie (zoals een school) is volgens filosoof en pedagoog John Dewey
democratisch als er sprake is van door veel mensen gedeelde belangen en van communicatie binnen en tussen
groepen (in: Berding, 2012, p.195).
8

Deze citaten zijn afkomstig uit een lezing van De Winter in de bibliotheek te Oss (15 april 2012). Te bekijken
via: https://www.youtube.com/watch?v=5FJhMrCZpuA.
9

De Winter beschrijft in het vierde hoofdstuk van zijn boek (Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding) een
interessante paradox. Enerzijds neemt de opvoedingsautonomie van ouders toe, anderzijds leggen zij zelf de
opvoeding steeds vaker (deels) in handen van allerlei opvoedingsdeskundigen via wie de overheidsbemoeienis
met de opvoeding toeneemt.
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rechtsstaat ondermijnen:10‘Want in de neoliberale samenleving wordt elke burger zelf
verantwoordelijk gehouden voor het vormgeven van zijn of haar eigen bestaan (De Winter, p.
75)’.
De oplossing van De Winter is om ‘opvoeding en de toestand in de wereld met elkaar in
verband te zien (De Winter, p.5).’ Het samenlevingsbelang van de opvoeding, en daarmee
dus ook de vorming van democratische persoonlijkheden, moet terugkeren als
opvoedingsdoel (De Winter, 2011). De terugkeer van een democratische opvoeding waarin
maatschappelijke idealen en gemeenschapsdoelen weer de leidraad zijn, is belangrijk ‘om
het leren begrijpen van en internaliseren van democratisch burgerschap, humaniteit en
vrijheid (De Winter, p. 98 & p. 6)’. Het resultaat van deze opvoeding is een actief
participerend burger, die in staat is een geïnformeerd oordeel te vellen over politiek en
beleid. Een burger die gericht is op zijn eigen welzijn en tegelijkertijd het welzijn van anderen
en de samenleving als geheel bevordert (De Winter, 2011, p. 106). Een democratisch burger
die de (waarden van) de democratische rechtsstaat ondersteunt en reproduceert, maar
politiek ongehoorzaam is als dat nodig is. Hierin is het kritisch-democratische
burgerschapstype (zoals gedefinieerd door Leenders en Veugelers) te herkennen: de burger
combineert persoonlijke autonomie met sociale betrokkenheid.
Een democratische opvoeding die tot dergelijke burgers leidt, is slechts mogelijk in een
versterkte ‘pedagogic civil society’ die zich kenmerkt door sterke bindingen tussen alle
actoren die ‘belast’ zijn met de opvoeding en socialisatie van kinderen en jongeren (De
Winter, p. 78-79). De Winter (p.87) stelt dat het versterken van deze pedagogic civil society
empirisch bewezen nuttig is voor de ontwikkeling van het kind, het gezin en de samenleving.
Een sterke pedagogische civil society staat ook voor de normatieve opvatting dat de ene
vorm van samenleving beter en duurzamer is dan de andere (De Winter, p.87). De Winter
refereert aan ontwikkelingspsycholoog Lerner. Deze vindt participatie van kinderen (en
jongeren) in de maatschappij, zowel voor een gunstig ontwikkelingsperspectief van het kind
als voor de toekomst van de democratische samenleving, essentieel (De Winter, p. 80-82).
De Winter’s wens om gemeenschapsdoelen opnieuw tot opvoedingsdoel te verheffen en de
pedagogische civiele samenleving te versterken, betekent geen terugkeer naar de jaren ’50.
Het is geen pleidooi voor aanpassingsgericht burgerschap. De pedagogische civil society
mag namelijk niet van bovenaf worden opgelegd (De Winter, p. 88). Haar waarden liggen
niet op voorhand vast. De pedagogische civiele samenleving is het resultaat van een
(doorlopend) debat tussen burgers van alle leeftijden. Deze ideale samenleving is volgens
hem slechts te bereiken als burgers op kritische-democratische wijze actief participeren (De
Winter (2011): 80-82).
Op de meeste scholen is volgens De Winter een op gemeenschapsdoelen gerichte
(democratische) opvoeding, ver te zoeken. Ook in het onderwijs is de klant koning geworden
en viert het individualisme hoogtij (De Winter, 2011, p. 104). Het vergroten van sociale en
maatschappelijke betrokkenheid als onderwijsdoelen zijn daardoor ondergesneeuwd. Een
systematische aanpak om leerlingen kennis, maar vooral de juiste houdingen en goede
vaardigheden bij te brengen, die hen in staat stellen als democratisch burger te participeren
in de samenleving, ontbreekt vaak (De Winter, p. 104):
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De Winter ziet de calculerende burger op zichzelf als een gevaar voor de democratie, naast een aantal
andere interne en externe gevaren voor de democratie zoals: migratie vanuit landen met een minder
democratische cultuur, weinig identificatie met de Nederlandse samenleving, toenemend fundamentalisme en
politieke desinteresse (oratie De Winter: p. 5).
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'Het gaat niet alleen om les in maatschappijleer en geschiedenis, maar om het oefenen van
democratische vaardigheden en om het cultiveren van de wil om op democratische wijze met
elkaar samen te leven (De Winter, p. 9)'
In het onderwijs is er volgens De Winter een pedagogische cultuuromslag nodig (De Winter,
p. 98). Hij pleit voor niet minder dan een pedagogisch democratisch offensief! Scholen
moeten veel ambitieuzer werk maken van democratisch burgerschapsonderwijs. Het aantal
sociaal en maatschappelijk betrokken burgers dat de democratie serieus neemt en de
uitdagingen waar de democratische rechtsstaat voor staat het hoofd kan bieden, moet
immers toenemen. Daarom zijn er nieuwe pedagogische arrangementen nodig om actieve
participatie van jongeren in de school als democratie, een structurele plaats te geven.
Leerlingen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen, initiatief te nemen en samen te
werken (De Winter, p. 98). Democratische ervaring opdoen op school is gunstig voor hun
individuele ontwikkeling én noodzakelijk om een democratische leefwijze in de toekomst te
behouden (De Winter, p.82).

2.1.3 Burgerschapsvisie Biesta
Deze paragraaf beschrijft de kritiek van Biesta (2007) op de uitgangspunten en de praktijk
van het huidige burgerschapsonderwijs. Vervolgens wordt zijn definitie van democratie en
zijn visie op burgerschap en burgerschapsvorming geschetst.
Net als De Winter bekritiseert Biesta de al te grote nadruk op individualistisch burgerschap in
het onderwijs. Daarnaast is het burgerschapsonderwijs in zijn ogen te instrumentalistisch. Er
wordt vooral nagedacht over de effectieve uitvoering van burgerschapsvorming, maar niet
over de onderliggende vraag wat goed burgerschap is. Het (impliciete) idee dat opgeld doet
in de huidige burgerschapsopvoeding is dat de individuele leerling –vanuit een status als
burger in wording- door het aanleren van de juiste kennis, vaardigheden en attitudes ‘als
vanzelf’ een goed democratisch burger zal worden en blijven (Biesta, 2007, p.17). Een
democratische samenleving ontstaat als ‘de optelsom’ van alle, op deze wijze democratisch
gevormde, individuele burgers.
Deze opvattingen zijn, volgens Biesta, niet alleen ‘politiek naïef en pedagogische gezien
overoptimistisch (Biesta, p. 16)’, maar ook gebaseerd op het onjuiste idee dat democratie en
burgerschap statische concepten zijn. Echter, een democratie kan in zijn ogen slechts
bestaan als lerende democratie die voortdurend vraagt om aanpassing, bijstelling, reflectie
en legitimatie (Biesta, 2007). Vertaald naar de indeling van Leenders en Veugelers kun je
met wat goede wil stellen dat Biesta daarmee aanpassingsgericht burgerschap ‘verwerpt’.
Kenmerkend voor dit burgerschapstype is immers het statische karakter er van: een goed
burger internaliseert kenbare, vaststaande, voor alle leden van de gemeenschap relevante
(al dan niet democratische) waarden. Een lerende democratie kan echter slechts bestaan bij
de gratie van kritisch-democratische burgers die deze (na reflectie) aanpassen, bijstellen en
(tijdelijk en steeds opnieuw) legitimeren.
Biesta is uit op het vervangen van de statische opvatting van democratie voor de benadering
van ‘democratie in termen van handelen-in-pluraliteit (Biesta: 23)’. Dit concept van
democratie vraagt om enige toelichting.
Biesta baseert zijn opvatting van democratie (en democratische burgerschap) op de ideeën
van de filosofie Hanna Arendt (Biesta, 22-27). Zij bijschrijft de ‘toestand van de mens’ als
‘vita activa’. Niet het gegeven dat hij denkt en reflecteert, maar wat hij doet, bepaalt wat de
mens is. Arbeiden, werken en handelen zijn de drie ‘modaliteiten’ van de ‘vita activa’ (p. 26).
Het meest wezenlijke van de mens ligt besloten in het handelen. De mens is niet uniek
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omdat hij zichzelf in leven houdt (arbeiden) en de fysieke wereld beïnvloedt (werken), maar
omdat hij ‘een ‘initium’, een begin en een beginner is (p.27).’ De mens is uniek, omdat het
initiatief kan nemen om iets nieuws te beginnen (handelen).
Handelen en daarmee uitdrukking geven aan onze identiteit, is pas werkelijk handelen, in
relatie tot anderen. Hoe anderen op onze initiatieven reageren, is onvoorspelbaar. Maar,
omdat we anderen ook wezenlijk moeten erkennen als ‘initium’ (als beginner van ‘iets
nieuws’), mogen we hun reacties niet onderdrukken of controleren (Biesta: 23). Ons
handelen moet het handelen van anderen mogelijk maken. Alleen onder deze voorwaarde
van pluraliteit is handelen niet slechts het voorrecht van enkelen, maar van iedereen.
Op grond van dit idee van Arendt over ‘het wezenlijke van de mens’, definieert Biesta nu
democratie op als volgt: ‘de situatie waarin iedereen in principe de mogelijkheid heeft om zijn
of haar initiatieven in de wereld te brengen, waarin iedereen in principe kan handelen
(Biesta, p. 23). Handelen is democratisch als het anderen de mogelijkheid biedt tot handelen
en als het handelen de voorwaarden tot handelen van anderen in standhoudt.11 Een situatie
is democratisch als niet slechts een paar mensen, maar iedereen de mogelijkheid heeft tot
het nemen van initiatieven (dus tot handelen). Handelen kan alleen in relatie tot de ander.
Hoewel het niet is te voorspellen hoe anderen op onze initiatieven reageren, moeten we hun
reactie niet proberen te controleren of onderdrukken (Biesta, p. 23).
Een democratie kan slechts bestaan als een ‘lerende democratie’. De gehele samenleving is,
in Biesta’s gewenste wereld, een ‘burgerschool’ waar burgerschapsleren altijd en overal
plaatsvindt. Het instituut school is slechts één van de plaatsen (en in dit opzicht zeker niet de
beste plek) waar jongeren leren om burger te zijn. Zij doen al volop mee in de maatschappij
en hebben ervaring met democratische en niet-democratische manieren van omgang en
besluitvorming (Biesta, p. 27). Burgerschapsonderwijs moet jongeren daarom niet
degraderen tot de status van ‘nog-geen-burger’, maar uitgaan van ‘burgerschap-alspraktijk.’12 Leren en burgerschap zijn met elkaar verweven, maar leren gaat niet aan
burgerschap vooraf (Biesta, p. 17). Positieve en negatieve (leer)ervaringen bepalen mede
hoe leerlingen betekenis geven aan wat zij leren op school. Als er met dat gegeven geen
rekening wordt gehouden, zal burgerschapsvorming op school weinig effectief zijn.
Het is niet moeilijk in te zien waarom Biesta’s idee van burgerschapsleren botst met de
praktijk op school. Scholen benadrukken (ook bij burgerschapsvorming) vooral de
socialisatiefunctie (Biesta, 2007). Leerlingen worden gesocialiseerd in een bestaande orde.
De nadruk ligt daarbij op ‘conservatieve socialisatieprocessen’ (Biesta, p. 25). Zij dienen te
worden ingevoegd in de status quo en moeten de bestaande waarden en normen
internaliseren. Dit is strijdig met Biesta’s benadering van democratie-als-handelen-inpluraliteit. Dat impliceert immers dat men zich niet richt op het behouden van het oude, maar
‘op het scheppen van mogelijkheden om het nieuwe in de wereld te laten komen (Biesta:, p.
25).’ Deze democratie-opvatting ligt ten grondslag aan wat hij ‘de eigen logica van
burgerschapsleren’ noemt.
De ‘eigen logica van burgerschapsleren’ botst eveneens met de kwalificatiefunctie van het
onderwijs (Biesta, p. 15). Scholen benadrukken als onderwijsdoel vooral het verwerven van
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Deze situatie noemt Biesta, in navolging van Hanna Arendt: ‘handelen-in-pluraliteit.’
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Dit idee inclusieve idee van ‘burgerschap-in-praktijk’ is volgens Biesta pedagogisch gezien beter dan
‘burgerschap-als-uitkomst’, omdat het jongeren niet degradeert tot de status van nog geen burger zijn. Het
drukt bovendien uit dat leren niet voorafgaat aan burgerschap, maar dat leren en democratisch burgerschap
met elkaar verbonden zijn.
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bepaalde kwalificaties door de individuele leerlingen. Dat geldt ook voor
burgerschapsvorming. Maar, burgerschap is volgens Biesta nu juist niet de uitkomst van een
‘schools’ leerproces gericht op de individuele leerling die zich een welomschreven set van
kennis, vaardigheden en houdingen eigen maakt. Daarmee lijkt Biesta het individualistische
burgerschapstype van Leenders en Veugelers te verwerpen.
Naast de bovenstaande redenen die effectief burgerschapsleren op scholen belemmeren,
werkt ook de context van de school niet mee. De schoolcontext biedt leerlingen weinig ruimte
tot ‘handelen in Arendtiaanse zin (Besta, p.27)’, dus tot het ‘in de wereld brengen van
zichzelf’. Daarmee wordt niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor effectief
burgerschapsleren, namelijk een situatie met een grote mate van democratie. Democratie in
de zin van de mogelijkheid dat iedereen (dus ook de leerlingen) kunnen handelen en wel op
een wijze die het handelen van anderen mogelijk maakt (gericht is op het behouden van
‘pluraliteit’).
Succesvol burgerschapsleren hangt naast de context13 af van de relaties tussen handelende
personen. In het (vaak als positief ervaren) contact met het schoolpersoneel, ontstaat voor
leerlingen vaak wel handelingsruimte (Biesta, p. 27). Volgens Biesta is goed
burgerschapsonderwijs belangrijk, maar niet genoeg: ‘De beste oplossing voor problemen
met de democratie ligt niet in meer onderwijs, maar in meer democratie, in een versterking
van de democratische kwaliteit van de samenleving (Biesta, p. 27).’

2.1.4 Conclusie: visies op burgerschap
In deze paragraaf zijn drie ideaaltypische visies op burgerschap onderscheiden:
aanpassingsgericht, individualistisch en kritisch-democratisch burgerschap.
Aanpassingsgericht burgerschap benadrukt het belang van de gemeenschap en het
internaliseren van haar waarden door het individu. Individualistisch burgerschap start bij het
individu met zijn rechten en persoonlijke vrijheid. Kritisch-democratisch burgerschap is op te
vatten als een synthese van aanpassingsgericht en individualistisch burgerschap: individuele
ontwikkeling en autonomie gaan samen met sociale betrokkenheid en sociale ontwikkeling.
Iedere visie heeft andere consequenties voor de invulling van burgerschapsvorming op
school.
Hoewel zij verschillende accenten leggen, vallen de opvattingen Biesta en De winter over
democratie, (democratisch) opvoeding en burgerschapsonderwijs binnen de kritischdemocratische burgerschapscategorie. Volgens de Winter (2005) moeten scholen
burgerschapsonderwijs ambitieuzer en constructiever vormgeven. Hij pleit er voor om het
samenlevingsbelang opnieuw tot opvoedingsdoel te verheffen. Dit is geen pleidooi voor
aanpassingsgericht burgerschap, maar juist een oproep aan burgers om samen
verantwoordelijkheid te nemen voor de (pedagogische) civiele gemeenschap. Actief
democratisch burgerschap is noodzakelijk om het individualisme te doorbreken zodat onze
democratische manier van leven in de toekomst blijft behouden. De Winter acht het
noodzakelijk dat scholen een pedagogisch democratisch offensief inzetten waarin actieve
participatie van jongeren centraal staat.
In de ogen van Biesta (2007) is burgerschapsvorming op school noodzakelijk, maar
om verschillende redenen problematisch. Hij vindt dat scholen te sterk uitgaan van de
kwalificatie- en socialisatiefunctie. Burgerschapsvorming, in Biesta’s woorden
‘burgerschapsleren’, heeft een eigen logica die noch de kwalificatiefunctie (want te sterk
gericht op individualistisch burgerschap), noch de socialisatiefunctie (want te sterk gericht op
aanpassingsgericht burgerschap), benadrukt. Hij zet zich af tegen een te statische opvatting
van de begrippen burgerschap en democratie en stelt er ‘lerend democratisch burgerschap’
13

Hoe democratischer de context, des te effectiever het burgerschapsleren is. Democratisch in de zin van de
mogelijkheid tot handelen en kunnen ‘handelen-in-pluraliteit’.
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tegenover. De school kan één van de vele plaatsen zijn waar burgerschapsleren plaatsvindt.
Effectief burgerschapsleren kan alleen onder de voorwaarde van democratie als handelenin-pluraliteit: een situatie waarin iedereen het initiatief kan nemen tot handelen. Biesta’s
invulling van burgerschapsleren sluit aanpassingsgericht burgerschap uit: niet het
reproduceren van zogenaamd vaststaande gemeenschappelijke waarden, maar ‘het nieuwe
scheppen’, is van belang.

2.2

De UNESCO-school

De frustratie dat bij het vak Unesco-studies een ‘enge’ invulling wordt gegeven aan
samenwerken, was het startpunt van dit onderzoek. Dat je op en UNESCO-school, en dan
vooral bij het vak UNESCO-studies, meer mag verwachten van samenwerken, blijkt duidelijk
in deze paragraaf, waarin preciezer wordt uitgelegd wat een UNESCO-school is en wat dat
inhoudt voor het MWC.

2.2.1 De UNESCO-school
Alle scholen hebben vanzelfsprekend een pedagogische, cognitieve en maatschappelijke
functie (Hoogeveen en Winkels, 2004, p.19). Deze drie functies zijn terug te zien in de drie
taken van scholen die het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
onderscheidt (SLO, 2009). De primaire taak is weinig verrassend: ‘het realiseren van
onderwijs (kwalificeren en socialiseren)’. De secundaire taak is, vrij vertaald, dat scholen
alles moeten doen wat nodig is om het primaire proces mogelijk te maken. Tot slot de
tertiaire schooltaak: ‘het leveren van een bijdrage aan sociaal gedrag en politieke moraal (…)
De school is daarmee in essentie een burgerschapsvormend instituut (SLO, 2009).’ Kortom,
scholen voeden jongeren op, brengen hen kennis en vaardigheden bij en bereiden hen voor
op arbeidsmarkt en samenleving. Al deze functies en taken hebben UNESCO-scholen dus
ook.
Wat maakt een UNESCO-school dan anders dan andere scholen? Het SLO heeft in
opdracht van de Nationale UNESCO'14 Commissie een kwaliteitskader geschreven voor
UNESCO-scholen waarin een aantal kenmerken zijn te vinden. Vanzelfsprekend
onderschrijft een UNESCO-school de missie van UNESCO. Kernachtig luidt deze missie:
‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace
must be constructed (SLO, 2011).’ UNESCO-scholen dragen op eigen wijze bij aan vrede en
stabiliteit door leerlingen bekend te maken met het UNESCO-gedachtengoed. Iedere
UNESCO-school doet dat door te streven naar: ‘Het bevorderen van internationale
verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit (…).’ In de schoolvisie van iedere
UNESCO-school moeten deze missie en de kernwaarden van UNESCO tot uiting komen:
‘Kernwaarden in de schoolvisie zijn vreedzaam samenleven en democratisch burgerschap
(SLO, 2011).
De UNESCO-school onderscheidt zich van andere scholen door uit te gaan van de vier
‘pijlers van Delors’ voor onderwijs in de 21ste eeuw. UNESCO ziet vier deze vormen van
leren als pijlers voor het onderwijs (SLO, 2011): learning to know, learning to do, learning to
be en learning to live together (zie het kader hieronder). De vier pijlers worden toegepast op
een viertal centrale thema’s die leerlingen een ‘perspectief op de wereld bieden, waar we
met elkaar verantwoordelijk zijn voor de toekomst en voor respect en begrip voor elkaar.15‘
14

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen, cultuur, communicatie en
informatie
15

Unesco visie op internationalisering / Nationale UNESCO commissie, verkregen via
http://www.unescoscholen.nl/unesco/2015/05/28/unesco-scholen-dragen-bij-aan-onderwijs2032/
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Deze thema’s zijn: vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzame
ontwikkeling (SLO, 2011).
De vier pijlers van onderwijs (uit: kwaliteitskader Unesco-schoolprofiel, SLO 2011)
 Leren weten: leerlingen leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende
UNESCO-thema's een rol spelen, lokaal en internationaal.
 Leren doen: leerlingen stimuleren zich in te zetten voor de wereld om hen heen door
hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met
het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek, en deelname aan
discussie en debat.
 Leren samenleven: het schoolklimaat verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect
voor verschillen en eenheid in diversiteit propageren.
 Leren zijn: ruimte voor eigen ontplooiing van leerlingen bieden en hen begeleiden bij
het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven aan hun
verantwoordelijkheid als (wereld)burger.

2.2.2 Het Maaswaal College als UNESCO-school
Wat is de betekenis van het UNESCO-profiel voor het MWC? Om dat na te gaan is
een aantal beleidsstukken en Pr-materiaal uitgeplozen16. Daarnaast was mevrouw Jacinta
Laan, afdelingsleider bovenbouw VWO, bereidt om de praktijk van het MWC als UNESCOschool toe te lichten. Het MWC profileert zich naar buitenwereld toe ook daadwerkelijk als
UNESCO-school, dat blijkt uit de onderstaande passage uit de schoolgids 2015-2016.
Waar de school voor staat
Het Maaswaal College streeft ernaar leerlingen te ontwikkelen tot positieve, kritische,
zelfbewuste, sociale en zelfstandige volwassenen. Binnen het onderwijs leren we de
leerlingen zoveel mogelijk zelf te doen. We kiezen voor een brede ontwikkeling van al
onze leerlingen, zodat zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot actieve, zelfverantwoordelijke,
communicatieve en sociaalvaardige volwassenen. Burgers die, in een snel veranderende
samenleving, in staat zijn tot samenwerken, reflecteren en vooral het sturen van de eigen
ontwikkeling.
UNESCO-school
Om dit te bereiken brengen docenten binnen het onderwijs een balans aan tussen de vier
pijlers van UNESCO. Dit betekent dat we in het onderwijs aandacht besteden aan het
verwerven van kennis (learning to know) en het aanleren en uitoefenen van vaardigheden
(learning to do), waarmee leerlingen in staat zijn te functioneren in de 21ste-eeuwse
samenleving. Maar ook bereiden we leerlingen voor op het samenleven en samenwerken
met anderen (learning to live together) en zorgen we ervoor dat leerlingen zich ontwikkelen
tot de persoon die ze willen zijn (learning to be). In het onderwijs, zowel in binnen- als
buitenschoolse activiteiten, krijgen de thema’s van UNESCO vorm. Deze vier thema’s zijn
‘Vrede en mensenrechten’, ‘Intercultureel leren’, ‘Wereldburgerschap’ en ‘Duurzaamheid’.
In de schoolgids wordt het belang van de vier UNESCO-pijlers voor het MWC benoemd en
kort toegelicht. Op de website belooft het MWC de vier pijlers te verankeren in het onderwijs.
In het voorwoord van het schoolplan 2014-2018 schrijft de rector van het MWC: ‘Het
voorliggende schoolplan beschrijft hoe wij als UNESCO-school de four pillars of education
van UNESCO (…) verbinden met de maatschappelijke- en onderwijsontwikkelingen en onze
16

Er is geput uit: algemene informatie van maaswaalcollege.nl, ‘De schoolgids 2014-2105’, ‘Het
Locatiebeleidsplan van de Veenseweg 2013-2017’, een verslag van een heisessie van het locatiemanagement
en vooral ‘Het Schoolplan 2014-2018’.
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kernwaarden (Schoolplan, p. 5).’ In datzelfde schoolplan staat ook de wens om de vier pijlers
‘in te bedden in het dagelijks handelen van medewerkers naar leerlingen, van management
naar medewerkers en van school naar samenleving (Schoolplan, p. 8).’
Docenten krijgen de opdracht om een balans tussen de vier pijlers aan te brengen. Deze
gebalanceerde inbedding van de UNESCO-pijlers in de dagelijkse (onderwijs)praktijk draagt
volgens het MWC bij aan het vormen van capabele volwassenen. Dat zijn burgers die goed
kunnen samenwerken, in staat zijn te reflecteren en vooral hun eigen ontwikkeling kunnen
sturen (schoolgids 2015-2016, p. 5). Maar, wat houden deze pijlers op het MWC nu precies
in? Hoe worden deze uitgewerkt in de verschillende beleidstukken van het MWC?

2.2.3 De vier pijlers van UNESCO-onderwijs op het MWC
De pijler ‘learning to know’ wordt opgevat als ‘kennis verwerven’ en ‘het zich eigen maken
van kennis (Schoolplan, 2014-2018)’. Het doel van kennisverwerking is opgeschreven in het
schoolplan: ‘Ook willen we hen de kennis en vaardigheden bijbrengen die goed functioneren
in het vervolgonderwijs en in hun verdere leven mogelijk maakt (p. 5).’ Dat doel wordt in het
interne communicatieblad (De Veensewegberichten) als volgt geformuleerd: ‘Als UNESCOschool vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich kennis eigen maken om optimaal te
kunnen functioneren in de 21ste-eeuwse samenleving17.’ Deze 21ste eeuwse
informatiesamenleving is complex, hoog technologisch en sterk geglobaliseerd en wordt
enigszins apocalyptisch voorgesteld als een samenleving waarin ‘wereldwijde conflicten en
vormen van extreem gedrag aan de orde zijn, de uitputting van het ecosysteem de mens tot
bezinning en tot het maken van keuzes dwingt (schoolplan 14-18, p. 7).’ Welke specifieke
kennis leerlingen nodig hebben om deze 21ste eeuwse uitdagingen het hoofd te bieden, wordt
niet concreet beschreven.
‘Learning to do’ wordt in het schoolplan omschreven als het aanleren en uitoefenen van
vaardigheden. Bij deze pijler gaat het ook om kennis leren toepassen die leerlingen in staat
stelt in de 21ste eeuw te functioneren. Dat blijkt ook uit het volgende beleidsvoornemen van
het MWC: “We richten ons (…) de komende vier jaar voornamelijk op het realiseren van
differentiatie en maatwerk en op het integreren van ICT in ons onderwijs (…) om zo iedere
leerling op de manier die het beste bij zijn of haar leerstijl past voor te bereiden op een plek
in de 21ste-eeuwse samenleving (schoolplan 2014-2018).” Daarvoor zijn 21ste eeuwse
vaardigheden onontbeerlijk.
Jacinta Laan, afdelingsleider VWO-bovenbouw, zegt hierover: “(…) ik ga niet roepen
zoals Sander Dekker, ze moeten allemaal leren programmeren. Dat is kul.” Voor haar
betekent ‘learning to do’ vooral dat leerlingen moeten leren omgaan met veranderingen zich
steeds sneller opvolgen: ‘Mensen moeten leren op welke manier ze met verandering
omgaan.’ Dat vraagt van leerlingen dat ‘zij een bepaalde soepelheid van geest opbrengen
die ervoor zorgt dat voor welke veranderingen zij ook komen te staan – en die kan niemand
voorspellen – dat ze dat ook gaat lukken.’ Leerlingen moeten daarom goed leren
samenwerken en communiceren en zich ontwikkelen tot ‘positieve, kritische, sociale,
zelfstandige volwassenen (Schoolplan 14-18: 7)‘
De begrippen samenwerken en samenleven worden specifiek verbonden met de pijler
‘learning to live together’. De nadruk op deze pijler blijkt essentieel voor het MWC (als
UNESCO-school). Uit de beleidstukken blijkt dat samenwerken niet alleen gezien wordt als
belangrijke vaardigheid, maar ook als een belangrijke waarde. Het MWC benadrukt het
belang van goed samenleven en samenwerken en wil deze waarden ook uitdragen: ’Onze
schoolcultuur kenmerkt zich door: betrokkenheid bij elkaar, bij de school als gemeenschap,
bij de omgeving, samenwerking tussen leerlingen en medewerkers (…) het Maaswaal
17
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College besteedt veel aandacht aan gerichtheid op en samenwerking met anderen
(schoolplan 2014-2018, p. 8).’ Volgens Jacinta Laan is samenwerken essentieel voor een
UNESCO-school: ‘Die vaardigheid, dat zit echt in waarom Unesco er is. Ooit hebben mensen
bedacht dat als we maar genoeg van elkaar weten en genoeg met elkaar samenwerken dat
de behoefte om ruzie te maken, dan wel oorlog te voeren, minder is. De vaardigheid
samenwerken –en die is niet voor iedereen even makkelijk gegeven- zorgt er voor dat je
meer begrip voor andere gaat hebben. Hoewel zij spreekt van samenwerken als vaardigheid,
blijkt uit haar antwoord ook dat zij samenwerken ‘verbreedt’ tot een waarde (begrip voor
elkaar, minder behoefte tot strijd).
Learning to be betekent op het MWC vooral dat leerlingen zich kunnen ontplooien tot
volledige mensen, tot wie zij kunnen en willen zijn (schoolplan: 7). Centraal daarbij staat
vooral het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en talenten. Bij de deze
pijler is het, volgens Jacinta Laan, vooral belangrijk dat leerlingen ‘ontdekken waar ze goed
in zijn en daarop kunnen reflecteren (…) hun eigen sterke kanten goed moeten leren kennen
en die ook in kunnen zetten.’

2.2.4 Resumerend: het MWC als UNESCO-school
Kort samengevat behelzen (op het MWC) de onderwijspijlers het volgende: kennis (learning
to know), vaardigheden (learning to do), samenwerken (learning to live together) en
persoonlijke ontwikkeling (learning to be). Opvallend is dat vooral de pijler ‘learning to live
together’ wordt geassocieerd met burgerschapsvorming. Bij de overige pijlers zijn ‘elementen
van burgerschap’ minder nadrukkelijk te vinden. De uitwerking van de onderwijspijlers in de
beleidsstukken van het MWC wijkt daarmee wat af van die van het SLO. Bij het SLO zijn bij
alle onderwijspijlers aspecten van burgerschapsvorming (of democratische vaardigheden)
nadrukkelijker terug te zien. Zo spreekt het SLO bij ‘leren te zijn’ naast het belang van eigen
ontplooiing van leerlingen ook over hun de verantwoordelijkheid als (wereld) burger. Hoewel
het MWC op papier burgerschapsvorming nadrukkelijk verbindt met de pijler ‘learning to live
together’, ziet Jacinta Laan dat anders. Gevraagd naar de pijlers die zij zou verbinden met
burgerschapsvorming, antwoordt zij: ‘Het zijn er twee hè, nou het zijn ze in feite allemaal,
want je moet dingen weten. Je moet samen kunnen werken. Je moet to know, to life
together, die…je hebt ze eigenlijk allemaal nodig. Maar de pijler learning to life together vind
ik voor burgerschap heel belangrijk omdat je dingen samen doet. (…) Samenwerken, samen
leren, samen leven.’
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om eenduidig op te schrijven wat de UNESCO-pijlers voor het
MWC concreet inhouden. Laat staan dat er in beleidsstukken echt helder wordt beschreven
hoe in de dagelijkse onderwijspraktijk op het MWC de vier pijlers vorm krijgen. Hoe en of de
docent de pijlers (gebalanceerd) in zijn handelen en onderwijs integreert, is moeilijk waar te
nemen. Toch kun je niet concluderen dat het Maaswaal College slechts op papier een
UNESCO-school is. Het UNESCO-predicaat is ook volgens Jacinta Laan, absoluut geen
schone schijn. De school geeft op geheel eigen wijze invulling aan de visie en de
kernwaarden van UNESCO: ‘door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door
eigen projecten en materialen te ontwikkelen.’ Niet alleen streeft men op termijn naar een
heuse UNESCO-leerlijn, maar ook nu al zijn er in ‘iedere jaarlaag typische Unesco-thema’s
en Unesco-activiteiten, die ook als zodanig herkenbaar zijn voor de leerlingen (…) over nonprofit, milieu, met vrede en veiligheid, mensenrechten.’ Onderwijs op het MWC heeft volgens
Jacinta Laan dus ‘niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vorm’, zoveel mogelijk met UNESCO
te maken: ‘Die focus –en het feit dat die focus op allerlei manieren terugkomt - is wat mij
betreft UNESCO-school.’
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2.3

Burgerschapstypen en het Maaswaal College als UNESCO-school

Of jongeren nu op een UNESCO-school zitten of niet, feit is dat zij in een democratische
samenleving als de onze moeten worden opgevoed tot democratische burgers. Scholen
hebben een rol in de democratische vorming van jongeren. De overheid vindt dat ook en
verplicht scholen burgerschapsvorming op te nemen in het curriculum. Maar, daarmee ben je
er nog niet:
'Burgerschap is weliswaar in 2005 een kerndoel geworden, maar over de vraag hoe je
kinderen van jongs af aan de kennis, houding en vaardigheden kunt bijbrengen die ze nodig
hebben om als democratisch burger aan de samenleving te kunnen meedoen, bestaat nog
geen consensus (De Winter, 2012, p. 104).
Scholen hebben dus een maatschappelijke opdracht om jongeren te vormen tot
democratische burgers. Vanzelfsprekend heeft een democratische samenleving daar baat
bij, maar dit gezegd hebbende blijven er nog vele opvattingen van burgerschap mogelijk
(Handboek vakdidactiek maatschappijleer, p. 85). Het is prima dat scholen, vanuit
verschillende politieke, ideologische en religieuze opvattingen, burgerschap verschillend
invullen. Want, wat is (goed) burgerschap? Wat is een goed burger? Wat is (de gewenste)
burgerschapsvorming?
Het is de opdracht van ‘UNESCO zelf’ aan de UNESCO-scholen om in de schoolvisie
vreedzaam samenleven en democratisch burgerschap als kernwaarden op te nemen (SLO,
2011). Uit voorgaande paragraven bleek dat het MWC zowel de kernwaarden als de
onderwijspijlers van UNESCO, stevig wil verankeren in haar onderwijspraktijk. Het MWC
hecht als UNESCO-school en als school die haar maatschappelijke opdracht benadrukt
(weerspiegelt in haar motto: ‘Samen maken wij school!’), veel belang aan
burgerschapsvorming. Hoewel de school geen heldere en expliciete burgerschapsvisie heeft
geformuleerd, rekent zij bijdragen aan gemeenschapsdoelen zeker tot haar taak: ‘Werken
aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en
democratisch burgerschap (Schoolplan, 2014-2018).’ De school wil leerlingen niet slechts
kennis en vaardigheden (learning to know and to do) leren. Zij wil leerlingen ook tot burgers
vormen die zichzelf (blijven) ontplooien en prettig samenwerken met anderen (learning to be
and to live together).
In dit hoofdstuk kwamen verschillende denkers over burgerschap en burgerschapsvorming
aan het woord. Daarnaast is beschreven wat een UNESCO-school inhoudt en hoe het MWC
het UNESCO-school profiel vormgeeft. Het uiteindelijke doel van deze exercitie is een
antwoord vinden op deze vraag:
Welk type burgerschap en burgerschapsvorming is passend op het Maaswaal College als
UNESCO-school?
Er zijn drie smaken burgerschap waaruit gekozen kan worden: aanpassingsgericht,
individualistisch of kritisch-democratisch burgerschap. Scholen hebben geen bordje op de
deur met de woorden: ‘In dit gebouw vindt aanpassingsgericht burgerschapsvorming plaats!’
Het MWC heeft echter wel een bordje opgehangen met daarop de woorden: ‘het MWC is een
UNESCO-school’. De invulling die het MWC aan het UNESCO-profiel geeft, heeft betekenis
voor de manier waarop burgerschapsonderwijs er vorm krijgt. In deze concluderende
paragraaf wordt eerst ieder type burgerschap kort samengevat om vervolgens na te gaan of
kenmerken daarvan herkenbaar zijn op het MWC. Tot slot wordt de vraag beantwoord welk
type burgerschapsvorming het best passend is op het MWC.
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2.3.1 Individualistisch burgerschap (liberaal burgerschap) op het Maaswaal College
Het calculerende individu met zijn rechten, opinies, keuzes, zelfontplooiing enz., staat
centraal in het individualistische burgerschapstype. Burgerschap wordt gedefinieerd in
termen van individuele rechten en persoonlijke autonomie. Het individu ervaart zijn
burgerschap onder de voorwaarde dat hij in vrijheid zijn (sociaal en cultureel) nut kan
maximaliseren. Liberaal burgerschapsvorming in het onderwijs benadrukt de
kwalificatiefunctie gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden (het verwerven van
kwalificaties) door de individuele leerling. Kortom, de focus ligt op de ontplooiing van de
individuele leerling. De docent zorgt voor een optimale leeromgeving, stemt zijn onderwijs af
op de individuele leerling en begeleidt / ondersteunt zijn persoonlijke leerroute.
Uitgangspunten van individualistisch burgerschap zijn ook op het MWC te herkennen. De
school benadrukt in verschillende documenten het belang van zelfstandig en
zelfverantwoordelijk leren, zodat de individuele leerling later (in een snel veranderende
samenleving) in staat is zijn eigen ontwikkeling te sturen. Deze benadering is ook terug te
zien in de manier waarop de school de onderwijspijlers ‘learning to know’ en ‘learning to’ do
interpreteert. Bij deze pijlers staan kennis opdoen en vaardigheden aanleren ten bate van de
individuele leerling centraal.
Individualistisch burgerschap is ook terug te zien in de presentatie van de
onderwijspijler ‘learning to be’. De interpretatie van deze pijler wordt geassocieerd met
uniciteit, autonomie, zelfontplooiing, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Soms klinkt er een
wat ‘levensbeschouwelijke zingevende’ invulling door. Ieder uniek individu heeft recht op
ruimte om zichzelf ‘te zijn’ en om zichzelf ‘te leren zijn’. Vaker nog gaat het om concretere
zaken: persoonlijke prestaties, individuele talenten en zelfbeschikking. Deze ambiguïteit
klinkt ook door in de woorden van Jacinta Laan. Voor haar staat ‘learning to be’ voor: ‘leren
het beste te maken van (…) wie je bent (…) dat je in staat bent om je eigen keuzes te
maken’. Ambigu of niet, een individualistische visie is herkenbaar in de invulling van deze
pijler, namelijk: het onderwijs afstemmen op wat de individuele leerling nodig heeft om
zichzelf te realiseren.

2.3.2. Aanpassingsgericht burgerschap (communitaristisch burgerschap) op het MWC
Dit type burgerschap ziet de burger als lid van een historisch gegroeide en homogene
waardengemeenschap. Dat kan één centrale gemeenschap zijn (zoals ‘de republiek’), maar
ook een specifieke waardengemeenschap. De burger ontleent zijn bestaansrecht en identiteit
aan deze gemeenschap die hem in ruil daarvoor geborgenheid en steun biedt. Een
aanpassingsgerichte burger stelt zich loyaal op aan de gemeenschap en zal de
gemeenschapswaarden nauwelijks ter discussie stellen. Omdat zijn persoonlijke rechten en
autonomie ondergeschikt zijn aan het ‘gemeenschapsgoede’, zal deze blijven voortbestaan.
Aanpassingsgerichte burgerschapsvorming op school benadrukt de socialisatiefunctie
van het onderwijs. Waardenoverdracht staat centraal. Jongeren dienen de collectief
gedragen gemeenschapswaarden vrijwel kritiekloos te internaliseren. De docent benadrukt in
zijn onderwijs de waarden die cruciaal en waardevol zijn als toekomstige leden van de
gemeenschap, als burgers in spé. Dit type burgerschap gaat er van uit dat democratie en
burgerschap eenduidig te definiëren, dus statische begrippen, zijn. De leerling leert de juiste
(vaststaande) kennis, vaardigheden, attitudes en waarden aan en wordt daardoor ‘als
vanzelf’ een aangepast (dus goed) burger van de betrekkelijk homogene gemeenschap.
Op het MWC staan de pijlers ‘learning to know’ en ‘learning to do’ garant voor het verwerven
van kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben in het vervolgonderwijs en hun
verdere leven. Naast deze kwalificatietaak, heeft het MWC ook een socialiserende taak.
Leerlingen zullen in de samenleving gedeelde waarden en normen moeten internaliseren.
Onderwijs aan jongeren is per definitie gericht op een zekere aanpassing aan en inpassing in
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de bestaande (maatschappelijke) orde. Daarbij zijn (het aanleren van) ‘cultureel specifieke’
kennis en vaardigheden essentieel. Het MWC stelt nadrukkelijk leerlingen sociaal en
maatschappelijk zodanig te willen vormen dat zij respectvol met elkaar en hun omgeving
omgaan. Het MWC wil leerlingen maatschappelijke verantwoordelijkheid en belangrijke
gedeelde (maatschappelijke) waarden en normen bijbrengen. De school hecht veel waarde
aan gerichtheid op elkaar en samenwerking met anderen. Daarbij benadrukt het MWC het
belang van de onderwijspijler ‘learning to live together’ (burgerschapsvorming).
Voor Jacinta Laan betekent burgerschapsvorming naast ‘leren bijdragen aan de
samenleving’ ook ‘leren aanpassen: ’‘Dat [burgerschap – NP] is wat mij betreft heel erg ruim
hoor, het gaat van je bedondert andere mensen niet, tot als je stemrecht hebt dan maak je
daar gebruik van zonder dat het verplicht is…(…) Ja, en je houdt er rekening met dat als je in
een woonwijk woont dat je niet midden door de week ’s nachts tot 1 uur de muziek hard zet.
(…) Ik denk dat wij hier wat betreft de basale waarden en normen wel een aardig eind zitten
hoor.”
Aanpassingsgericht burgerschap gaat uit van de samenleving als homogene gemeenschap
of stelt slechts één bepaalde cultuurgemeenschap centraal. De huidige samenleving is
echter in vele opzichten pluriform. Dit feit wordt door het MWC als UNESCO-school erkent
door intercultureel leren als één van de vier UNESCO-thema’s centraal te stellen. Op een
UNESCO-school is de pijler ‘learning to live together’ (samenwerken) juist vanuit het oogpunt
van diversiteit relevant18. Jacinta Laan stelt dat het op het MWC als UNESCO-school
belangrijk is om samen te werken en van elkaars verschillen te leren, zodat wereldvrede
geen abstract ideaal blijft. Het MWC erkent het bestaan en het belang van verschillende
opvattingen, culturen en waardensystemen.

2.3.3 Kritisch-democratisch burgerschap (neo-republikeins burgerschap) op het MWC
Dit burgerschapstype is de synthese van de twee voorgaande: noch de dwingende
gemeenschapswaarden, noch de ultiem calculerende burger staat centraal. Kritischdemocratische burgers combineren kritisch denken en persoonlijke vrijheid met sociale
betrokkenheid. Democratisch burgerschap is gericht op een gezamenlijk bijdragen aan en
(verder) emanciperen van de samenleving.
Een warm pleitbezorger van dit type burgerschap (zonder die letterlijk zo te benoemen) is
Micha de Winter. Scholen en opvoeders moeten in zijn ogen het samenlevingsbelang weer
tot opvoedingsdoel verheffen. De ideale uitkomst van deze opvoeding is een democratisch
actief participerend burger die het welzijn van anderen en de gehele samenleving wil
bevorderen, maar daarbij zijn eigen welzijn niet uit het oog verliest.
Voor kritisch-democratische burgerschapsonderwijs is een participatief schoolklimaat met
democratische verhoudingen noodzakelijk. Dat maakt het voor leerlingen mogelijk om in
gezamenlijke kritische dialoog hun eigen waarden te ontwikkelen en om te oefenen in
‘sociale betrokkenheid’. De docent begeleidt de leerlingen in hun morele ontwikkeling,
zonder hen daarbij op een dwingende manier bepaalde (al dan niet democratische)
vaardigheden, waarden en voorschriften in te stampen.
De beschrijving van het SLO van alle vier de UNESCO-onderwijspijlers, ademt de geest van
kritisch-democratisch burgerschap. Het MWC benadrukt bij ‘learning to know en to do’ echter
vooral de kennis en vaardigheden die de individuele leerling nodig heeft in het
vervolgonderwijs en in de complexe hoogtechnologische moderne samenleving. Dat vraagt
om maatwerk (al dan niet m.b.v. efficiënt ICT-gebruik) en dus om differentiatie in leerstijl en
niveau. Toch zijn er ook kritisch-democratisch burgerschapsidealen te herkennen in de
18

Het SLO (2011) omschrijft deze pijler als volgt: ‘leren samenleven: het schoolklimaat verbeteren en
teamgeest, solidariteit en respect voor verschillen en eenheid in diversiteit propageren.’
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omschrijving van beide pijlers. Het MWC wil namelijk dat kennis en vaardigheden ook
bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot kritische, sociale en positieve mensen.
Mensen dus die goed communiceren, prettig samenwerken en gezamenlijk de samenleving
kunnen vormgeven.
Kenmerken van kritisch-democratisch burgerschap zijn op het MWC vooral te vinden bij de
pijlers ‘learning to life together’ en (in mindere mate) bij ‘learning to be’.
Burgerschapsvorming wordt expliciet gerelateerd aan de pijler learning to life together.
Democratisch burgerschap is één van de kernwaarden van UNESCO en wordt door het
MWC nadrukkelijk als opvoedingsdoel erkend. In beleidsdocumenten en in het interview met
Jacinta Laan keren verschillende punten die vooral samenhangen met de pijler ‘learning to
life together’ (en kritisch-democratisch burgerschap reflecteren) steeds terug:







Leerlingen worden gevormd tot constructief-kritische burgers.
Leerlingen leveren later, als maatschappelijk betrokken mensen, een waardevolle
bijdrage aan de samenleving.
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid en waarde.
De school wordt beschouwd als gemeenschap waarin leerlingen onderling en met het
onderwijspersoneel samenwerken.
Leerlingen houden rekening met anderen en hebben oog voor elkaar.
Leerlingen gaan respectvol met anderen en hun omgeving om.

Het kritisch-democratisch burgerschapstype komt op het MWC sterk tot uiting in de wens om
leerlingen op te leiden tot constructief-kritische, flexibele en creatieve burgers die goed
kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren, gericht zijn op de ander en een
waardevolle bijdrage aan de samenleving willen leveren.

2.4.

Conclusie: het burgerschapsideaal op het MWC als UNESCO-school

Het gaat er in dit hoofdstuk uiteindelijk niet om wat de politiek of een individuele docent
onder burgerschapsvorming verstaat. Het gaat niet om de vraag of consensus over de goede
burger of de ultieme burgerschapsvorming moet of kan bestaan. Het gaat om een specifieke
invulling van burgerschap die het beste past bij het MWC als UNESCO-school. Een visie op
burgerschap dus die aansluit bij het UNESCO-gedachtengoed en de belangrijkste
(UNESCO) waarden die het MWC zegt uit te dragen.
Uit de beschrijving van het MWC als UNESCO-school in het vorige hoofdstuk rijst al een
bepaald beeld op van de gewenste burgerschapsvorming op het MWC. Dat samenwerken,
zowel als vaardigheid en als waarde, een belangrijk aspect daarvan is, moge inmiddels
duidelijk zijn. Ideale burgers zijn volgens het MWC burgers die (constructief) kritisch denken
en persoonlijke vrijheid combineren met sociale betrokkenheid: kritisch-democratische
burgers dus. Het kritisch-democratische burgerschapstype en dito burgerschapsonderwijs
past dus het beste bij het MWC als UNESCO-school.
De burgerschapstypen van Leenders en Veugelers (2004) zijn ideaaltypen die in hun zuivere
vorm slechts in theorie bestaan. Dat kritisch-democratisch burgerschap het ideaal is,
betekent niet dat liberaal en aanpassingsgericht burgerschap volstrekt afwezig zijn op het
MWC. Het docententeam op het MWC is geen éénheidsworst. Verschillende docenten zullen
(on)bewust in meer of mindere mate verschillende burgerschapstypen voorstaan,
benadrukken en uitdragen. Verschillende beleidsteksten bevatten individualistische en
aanpassingsgerichte passages. Uiteraard wil ook het MWC dat iedere leerling het beste uit
zichzelf haalt, zichzelf kan ontplooien en zichzelf kan zijn. Maar, individuele kwaliteiten en
doelen worden vaak in één adem genoemd (en verbonden) met de pijler ‘learning to live
together’. Niet de individuele ontwikkeling lijkt het ultieme doel van het MWC als UNESCO28 | P a g i n a

school, maar de brede ontwikkeling van leerlingen die op een waardevolle manier aan de
samenleving bijdragen.
Een te grote nadruk op individualistisch burgerschapsonderwijs maakt onderwijs gebaseerd
op UNESCO-waarden (en UNESCO-pijlers) onmogelijk. ‘Zuiver’ liberaal
burgerschapsonderwijs sluit het type waardenonderwijs dat een UNESCO-school voorstaat
uit. Hoe kunnen leerlingen democratische vaardigheden en waarden, die het MWC belangrijk
acht (zoals samenwerken en gericht zijn op elkaar), aanleren als het individu (en zijn
individuele leertraject) de maat der dingen is? Individualistische burgerschapvorming sluit
samenwerken als vaardigheid niet per definitie uit, maar zal ook niet bereiken dat leerlingen
samenwerken als essentiële democratische waarde leren waarderen.
Ook het MWC zal jongeren moeten aanpassen aan en inpassen in de bestaande
(maatschappelijke) orde. Maar, het aanleren van ‘cultureel specifieke’ kennis en
vaardigheden en het overdragen van waarden en normen, hoeft niet op
aanpassingsgerichte wijze. Aanpassingsgericht burgerschap past door een te sterke nadruk
op socialisatie en dwingende cultuuroverdracht slecht bij het MWC als UNESCO-school. Op
die manier ontwikkelen leerlingen niet de soepelheid van geest die nodig is om met de
continue veranderingen (zo kenmerkend voor de 21ste eeuw) om te gaan. Goed
samenwerkende, communicatief sterke en kritische volwassen ontstaan niet door
indoctrinatie. Burgerschapsvorming moet daarom niet uitgaan van in wezen conservatieve
socialisatieprocessen. Deze sluiten kritische reflectie op belangrijk geachte waarden (en
daardoor ook verandering) uit. Leerlingen krijgen zo weinig kans zich te ontwikkelen tot
kritische burgers die samen hun leven en toekomst vormgeven. Bovendien past
aanpassingsgericht burgerschap niet bij de UNESCO-gedachte ‘learning to life together’.
Een UNESCO-school gaat juist uit van ‘eenheid in diversiteit’, respect voor verschillen en
leren van elkaar.
Burgerschapsopvoeding op het MWC als UNESCO-school moet leerlingen opvoeden tot
(constructief) kritisch-democratische, flexibele en creatieve burgers die goed kunnen
samenwerken, prettig samenleven en goed kunnen communiceren. Deze zeer ambitieuze
doelen vragen om een zeer ambitieuze invulling van kritisch-democratische
burgerschapsvorming waarin participatie zowel doel als middel is. Hoe zouden leerlingen
anders gevormd kunnen worden tot actieve kritisch-democratische burgers die daadwerkelijk
willen bijdragen aan de samenleving? Door participatie in de school als democratische
gemeenschap als ideaal te zien, worden leerlingen gemotiveerd om hun ruimte (die er
volgens afdelingsleider Laan al is) daadwerkelijk te claimen en de school (verder) te
democratiseren. Zij ontdekken wat burgerschap (op school) betekent en ervaren de (al dan
niet) democratische verhoudingen op school.
Het burgerschapsideaal waar het MWC als UNESCO-school van uit moet gaan, wordt
daarmee: participatief kritisch-democratisch burgerschap.
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Hoofdstuk 3

UNESCO-studies

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd wat een UNESCO-school is en beargumenteerd dat
participatief kritisch democratisch burgerschap het beste past op een UNESCO-school. Dit
onderzoek richt zich op samenwerken bij het vak UNESCO-studies op het MWC. Omdat
geen andere school in Nederland dit vak kent, is de hoofdvraag van hoofdstuk 3: Wat is
UNESCO-studies?
Op deze vraag is een kort antwoord mogelijk. UNESCO-studies zag in september 2011, als
samenvoeging van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing, het levenslicht.
Binnen dit vak is er aandacht voor de vier UNESCO-thema’s en wordt er gewerkt vanuit de
vier UNESCO onderwijspijlers. Dit hoofdstuk voorziet in een diepgaander antwoord op de
vraag naar de aard van UNESCO-studies.
In § 3.1. staan de intenties bij aanvang van UNESCO-studies centraal. Waarom is dit vak in
het leven geroepen? Welke idealen en ideeën hadden de grondleggers? Wat dreef hen om
iets nieuws te beginnen? Een aantal docenten die aan de basis van dit vak stonden, komen
aan het woord. Zij beantwoordden per mail een aantal vragen over het vak. Daarnaast is
gebruik gemaakt van het ‘startdocument’ van UNESCO-studies19. De uitkomst van de
zoektocht naar de concrete doelen van UNESCO-studies, staat in § 3.2. Daarbij komt de
positie van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing binnen UNESCO-studies aan
bod.
Het beschrijven van de huidige lespraktijk is misschien de beste manier om erachter te
komen wat UNESCO-studies is. Hoe ziet het concrete programma eruit? Wat voor
(leerling)materiaal wordt gebruikt? Wat doen leerlingen nu precies bij UNESCO-studies? Dit
is het onderwerp van § 3.3. Tot slot wordt in § 3.4 het antwoord gegeven op de vraag: Wat is
UNESCO-studies voor schoolvak?

3.1

De intentie van UNESCO-studies

Welke intenties hadden de bedenkers van UNESCO-studies? Bij de totstandkoming van het
vak speelde uiteraard mee dat het MWC in 2011 een UNESCO-school werd. De docenten
wilden door het integreren van maatschappijleer en levensbeschouwing twee algemene
doelen bereiken. Ten eerste: minder overlap tussen beiden vakken. Geconstateerd werd dat
leerlingen bij deze twee vakken vaak op vergelijkbare wijze min of meer dezelfde leerstof
kregen aangeboden: ‘(..) dat geldt bijvoorbeeld voor onderdelen die samenhangen met
ethiek en visies op de samenleving (startdocument UNESCO-studies, 2011).’ De twee
waardenvormende vakken liggen, aldus het visiestuk, sterk in elkaars verlengde:
‘Samenvoegen en samenwerken als docenten kan leiden tot het versterken van wat we nu al
los van elkaar aanbieden.’
Ten tweede wilden de docenten elkaars expertise beter benutten. De wens was om vanuit
verschillende disciplines bij te dragen aan UNESCO-studies, zodat er echt een inhoudelijk
sterk nieuw vak met geheel nieuwe inhoud ontstond (startdocument UNESCO-studies.
2011). UNESCO-studies moest nadrukkelijk meer zijn dan een samenvoeging van twee
vakken. Jacinta Laan, afdelingsleider 4vwo, zegt hierover: ‘UNESCO-studies (…) gaat net
19

Het ‘Voorstel tot invoering van een nieuw vak: UNESCO-studies’, is geschreven door docent UNESCO-studies
van het eerste uur: Wilbert Ebskamp.
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even iets verder – als combinatie van levensbeschouwing en maatschappijleer. De
specifieke invalshoek vanuit UNESCO, geeft iets meer dan de vakken apart. De som is
duidelijk 1 + 1 = 3.’ Gevraagd om een reactie hierop, stelt Wilbert Ebskamp (oud-docent
UNESCO-studies): “Ik ben het met de uitspraak eens. Je kunt maatschappelijke
vraagstukken niet aanvliegen zonder levensbeschouwelijke, filosofische en ethische
aspecten er bij te betrekken. De combinatie van beide vakken geeft daartoe meer
mogelijkheden.”
De grondleggers van UNESCO-studies onthullen in het leerlingmateriaal kort en bondig de
intentie van het vak. Zo staat in de inleiding van module 1: ‘Grenzen aan de rechtsstaat’:
‘De rechtsstaat20 kan je vanuit verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke
kanten bekijken. Mede daarom ontstond er in 2010 het plan om gemeenschappelijke en
completerende thema’s van de vakken maatschappijleer en levensbeschouwing samen te
brengen in een nieuw vak: UNESCO-studies. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de
leerlingen uit te dagen om vanuit verschillende invalshoeken dit thema te bestuderen. Het
startpunt ligt in de eigen omgeving: Wijchen en omstreken.’
In dezelfde inleiding wordt uitgelegd wat UNESCO-studies is. Allereerst verwijzen de auteurs
naar de centrale UNESCO-thema’s en naar het motto van UNESCO21: ‘Deze ene zin uit het
handvest van UNESCO geeft de essentie weer van waar de organisatie voor staat. (…) Via
internationale samenwerking op haar werkterreinen, wil UNESCO een betere wederzijdse
verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen tot stand brengen en zo de
vrede in de wereld bevorderen. Daarna refereren zij aan het UNESCO-profiel van het MWC
en de betekenis daarvan: ‘UNESCO streeft door middel van onderwijs naar een vreedzame
wereld, waarin acceptatie van elkaars ideeën, tradities, waarden en normen.’ Concreter
worden de auteurs bij het beantwoorden van de vraag wat UNESCO-studies is, waarbij zij
ingaan op de werkwijze (en doelen) van het vak (zie onderstaand kader). In dit antwoord zijn
zowel elementen van levensbeschouwing (geloofs- en levensovertuigingen) als
maatschappijleer (de ‘invalshoeken’) te herkennen.
Wat is UNESCO-studies?
Bij het vak UNESCO-studies bestudeer je verschillende invalshoeken van een bepaald
thema. Hiermee hopen we dat je een eigen visie ontwikkelt en andere visies eveneens
accepteert. Dit doen we door middel van diverse (ethische) vraagstukken waarover je moet
nadenken. Je leeft je in en je verdiept jezelf in keuzes die anderen hebben gemaakt.
Bij het vak UNESCO-studies worden geregeld enkele basisvragen gesteld, namelijk:
 Wat is het probleem?
 Welke belangen spelen een rol bij dit probleem?
 Welke normen en waarden zijn van belang bij dit probleem?
 Wat is de rol van de overheid en van de burger?
 Wat vind jij zelf van het probleem?
Binnen UNESCO-studies bestuderen we het probleem voornamelijk vanuit:
 Politieke visies
 Geloofs- en levensovertuigingen
20

In de twee volgende modules wordt het woord rechtsstaat respectievelijk vervangen door: ‘de
staatsinrichting van Nederland’ en ‘de media’.
21

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed."
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Sociaaleconomische posities

Door middel van eigen waarneming, de eigen beoordeling van vraagstukken, het
gezamenlijk discussiëren over problematieken en terugkijken op het leerproces, hoopt het
Maaswaal College een bijdrage te leveren aan je eigen beeldvorming over de maatschappij
waarin je leeft.
Uit: Inleiding Module 1 UNESCO-studies (Grenzen aan de rechtsstaat?)

Een schooljaar op het MWC is verdeeld in vier perioden. De intentie is dat bij UNESCOstudies in iedere periode (tenminste) één van de vier centrale UNESCO-school thema’s
nadrukkelijk terugkomt: (wereld)burgerschap, intercultureel leren, duurzaamheid en vrede en
mensenrechten. In drie van de vier modules / katernen wordt in de inleiding expliciet
verwezen naar één van de UNESCO-thema’s die aan de orde zijn.

3.2

De doelen van UNESCO-studies

UNESCO-studies is, zo blijkt onder meer uit het ‘startdocument UNESCO-studies’, een
samenvoeging van de levensbeschouwing en maatschappijleer. Volgens het startdocument
houdt het vak levensbeschouwing ‘zich bezig met zaken als ethiek, religie, visie op de
samenleving en de eigen rol van de mens daarin.’ Maatschappijleer legt, zo gaat het stuk
verder, andere accenten en ‘is meer gericht op terreinen als politieke ideologie en
besluitvorming, maatschappelijke processen en media.’ De vraag is of de beschrijving van
beide vakken adequaat is. Maatschappijleer houdt zich immers ook bezig met politieke en
maatschappelijke ethiek en ethische vraagstukken (Olgers, 2010, p. 68). Misschien wordt
bedoeld dat levensbeschouwing zich meer dan maatschappijleer richt op ethische
opvattingen van het individu. Bij maatschappijleer is het meso- en macroniveau wezenlijker
(Olgers, p. 68). Of de beschrijving van beide vakken in het startdocument adequaat is of niet,
zowel maatschappijleer als levensbeschouwing zijn voorbeelden van waardenvormend
onderwijs. De gedachte dat beiden vakken elkaar kunnen aanvullen en versterken in een
nieuw vak als UNESCO-studies, is dus een logische.
De intentie is dat einddoelen van maatschappijleer en levensbeschouwing in UNESCOstudies terugkeren: ‘De schrijvers van deze en volgende katernen zullen de einddoelen van
beide vakken zoveel mogelijk waarborgen binnen dit nieuwe vak (inleiding module 1).’ Welke
einddoelen zijn geschrapt of gehandhaafd en op welke wijze deze einddoelen worden
bereikt, staat nergens concreet op papier. Feit is dat doelen en inhouden van deze vakken
(zouden) moeten overéénkomen met die van UNESCO-studies. Vandaar dat nu globaal
wordt ingegaan op (de hoofddoelen van) maatschappijleer en levensbeschouwing.

3.2.1. Doelen van maatschappijleer
Leerlingen die maatschappijleer volgen, maken kennis met de basisbegrippen en
benaderingen van de sociale wetenschappen (Olgers, 2010). Naast deze maatschappijleer
specifieke cognitieve basis, biedt maatschappijleer de leerlingen een groot aantal ‘typische
denk-, redeneer- en onderzoeksvaardigheden. ‘(Olgers, p. 26).
Een ander belangrijk component van maatschappijleer is burgerschapsvorming. De overheid
heeft besloten dat burgerschapseducatie een hoofddoel moet zijn van maatschappijleer
(Olgers, p. 25). Burgerschapsvorming bij maatschappijleer behelst meer dan de benodigde
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kennis opdoen om als burger te kunnen functioneren in een democratische rechtsstaat. Het
is idealiter ook systematische waarde-educatie. De doelen van maatschappijleer zijn, kort en
krachtig, terug te voeren op drie elementen (Olgers, p. 28):
1.
2.
3.

politieke en maatschappelijke geletterdheid
politieke en maatschappelijk oordeelsvermogen
vermogen tot politieke en maatschappelijke participatie

De doelen politieke en maatschappelijk oordeelsvermogen en (het vermogen tot) politieke en
maatschappelijke participatie, weerspiegelen het karakter van maatschappijleer als
waardenonderwijs en burgerschapsvorming. In het Didactisch handboek Maatschappijleer
wordt benadrukt dat: ‘Het is uiteindelijk aan de leerling zelf om te bepalen of en op welke
wijze hij wil participeren in politieke en maatschappelijke verbanden (p. 26).’ Het vermogen
tot participatie is dus niet hetzelfde als participatie als onderwijsdoel op zich22.

3.2.2 Doelen van levensbeschouwing
Om de doelen van levensbeschouwing te achterhalen, is ten rade gegaan bij Martin Luiten
(huidig docent UNESCO-studies en LBS) en Marijke Schilleman (docent LBS en voormalig
docent UN-studies). Zingeving en bewustwording zijn voor beiden de kernbegrippen van
levensbeschouwing. Luiten: ‘Alle mensen stellen levensvragen. De vragen waar je
uiteindelijk bij uitkomt en die iedereen op een eigen manier beantwoordt. Het gaat om de
antwoorden die mensen geven.’ Voor Luiten gaat het niet zozeer om het vinden van
definitieve antwoorden, maar ‘om het omgaan met levensvragen waarop meerdere
antwoorden zijn te geven.’ Het vermogen van leerlingen om levensbeschouwelijke vragen te
stellen en te beantwoorden, is in zijn ogen dan ook belangrijk doel. Schilleman belicht
daarnaast ook de maatschappelijke kant, want levensbeschouwing is ‘een vak dat je kennis
laat maken met verschillende religies en culturen, manieren van denken en geloven. Zo kun
je deelnemen aan de multiculturele samenleving.’ Nadenken over jezelf en jouw eigen
overtuigingen (altijd in relatie tot anderen) zijn voor hen allebei belangrijke aspecten van het
vak. ‘Levensbeschouwing is een dialoogvak’, aldus Martin Luiten: ‘het gaat er uiteindelijk om
dat je met andere in gesprek gaat, zodat je meer van de ander begrijpt en hiermee ook
jezelf.’ Andere belangrijke doelen van levensbeschouwing zijn volgens hem:



Kritisch autonoom denken. Onderwerpen van meerdere kanten bekijken met als doel om
persoonlijk te groeien en meer begrip te ontwikkelen voor andere mensen en culturen.
Symbolisch en mythisch denken: bewustwording hoe ‘hogere thema’s’ tot uitdrukking
worden gebracht in de ons omringende, zichtbare, wereld.

3.2.3 Doelen UNESCO-studies
Het is nu duidelijk dat einddoelen van maatschappijleer en levensbeschouwing belangrijke
pijlers zijn onder het vak UNESCO-studies. Maar, UNESCO-studies moet als eigenstandig
vak, meer zijn dan een optelsom van twee bestaande vakken. Wilbert Ebskamp (één van de
initiators van het vak) benadrukt in een mail een aantal doelen voor het vak UNESCO-

22

De Winter (en Dewey) zou oordelen dat het vermogen tot participatie als onderwijsdoel niet verstrekkend
genoeg is. Burgerschapsvorming en participatie zijn bij De Winter synoniemen. Participatief kritischdemocratisch burgerschapsvorming, zoals geformuleerd in het vorige hoofdstuk, veronderstelt dat participatie
door leerlingen uitdrukkelijk wel een onderwijsdoel op zich is.
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studies. UNESCO-studies is als ‘synthese van vakken die zich richten op maatschappelijke
en levensbeschouwelijke ontwikkeling, een vak:







dat leerlingen laat nadenken over de wereld om hen heen;
waarin leerlingen meer doen dan alleen maar kennis verwerven en toepassen;
waarin leerlingen ook nadenken over hun eigen positie in de samenleving en
tegenover maatschappelijke en levensvragen;
waardoor leerlingen leren samenwerken, onderzoeken en vragen stellen;
waarin zij ervaring opdoen met verschillende werkvormen;
waarin leerlingen wordt gevraagd zichzelf te tonen.

In het startdocument / visiestuk voor UNESCO-studies staat een aantal didactische en
pedagogische doelen van het nieuwe vak. In onderstaand kader zijn de doelen uit het
startdocument letterlijk overgenomen.
Didactisch:




Streven naar actieve/activerende didactiek
Het nieuwe vak wordt geen ‘leerboekvak’. Weliswaar streven we naar een gedegen
inhoud op niveau en zal leerlingen de nodige kennis worden aangeboden, maar we
willen ook veel bereiken in het versterken van allerlei vaardigheden bij leerlingen.
Daarbij valt te denken aan: onderzoek, presentatie, debat.
Vaardigheden leerlingen bij samenwerken, plannen en onderzoeken vergroten
De gekozen werkvormen moeten ertoe leiden dat vaardigheden op het gebied van
onderzoek, samenwerking en planning bij leerlingen worden versterkt. Hierbij
aansluitend op ontwikkelingen binnen project- en profieltijd.

Pedagogisch:






Bijdrage leveren aan maatschappelijke bewustwording bij leerlingen
Binnen beide vakken wordt er al naar gestreefd leerlingen meer bewust te maken
van hun (toekomstige)rol in onze complexe, pluriforme samenleving. Een bundeling
daarvan zal dit versterken.
Bijdrage leveren aan ontwikkeling wereldburgerschap
Binnen het nieuwe vak zal veel aandacht worden besteed aan mondiale
ontwikkelingen (zie ook werkwijze/opbouw verderop). Verdiepen in ander landen en
culturen, over grenzen kijken, inzicht verwerven in de wisselwerking tussen mondiale
ontwikkelingen en de eigen directe omgeving zijn daarbij onderdelen.
Werken aan vergroten initiatief en zelfstandigheid bij leerlingen
Vergroten van initiatief en zelfstandigheid hangt nauw samen met gekozen
werkvormen. Leerlingen zelf laten plannen en uitvoeren, vergroten van het
bewustzijn van de eigen rol in processen, werken aan zelfreflectie.
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Bij ieder vak zijn cognitieve doelen belangrijk. Hierop vormt UNESCO-studies geen
uitzondering. Cognitieve doelen van maatschappijleer, zoals politieke en maatschappelijke
geletterdheid, zijn terug te zien in bovenstaande didactische doelen en in het programma
UNESCO-studies. Onder het mom van ‘learning to know’, vergaren leerlingen kennis over
het strafrecht, de werking van het politieke systeem, de rechtsstaat enz. Maar, de wens is
om geen ‘leerboekvak’ te zijn: de pijler ‘learning to do’ blijkt, gezien de nadruk op actieve
didactiek en vaardigheden (samenwerken, plannen, onderzoeken), minstens zo belangrijk.
Andere typen onderwijsdoelen die bij UNESCO-studies worden nagestreefd zijn affectieve
en sociale doelen. Deze doelen vallen op een UNESCO-school samen met ‘learning to do’
en ‘Learning to be’, maar vooral met ‘learning to live together’ (burgerschapsvorming).
Sociale onderwijsdoelen zijn op te vatten als burgerschapsdoelen en zijn gericht op: kennis,
vaardigheden, houdingen, ervaringen en gedrag (SLO, 2009, p. 25). Sociale doelen hebben
ook betrekking op ‘het kunnen samenwerken en samenleven (Hoogeveen en Winkels, 2004,
p. 21 )’. Gedragingen die voortvloeien uit sociale doelen zijn: ‘kunnen samenwerken, kunnen
luisteren, leiding kunnen geven, behulpzaamheid tonen, kunnen discussiëren (p. 21).’
Allemaal vaardigheden en waarden die op het MWC als UNESCO-school, zo blijkt uit
hoofdstuk 2, hoog in het vaandel staan. Het vermogen tot politieke en maatschappelijke
participatie door leerlingen (één van de hoofddoelen van maatschappijleer) is ook een
voorbeeld van een sociaal onderwijsdoel. In de bovenstaande didactische en pedagogische
doelen van UNESCO-studies zijn dergelijke affectieve en sociale doelen terug te zien.

3.3

De praktijk van UNESCO-studies

Uit de voorgaande paragraaf werd een aantal doelen van UNESCO-studies beschreven.
Daaruit blijkt wat UNESCO-studie, althans in theorie, behelst. De intentie is dat UNESCO
‘echt’ een nieuw vak is, maar dan wel een vak dat schatplichtig is aan maatschappijleer en
levensbeschouwing. Deze paragraaf gaat in op de werkwijze en de lespraktijk (in het
schooljaar 2013-2014) bij UNESCO-studies23. Hoe is het vak in het schooljaar 2013-2014
opgebouwd? Is UNESCO-studies in de praktijk inderdaad een ‘eigenstandig vak’ met een
unieke inhoud en werkwijze?
Leerlingen in 4 Vwo hebben drie lesuren UNESCO-studies per week. Er wordt gewerkt met
vier readers met theorie, lesopdrachten en praktische opdrachten. In periode 1 en 2 maken
de leerlingen een groot aantal praktische opdrachten en een schoolexamen (in de
periodeafsluiting). In periode 3 en 4 staan er alleen praktische opdrachten op het
programma. Leerlingen maken de praktische opdrachten soms individueel, regelmatig in
duo’s, maar vaker nog in viertallen.
In het schema’s op de volgende pagina’s staat per periode wat er bij UNESCO-studies wordt
gedaan. Het betreft de onderdelen waar leerlingen een cijfer voor krijgen. In de modules
staat ook een aantal lesopdrachten (verwerkingsopdrachten t.b.v. de SE-stof) waaruit de
docent kan kiezen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten. Onder ieder schema staat een
korte toelichting.

23

Beschreven wordt het schooljaar 2013-2014, het schooljaar voorafgaand aan dit onderzoek.
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Periode 1 / thema: Grenzen aan de rechtsstaat
Onderdeel

Beschrijving

PO: Sweety

Documentaire-opdracht over de moord op Maja Bradaric. Deelopdrachten:
 Vragen maken (individueel) bij twee personen uit de documentaire. Tijdens
de les documentaire kijken. Eén hoofdrol en één bijrol volgen.
 Beschrijven aanloop en verloop moord (gezamenlijk).
 Conclusie (gezamenlijk). Zijn er naast de veroordeelden nog meer
schuldigen? Was de moord te voorkomen geweest? Enz.

Groepsopdracht: vier
leerlingen

PO: Vluchtelingen
Groepsopdracht: vier
leerlingen

PO: Runaway Jury
Opdracht in duo’s
PO: moordzaak
Groepsopdracht: vier
leerlingen

SE: Rechtsstaat

Praktische opdracht over vluchtelingenproblematiek Balkan – heden. Bestaande uit
de volgende deelopdrachten:
 Geschiedenis Balkan van splitsing Romeinse Rijk tot jaren ‘90
 Lot van de Slavische moslims (jaren ’90)
 Kaart maken: etnische ‘lappendeken’.
 UNESCO-verdrag: ‘Cooperation Memorandum’
 Vergelijk jullie antwoorden met andere groep
 Gezamenlijke conclusie: verband Maja Bradaric en Goran M.
Praktische Kijkopdracht film juryrechtsspraak VS. Deelopdrachten:
 Een aantal kijkvragen bij de film.
 Artikel over de stelling: Nederland zou ook een jurysysteem moeten hebben.
PO over een moordzaak (toepassen theorie uit reader). Deelopdrachten:
 Vooronderzoek. Leerlingen beantwoorden een aantal vragen over de
gekozen moordzaak o.a. rondom het strafproces en ‘opvallende zaken’.
 Script of reconstructiefilm. Leerlingen schrijven een script of maken zelf een
reconstructiefilm op basis van hun vooronderzoek.
School Examen over het thema rechtsstaat. Getoetste onderwerpen:
 Ethiek. Wat is ethiek? Indeling ethische theorieën (meta-ethiek, normatieve
ethiek, toegepaste ethiek). Indeling normatieve ethiek (deugdethiek &
Aristoteles; plichtethiek & Kant; gevolgenethiek / utilisme & Bentham).
 Rechtsstaat. Uitgangspunten rechtsstaat. Grondwet (geschiedenis, inhoud,
botsende grondrechten, trias politica enz.)
 Rechtsorde. Indeling van het recht: rechtsgebieden.
 Strafrecht. Rechtshandhaving en rechtsbescherming; opsporing, strafproces;
vonnis; criminaliteitstheorieën; bestrijding; juryrechtsspraak; burgerlijk recht.

Toelichting schema periode 1
De grote hoeveelheid praktische opdrachten en de diversiteit van de deelopdrachten valt op.
Leerlingen tekenen een kaart, regisseren een eigen film, maken kijkvragen bij een film,
schrijven een artikel enz. De reconstructie van een moordzaak en de kijkopdracht Runaway
Jury, zijn –in het geheel- typische maatschappijleeropdrachten. De nadruk ligt op
onderwerpen als strafrecht en het rechtssysteem. Er zijn geen opdrachten die volledig als
‘typisch levensbeschouwing’ zijn te kenschetsen. De levensbeschouwelijke elementen,
veelal in de gedaante van ethische vragen en kwesties, zijn door verschillende PO’s
‘geweven’. Opvallend is dat er in de PO over vluchtelingen een echte (en relatief uitvoerige)
geschiedenisopdracht staat (over de geschiedenis van de Balkan). Deze praktische opdracht
bevat ook één vraag waarin nadrukkelijk wordt verwezen naar ‘UNESCO’.
In de inleidende teksten van alle modules (en van veel PO’s) wordt het verband met de
UNESCO-school en UNESCO steeds goed uitgelegd. Maar, dat betekent niet dat het
materiaal dan automatisch uniek UNESCO-materiaal is. In module 1 is de stof voor het SE
duidelijk gescheiden in maatschappijleer- en levensbeschouwingsstof (ethiek).
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Periode 2 / thema: Feest van de democratie?
Onderdeel

Beschrijving

PO Pim Fortuyn

Praktische opdracht over Fortuyn en zijn standpunten. Deelopdrachten:
 Eigen mening over zes uitspraken Fortuyn uit Volkskrantinterview
 Zes uitspraken beoordelen: discriminatie ja of nee?
 Beschrijf mening Fortuyn op de politiek in Nederland
 Beschrijf mening Fortuyn over de Islam
 (Lagerhuisdebat in de klas)
 Schrijf een artikel over Fortuyn

Opdracht in duo’s

PO politieke partij
Groepsopdracht: vier
leerlingen

SE: parlementaire
democratie

Praktische Opdracht: Parlementaire democratie. Deelopdrachten:
 Politiek in de eigen woonplaats: vooronderzoek
 Een eigen politieke partij: vooronderzoek
 Maak een verkiezingsposter, partijprogramma, partijfilmpje
 Presentatie in de klas: verkiezingen
School Examen over het thema rechtsstaat. Getoetste onderwerpen:
 Parlementaire democratie. Democratie versus dictatuur. Verkiezingen.
Staatsinrichting Nederland (verhouding regering – parlement, rechten
parlement, gang wetsvoorstel enz.).
 Staatsinrichting Verenigde Staten. Federalisme. Machtenscheiding in VS.
Staatsinrichting algemeen.
 Ideologie en politiek. Levensbeschouwing en ideologie. Beginselvast versus
pragmatisch. Verwante ideologieën. Veranderende ideologieën.

Toelichting schema periode 2
In periode 2 is UNESCO-studies overwegend gelijk aan ‘klassiek’ maatschappijleer. Zo is de
praktische opdracht ‘richt je eigen politieke partij op’ een maatschappijleeropdracht pur sang.
Ook de Fortuynopdracht past echt bij maatschappijleer. Levensbeschouwing is enigszins
terug te zien in deze PO. Module 2 (en daarmee de stof voor het SE ) is vooral gericht op
kerndoelen van maatschappijleer. Alleen in het theoretische onderdeel (getiteld ‘ideologie en
politiek’) is er iets van levensbeschouwing terug te zien in de uitleg van de relatie tussen
levensbeschouwing en ideologie.
Periode 3 / thema: Dit was het nieuws….
Onderdeel

Beschrijving

PO EMO-tv

Praktische opdracht over emotie-TV. Deelopdrachten:
 Kijkvragen bij de film: five minutes of heaven
 Onderzoek verschillende soorten emo-tv programma’s m.b.v. vragen:
- Wat is de boodschap van de programmamakers?
- Worden er normen en waarden overschreden tijdens het programma?
- Worden de betrokkenen serieus genomen?
- Moet dit programma om ethische redenen van de buis?

Groepsopdracht: vier
personen

PO Interview
Individuele opdracht
PO identiteit kranten
Groepsopdracht: vier
leerlingen

37 | P a g i n a

Praktische interview-opdracht:
 De leerling maakt een journalistiek product op basis van een interview met
zijn of haar held.
Praktische opdracht over de identiteit van kranten (verzuiling e.d.):
 Leerlingen vergelijken drie landelijke dagbladen en bepalen de identiteit van
de krant op basis van een groot aantal criteria (de vormgeving, opiniepagina,
hoofdredactioneel commentaar enz.)
 Leerlingen beschrijven kort de geschiedenis van de kranten en beredeneren
of de krant wel / geen product van de verzuiling is.

Toelichting schema periode 3
In deze periode staat er geen hardcore theorie (en dus geen schoolexamens), maar wel drie
praktische opdrachten, op het menu. De mening van de leerling staat (vooral in het
onderdeel ‘emo-tv’) centraal. Vinden zij dat er waarden en normen worden overschreden?
Zijn er ethische redenen aan te voeren om een bepaald emo-tv programma al dan niet van
de buis te verwijderen? Deze PO ligt op het snijvlak van levensbeschouwing en
maatschappijleer. De opdracht ‘interview jouw held’ is, afhankelijk van de held die de leerling
verkiest, te zien als een echte UNESCO-opdracht. Zeker als een leerling een vrijwilliger,
wereldverbeteraar en / of gevluchte medemens interviewt. De ervaring leert dat zij het leuk
vinden om een eigen held te interviewen (dat staat dicht bij hun belevingswereld). Overigens
pas deze opdracht ook bij het vak Nederlands. De identiteit-van-kranten opdracht (“Wat is
een krant meneer?”) betreft een karakteristieke maatschappijleeropdracht met –opnieuwwat geschiedeniselementen.
Periode 4 / thema: De ultieme reis.
Onderdeel

Beschrijving

Praktische opdracht:
de ultieme reis

Eén grote praktische opdracht waarin alle UNESCO-thema’s samenkomen. De ‘grote
finale’ van UNESCO-studies. Iedere groep ‘adopteert’ een land en maakt
verschillende deelopdrachten:

Een historische canon. Leerlingen maken een historische canon van hun land.

Mensenrechten. Leerlingen schrijven een artikel over de situatie in hun land.

Duurzaamheid en economie. Leerlingen maken een poster.

Een voorpagina van een krant met typerend nieuws over / uit hun land.

UNESCO-film. Leerlingen maken een film waarin zij (im)materieel erfgoed van
het land in beeld brengen.

Toerisme en werelderfgoed. Leerlingen maken een reisgids en een
toeristische kaart langs UNESCO-werelderfgoed in het land.

Groepsopdracht: vier
leerlingen

Toelichting schema periode 4
Deze veelvormige praktische opdracht met de lumineuze titel: ‘De ultieme reis’, wordt
gepresenteerd als de apotheose van een schooljaar UNESCO-studies. Het is een opdracht
waarin alle UNESCO-thema’s samenkomen: burgerschap, intercultureel leren,
duurzaamheid en vrede en mensenrechten. De gezamenlijke deelopdrachten vormen een
multidisciplinair geheel met aardrijkskundeaspecten (de opdracht over immaterieel en
materiaal erfgoed; de reisgidsopdracht) en geschiedenisaspecten (de historische
canonopdracht). Levensbeschouwing komt alleen aan de orde als leerlingen er voor kiezen
om de religie van hun land bij een opdracht te betrekken.

3.5

Conclusie

UNESCO-studies is een samenvoeging van maatschappijleer en levensbeschouwing
waaraan het ‘UNESCO-ingrediënt’ is toegevoegd. De doelen van het vak zijn vrij summier en
globaal beschreven in het startdocument (Ebskamp, 2011). Enerzijds is dat logisch: de
kerndoelen van LEVO en ML zijn ook (deels) de kerndoelen van UNESCO-studies.
Anderzijds pretendeert UNESCO-studies meer te zijn dan een optelsom van de twee vakken.
UNESCO-studies gaat, dat is althans de intentie, naast een aantal kerndoelen van LEVO en
ML, ook nadrukkelijk uit van de UNESCO-thema’s en de UNESCO-pijlers (zie hoofdstuk 2).
Zoals ieder ander vak, is UNESCO-studies gericht op het bijbrengen van kennis (learning to
know) en het aanleren van vaardigheden (learning to do). Specifieke onderwijsdoelen en ‘the
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body of knowledge’ die belangrijk zijn voor levensbeschouwing en maatschappijleer, zijn dat
in grote mate ook voor UNESCO-studies. De founding fathers van UNESCO-studies wilden
deze doelen ook waarborgen binnen het nieuwe vak.
Eén van de hoofddoelen van maatschappijleer (politieke en maatschappelijke geletterdheid)
komt in de praktijk van UNESCO-studies sterk tot uiting in periode 1 en 2. In de twee
bijbehorende UNESCO-studies modules, zijn twee hoofdstukken van een bestaande
maatschappijleermethode vrijwel integraal overgenomen. Ook bij verscheidene praktische
opdrachten, zo bleek uit § 3.3, liggen de ‘klassieke’ maatschappijleerelementen er dik
bovenop. Deze zijn duidelijk te onderscheiden van de meer levensbeschouwelijke inhoud.
Dezelfde waterscheiding zie je ook in lesopdrachten en schoolexamens. In de slotopdracht
(periode 4) is er het minst sprake van sterk op zichzelf staande LEVO of ML onderdelen. Bij
deze interdisciplinaire opdracht schikt levensbeschouwing in voor aardrijkskunde en
geschiedenis.
Vakken als maatschappijleer en levensbeschouwing zijn te kenmerken als
waardenonderwijs. Bij maatschappijleer is waardenonderwijs (systematische
waardeneducatie) gerelateerd aan burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is daarmee
ook een belangrijk doel van UNESCO-studies. Dat blijkt uit enkele pedagogische doelen
zoals verwoord in het ‘startdocument UNESCO-studies. Het vak draagt bij aan de
maatschappelijke bewustwording van leerlingen en aan hun ontwikkeling tot (wereld)burgers.
De burgerschapsdoelstellingen van UNESCO-studies zijn niet slechts gericht op kennis en
vaardigheden, maar juist ook op houdingen, ervaringen en gedrag. Waardenonderwijs wordt
bij levensbeschouwing vooral benaderd vanuit ‘de persoonlijke ethiek.' Daarbij is de dialoog
belangrijk: in gesprek met elkaar jezelf, maar ook de ander (en zijn / haar waarden) leren
onderkennen en begrijpen.
Wat UNESCO-studies uniek maakt, is de specifieke invulling van waardenonderwijs. Er
wordt (dat is de intentie) uitgegaan van specifieke UNESCO-waarden, de UNESCO-thema’s
en de UNESCO-onderwijspijlers. De nadruk ligt op de pijlers learning to live together
(samenwerken en burgerschapsvorming) en learning to be (levensbeschouwelijke vragen).
De pedagogische en didactische doelen van UNESCO-studies zijn in het startdocument
UNESCO-studies deels als sociale en affectieve onderwijsdoelen geformuleerd. De
vaardigheid samenwerken wordt nadrukkelijk genoemd als een belangrijke vaardigheid voor
UNESCO-studies. Dat samenwerken bij UNESCO-studies op een betekenisvolle wijze wordt
ingevuld, werd in hoofdstuk 1 in twijfel getrokken. De vraag is wanneer leerlingen dan wel
goed samenwerken. Wat houdt goed samenwerken in een onderwijssituatie in? Welke
werkvormen bestaan er die samenwerken beogen? Deze vragen komen aan bod in
hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 4

Samenwerken

Proloog
Dit onderzoek is een zoektocht naar de didactische aanpak die er toe leidt dat leerlingen bij
UNESCO-studies betekenisvoller gaan samenwerken. Samen leren en samenwerken kan op
velerlei manieren. In het onderwijs worden legio samenwerkingswerkvormen toegepast. De
reden om dit onderzoek op te zetten, was het gevoel dat UNESCO-studies niet (volledig) aan
de verwachten voldoet. Dit gevoel werd versterkt door de observatie dat leerlingen niet ‘echt
goed’ samenwerken. Het idee rijpte dat ‘echt goed’ samenwerken samenhangt met
waardenonderwijs en burgerschapsvorming. Uit de speurtocht naar de aard (en de waarden)
van het MWC als UNESCO-school (hoofdstuk 2) en UNESCO-studies (hoofdstuk 3), bleek
dat verband niet ver gezocht. Voor het MWC is samenwerken één van de pijlers, zo niet de
belangrijkste pijler, van haar onderwijs. Van UNESCO-studies zou je dat eveneens mogen
verwachten.
Burgerschapsvorming is bij UNESCO-studies verplichte kost. Het MWC verbindt de pijler
‘learning to life together’ aan burgerschapsvorming en benadrukt in verschillende
beleidsstukken vaak het belang van samenwerken en samenleven. Maar, hoe ‘werkt’ dat in
de praktijk? Welke didactische aanpak leidt er toe dat leerlingen leren samenwerken? Een
didactische aanpak omvat meer dan alleen een didactische werkvorm. In dit onderzoek
wordt echter vooral ingezoomd op samenwerkingswerkvormen en minder op andere
didactische aspecten, zoals het handelen van de docent.
Inleiding
Dit hoofdstuk handelt over de kwestie welke didactische werkvormen er mogelijk zijn om
leerlingen (beter) te laten samenwerken. In §4.1 wordt ‘de matrix leerprocessen (Simons &
Ruijters 2001; Kools, 2012)’ gepresenteerd en toegelicht op grond waarvan zeven, in §4.2.1
beschreven, samenwerkingswerkvormen worden ingedeeld. In §4.2.2 wordt toegewerkt naar
de keuze voor de beste werkvorm. Een werkvorm dus die tot betekenisvolle samenwerking
bij UNESCO-studies leidt. De eerste stap daartoe is om de zeven werkvormen op een
zinvolle en overzichtelijke wijze in te delen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de
genoemde matrix waarin een viertal typen leerprocessen wordt onderscheiden. Aan de hand
van de matrix en een sterkte / zwakte analyse wordt beredeneerd dat er vier van de zeven
werkvormen (alle vier type-4 werkvormen) overblijven die het meest geschikt zijn om ‘echte’
samenwerking te bereiken. In §4.3 worden deze vier werkvormen langs de ‘participatief
kritisch-democratische burgerschapslat’ gelegd. Deze ‘burgerschapslat’ bestaat uit negen
criteria die zijn ontleend aan De Bas (2010). Een finale sterkte / zwakte analyse in §4.4 leidt
tot de keuze voor de beste samenwerkingswerkvorm die wordt uitgevoerd in 4VWO.

4.1

Analysematrix samenwerkingsprocessen

Om de vragen uit de proloog te beantwoorden, moet er gezocht worden naar criteria op
grond waarvan samenwerkingswerkvormen zijn in te delen. Dat is mogelijk met behulp van
‘de matrix van Simons en Ruijters (2001)’. Zij construeren een matrix (zie hieronder) op basis
waarvan zij verschillende leerprocessen kunnen categoriseren op grond van twee criteria.
Deze criteria zijn: ‘individual and collective learning processes and individual and collective
outcomes (p.14).’ Zij onderscheiden vier leerprocessen, waarvan zij er drie opvatten als
verschillende varianten van collectief leren (Simonsen Ruijters, 2001): ‘learning in social
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interaction, individual learning processes with individual outcomes, collective learning
(Simons en Ruijters, 2001, p.14) 24.’

Figuur 1: Matrix leerprocessen (Simons en Ruijters: 2001)
Het is van belang, aldus de auteurs, om de verschillende varianten van collectief leren te
onderscheiden en te verhelderen, zodat men zich daar geen verkeerde voorstelling van
maakt. De auteurs merken op dat mensen die in teamverband werken vaak ten onrechte
denken dat er dan ook per definitie sprake is van ‘collective learning’ (Simons en Ruijters,
2001, p.14). Maar, zo stellen zij, mensen kunnen ook een gezamenlijk leerproces doorgaan
met ‘individuele leeruitkomsten’ tot resultaat (learning in social interaction). Dit voorbeeld
doorgetrokken naar het onderwijs: docenten denken vaak dat leerlingen die in groepjes
samenwerken dus ook ‘collectief leren’. Maar, als zij hun individuele bijdragen samenvoegen
tot een gezamenlijke eindproduct, dan blijft het leerproces individueel. Je kunt dan niet
spreken van collectief leren (ook vaak samenwerkend leren genoemd), maar van ‘bij elkaar
zitten (Ebbens en Ettekoven, 2013, p. 94)’ .
Het artikel van Simons en Ruijters is niet specifiek geschreven met het oog op samenwerken
in het onderwijs. Toch is de vertaalslag naar het onderwijs mogelijk. Dit wordt bijvoorbeeld
gedaan Kools (2012) in haar publicatie: ‘Praktijkonderzoek doe je samen25’. Zij gebruikt de
matrix als ‘analysekader’ voor het indelen van verschillende manieren van samenwerken bij
onderzoek door docenten en studenten. De matrix wordt in het kader van dit onderzoek naar
‘beter samenwerken’ op een vergelijkbare wijze gebruikt. Namelijk als ‘analysekader’ voor
het indelen van verschillende vormen van samenwerken.
Ook Kools construeert een matrix met vier soorten leerprocessen door ‘onderscheid te
maken in een gemeenschappelijk product en een gemeenschappelijk proces (Kools, p. 96).’
Geen gemeenschappelijk
product

Wel gemeenschappelijk
product

Geen gemeenschappelijk proces

Type 1

Type 2

Wel gemeenschappelijk proces

Type 3

Type 4

Figuur 2: Matrix leerprocessen (Kools, 2012, p. 96)
24

Deze leerprocessen worden verderop uitgebreid toegelicht bij het bespreken van de matrix van
Kools.
25

Quinta Kools (2012). Praktijkonderzoek doe je samen! 'Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en
opleiding.' P. 95-110.
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Kools (2012) onderscheidt (afhankelijk van het doel dat men wil bereiken) vier typen
samenwerkingsprocesen. Zij concludeert echter dat het bij type 1 in feite geen sprake is van
samenwerken, maar van ‘individueel leren’. Er wordt immers niet toegewerkt naar een
gemeenschappelijk product en er is geen sprake van een gemeenschappelijk proces. Bij
type 2,3 en 4 is er wel sprake van een leerproces waarbij samenwerken aan de orde is.
Deze drie leerprocessen corresponderen met wat hiervoor beschreven werd als ‘different
variants of collective learning (Simons en Ruijters, 2001, p.14)’.
Type 2 (‘learning in social interactions’) is wat in de omschrijving van het
verlegenheidsvraagstuk (hoofdstuk 1) ‘enge’ samenwerking en ‘geen echte’ samenwerking
wordt genoemd. Leerlingen werken aan een gezamenlijk eindproduct, maar zij doorlopen
een individueel (dus geen gemeenschappelijk) leerproces. Een voorbeeld hiervan is het
samenvoegen van (door leerlingen onafhankelijk van elkaar gemaakte) deelopdrachten tot
één geheel. Bij type 3 is er geen gemeenschappelijk product, maar wel een
gemeenschappelijk proces. Hierbij kun je denken aan leerlingen die in een kleine groep
samen een project evalueren en elkaars bijdragen daarin beoordelen. De uitkomsten
(inzichten) zijn individueel.
Bij Type 4 doorlopen de leerlingen een gemeenschappelijk proces dat resulteert in een
gemeenschappelijk product. Kools noemt type 4 ‘collectief leren’ en verbindt aan dit
leerproces vier aspecten (Kools, p.102). Twee aspecten die te maken hebben met het
proces, te weten: variëteit in perspectieven en gezamenlijke invloed. En twee aspecten
gerelateerd aan het product, namelijk: aandeel in collectieve opbrengst en
gemeenschappelijk belang. Dit vraagt om een korte toelichting.
Leerlingen doorgaan een collectief samenwerkingsproces als zij elkaars meningen en
inzichten bespreken en gebruiken (variëteit in perspectieven). Dat kan alleen als leerlingen
op voet van gelijkheid staan, als iedere leerling zich veilig voelt om zijn stem te laten horen
en als hun inbreng daadwerkelijk meetelt / meeweegt (gezamenlijke invloed). Het resultaat is
werkelijk een gezamenlijk product als de leerlingen ‘samen activiteiten bedenken die hen met
de uitkomst verbinden (aandeel in collectieve opbrengst) (Kools, 2012, p. 102)’. Tot slot kun
je pas spreken van een gezamenlijk product als alle leerlingen het belang van de uitkomsten
inzien en daarbij een gevoel van eigenaarschap ervaren (gezamenlijk belang).

4.2

Beschrijving van zeven werkvormen gericht op samenwerken

Samen leren en samen werken kan op veel verschillende manieren. In het onderwijs worden
dan ook legio didactische werkvormen toegepast die gericht zijn op samenwerken als
leerproces. Hieronder worden kort en krachtig zeven verschillende werkvormen (die gericht
zijn op samenwerking of dat veronderstellen) beschreven: check-in-duo’s, denken-delenuitwisselen, eenvoudige experts, medestander-tegenstander analyse, groepswerk,
actieonderzoek door leerlingen en een discussievorm. Een aantal daarvan zijn ontleend aan
‘Het didactisch werkvormen boek’ (Hoogeveen en Winkels, 2003). Het zijn werkvormen die
zij geschikt achten om sociale doelen te bereiken26. Anderen komen uit ‘Effectief leren –
basisboek’ (Ebbens en Ettekoven, 2013) en uit ‘Participatie in het onderwijs, onderzoek met
en door leerlingen’ (Ponte en Verbeek, 2014).

26

Sociale doelen zijn volgens Hoogeveen en Winkels (2003)) doelen die ‘betrekking hebben op kunnen
samenwerken en samenleven (p.12).’
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1. Check-in-duo’s
De kern van deze werkvorm is dat leerlingen in tweetallen elkaars antwoorden controleren.
Leerlingen voeren eerst individueel een taak uit. Vervolgens vergelijken zij de antwoorden en
verbeteren gezamenlijk fouten (of gaan samen op zoek naar het beste antwoord). Een
vervolgstap kan zijn om de antwoorden voor te leggen aan een ander duo. De docent
bespreekt slechts die vragen waarop de tweetallen geen antwoord konden vinden (of
waarover geen overeenstemming is).
2. Denken-delen-uitwisselen
Ook bij deze werkvorm wordt in duo’s gewerkt. De werkvorm wordt gebruikt om te
controleren of alle leerlingen de uitleg voldoende begrepen hebben, om hun voorkennis te
activeren en/of om de leerlingen toepassingsvragen te stellen. De leerkracht stelt een vraag
(of geeft een opdracht) aan alle leerlingen die daar binnen een bepaalde tijd een antwoord
op formuleren. Vervolgens bespreken de leerlingen in tweetallen de uitkomst. Tot slot zal de
docent leerlingen aanwijzen die hun uitkomsten aan de klas voorleggen. Leren luisteren en
informatie uitwisselen zijn de samenwerkingsvaardigheden die bij deze werkvorm aan bod
komen (Hoogeveen en Swinkels, 2003).
3. Eenvoudige experts
Deze werkvorm wordt toegepast bij meer ingewikkelde opdrachten (dan bijv. de eerste twee
besproken werkvormen) gericht op het verwerken van veel informatie. Het moet gaan om het
verwerken van ‘oude’ leerstof. De kern van deze werkvorm is dat elke leerling binnen zijn /
haar eigen groepje (van 3 of 4 leerlingen) ‘expert’ wordt voor een deel van de opdracht. De
opdracht is zo geformuleerd dat de (twee of drie) deelopdrachten (eventueel met
ondersteunende vragen ter verduidelijking) onafhankelijk van elkaar gemaakt kunnen worden
(Ebbens en Ettekoven, 2001). De docent kan de verdeling van de deelopdrachten aan de
groepjes leerlingen zelf overlaten. Elke leerling (of subgroepje) bestudeert de toegewezen
deelopdracht en wordt daardoor expert. Vervolgens presenteert iedere expert het geleerde
aan de andere groepsleden (in een wat ingewikkeldere variant presenteert de expert de
bevindingen aan een ander groepje). De docent peilt (willekeurig) of alle groepsleden inzicht
hebben in het materiaal als geheel. Hij heeft daarmee terughoudende rol die vooral op het
proces en minder op de inhoud is gericht.
4. Medestander – tegenstander analyse
De werkvorm ‘Medestander – tegenstander analyse’ is een variant van de zogenaamde
‘belangstellingscirkel’ (Hoogeveen en Winkels, 2004). Leerlingen maken een cirkel die uit
een aantal ‘segmenten van belangstelling’ bestaat. Hoe groter de leerling een segment
maakt, des te sterker zijn belangstelling voor dit onderwerp / thema is. De leerling maakt
eerst voor zichzelf een lijst met interesses, prioriteert deze en maakt vervolgens een
belangstellingscirkel. Vervolgens wordt de klas in groepjes van maximaal 5 leerlingen
verdeeld. Leerlingen wisselen binnen hun groep belangstellingen uit en motiveren dat.
Gezamenlijk maakt ieder groepje een nieuwe groepscirkel. Tot slot ontstaat er na klassikale
bespreken van de groepscirkel een belangstellingencirkel van de klas als geheel: ‘Naar
aanleiding daarvan worden afspraken gemaakt voor de bestudering van andere
onderwerpen en worden voorstellen gedaan tot verandering van iets (Hoogeveen en
Swinkels, p. 241).’
Bij de variant ‘Medestander – tegenstander’ gaat het niet om de belangstelling van de
leerlingen, maar om een overzicht van zaken (op school, thuis, op een club) waarover ze
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ontevreden zijn. Zij wisselen in groepjes van maximaal 5 leerlingen hun bevindingen uit.
Vervolgens gaan de groepjes na waar medestanders en tegenstanders zijn te vinden en
welke medestanders het meest geschikt zijn ‘om bepaalde wensen te realiseren.’ Ten slotte
vergelijken en bespreken de groepjes leerlingen hun bevindingen onderling: ‘Daaruit kunnen
bepaalde conclusies voortkomen en voorstellen tot actie (Hoogeveen en Winkels, 2003, p.
241).’
5. Groepswerk
Groepswerk is geen op zichzelf staande werkvorm, maar ‘een verzamelnaam voor
uiteenlopende werkvormen, die niet of nauwelijks onder één noemer zijn te brengen, hoewel
ze wel veel gemeenschappelijks hebben (Hoogeveen en Winkels, p 272).’ Groepswerk is
niet hetzelfde als ‘zomaar wat samenwerken in groepen’ (Hoogeveen en Winkels, 2003).
Echt groepswerk voldoet aan een aantal voorwaarden (waarover later meer). Hoogeveen en
Winkels delen soorten groepswerk op de volgende manier in (p.102):
(I) Een indeling naar gelang het doel van het groepswerk: cognitief, affectief / sociaal of
motorisch. Bij UNESCO-studies zal groepswerk vooral gericht zijn op het bereiken
van affectieve en sociale doelen (dus gericht op de sociale vorming van leerlingen
en samenwerken).
(II) Een indeling naar gelang de taakverdeling (p.274). Zij geven een algemene
beschrijving van drie werkwijzen van groepswerk:
A. Een parallelle werkwijze waarbij verschillende groepjes werken aan dezelfde opdracht.
B. de complementaire werkwijze waarbij verschillende groepjes werken aan verschillende
deeltaken die elkaar aanvullen. Er wordt dus één onderwerp / opdracht wordt in
complementaire deeltaken uitgesplitst.
C. Parallel-complementaire werkwijze waarbij ieder groepje leerlingen start met een eigen
taak die na verloop van tijd wordt doorgegeven. Een ander groepje leerlingen gaat dan
verder waar het vorige groepje is opgehouden.
Het voert in het kader van dit hoofdstuk te ver om de didactische aanpak ‘groepswerk’ met
de drie bovenstaande werkwijze, uitvoeriger te bespreken. Een korte opsomming van de
belangrijkste voorwaarden en kenmerken van ‘groepswerk’ volstaat:27








27

De klas is verdeeld in groepjes leerlingen van beperkte grootte.
Het onderwerp moet ‘ruim zijn’, dus vanuit verschillende perspectieven bekeken
kunnen worden.
De groepstaak is duidelijk omschreven en ingeperkt en is gericht op zelfstandigheid
van leerlingen bij: informatie verzamelen, interpreteren en verwerken (en oplossingen
zoeken).
De activiteit moet duidelijk niet individueel van aard, niet te complex en helder
omschreven zijn.
Leerlingen moeten naast hun individuele inbreng, elkaar kunnen aanvullen.
Samenwerken en medeverantwoordelijkheid dragen / ervaren. Het realiseren en
onderhouden van goede onderlinge relaties, is zeer belangrijk.
Het resultaat moet ‘relevant’ zijn: een ‘product’ waar iets mee gedaan kan worden.
De docent is primair procesbegeleider en organisator.

Overgenomen / gebaseerd op Hoogeveen en Winkels, blz. 272- 281
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6. Actieonderzoek door leerlingen
Deze werkvorm kan worden opgevat als een bepaalde vorm van ‘groepswerk’ ( zoals
hierboven beschreven). Bovenstaande opsomming van de belangrijkste kenmerken en
voorwaarden van groepswerk, zijn daarom ook op deze werkvorm van toepassing.
Actieonderzoek is een complexe werkvorm waarbij kennis, vaardigheden en houdingen
belangrijk zijn.
Actieonderzoek is een specifieke vorm van sociaal (wetenschappelijk) onderzoek waarbij de
onderzoeker (als geëngageerde betrokkene) zelf deel uitmaakt van de (sociale) werkelijkheid
die hij onderzoekt. Bij actieonderzoek door leerlingen zijn het groepjes van leerlingen zelf die
onderzoek doen naar een te verbeteren situatie (op school). Zij problematiseren een situatie
waarvan zij zelf deel uitmaken en doen onderzoek gericht op verandering daarvan (Ponte en
Verbeek, 2014, p. 22). Op hun beurt streven leerling-onderzoekers er naar om de
onderzochte personen (en andere belanghebbenden) te betrekken bij het onderzoek. Uit dit
alles blijkt het participatieve, expliciet waardegebonden en emancipatoire karakter van
actieonderzoek (Ponte en Verbeek, 2014). De onderzoekers en onderzochten zij betrokken
op elkaar, leren van elkaar en richten zich op het verbeteren van een (bij voorkeur hun
eigen) situatie (Boeije en ’t Hart, 2010).
7. Discussievormen
Er zijn heel veel verschillende soorten discussievormen. Met elkaar discussiëren in (kleine)
groepen is belangrijk voor het ontwikkelen van vaardigheden als: overleggen, goed luisteren,
samenwerken (teamwork) en samen besluiten nemen (Hoogeveen en Winkels, 2004).
Voorwaarde voor een goede discussie (en het ontwikkelen van genoemde vaardigheden) is
uiteraard wel dat leerlingen bereid zijn actief mee te doen.
Een belangrijk effect van discussiëren is dat leerlingen de omgeving objectiever
beschouwen, omdat zij hun persoonlijke meningen, waarnemingen en indrukken
confronteren met en toetsen aan die van hun klasgenoten (Hoogeveen en Winkels, 2003, p.
110). Leerlingen die deelnemen aan een discussie zullen hun eigen inzicht of oordeel ter
discussie moeten kunnen stellen en zelfs durven vervangen door een ander. Tot slot kan
discussiëren leiden tot een goede verwerking en toepassing van bepaalde onderdelen van
de leerstof.
Niet alle discussievormen zijn per definitie gericht op samenwerken. Een discussievorm die
wel aspecten van samenwerking bevat, is de volgende: discussie in groepen met rapportage
via flappen (Hoogeveen en Winkels, p. 119). Kernachtig houdt deze werkvorm in dat de
resultaten van een discussie, die leerlingen in kleine groepjes (van maximaal 5 leerlingen)
voeren, aan de anderen m.b.v. flappen wordt gepresenteerd. Ieder groepje kiest een
gespreksleider en een notulant. Er wordt gediscussieerd over een duidelijk geformuleerde
stelling of onderwerp. Het resultaat wordt op de flappen geschreven. De flappen worden
opgehangen en toegelicht door één leerling van ieder groepje. Vervolgens volgt er een
klassikale bespreking die resulteert in één klasseflap. De docent bewaakt het proces, maar
grijpt pas in als het echt niet anders kan. Ook zorgt de docent er voor dat de mening van alle
leerlingen naar voren komen (Hoogeveen en Winkels, p. 120).

4.2.1

De indeling van de werkvormen (1): de matrix

Een zevental werkvormen gericht op samenwerken is hierboven toegelicht. Ook het
analysekader (de matrix van Kools) op basis waarvan deze kunnen worden ingedeeld, is
nader uitgelegd. De volgende stap is om de werkvormen te plaatsen in deze matrix. Daarbij
worden in feite steeds twee vragen beantwoord: Is er sprake van een gemeenschappelijk
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product? Is er een gemeenschappelijk proces aan de orde? Op die wijze zijn de zes
werkvormen in te delen bij het juiste type leerproces (type 1 t/m 4).
Bij de werkvormen check in duo’s en denken-delen-uitwisselen is er wel sprake van een
gemeenschappelijk proces, maar geen gemeenschappelijk product. Leerlingen komen dan
wel samen tot een uitkomst, maar de nadruk ligt op het individuele leren. Er is niet echt
sprake van een gezamenlijk product, omdat de samenwerkende leerlingen activiteiten die
hen met de uitkomst verbinden, niet zelf bedenken. De ‘marge’ waarbinnen de uitkomsten
per duo kunnen verschillen is te klein en te sterk bepaald door de docent (en te ‘opdracht
gestuurd’) om te spreken van een collectieve opbrengst.
De werkvorm eenvoudige experts is gericht op een individueel leerproces (type 1)28. De
leerlingen bestuderen en verwerken de (oude te herhalen) leerstof / informatie immers
afzonderlijk van elkaar. Van een ‘volwaardig’ gezamenlijk proces, waarin verschillende
perspectieven van leerlingen en een gezamenlijke gelijkwaardige inbreng relevant zijn, is
hier geen sprake. Het is juist de bedoeling dat leerlingen materiaal onafhankelijk van elkaar
bestuderen, zodat zij expert worden op een eigen ‘deelgebied’. Je zou kunnen
beargumenteren dat er sprake is van type 2. Dit, omdat het delen van de kennis door de
experts leidt tot een collectieve kennisopbrengst.
De vier overige werkvormen zijn allen voorbeelden van een type 4 samenwerking. De vier
werkvormen leiden tot verschillende producten. Het samenwerkingsproces dat tot deze
producten leidt, verschilt sterk per werkvorm. Maar, bij alle vier de werkvormen is er sprake
van een gezamenlijk product en een gezamenlijk proces.

Geen gemeenschappelijk
proces

Wel gemeenschappelijk
proces

Geen gemeenschappelijk
product

Wel gemeenschappelijk
product

Type 1

Type 2

Werkvormen:

Werkvorm

3. Eenvoudige experts?

3. Eenvoudige experts?

Type 3

Type 4

Werkvormen:

Werkvormen:

1. Check in duo’s
2. Denken-delenuitwisselen

4. Tegenstander medestander
5. Groepswerk
6. Actieonderzoek door
leerlingen
7. Discussievorm in groepen

28

De werkvorm ‘Eenvoudige experts’ wordt door Ettekoven wel gezien als een voorbeeld van samenwerkend
leren, omdat er o.a. aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: leerlingen zijn positief van elkaar
afhankelijk, zijn individueel aanspreekbaar en oefenen sociale vaardigheden.
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4.2.2 Indeling van de werkvormen (2): burgerschapscriteria
Of een werkvorm gericht is op een gemeenschappelijk product en / of gemeenschappelijk
proces kan (min of meer) objectief worden vastgesteld. De matrix is daarmee een relatief
objectieve analysetool om werkvormen gericht op samenwerken in te delen. In dit onderzoek
wordt echter het normatieve standpunt ingenomen dat de ene didactische aanpak beter is
dan de andere. Niet iedere didactische aanpak leidt namelijk tot leerlingen die goed
samenwerken.
Een goede didactische aanpak (met daarbij behorende werkvormen) zal bij UNESCOstudies moeten leiden tot een verschuiving van ‘enge’ naar ‘echte’ samenwerking. In de
termen van ‘de matrix’ betekent dat een gewenste verschuiving van ‘individual learning
processes with collective outcomes’ (type 2) naar ‘collective learning’ (type 4). Type 4
samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde voor ‘echt goede’ samenwerking, omdat
leerlingen gezamenlijk een proces doorgaan dat leidt tot een gezamenlijk product. Maar, dat
is nog geen voldoende voorwaarde voor betekenisvol samenwerken zoals dat bij UNESCOstudies idealiter gestalte krijgt. In hoofdstuk 3 is immers betoogd dat samenwerken vooral
betekenis krijgt vanuit het perspectief van burgerschapsvorming.
De vier aspecten (variëteit in perspectieven enz.) van collectief leren (type 4) weerspiegelen
zeker al democratische vaardigheden die ook belangrijk zijn voor burgerschapsvorming.
Maar, daarmee vallen niet alle type-4 onderwijsactiviteiten (of werkvormen) per definitie
onder de noemer burgerschapsvorming. Echt samenwerken bij UNESCO-studies wordt
bereikt als samenwerken ‘ingevuld’ wordt in het kader van kritische-democratische
participatieve burgerschapsvorming. Samenwerken is niet alleen middel tot een doel of een
belangrijke vaardigheid (zoals bij type 4), maar ook een essentiële democratische waarde in
zichzelf die leerlingen moeten leren waarderen. Niet alle type-4 werkvormen passen daarom
even goed bij de invulling van burgerschapsvorming bij UNESCO-studies.
De zeven bovenstaande werkvormen worden ook langs een kritisch-democratische
participatieve burgerschapslat gelegd. Daarbij komen de criteria die De Bas (2010) voor
scholen heeft opgesteld om een keuze te maken voor een passende burgerschapsmethode,
goed van pas. Bij dit onderzoek gaat het vooral om een geschikte werkvorm bij een specifiek
vak en niet om een ‘schoolmethode’. Vandaar dat een aantal criteria zijn geschrapt en
andere enigszins zijn herschreven tot criteria voor een concrete didactische aanpak bij
UNESCO-studies in lijn met de kritisch-democratische participatieve burgerschapsperceptie.
1. Past de werkvorm bij een visie op burgerschap en burgerschapsvorming (en de
doelen daarvan) die strookt met die van het MWC en het vak UNESCO-studies?
2. Biedt ze de mogelijkheid tot differentiatie? Kunnen leerlingen kiezen voor bepaalde
activiteiten?
3. Spelen de domeinen van SLO – democratie, participatie (en in mindere mate
identiteit) – een herkenbare rol?29
4. Wordt er aandacht besteed aan (participatie in) de school als democratie?
5. Wordt er ruimte geboden voor discussie over de betekenis van burgerschap?
29

Veel leerdoelen uit het domein participatie (zoals uitgewerkt door het SLO) benadrukken de
socialisatiefunctie van onderwijs en ademen de sfeer van aanpassinsgericht (in het bijzonder: neo-republikeins)
burgerschap. Zoals betoogt in hoofdstuk 3, past niet deze burgerschapsvisie, maar de (participatief) kritischedemocratisch burgerschapsvisie bij het MWC als UNESCO-school.
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6. Zijn er reflectiemogelijkheden op het functioneren als burger nu (en als burger in
spe)?
7. Is er een aanbod van doe-dingen voor zowel de groep als het individuele kind en
hebben deze doe-dingen een op de praktijkgericht karakter?
8. Komen kennis, vaardigheden en vooral houdingen aan bod?
9. Heeft ze een creatief (probleemoplossend) dan wel preventief (probleemvoorkomend)
karakter?

4.3

Sterkte / zwakte analyse werkvormen

In welke mate zijn de beschreven werkvormen nu geschikt om ‘echt samenwerken’ bij
UNESCO-studies te realiseren? Is er één werkvorm aan te wijzen die valt te typeren als ‘het
sterkst gericht op participatief kritisch-democratisch burgerschap’ en naar verwachting het
beste leidt tot betekenisvol samenwerken?
Uit de vorige paragraaf valt al op te maken dat drie werkvormen afvallen: eenvoudige
experts, check in duo’s en denken-delen-uitwisselen. Deze werkvormen leiden immers niet
(of in geringe mate) tot een gemeenschappelijk product en / of een gemeenschappelijk
proces. ‘Denken-delen-uitwisselen’ en ‘check in duo’s’ zijn qua inhoud, tijd en omvang
betrekkelijk eenvoudige werkvormen. Vaardigheden die samenhangen met samenwerken,
zoals leren luisteren en informatie uitwisselen, zijn bij deze werkvormen vooral middelen om
cognitieve doelen te bereiken. Het doel is dat leerlingen gezamenlijk voorkennis activeren,
vragen maken en/of fouten verbeteren. De docent gaat na of de stof is ‘geland’. Sociale en
affectieve doelen vormen niet de hoofdzaak.
Leg je deze drie werkvormen langs de kritisch-democratische participatieve burgerschapslat,
dan blijken zij niet te voldoen aan de meeste van de negen criteria. De belangrijkste
elementen van het gewenste type burgerschapsvorming ontbreken of burgerschapsvorming
is überhaupt niet aan de orde. Bij check-in-duo’s en denk-delen-uitwisselen is er relatief
weinig ruimte voor differentiatie. Leerlingen volgen allemaal dezelfde stappen. Het
probleemoplossend of -voorkomend karakter van de werkvormen is gering. Ook zijn deze
ongeschikt (of niet bedoeld) om leerlingen constructief te laten nadenken over en reflecteren
op hun rol als (toekomstig) burger. Kortom, het gaat bij deze werkvormen veel meer om
kennis en vaardigheden en veel minder om samenwerken en houding.
Nu blijven er nog vier werkvormen ter beoordeling over. De werkvorm groepswerk is in het
voorgaande erg breed gedefinieerd. Actieonderzoek wordt hier opgevat als een specifieke
invulling van groepswerk. Een oordeel over actieonderzoek is daarmee ook een oordeel over
groepswerk. En zo blijven er nog maar drie werkvormen over om te ‘wegen’: tegenstander –
medestander, actieonderzoek en de discussievorm in groepen.
De drie overgebleven werkvormen voldoen op het eerste gezicht aan meer criteria van
participatief kritisch-democratisch burgerschap dan de drie die afvielen. Dat maakt ze
mogelijk geschikt om betekenisvol samenwerken te bereiken. In hoeverre zijn deze type 4
werkvormen (waarbij leerlingen werkelijk samenwerken aan een gezamenlijk product in een
gezamenlijk proces), ook op te vatten als (vooruit dan maar) type 4-plus (waarbij ook
participatief kritisch democratische burgerschapsvorming aan de orde is)? De sterke en
zwakke kanten van de werkvormen worden allereerst beschreven. Vervolgens wordt de
balans opgemaakt om, tot slot, de ultieme participatief kritisch-democratische
burgerschapsvormende werkvorm aan te wijzen.
48 | P a g i n a

Allereerst een korte analyse van de werkvorm tegenstander – medestander vanuit
burgerschapsoptiek. Deze werkvorm is vooral bedoeld om in de klas een inventarisatie te
maken van zaken waarover leerlingen ontevreden zijn. Daarna volgen een aantal
burgerschapsvormende stappen. Een leerling moet medestanders zoeken voor zijn zaak,
deze in zijn kamp trekken en gezamenlijk verbeterpunten bedenken (om vervolgens
eventueel tot actie over te gaan). Daartoe gebruikt hij (democratische) vaardigheden als:
kritisch nadenken, goed beargumenteren en overtuigen (verbaal uiten), luisteren naar en
inleven in de ander en gezamenlijk conclusies trekken (compromissen sluiten). De werkvorm
heeft een zeker probleemoplossend karakter en voldoet daarmee aan zeker één van de
criteria (criteria 9) waaraan een goede burgerschapswerkvorm moet voldoen. Kortom, het
betreft een activerende kritisch-democratische werkvorm.
Wat voor tegenstander – medestander geldt, geldt ook voor de werkvorm ‘discussiëren in
groepen met rapportage via flappen’. De sterke kant van deze discussievorm (vanuit het
oogpunt van burgerschapsvorming) is dat leerlingen leren luisteren naar elkaar en leren de
mening van medeleerlingen te waarderen en accepteren. Daarnaast ervaren leerlingen dat
hun individuele inzet tot een goed gezamenlijk resultaat kan leiden (Hoogeveen en Winkels,
2003, p. 120). Hoogeveen en Winkels (2004) zien nog meer sterke kanten van
discussievormen als deze (die naadloos aansluiten bij de notie van (participatief) kritischdemocratisch burgerschap). Leerlingen ervaren dat hun mening op prijs wordt gesteld en dat
er naar hen wordt geluisterd. Zij raken daardoor gemotiveerd om mee te doen. Ook vullen
leerlingen elkaars ideeën aan en werken aldus in zekere zin samen en zij beseffen door
deze werkvorm dat ‘democratie samenwerken veronderstelt (geven en nemen) (Hoogeveen
en Winkels, 2004, p. 115).’
Zwakke kanten van discussiewerkvormen zijn er ook (Hoogeveen en Winkels, 2004). De
sfeer in de klas is zeer bepalend voor het verloop van deze werkvormen. Een discussie kan
door een paar dwarsliggers of door ‘algehele lamlendigheid’ snel worden verpest of
verzanden. Verder worden er hoge eisen gesteld aan leerlingen (en aan de docent): zij
moeten wennen aan discussievormen. Daarnaast moeten leerlingen wel willen (en kunnen)
bijdragen aan de discussie. Zij moeten zich willen en kunnen inleven in andere leerlingen. De
werkvorm tegenstander – medestander kent dezelfde zwakke kanten.
Met alle drie de werkvormen worden bepaalde sociale doelen en attitudedoelen bereikt. Alle
drie de werkvormen zijn interactief. Leerlingen gaan met elkaar in dialoog en proberen elkaar
van hun standpunten te overtuigen. Waarden en vaardigheden als: respect voor en
acceptatie van elkaars standpunten, (kritisch) luisteren naar elkaar, compromisbereidheid,
samenwerken en oog hebben voor elkaar, zijn bij al deze werkvormen van belang. Kortom,
het zijn stuk voor stuk werkvormen die in meer of mindere mate zijn te scharen onder
participatief kritisch-democratisch burgerschapsonderwijs. Zeker als de docent geen
waarden oplegt, maar leerlingen de ruimte geeft om na te denken over wat zij zelf belangrijk
vinden.
De drie werkvormen bieden leerlingen de ruimte om vanuit hun eigen belevingswereld en
ervaringen te participeren. Bij de discussiewerkvorm en bij medestanders – tegenstanders
heeft participeren vooral de alledaagse betekenis van ‘actief meedoen’. Deze werkvormen
werken slechts als leerlingen zich niet verschuilen achter anderen. Zij moeten zich geen
passieve houding aanmeten. Voor een goed verloop van een discussie moeten leerlingen ‘in
principe bereid zijn mee te doen aan de discussie. Een luisterhouding alleen is niet
voldoende. Aan de andere kant is het ook zo, dat men leerlingen niet kan dwingen mee te
doen aan de discussie (Hoogeveen en Winkels, 2004, p. 112).’ Leerlingen die bereid zijn
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actief mee te doen, doen dat in relatieve autonomie. Zij bepalen bijvoorbeeld zelf het
onderwerp van debat en discussiëren samen over stellingen die zij zelf relevant vinden.
Vanuit het oogpunt van participatieve burgerschapsvorming zijn alle drie de werkvormen
passend. Maar, bij actieonderzoek krijgt participatie een ruimere betekenis dan bij de twee
andere werkvormen. Ander gesteld: participatie heeft bij actieonderzoek een veel grotere
reikwijdte. Van leerlingen wordt niet alleen verwacht dat zij actief meedoen in de les. Zij
overstijgen de muren van het klaslokaal en participeren daadwerkelijk in de school als
(democratische) gemeenschap. Er is niet slechts theoretische aandacht voor democratie en
burgerschap tijdens in een les (of een lessenreeks). Leerlingen ervaren in de praktijk, als
actie-onderzoekers, wat ‘de school als democratie’ betekent. Zij spreken belanghebbenden
en exploreren hun positie en rol als ‘burger’ van de school.
Een sterke burgerschapswerkvorm biedt ruimte voor discussie over de betekenis van
burgerschap (criterium 5) en voor reflectie op het eigen functioneren als burger (in spe) in
een democratische rechtsstaat (criterium 6). Welke betekenis geven leerlingen (vanuit hun
eigen positieve en negatieve ervaringen) zelf aan (hun) burgerschap? Welke rol dichten zij
zichzelf toe als (toekomstig) burger? Criteria vijf en zes van de ‘burgerschapslat'
veronderstellen dat een werkvorm (en de leerlingactiviteiten die daaruit voortkomen) niet
moet worden losgezien van de betekenis daarvan voor de leerling en zijn ontwikkeling tot lid
van de samenleving (Dewey, 1916). Anders gezegd: een al te theoretische oefening in
burgerschap, losgezongen van de realiteit, is nutteloos. Reflectie op het eigen functioneren
als burger betekent automatisch ook dat leerlingen nadenken over hoe ‘ik’ mij verhoud tot ‘de
anderen’ (en andersom). Vooral actieonderzoek voldoet aan criteria vijf en zes.
Leerlingen bewust maken van hun toekomstige rol in de complexe, pluriforme samenleving is
een pedagogisch doel van UNESCO-studies (zie hoofdstuk 3). Actieonderzoek maakt deze
bewustwording mogelijk. Onder meer omdat deze werkvorm probleemoplossend (creatief)
van aard is (zie burgerschapscriterium 9). De leerling wordt uitgedaagd om zaken op school
te problematiseren en om daar onderzoek naar te doen. Idealiter leidt dit tot oplossingen.
Zoals bij iedere schoolopdracht geldt ook hier: leerlingen moeten wel willen. Je kunt hen
moeilijk dwingen om goed, veel en enthousiast samen te werken in de school als
(democratische) gemeenschap. De hoop is dat leerlingen dit uit zichzelf geestdriftig gaan
doen, omdat zij serieus genomen worden als ‘volwaardige schoolactor’. Zij kiezen zelf hun
medeonderzoekers uit, bedenken gezamenlijk een onderwerp en formuleren samen een
onderzoeksvraag: dat motiveert (hopelijk)!

4.4

Conclusie

Leerlingen besteden bij UNESCO-studies veel tijd aan het maken van praktische
opdrachten. De kritiek waaruit dit onderzoek ontsproot, was dat leerlingen bij UNESCOstudies te ‘instrumenteel’ samenwerken. Enigszins gechargeerd volgen leerlingen het
volgende procedé: de praktische opdracht (die vaak al uit deelopdrachten bestaat) wordt in
stukken gehakt. Iedere leerling maakt (los van de ander) zijn deel. Tot slot voegt één leerling,
de boel samen en levert de ‘gezamenlijke’ opdracht in.
In dit hoofdstuk ging het om de vraag welke didactische werkvormen er mogelijk zijn om
leerlingen (beter) te laten samenwerken. Er werden zeven werkvormen beschreven en
geanalyseerd: check-in-duo’s, denken-delen-uitwisselen, eenvoudige experts, medestandertegenstander analyse, groepswerk, actieonderzoek door leerlingen en een discussievorm
(rapportage met flappen). Al deze werkvormen zijn gericht op samenwerken, maar de manier
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waarop de leerlingen samenwerken verschilt per werkvorm. Aan de hand van de ‘matrix
leerprocessen’ (Simons en Ruijters, 2001; Kools, 2012) zijn de zeven werkvormen ingedeeld.
De matrix is gebaseerd op twee vragen. In hoeverre is er sprake van een
gemeenschappelijke proces? Is de uitkomst een gemeenschappelijk product? Op grond van
deze twee criteria werden vier typen leerprocessen onderscheiden. Bij type 2,3 en 4 is
samenwerken aan de orde. Bij type 2 werken leerlingen samen op de manier die hierboven
beschreven is: een voornamelijk individuele proces resulteert in een (min of meer)
gemeenschappelijk eindproduct. Bij ‘type 4 werkvormen’ is er sprake van collectief leren
(Kools, p. 102): leerlingen werken echt samen (in een gemeenschappelijk proces) aan een
werkelijk gemeenschappelijk product. Van de zeven besproken werkvormen, zijn er vier te
kwalificeren als type-4: tegenstander – medestander, groepswerk, actieonderzoek en de
discussievorm. Deze werkvormen zijn gericht op ‘echte samenwerking’.
Kools verbindt vier aspecten aan het type-4 leerproces (collectief leren). Er is sprake van:
variëteit in perspectieven, gezamenlijke invloed, gelijke inbreng in de collectieve opbrengst
en een gemeenschappelijk belang. Deze aspecten van samenwerken volgens type 4,
weerspiegelen al enkele democratische vaardigheden en waarden. De vier overgebleven
werkvormen zijn allemaal in zekere zin burgerschapsvormende werkvormen. Maar, betekent
dat ook dat iedere werkvorm per definitie evengoed past bij de gewenste participatief
kritisch-democratische burgerschapsvorming? Om deze vraag te beantwoorden zijn de
werkvormen langs de participatief kritisch-democratische meetlat (met negen criteria) gelegd.
Welke van de vier werkvormen verdient het predicaat: werkvorm type 4-plus?
De keuze voor een didactische werkvorm is geen neutrale, maar een principiële keuze
(Hoogeveen en Winkels, 2004, p. 26). Bij zijn zoektocht naar de meest geschikte
samenwerkingswerkvorm, moet de docent zich afvragen wat hij beoogt. Na de weging van
de werkvormen (vanuit het oogpunt van burgerschapsvorming), blijkt actieonderzoek door
leerlingen als sterkste uit de bus te komen. Actieonderzoek als didactische werkvorm is meer
dan de andere beschreven werkvormen gericht op participatief kritisch-democratisch
onderwijs en leidt daarmee idealiter tot betere en betekenisvollere samenwerking bij
UNESCO-studies.

51 | P a g i n a

Hoofdstuk 5

Actieonderzoek in theorie en praktijk

In hoofdstuk 4 werd actieonderzoek opgevat als een geschikte didactische werkvorm om
leerlingen bij UNESCO-studies tot beter samenwerken aan te zetten. Deze didactische
werkvorm sluit bovendien goed aan bij de gewenste participatieve kritisch-democratische
burgerschapsvorming op het MWC. Hoe het actieonderzoek bij UNESCO-studies (door
leerlingen van 4VWO) is opgezet, is het onderwerp van §5.2. In §5.4 staat kort beschreven
hoe het actieonderzoek is verlopen. Allereerst worden in §5.1 enkele kenmerken en
theoretische achtergronden van actieonderzoek beschreven. Of de opzet van dit
actieonderzoek door leerlingen daarbij aansluit, is onderwerp van §5.3.

5.1

Actieonderzoek

Actieonderzoek is geen didactisch middel binnen de context van het (voortgezet) onderwijs
persé. Het is een vorm van sociaal wetenschappelijk onderzoek (Ponte, 2012). In deze
paragraaf wordt kort ingegaan op de theoretische achtergrond en de kenmerken van
actieonderzoek.
Actieonderzoek is een vorm van interpretatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. (Ponte
(2012; Ponte & Verbeek, 2014). De sociale wetenschap bestudeert het menselijk handelen
en de sociale context waarbinnen dat handelen plaatsvindt (Ponte, 2012). Binnen de sociale
wetenschap is er een voortdurende discussie over de vraag hoe de sociale werkelijkheid kan
worden bestudeerd: ‘verschillen in opvattingen komen vooral voort uit de controverses
tussen positivistische en interpretatieve wetenschapsbenaderingen (Ponte, 2012, 55)’.
Positivisten (of empiristen) vinden dat sociaalwetenschappelijk onderzoek op een
natuurwetenschappelijke leest geschoeid moet zijn. Natuurwetenschappelijke methoden zijn
gericht op het vinden van oorzaak-gevolg relaties, dus op causale kennis waarmee
empirische verschijnselen kunnen worden verklaard, voorspeld en beheerst (Van den
Bersselaar, 2011, p. 44; Ponte, 2012, p. 56). Sociaalwetenschappelijk onderzoek is in deze
visie dus empirisch onderzoek: zoals de natuurwetenschapper (middels experimenten) naar
algemeen geldige natuurwetten zoekt, zo zoekt de (empirisch) sociale wetenschapper naar
generaliseerbare sociale wetten (Ponte, p 55, Van den Bersselaar, p. 44 - 50).
Tegenover de positivistische (empiristische) sociale wetenschapsbenadering, staat de
interpretatieve benadering. Deze stelt dat het slechts beperkt mogelijk is om causale
uitspraken te doen die betrekking hebben op de sociale werkelijkheid (Ponte, 2012). Mensen
geven zelf betekenis aan ‘de wereld’ en hun handelen wordt: ’bepaald door wat ze willen,
denken en voelen en dat gebeurt in nauwe interactie met hun sociale omgeving. Die
interactie is complex en aan vele invloeden onderhevig (Ponte, p. 56).’ Menselijk handelen
laat zich niet ‘vastleggen’ in causaliteit en universele wetmatigheden en is daarmee (…) niet
met grote zekerheden te voorspellen en te verklaren (…) (Ponte, p. 55).’ Wil je menselijk
handelen begrijpen, dan kan dat slechts vanuit een ‘holistische’ opvatting van de
werkelijkheid (Ponte, 2012; Boeije en ’t Hart, 2010): ‘In deze optiek kunnen wij menselijk
handelen alleen leren begrijpen door het te bestuderen in levensechte situaties (Ponte, p.
59)’. Actieonderzoek is, als interpretatief onderzoek, gericht op ‘het ontwikkelen van inzichten
op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden die gelden voor een specifieke situatie
(Ponte en Verbeek, 2014, p.30).’
Actieonderzoek onderzoekt, zoals iedere vorm van praktijkgericht (sociaal)wetenschappelijk
onderzoek: ‘(…) de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van oplossingen voor
praktijkproblemen die bestaan bij aanwijsbare personen, groepen of organisaties buiten de
wetenschap (Boeije en ’t Hart, 2010, p.71). Wat actieonderzoek onderscheidt van andere
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vormen van praktijkonderzoek, is het nadrukkelijk waardegebonden karakter er van.
Actieonderzoek is een moderne exponent van de kritisch-emancipatoire (marxistische)
onderzoekstraditie (Boeije en ’t Hart, 2010). Kritisch-emancipatoir onderzoek bekritiseerde
de kapitalistische (en/of patriarchale) maatschappij én het empirisme in de wetenschap (’t
Hart, p. 69-70). Zo werd de veronderstelling betwist dat ‘empirisch-analytische’
onderzoeksmethoden leiden tot ‘waardenvrije, overdraagbare en direct toepasbare’ kennis
(Ponte, 2014, p. 64).
Ponte (2014) ontdoet actieonderzoek van een al te marxistische lading. Zij definieert
menselijk handelen binnen een sociale context in termen van ‘praxis’. Praxis is een
‘theoretisch concept’ waarmee aan de hand van de volgende drie componenten de sociale
werkelijkheid wordt geanalyseerd en bekritiseerd (1) het bestaande, (2) het gewenste maarnog-niet-bestaande en (3) de overgang van het bestaande naar het gewenste-maar-nogniet-bestaande (Ponte, 2014, p.59). Kortom, actieonderzoekers richten zich op het
overbruggen van de kloof tussen de feitelijke situatie en de gewenste situatie (Ponte, p. 23).
Hieruit blijkt te meer het ‘waarden-gebonden’ karakter van actieonderzoek: ‘omdat
verandering van de praktijk altijd gepaard gaat met de vraag ‘Waar moet deze verandering
toe leiden (Ponte, p. 66)?’
Een ander onderscheidend kenmerk van actieonderzoek, is het participatieve karakter. De
onderzoeker streeft naar participatie van de onderzochte personen door hen als onderzoeker
mee te laten doen (Boeije en ’t Hart, 2010).) De actie-onderzoeker stelt zich niet op als een
objectieve buitenstaander, maar als een geëngageerde betrokkene: ‘Bij actieonderzoek is de
afstand tussen onderzoeker en de onderzochte klein, zo niet afwezig (Ponte, 2014, p. 23).’
De actieonderzoeker maakt zelf deel uit van het onderzoeksproces (insiders perspectief) en
voelt zich sterk betrokken bij zijn onderzoeksobject. Hij stelt zich op het standpunt dat
‘onderzoekers en mensen in de praktijk met elkaar zouden moeten samenwerken (Ponte,
p.55)’ en rekent zich daarmee tot het ‘kamp’ van de interpretatieve sociale wetenschap.
Onderzoeker en onderzochten / betrokkenen ondergaan een gezamenlijk en
interactief leerproces. Zij kiezen in gezamenlijkheid voor een bepaalde aanpak en
gezamenlijk verlenen zij betekenis aan (gebeurtenissen in) ‘de sociale werkelijkheid’.
Betrokkenen hebben niet alleen het recht om mee te doen, maar zijn (vanuit hun eigen
situatie) experts. Zij kunnen ‘als geen ander helpen bij het formuleren van inzichten en
voorstellen tot verandering (Ponte, 2014, p. 24).’ Onderzoekers en onderzochten reflecteren
in een proces van ‘wederkerige adequaatheid’ voortdurend op (de voortgang van) het
onderzoek ((Boeije en ’t Hart, 2010).). Kortom, zij construeren, als ‘doelbewust handelende
en betekenis-verlenende mensen (Ponte, p. 58)’, de sociale werkelijkheid gezamenlijk.
De kennis die uit het actieonderzoek voortkomt, is niet gericht op beheersing en
sturing, maar op ‘empowerment’ van de onderzochte (achtergestelde) groep ((Boeije en ’t
Hart, 2010, p. 70). Actieonderzoek heeft nadrukkelijk een emancipatoir doel: verandering
door empowering en capicity building. Deze termen verwijzen naar het idee dat niet alleen de
onderzoeker, maar alle betrokkenen (…) kunnen leren en aan een vergroting van hun
capaciteiten kunnen werken Ponte, p. 24).’ Voorwaarde daarvoor is dat kennis wordt
gedeeld: ‘Zonder dit publiek maken van de resultaten en de manier waarop die resultaten
zijn bereikt, is er (…) geen sprake van onderzoek (Ponte, p. 25).’
Vergaande betrokkenheid en emancipatoire doelen hoeven niet te bijten met
‘wetenschappelijke waarneming’, als de onderzoeker zich aan ‘bepaalde expliciete
methodologische spelregel houdt (Boeije en ’t Hart, 2010). Kritische communicatie is
cruciaal bij actieonderzoek. Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat de
onderzoeker in alle onderzoeksfasen kritiek vraagt aan alle betrokkenen, zodat de kwaliteit
en integriteit van het onderzoek groot is. De resultaten worden daardoor: ‘geloofwaardig,
transparant, aannemelijk en overdraagbaar (Ponte, p. 26)’.
Met uitzondering van een laboratoriumexperiment kunnen alle manieren van onderzoek
worden toegepast in actieonderzoek ((Boeije en ’t Hart, 2010).’ Bij actieonderzoek wordt,
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bestaand materiaal (literatuuronderzoek) gecombineerd met ‘nieuwe gegevens’
(praktijkonderzoek): ‘Een veel gehanteerde manier van onderzoek doen, is de combinatie
van het vergaren van nieuwe gegevens en de analyse van bestaand materiaal, omdat dit
een efficiënte manier is om een bepaald gebied (..) op veel kenmerken te onderzoeken
(Boeije en ’t Hart, p,71). Daarbij geldt dat er pas sprake is van onderzoek als ‘er op z’n minst
op systematische wijze gegevens worden verzameld en verwerkt (Ponte, p.24).’ Reflectie is,
zo bleek, een belangrijk aspect van actieonderzoek. Maar, niet alle reflectie is per definitie
ook onderzoek. De onderzoeker moet zijn uitspraken baseren ‘op feitelijke gegevens en niet
op willekeurige of toevallige indrukken (Ponte, p. 24).
Samenvattend: actieonderzoek is een specifieke vorm van interpretatief onderzoek met een
waardengebonden, participatief en emancipatoir karakter. De onderzoeker stelt zich niet
neutraal, maar als geëngageerde betrokkene (waardengebonden) op en probeert de
onderzochte personen en belanghebbenden te betrekken bij zijn onderzoek (participatief).
Actieonderzoek richt zich op het versterken van de positie en/of de capaciteiten van alle
betrokkenen (emancipatoir).

5.2

Actie zoals gepland

Actieonderzoek is, kort gezegd, een vorm van interpretatief onderzoek waarbij de
onderzoeker zijn eigen praktijk onderzoekt met het verbeteren daarvan als doel (Verbeek en
Ponte: 30). In deze paragraaf wordt besproken hoe actieonderzoek als didactisch middel is
toegepast bij het vak UNESCO-studies.
De leerlingen van 4VWO (4 klassen, 92 leerlingen) deden onderzoek naar het verbeteren
van de school. Hoe dit toch wel omvangrijke experiment is voorbereid, wordt uitgelegd in
§5.2.1. In §5.2.2 wordt vertelt hoe het experiment is opgezet en is uitgevoerd door de
leerlingen. Daarbij wordt het leerlingmateriaal (het instructieboek) en de voorbereidende
workshops besproken.

5.2.1 De voorbereiding en de start
Het actieonderzoek door leerlingen heb ik gedurende een periode van ruim drie maanden
voorbereid. Het leerlingonderzoek zelf duurde acht weken. Mijn eerste globale ideeën en een
aantal vragen mailde ik aan Gijs Verbeek, de auteur van het boek ‘Participatie in het
onderwijs – onderzoek met en door leerlingen’ (bijlage I). Ik was door zijn korte lezing op het
Fontys over ‘onderzoek doen met en door leerlingen’ geïnspireerd geraakt en wilde iets
soortgelijks op het MWC proberen. Voor de zomervakantie hebben mijn twee vakcollega’s
ingestemd met dit experiment. Ik heb hen, voorafgaand aan het onderzoek, feedback
gevraagd op het leerlingmateriaal (bijlage II).
Op 24 september legde ik mijn idee voor aan Jacinta Laan (afdelingsleider VWO
bovenbouw). Zij was enthousiast en stelde voor om ook andere (dan de UNESCO-docenten)
te vragen onderzoeksproblemen aan te dragen. Op haar advies schreef ik een
vooraankondiging in het personeelsblad van het MWC (bijlage III). Ik vond het wel zo ‘netjes’
om het schoolpersoneel te informeren voordat er 100 actieonderzoekers de school in werden
gestuurd. In deze vooraankondiging vroeg ik mijn collega’s ook om onderwerpen aan te
dragen waar leerlingen mogelijk mee aan de slag konden. Het actieonderzoek startte in
iedere klas in week 46 met de eerste workshop. Twee weken na de start van het
actieonderzoek plande ik een tussentijdse evaluatie met mijn collega’s.
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5.2.2 Opzet actieonderzoek UNESCO-studies door de leerlingen
De leerlingen van 4VWO (vier klassen in totaal) hebben het actieonderzoek in periode 2 van
schooljaar 2014-2015 in acht lesweken (week 46 t/m week 3: zie de onderstaande planning)
opgezet en uitgevoerd30. Door het uitvoeren van dit actieonderzoek naar levensechte
situaties in de eigen (dagelijkse) schoolpraktijk, werden de leerlingen uitgedaagd om de
school kritisch onder de loep te nemen.
De klassen bestonden uit onderzoeksteams van vier (soms drie of vijf) leerlingen. Leerlingen
stelden zelf de onderzoeksteams samen. Per onderzoeksteam kregen zij een instructieboek
dat ook via de ELO beschikbaar was (bijlage V). Middels dit instructieboek, werkten de
leerlingen in ‘zelfsturende onderzoeksteams’. Maar, voordat zij het onderzoek startten,
kregen de leerlingen eerst twee inleidende workshops (zie verderop in dit hoofdstuk).
Week Wat?
46
Workshop / les 1 (Actieonderzoek)  Stap 1 t/m 3
Workshop 2 (Logboek actieonderzoek)  Stap 1 t/m 4
47
Werken aan onderzoeksplan (stappen 1 t/m 6)
48
49
50
51
02
03

Data verzamelen / uitvoeren onderzoeksplan / opdrachten
logboek actieonderzoek
Data verzamelen / uitvoeren onderzoeksplan
opdrachten logboek actieonderzoek
Data verzamelen / data uitwerken / verslaglegging /
opdrachten logboek actieonderzoek
Data verzamelen / data uitwerken / verslaglegging /
presentatie maken & voorbereiden
Verslaglegging / presentatie maken & voorbereiden
Inleveren 4 producten uiterlijk vrijdag
Presentaties in de klas

Waar?
2 lessen theorielokaal
1 les (mediatheek)
1 les (theorielokaal)
1 les (mediatheek)
1 les
1 les (mediatheek)
1 les
1 les (mediatheek)
(1 les)
1 les (mediatheek)
1 les
2 lessen
2 lessen

De opdrachtomschrijving: het instructieboek
Het instructieboek valt uiteen in twee hoofdonderdelen: (1) actieonderzoek – de opdracht en
(2) het logboek actieonderzoek. Het eerste deel begint met een korte inleiding waarin wordt
ingegaan op het MWC als UNESCO-school en het belang van de opdracht (ervaring opdoen
als participerend ‘burger’ in de school). In deel 1 van het instructieboek wordt uitgelegd wat
actieonderzoek is en op welke manier de leerlingen te werk moeten gaan. Het wordt hen
duidelijk gemaakt dat onderzoek doen een systematische aanpak verondersteld. Voor een
heldere structurering en fasering van de onderzoeksopdracht, wordt in het instructieboek de
empirische onderzoekscyclus geïntroduceerd31. De leerlingen doorlopen in acht weken in
feite alle fasen van de onderstaande onderzoekscyclus (zie figuur A hieronder). Per fase
maken zij een aantal richtvragen / opdrachten (Bijlage V).

Parallel aan het actieonderzoek volgen de leerlingen zo’n acht theorielessen over het thema ‘parlementaire
democratie.’ Deze theorie wordt aan het eind van de periode in een SE getoetst.
30

31

Deze is ontleend aan: 'Vennix, onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding (reader RU
Nijmegen: september 1997): p. 29.
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Figuur A: De onderzoekscyclus (gebaseerd op: Vennix, 1997)

In het tweede deel van het instructieboek (het ‘Logboek actieonderzoek’) staan de
beoordelingstabel, de globale planning (op basis waarvan de leerlingen hun eigen planning
maken) en de deadline. Naast deze praktische zaken bevat het ‘logboek actieonderzoek’
uitleg en opdrachten over samenwerken met kritische vrienden en de rol van
belanghebbenden. Dit onderdeel gaat ook in op ethische aspecten van onderzoek.
Leerlingen moeten bijv. nadenken over de vraag hoe (en of) je belanghebbenden bij het
onderzoek betrekt en hoe je met hen om moet gaan.
Een reflectieopdracht mag niet ontbreken: iedere leerling schrijft iedere week een stukje
tussen de 150 en 300 woorden in zijn / haar ‘onderzoeksweekjournaal’. Op basis van deze
individuele ‘onderzoeksweekjournaals’ schrijven de leerlingen een gezamenlijke
groepsevaluatie. Het doel van deze wekelijkse reflectieopdracht is tweeledig. Ten eerste
krijgen leerlingen inzicht in de samenwerking en de onderlinge communicatie. Ten tweede
reflecteert de leerling op de (inhoudelijke) voortgang van het onderzoek. Ze vragen zich af
wat goed en minder goed ging, leren dus van hun ervaringen en passen hun aanpak aan. De
reflectieopdracht helpt leerlingen zich als sceptische (kritische) onderzoekers te gedragen.
De workshops
Hoe leer je leerlingen een (actie)onderzoek op te zetten en uit te voeren? Een papieren
instructie is niet genoeg. Leerlingen volgden (in de eerste week) twee workshops waarin zij
enthousiast werden gemaakt om actieonderzoek te doen. De focus bij de introductie van het
experiment lag op de systematische, sceptische (of kritische) en ethische aard van
actieonderzoek (Ponte en Verbeek, 2014, p.161). In bijlage VI staan de algemene doelen
van de workshops en een beschrijving van de workshoponderdelen32. Het hoofddoel van de
32

De bijschrijving van de algemene doelen van de workshops (vooral voor workshop 1) zijn ontleend aan Ponte
en Verbeek (2014): ‘Onderwijs en onderzoek van eigen makelij.’ Op basis daarvan zijn de verschillende
workshoponderdelen ‘vertaald’ naar de praktijk van UNESCO-studies (bijlage V en VI).
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eerste workshop was leerlingen bekend maken met actieonderzoek (Wat is
actieonderzoek?). Tijdens de workshop werden leerlingen aangemoedigd om na te denken
over wat zij op school willen verbeteren (en waarom).
Onderzoek doen is niet nieuw voor de 4vwo-ers33. In workshop 1 werd gebruik gemaakt van
deze voorkennis. De workshop startte met een klassengesprek over de vraag wat onderzoek
(doen) behelst. Daarna bespraken leerlingen in duo’s wat zij hebben onderzocht en geleerd
bij projecttijd (p-tijd), onder andere het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve data.
Vervolgens presenteerde de docent de kenmerken van actieonderzoek. Aan het eind van
workshop 1 is het duidelijk wat (actie)onderzoek is en wat verschillen en overeenkomsten
zijn tussen actieonderzoek en het ‘p-tijd onderzoek’. Zo bespraken leerlingen onderling of
hun onderzoeksvraag voor ‘p-tijd’ ook een actieonderzoeksvraag is.
In feite gaat het in workshop 1 om een kennismaking met actieonderzoek aan de hand van
de bovenstaande onderzoekscyclus. Simpel gezegd komt het erop neer dat de leerlingen
niet zomaar ‘iets’ uitzoeken, vinden of waarnemen, maar dat zij streven naar feitelijke en
onderbouwde waarnemingen (Ponte en Verbeek, 2014). Het belangrijkste doel is leerlingen
inspireren en motiveren om aan de slag gaan met het bedenken van een relevant en
inspirerend onderzoeksonderwerp en het formuleren van een goede onderzoeksvraag.
In workshop 2 werd teruggeblikt op de vorige workshop en werd het gemaakte huiswerk kort
besproken (de opdrachten bij fase 1 t/m 3 van de onderzoekcyclus). Leerlingen
beantwoordden drie vragen: Wat willen jullie veranderen aan school? Wat willen (moeten)
jullie daarvoor weten? Waarom willen jullie dat weten (motivatie onderzoeksonderwerp en –
vraag). De hoofdmoot van workshop 2 bestond uit het bespreken van deel twee van het
instructieboek (het ‘Logboek actieonderzoek’), waarin drie zaken centraal staan: de rol van
kritische vrienden, de rol van belanghebbenden bij actieonderzoek en het belang van goed
samenwerken. De leerlingen werden geconfronteerd met vragen als: hoe maak je adequaat
gebruik van elkaars inzichten? Hoe zorg je ervoor dat er goed naar elkaar wordt geluisterd?
Hoe werk je samen als (en met) kritische vrienden? Wie zijn belanghebbenden en waarom
zijn ze dat? Werk je samen met belanghebbenden (en hoe doe je dat dan)? Deze, en
andere, ethische aspecten van onderzoek, werden besproken in workshop 2.

5.3

Verantwoording actie zoals gepland

In deze paragraaf wordt de opzet en de uitvoering van het grote ‘actieonderzoek-doorleerlingen-experiment’ verantwoord. In hoeverre sluit dat de didactische aanpak aan bij de in
§ 5.1 beschreven theoretische achtergronden, kenmerken en uitgangspunten van
actieonderzoek?
In het ‘actieonderzoek door leerlingen’ zijn veel kenmerken en uitgangspunten van
actieonderzoek terug te zien. Leerlingen interpreteren de dagelijkse sociale werkelijkheid
waarvan zij zelf deel uitmaken. De school is de afgebakende levensechte (specifieke)
situatie waarin leerlingen menselijk handelen bestuderen en proberen te begrijpen. Hierin is
de holistische visie van de werkelijkheid te herkennen: menselijk handelen kan slechts
begrepen worden door deze in levensechte situaties te bestuderen. Op basis van hun

33

In de periode voorafgaand aan het actieonderzoek zetten leerlingen tijdens projecttijd (p-tijd) een eenvoudig
survey-onderzoek op (een enquête maken, uitvoeren en de resultaten in Excel verwerken).
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actieonderzoek kunnen leerlingen alleen uitspraken doen die gelden binnen de context van
het MWC.
Zoals gezegd onderzoeken leerlingen de school en hun beleving van de school. Leerlingen
zijn betrokken bij het onderzoeksobject. De hoop is dat zij zich, omdat ze zelf een onderwerp
kiezen, ook sterk betrokken voelen. Vanuit dit ‘insiders perspectief’ nemen zij de school
kritisch onder de loep. De leerlingen onderzoeken ‘iets’ waaraan zij zich misschien storen.
Het kan zijn dat het onderzoeksonderwerp wordt ingegeven door de positie die zij als leerling
op het MWC hebben of ervaren (in relatie tot ‘het gezag’). Hierin herkennen wij nog een
aspect van actieonderzoek: het startpunt is nadrukkelijk niet objectief, maar juist expliciet
normatief. Actieonderzoek is gericht op het overbruggen van de kloof tussen de huidige
situatie en de gewenste situatie. De leerlingen nemen de eerste stap daartoe door de huidige
situatie (het bestaande) te bekritiseren. Ze vragen zich af wat er beter kan op het MWC (het
gewenste maar nog niet bestaande). Het actieonderzoek gaat niet zover dat de leerlingen de
kloof daadwerkelijk overbruggen. Leerlingen doen wel voorstellen (na onderzoek) ter
verbetering van het bestaande, maar voeren geen oplossingen uit.
Het actieonderzoek is gericht op de emancipatie (in ieder geval op bewustwording) van
zowel de leerling-onderzoekers als het onderwijspersoneel, zodat: ‘niet alleen de
onderzoeker, maar ook alle betrokkenen van het onderzoek kunnen leren en aan een
vergroting van hun capaciteiten kunnen werken (Ponte en Verbeek, 2012, p. 22).’ Er
ontstaat een debat tussen ‘schoolbewoners’ van alle leeftijden, wat de school als democratie
versterkt.34 De leerling-onderzoekers ontdekken wat hun rol en positie als leerling op het
MWC betekent. Zij spreken met en doen aanbevelingen aan docenten, afdelingsleiders,
conciërges en andere ‘schoolactoren’, waardoor deze laatste inzicht krijgen in de beleving en
wensen van de leerlingen.
Een belangrijk aspect van het actieonderzoek door leerlingen is de nadruk op participatief
kritisch-democratisch burgerschap. Om leerlingen te vormen tot kritisch-democratische
burgers, moeten zij de kans krijgen om verantwoordelijkheid te dragen, initiatief te nemen en
samen te werken (De Winter, 2011, p. 98). Dit actieonderzoek biedt leerlingen bovendien de
kans ‘zichzelf als mens te verwezenlijken’ door ‘iets nieuws’ te beginnen (Biesta, 2007, p.
23). Zij ontpoppen zich tot actief handelende personen in de school als (democratische)
gemeenschap (Verbeek, 2014, p. 159). Daarmee wordt de context van de school
democratischer,35 omdat (naast het schoolpersoneel) nu ook de leerling zijn of haar
initiatieven in de wereld mag brengen (Biesta, 2007). Kortom, het actieonderzoek creëert
ruimte ‘voor het leren functioneren in een democratische gemeenschap (Verbeek, p. 159).’
Leren functioneren in de school als democratische gemeenschap is niet het enige doel. De
docenten UNESCO-studies willen dat het actieonderzoek op zichzelf ook aan een aantal
‘minimale eisen van wetenschappelijkheid’ voldoet. Zo moeten leerlingen op z’n minst hun
inhoudelijke keuzes onderbouwen en verantwoorden in een onderzoeksplan en eindverslag.
Door de stappen van ‘de empirische onderzoekscyclus’ te volgen, worden leerlingen
aangemoedigd om systematisch te werken.

34

Je zou kunnen spreken van een intergenerationele dialoog zoals De Winter deze voor ogen heeft om zijn
ideaal van de ‘pedagogic democratic society’ (een samenleving van op elkaar betrokken en actief
participerende burgers) dichterbij te brengen (zie H2).
35

In de betekenis die Biesta (op grond van ideeën van Arendt) geeft aan democratie (zie H2): ‘(…) de situatie
waarin iedereen in principe de mogelijkheid heeft om zijn of haar initiatieven in de wereld te brengen, waarin
iedereen in principe kan handelen en dus zichzelf in de wereld kan brengen (Biesta (2007): 23).’
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Kritische communicatie versterkt de kwaliteit en integriteit van actieonderzoek. De leerlingen
moeten kritische vrienden en belanghebbenden bij hun onderzoek betrekken. Idealiter stellen
zij in iedere fase van het onderzoek tenminste één vraag aan een kritische betrokkene. Het
voert wat te ver om te stellen dat er een proces van ‘wederkerige adequaatheid’ en
‘voortdurende reflectie’ zal plaatsvinden tussen de leerling-onderzoekers en de betrokkenen.
Wel worden leerlingen uitgedaagd om in met hen in dialoog te treden. Dat leidt wellicht tot
nieuwe ideeën en nieuwe inzichten bij de leerlingen en bij betrokkenen. Kortom, door
actieonderzoek te doen toetsen de leerlingen hun visie op een probleem aan de (sociale
werkelijkheid (of aan hun beleving daarvan). Wordt deze door andere betrokkenen gedeeld?
De leerling-onderzoekers delen hun kennis in een presentatie. Een belangrijk uitgangspunt
van actieonderzoek door leerlingen is dat zij kunnen leren van de mensen die zij bij hun
onderzoek betrekken (en visa versa). Dit vergroot hun capaciteiten als leerling en die van de
betrokkenen. Kennis dat voortkomt uit hun onderzoek leidt niet alleen tot empowerment van
en inzichten over de onderzochte groep, maar waarschijnlijk ook tot zelfinzicht. Het leidt
mogelijk tot meer inzicht in hun ‘positie als leerling’ op het Maaswaal College.
Resumerend
Noch de leerlingen van 4VWO, noch de begeleidende docenten, zijn volleerde
actieonderzoekers. Het actieonderzoek door leerlingen is een groot experiment waarin
leerlingen hun metacognitieve (onderzoeks)vaardigheden aanspreken. Daarbij leren zij
samen te werken binnen het onderzoeksteam en met betrokkenen in de school als
democratische gemeenschap.
De bewering dat de leerlingen geen ‘echt’ actieonderzoek hebben uitgevoerd, is te
verdedigen. Ze hebben immers geen concrete oplossingen voor een probleem bedacht en
uitgevoerd om het effect daarvan te meten. Dat was ook niet de opdracht. Toch blijkt uit deze
paragraaf dat dat er veel uitgangspunten en kenmerken van actieonderzoek in de
‘didactische aanpak rondom het actieonderzoek door leerlingen van 4VWO’ zijn terug te
zien.
De opzet van het ‘actieonderzoek door leerlingen naar schoolverbetering’ probeert drie
onderzoek principes zoveel mogelijk te benaderen. Het wordt gekenmerkt door haar
systematische, sceptische (of kritische) en ethische aard (Ponte en Verbeek, 2014, p.159161). De empirische onderzoekscyclus is de ruggengraat van dit actieonderzoek door
leerlingen: deze beidt een heldere structurering en fasering. Maar, actieonderzoek doen is
niet persé hetzelfde als het doorlopen van de empirische onderzoekscyclus.
Het doet er niet zoveel toe of dit experiment nu wel of geen ‘echt’ actieonderzoek genoemd
mag worden. Belangrijker is dat leerlingen ervaren en leren wat het betekent om te
functioneren in een democratische gemeenschap (Ponte en Verbeek, 2014). Zij verkennen
de betekenis van hun rol en positie als leerling op het MWC. Daarnaast doen de leerlingen
de school een dienst door concrete kennis te verzamelen ‘voor schoolbrede ontwikkeling en
verbetering, gericht op een leef- en leerbare school (Ponte en Verbeek, p. 98).’ Goed
samenwerken binnen het onderzoeksteam en met betrokkenen daarbuiten, is een essentieel
aspect van dit actieonderzoek door leerlingen. Kortom, bij deze actieonderzoeksopdracht zijn
kennisdoelen en (onderzoeks)vaardigheden zeker belangrijk, maar wel ondergeschikt aan
sociale en affectieve onderwijsdoelen.
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5.4

Actie zoals gegaan

De leerlingen kregen een duidelijke onderzoeksopdracht, over de workshops was goed
nagedacht en de docenten waren degelijk voorbereid. Toch was het mij en mijn collega’s
vooraf al duidelijk dat het actieonderzoek vooral een groot en boeiend experiment zou zijn
met onvoorspelbare en verrassende uitkomsten. In deze paragraaf beperk ik me tot een
aantal korte observaties en opvallende zaken.
De gedachte dat alle leerlingen na twee workshops (en een helder instructieboek) voldoende
bagage zouden hebben om zelfstandig en voortvarend van start te gaan, bleek wat te
optimistisch. Ook na de workshops stelden leerlingen nog altijd veel ‘structuurvragen’. Om
die reden werd workshop 3 ingelast in week 47 (bijlage VI). Tijdens de workshop vertelde de
woordvoerder van ieder groepje de stand van zaken. De docent lichte de onderzoekscyclus
nogmaals kort toe. Iedere onderzoeksgroep kreeg de opdracht om een heldere vraag te
formuleren voor een klasgenoot die als kritische vriend feedback gaf. Op die manier werd het
concept van de kritische vriend voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt.
De gekozen onderzoeksonderwerpen waren zeer divers (bijlage IV). Het ging vaak over
zaken waaraan leerlingen zich ergerden. Opvallend was dat er in vrijwel ieder
onderzoeksteam ook leerlingen zaten die ‘alles op school wel goed vonden gaan.’ Een
populair onderwerp was ‘De Leemweg’, het bijgebouw waar niet alle leerlingen (om
uiteenlopende redenen) even enthousiast over bleken te zijn. Daar deden vier groepen
verspreid over drie klassen onderzoek naar. Mijn poging om deze groepen bij elkaar te
brengen, bleef vruchteloos. Andere voorbeelden van onderwerpen waren: de verhouding
tussen leraren en leerlingen; tussenuren en pauzes; het schoolbudget en communicatie op
school.
Opvallend was dat veel leerlingen enquêtes afnamen. Zij kozen voor de bekende weg: de
methode die zij bij projecttijd leerden. Onderzoek doen bleek voor veel leerlingen vooral
gelijk te staan aan enquêteren. Veel onderzoeksteams namen daarnaast (vooral in de
oriëntatiefase) ook interviews af. Enkele groepen bedachten zelf een onderzoeksmethode.
Een groepje deed onderzoek naar ICT-vaardigheden van docenten (voor deze leerlingen
een bron van ergernis). Zij vergeleken de skills van docenten met die van leerlingen in een
kort experiment: maak zo snel mogelijk een PowerPoint met een aantal elementen (bijv. een
achtergrond). Geen docent kon dat sneller en beter dan een leerling.
Het is onvoldoende gelukt om de kennis uit de verschillende onderzoeken ‘schoolbreed’ te
delen. Dat had vooral praktische oorzaken zoals de omvang van het experiment en de
tijdsdruk. Ook speelde mee dat sommige onderzoeksteams het eigen onderzoek niet goed
genoeg of zelfs irrelevant vonden. In een laatste poging om kennis de school in te brengen,
vroeg ik de leerlingen van mijn 4VWO-klas in periode 3 van het schooljaar alsnog de
betrokkenen te informeren. Dit bleek mosterd na de maaltijd: geen onderzoeksgroep nam de
moeite. Ik heb de resultaten en aanbevelingen geanonimiseerd beschikbaar gesteld aan de
leerlingenraad (onder het mom van: dit vindt jullie achterban!).
De reacties van docenten en directieleden in de wandelgangen, waren overwegend positief.
Zij vonden het leuk en interessant dat zij door leerlingen bij het experiment werden
betrokken. De financiële man van het MWC was enthousiast over de leerlingen die hem aan
de tand voelden over de besteding van het schoolbudget. Helaas werden slechts enkele
betrokkenen door de leerlingen uitgenodigd bij de presentatie van het onderzoek. Ook had ik
de hoop dat meer leerlingen hun resultaten uit eigen beweging zouden delen met
betrokkenen. Daar had ik (met mijn collega’s) een actievere rol in kunnen spelen.
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Hoofdstuk 6

De Resultaten

In hoofdstuk 1 werd gesteld dat de leerlingen bij UNESCO-studies beter en betekenisvoller
moeten samenwerken. Om dat voor elkaar te krijgen, voerden de leerlingen van 4VWO een
actieonderzoek uit. Het actieonderzoek zou een zeer geschikte didactische werkvorm zijn om
betekenisvoller samenwerking te realiseren (zie hoofdstuk 4). Op basis van de resultaten die
in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, zal moeten blijken of het actieonderzoek leerlingen
inderdaad tot beter samenwerken heeft aangezet. Het begrip samenwerken wordt in §6.1
gedefinieerd en geoperationaliseerd tot meetbare indicatoren. In §6.2 worden de resultaten
van de enquête (ingevuld door de 4VWO-ers) besproken. De resultaten gaan over
samenwerken in het algemeen (§6.2.1), het samenwerkingsproces (§6.2.2.1) en het
resultaat van de samenwerking: het product (§6.2.2.2). De resultaten in §6.2.2 hebben
betrekking op drie opdrachten: het actieonderzoek, de PO Sweety en de PO moord. De
resultaten in §6.2.3. gaan alleen over het actieonderzoek.

6.1

Operationaliseren samenwerking

Samenweken bij UNESCO-studies, zo is in voorgaande hoofdstukken betoogd, houdt nu
vooral in dat leerlingen de (praktische) opdracht splitsen in deeltaken die zij (voornamelijk)
individueel volbrengen en tot slot samenvoegen tot een gezamenlijk resultaat. In hoofdstuk 4
werd dit ‘type 2 samenwerken’ genoemd, daarbij is er wel sprake van een
gemeenschappelijk product, maar niet (of in zeer beperkte mate) sprake van een
gemeenschappelijk proces. Door deze enge manier van samenwerken draagt UNESCOstudies te weinig bij aan het realiseren van de doelen en waarden van UNESCO.
In de beschrijving van het verlegenheidsvraagstuk (hoofdstuk 1) werd geopperd dat
samenwerken bij UNESCO-studies vanuit een bepaalde visie op burgerschapsvorming
wellicht betekenisvoller en zinvoller wordt. Door uit te gaan van type 4 samenwerken (waarbij
zowel het product als het proces gezamenlijk is) wordt de samenwerking minder ‘beperkt’. In
type 4 zijn aspecten van participatief kritisch-democratisch burgerschap te herkennen. Dit
type burgerschap, zo werd betoogt in hoofdstuk 2, past het beste bij UNESCO-studies.
Hieruit volgt een definitie van samenwerken die zowel gedrags- als houdingsaspecten
beklemtoont:
Samenwerken is het gemeenschappelijke proces waarin leerlingen hun kwaliteiten en
activiteiten afstemmen gericht op het realiseren van een gemeenschappelijk product.
Een proces is gemeenschappelijk als er tijdens het samenwerken rekening wordt gehouden
met de verschillende visies (variëteit aan perspectieven) van de deelnemers die op voet van
gelijkheid meebeslissen (gezamenlijke invloed). Je kunt spreken van een gezamenlijk
product als alle deelnemers bijdragen (aandeel in collectieve opbrengst) en belang hebben
bij de uitkomsten (gezamenlijk belang). In het schema hieronder zijn deze vier dimensies van
samenwerken geoperationaliseerd tot meetbare indicatoren. De indicatoren zijn zowel
gericht op gedrags- als op houdingsaspecten van samenwerken.
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Schema 1: Dimensies en subdimensies van samenwerken
Dimensie

Subdimensie

Gezamenlijk
proces

Variëteit in
perspectieven

1. Leerlingen bespreken meningen en inzichten (wenselijk
gedrag)
2. Leerlingen durven hun mening te geven / te confronteren
(wenselijke houding).
3. Leerlingen hebben veel (inhoudelijke) overlegmomenten
(wenselijk gedrag)
4. Leerlingen ‘gebruiken’ elkaars meningen en inzichten
(wenselijke houding).
5. Er is sprake van een dialoog tussen de leerlingen (wenselijk
gedrag)

Gezamenlijke
invloed

6. Leerlingen geven elkaar de ruimte om meningen te uiten.
Staan open voor behoeften / wensen van anderen wenselijke
houding.
7. Leerlingen reflecteren op eigen opvattingen / overtuigingen
en luisteren naar anderen (wenselijk gedrag).
8. Rekening houden met belangen van anderen: iedereen voelt
zich vrij om ‘iets in te brengen’ (wenselijke houding)
9. Ieders stem telt gelijkwaardig
(wenselijke houding)
10. Leerlingen zijn niet alleen op zichzelf, maar ook op de ander
gericht. (wenselijke houding)
11. Gelijkwaardige inbreng: niemand is de grote baas en
iedereen beslist mee (wenselijk gedrag).
12. Compromisbereid zijn (wenselijke houding).

Aandeel in
collectieve
opbrengst

13. Leerlingen bedenken samen activiteiten (wenselijk gedrag)
14. Leerlingen herkennen zich in en zien belang van uitkomsten
(wenselijke houding).
15. Gaan met elkaar in gesprek (of discussie) over verschil van
inzicht (wenselijk gedrag).
16. Niet slechts individueel werken: taken verdelen en
antwoorden samenvoegen.
17. Leerlingen verzinnen activiteiten die hen met uitkomsten
verbinden: beoordelen elkaars inbreng (feedback).
18. Leerlingen ervaren gevoel van eigenaarschap (wenselijke
houding).
19. Leerlingen ervaren dat zij een gezamenlijk belang hebben
(wenselijke houding).

Gezamenlijk
product

Gemeenschappelijk belang
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Indicatoren: wenselijk gedrag en houdingen

6.2

De leerling-enquête

Om erachter te komen of het actieonderzoek daadwerkelijk heeft geleid tot betere
samenwerking, is er een enquête afgenomen via surveymonkey.com. Van de 86 4VWO-ers
vulden 53 leerlingen de enquête in, waaronder 28 meisjes en 23 jongens (twee
respondenten vulden bij geslacht niets in). Opvallend was dat de meeste leerlingen relatief
veel tijd namen om de enquête in te vullen (gemiddeld ongeveer 8 minuten). Drie
respondenten vulden niet alle vragen in, maar deze zijn wel behouden, omdat niet alle
antwoorden ontbraken. Slechts één enquête was zeer onvolledig ingevuld en werd
geëlimineerd.

6.2.1 Resultaten samenwerken ‘algemeen’
Om een beeld te krijgen wat leerlingen überhaupt van samenwerken vinden, werd hen een
aantal inleidende vragen voorgeschoteld. Uit de antwoorden (weergegeven in tabel 1 en 2)
blijkt dat veel respondenten zeggen goed te kunnen samenwerken. Veel van hen vinden
samenwerken ook leuk en leerzaam. Maar liefst 87,8% van de leerlingen antwoordt (zeer)
eens op de vraag of zij samenwerken ‘leuk’ vinden. Ongeveer 80% van de leerlingen
antwoordt bevestigend op de vraag of zij het maken van praktische opdrachten leuk vinden
(gewogen gemiddelde: 3,88). De praktische opdrachten bij UNESCO-studies zijn veelal
samenwerkingsopdrachten. De overgrote meerderheid van de ondervraagde leerlingen
(82%) kan naar eigen zeggen goed samenwerken. Op de stelling ‘ik leer veel van
samenwerken’, antwoordt 75% bevestigend.
Uit tabel 2 blijkt dat jongens soms anders tegen samenwerken aankijken dan meiden. Eén
op de tien mannelijke respondenten geeft aan samenwerken niet leuk te vinden. Dit
antwoord werd door geen van de vrouwelijke respondenten gegeven. Ook geeft 10 procent
van de jongens aan dat ze niet goed kunnen samenwerken en/of weinig van samenwerken
leren. Géén van de vrouwelijke respondenten vond dat zij slecht kunnen samenwerken (wel
vulden 14,29% ‘neutraal’ in) en/of dat zij er weinig van leren (1/5 vulde daar ‘neutraal’ in).
Tabel 1: Opvattingen van de respondenten over samenwerken
Zeer
Oneens Niet
oneens
oneens
/ niet
eens
0
1,92%
17,31%
(1)
(9)

Eens

3,88

52

0

4,08%
(2)

8,16%
(4)

69,39% 18,37% 4,02
(34)
(9)

49

Ik kan goed
samenwerken.

0

4,08%
(2)

14,29%
(7)

73,47% 8,16%
(36)
(4)

3,86

49

Ik leer veel van
samenwerken

0

4,08%
(2)

20,41%
(10)

65,31% 10,20% 3,82
(32)
(5)

49

Ik vind het maken van
praktische opdrachten
leuk.
Ik vind het leuk om
samen te werken.
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Zeer
eens

71,15% 9,62%
(37)
(5)

Gew. N
Gem.

Tabel 2: Opvattingen van de respondenten (naar geslacht) over samenwerken (N=49)
(zeer)
oneens
Man
10%

(zeer)
oneens
Vrouw
0%

Neutraal
man

Ik kan goed
samenwerken.

10%

Ik leer veel van
samenwerken

10%

Ik vind het leuk om
samen te werken.

10%

Neutraal (zeer)
vrouw
eens
man
12%
80%

(zeer)
eens
vrouw
88%

0%

15%

15%

75%

85%

0%

15%

15%

75%

85%

6.2.2 Resultaten samenwerken: vergelijking twee PO’s met het actieonderzoek
Uit de besproken resultaten in de vorige paragraaf (tabel 1 en 2) valt niet op te maken wat
leerlingen verstaan onder samenwerken of wat zij er precies van (zeggen te) leren. Het is
interessant om te weten wat zij van samenwerken vinden, maar een antwoord op de vraag of
het actieonderzoek inderdaad heeft geleid tot een betere / betekenisvollere samenwerking
dan voorheen, is daarmee nog niet gegeven.
Of het actieonderzoek inderdaad leidt tot betere / betekenisvollere samenwerken (type 4
samenwerken) kan worden onderzocht door eerdere opdrachten te vergelijken met het
actieonderzoek. In de periode voorafgaande aan het actieonderzoek stonden twee
praktische opdrachten op het programma. Beiden opdrachten zijn niet (zoals het
actieonderzoek) gemaakt met het specifieke doel om leerlingen beter te laten samenwerken
vanuit het perspectief van (kritisch-democratisch) burgerschap. De opdrachten, waarin
leerlingen in groepen van (in de regel) vier leerlingen samenwerkten, zijn te beschouwen als
een soort 0-meting. Het gaat om de praktische opdracht ‘Sweety’ en ‘Reconstructie van een
moordzaak’ (zie hoofdstuk 3 voor een korte beschrijving).
In de leerling-enquête staat een aantal vragen over gedrags- en houdingsaspecten in relatie
tot samenwerken. Door het beantwoorden van deze vragen vergelijken leerlingen de twee
eerdere praktische opdrachten zowel met elkaar als met het actieonderzoek. De vragen zijn
gericht op de twee dimensies (gezamenlijke proces en gezamenlijk product) en de vier
subdimensies (variëteit in perspectieven, gezamenlijke invloed, aandeel in collectieve
opbrengst en gemeenschappelijk belang) van samenwerken. In tabel 3 is schematisch
weergegeven welke enquêtevragen op welke (sub)dimensies betrekking hebben. De
uitkomsten van de vragen in tabel 3 worden in deze paragraaf per dimensie weergegeven
em beschreven.
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Tabel 3: (Sub)dimensies samenwerken en corresponderende enquêtevragen
Dimensie

Subdimensie

Vragen uit de leerling enquête (Likert-schalen) en
overzicht tabellen / grafieken.

Gezamenlijk
proces

Variëteit in
perspectieven

Overlegfrequentie (tabel 3 & grafiek 1)
Overleggen deed ik bij PO Sweety, PO Moord en PO AO:
zeer vaak / vaak / regelmatig / soms / vrijwel niet

(Paragraaf
6.2.2.1)

Overlegfrequentie (tabel 3 & grafiek 1)
Bij PO moord overlegden we minder vaak inhoudelijk dan
bij PO AO:
Overlegfrequentie inhoudelijk (tabel 4)
Bij praktische opdracht AO overlegden we vaker
inhoudelijk dan bij PO Sweety: zeer oneens / oneens /
niet oneens & niet eens / zeer eens

Gezamenlijk
product
(Paragraaf
6.2.2.2)

Gezamenlijke
invloed

Verschil van inzicht (tabel 5, 6 & Grafiek 2a t/m 2c)
We bespraken verschil van inzicht bij PO Sweety, PO
moord en PO AO: zeer vaak / vaak / regelmatig / soms /
vrijwel niet

Aandeel in
collectieve
opbrengst

Frequentie oordeel werk (Tabel 7 & grafiek 3a t/m 3c)
We beoordeelden elkaars werk. Vergelijking PO Sweety,
PO moord en PO AO : zeer vaak / vaak / regelmatig /
soms / vrijwel niet

Gemeenschappelijk
belang

Frequentie oordeel werk (Tabel 8 & grafiek 4a t/m 3c)
Onze samenwerking bij PO Sweety, moord, AO bestond
vooral uit verdelen en samenvoegen van deelopdrachten.
Mate van trots eindresultaat (Grafiek 5a t/m 5c)
Ik ben trots op het eindresultaat <vergelijking PO moord
en Sweety met AO): zeer eens / eens / niet eens & niet
oneens / oneens / zeer oneens
Eindresultaat gezamenlijk (Grafiek 6a t/m 6c)
Het eindresultaat is echt een gezamenlijk eindresultaat.
Vergelijking PO Sweety / PO moord en PO AO: zeer
eens / eens / niet eens & niet oneens / oneens / zeer
oneens
Ruimte voor eigen invulling (Grafiek 7a t/m 7c)
Deze opdracht bood ruimte voor onze eigen invulling:
zeer eens / eens / niet eens & niet oneens / oneens /
zeer oneens

6.2.2.1 Gezamenlijk proces
De onderstaande enquêtevragen en -resultaten hebben betrekking op het
samenwerkingsproces van de leerlingen bij het werken aan de drie opdrachten. In hoeverre
is dat proces werkelijk een gezamenlijk proces? De respondenten / de leerlingen
beantwoordden een aantal vragen over iedere opdracht afzonderlijk. Daarnaast vergeleken
zij de drie opdrachten met elkaar op een aantal aspecten van het samenwerkingsproces. Zij
vergeleken onder andere de mate waarin er (inhoudelijk) werd overlegd bij de verschillende
opdrachten.
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Tabel 4: Inschatting respondent van de overlegfrequentie met de groep (per opdracht)
Overleggen met mijn
groep deed ik bij deze
(praktische) opdracht:

Zeer
vaak

Opdracht:
'Reconstructie van een
moord’
Opdracht: Sweety

20,41% 38,78% 30,61%
(10)
(19)
(15)

10,20% 0%
(5)
(0)

3,69

49

12,24%
(6)
38,78%
(19)

22,45%
(11)
0%
(0)

3,22

49

4,08

49

Opdracht:
actieonderzoek

Vaak

30,61%
(15)
34,69%
(17)

Regelmatig Soms

30,61%
(15)
24,49%
(12)

Vrijwel
niet

4,08%
(2)
2,04%
(1)

Gew. N
Gem.

Grafieken 1: Inschatting overlegfrequentie met de groep uitgesplitst per opdracht

De stelling die ten grondslag ligt aan de gegevens van tabel 4 en de grafieken 1a t/m 1c
luidt: ‘Overleggen met mijn groep deed ik bij deze PO: ‘zeer vaak / vaak / regelmatig / soms /
vrijwel niet.’ De drie opdrachten hebben een relatief hoog gewogen gemiddelde.
Respectievelijk 3,69 (PO moord), 3,22 (PO Sweety) en 4,08 (Actieonderzoek). Dit betekent
dat veel respondenten aangaven bij alle opdrachten frequent te overleggen met de groep.
Het gewogen gemiddelde is bij het actieonderzoek het hoogst (4.08). Een groot aantal
respondenten stelt regelmatig, vaak of zeer vaak (ongeveer 98%) te hebben overlegd tijdens
het actieonderzoek. Bij de PO moord is dat ongeveer 90% en bij de PO Sweety zo’n 75%.
Bijna driekwart van de leerlingen zegt dat zij tijdens het werken aan het actieonderzoek vaak
of zeer vaak hebben overlegd met de groep. Bij de PO Moord is dat aantal leerlingen wat
lager (ongeveer 60%). Minder dan de helft van de leerlingen (rond de 43%) heeft naar eigen
zeggen vaak / zeer vaak overlegd tijdens de PO Sweety. Vergeleken met PO Moord (20,4%)
en PO Sweety (12,2%) is het aantal respondenten dat bij het actieonderzoek zegt zeer vaak
te overleggen, veel groter (38,8%).
Respectievelijk 2% (actieonderzoek), 10% (PO moordreconstructie) en 26,6% (PO Sweety)
van de respondenten, zegt in geringe mate te hebben overlegd (soms of vrijwel niet) met zijn
of haar groepsgenoten. Opvallend is dat slechts één leerling bij het actieonderzoek aangeeft
vrijwel niet of soms met zijn / haar groepsgenoten te hebben overlegd.
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Tabel 5 Inhoudelijk overleg beide PO’s vergeleken met het actieonderzoek (N=49)
Zeer
oneens

Oneens

Niet oneens
/ eens

Eens

Zeer eens

Minder vaak
inhoudelijk overleg bij
het actieonderzoek
dan bij de PO
moordzaak.

10,20% 48,98%

18,37%

20,41%

2,04%

5

9

10

1

Vaker inhoudelijk
overleg PO Sweety
dan bij actieonderzoek

14,29% 51,02%

24,49%

10,20%

0,00%

7

12

5

0

24

25

Er liggen twee stellingen ten grondslag aan de resultaten van tabel 5. De eerste stelling
luidde: ‘Vergeleken met de PO Moord, heb ik bij het actieonderzoek minder vaak inhoudelijk
met mijn groep overlegd’. Meer dan de helft van het aantal respondenten (ongeveer 60%) is
het daarmee oneens. Zij geven daarmee aan vaker inhoudelijk te hebben overlegd met
groepsgenoten tijdens het actieonderzoek dan tijdens het werken aan de
moordreconstructie. Iets meer dan 1/5 van respondenten vindt dat zij minder vaak inhoudelijk
overlegden bij het actieonderzoek dan bij moordreconstructie. De negen respondenten die
neutraal invulden, vinden de overlegfrequentie bij de twee opdrachten (waarschijnlijk) gelijk.
De tweede stelling waarop de gegevens van tabel 5 zijn gebaseerd, luidde: ‘Vergeleken met
het actieonderzoek, heb ik tijdens het maken van de PO ‘Sweety / Maya Bradaric’ vaker
inhoudelijk met mijn groep overlegd’. Ongeveer 10% van de respondenten is het met deze
stelling eens (geen respondent was het zeer eens). Deze respondenten vinden dat er meer
inhoudelijk groepsoverleg plaatsvond bij PO Sweety dan bij het actieonderzoek.
Daartegenover staat 51% van de respondenten die het oneens zijn met de stelling dat zij
vaker overlegden bij PO Sweety dan bij het actieonderzoek (14,3% was het zeer oneens). In
totaal komt het aantal respondenten dat zegt vaker inhoudelijk te hebben overlegd rondom
het actieonderzoek daarmee op iets meer dan 65%. Ongeveer een kwart van de
respondenten (24,49%) antwoordt neutraal: zij vinden (waarschijnlijk) dat het aantal keer dat
zij inhoudelijk overlegden ongeveer gelijk was bij beiden opdrachten.

67 | P a g i n a

Grafiek 2a t/m 2c: De mate waarin leerlingen aangeven verschil van inzicht te bespreken.

2a

2c

2b

Tabel 6: De mate waarin leerlingen aangeven verschil van inzicht te bespreken (1)
PO moord
PO Sweety
Actie
onderzoek

Zeer vaak
2,04%
(1)
2,04%
(1)
4,08%
(2)

Vaak
16,33%
(8)
8,16%
(4)
20,41%
(10)

Regelmatig
18,37%
(9)
32,65%
(16)
36,73%
(18)

Soms
32,65%
(16)
22,45%
(11)
22,45%
(11)

Bijna nooit
14,29%
(7)
12,24%
(6)
6,12%
(3)

N.v.t.
16,33%
(8)
22,45%
(11)
10,20%
(5)

N
49
49
49

Wat opvalt in tabel 6 is het aantal respondenten dat bij iedere opdracht aangaf dat zij soms
of bijna nooit verschil van inzicht bespraken. Dit aantal is bij alle drie de opdrachten groter
dan het aantal respondenten dat zegt vaak of zeer vaak verschil van inzicht te bespreken. Bij
de PO Moord antwoorden 23 respondenten (46%) soms of bijna nooit op de stelling
tegenover 9 respondenten (18%) die vaak / zeer vaak als antwoord gaven. 17 Respondenten
(34,5%) zeggen dat zij soms of bijna nooit verschil van inzicht bespraken bij PO Sweety,
tegenover 5 respondenten (10%) die dat juist (zeer) vaak deden. Bij het actieonderzoek is
deze verhouding het minst ‘scheef’. Soms / bijna nooit was het antwoord van 14
respondenten (28,5%), terwijl 12 respondenten (24,5%) vaak of zeer vaak antwoordden.
Uit grafiek 2c is op te maken dat ongeveer 60 procent van de respondenten regelmatig tot
(zeer) vaak verschil van inzicht bespraken tijdens het werken aan het actieonderzoek. Bij de
andere twee opdrachten ligt dat percentage om en nabij de 40 procent. Verder blijkt dat het
percentage leerlingen dat zegt regelmatig en vaak verschil van inzicht te bespreken, het
kleinst is bij de PO Sweety en het grootst bij het actieonderzoek. Ongeveer 18% van de
leerlingen zegt vaak / zeer vaak verschil van inzicht te bespreken bij de PO Moord. Dat is
vaker dan bij de PO Sweety (10%) en minder vaak dan bij het actieonderzoek (24%).
Opvallend is dat het aantal leerlingen dat zegt ‘zeer vaak’ verschil van inzicht te hebben
besproken (ongeacht welke opdracht), verwaarloosbaar is (één of twee leerlingen per
opdracht).
In tabel 7 hieronder zijn de categorieën zeer vaak en vaak samengevoegd. Hetzelfde is
gedaan met de categorieën soms en bijna nooit. Per opdracht is het gewogen gemiddelde
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berekend. De categorie niet van toepassing is daarin niet meegewogen. Om die reden
verschilt de berekening van het gewogen gemiddelde per praktische opdracht. Zo vulden 8
van de 49 respondenten bij de PO moord ‘niet van toepassing’ in. Deze antwoorden wegen
niet mee in het gewogen gemiddelde (in de berekening wordt uitgegaan van 41
respondenten). Hoe lager het gewogen gemiddelde is, des te vaker verschil van inzicht werd
besproken. De respondenten geven aan dat er bij de PO moord en de PO Sweety (gewogen
gemiddelde beide opdrachten: 2,3) wat minder vaak verschil van inzicht werd besproken,
dan bij het actieonderzoek (gewogen gemiddelde: 2,0).
Tabel 7: De mate waarin respondenten zeggen verschil van inzicht te bespreken (2)
(1)
(3) Soms
(zeer) (2)
/ bijna
vaak
Regelmatig nooit
N.v.t.* gewogen*
2,3
PO moord
9
9
23
8
2,3
PO sweety
5
16
17
11
2,0
Actieonderz
12
18
14
5

95/41 N=49
88/38 N=49
90/44 N=49

*Niet in gewogen gemiddelde: scores op nvt

Het aantal leerlingen dat niet van toepassing als antwoord gaf, verschilt sterk per praktische
opdracht. Opvallend veel leerlingen kwalificeren ‘verschil van inzicht bespreken’ bij de PO
Sweety als ‘niet van toepassing’ (22,5%). Dat percentage is hoger dan bij het de PO Moord
(16,3%) en het actieonderzoek (10,2%). De vraag is hoe de respondenten deze categorie
hebben opgevat. Het meest waarschijnlijke is dat respondenten niet van toepassing invulden
als zij überhaupt geen verschil van inzicht hadden.
Tabel 8 hieronder geeft de resultaten van de 12 respondenten weer die minstens één keer
bij een opdracht niet van toepassing invulden. Vijf van hen vond de stelling (‘Wij bespraken
verschil van inzicht’) op géén van de drie opdrachten van toepassing (combinatie C). Zeven
van deze twaalf respondenten vond dat niet van toepassing geen betrekking had op het
actieonderzoek, maar wel op één of beide andere opdrachten (Combinatie: A,B, D t/m G).
Dat kan er op wijzen dat deze respondenten bij het actieonderzoek wel verschil van inzicht
hadden, maar bij (één van) de beide andere opdrachten niet. Veruit de meeste (elf van de
twaalf) respondenten vulde niet van toepassing in bij de PO Sweety. Het is waarschijnlijk dat
er vaker géén verschil van inzicht was bij de PO Sweety, dan bij de twee andere opdrachten.
Tabel 8: Alle antwoordcombinaties waarbij minstens één keer n.v.t. werd gekozen.
Opdracht / Po
moord
Combinatie
A
B
C
D
E
F
G
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Po
Sweety

0
3
0
2
0
3
0

Actie

0
0
0
0
0
0
3

3
2
0
3
2
3
2

Aantal respondenten (12)
1
2 zeer vaak / vaak (1)
5 Regelmatig (2)
1 Soms / bijna nooit (3)
1 Niet van toepassing (0)
1
1

6.2.2.2

Gezamenlijk product

In de vorige paragraaf zijn enquêteresultaten rondom het samenwerkingsproces. In deze
paragraaf staat het product van de samenwerking centraal. In hoeverre is dat product
werkelijk een gezamenlijk product? Een aantal stellingen had betrekking op de afzonderlijke
opdrachten. Daarnaast vergeleken de respondenten de drie opdrachten met elkaar.
Tabel 9: Frequentie waarin respondenten elkaars werk beoordeelden
We beoordeelden elkaars
werk:
Opdracht: 'Reconstructie
van een moord’
Opdracht: Sweety
Opdracht: actieonderzoek

vaak

Regelmatig
0%
40,82%
(0)
(20)
4,08%
28,57%
(2)
(14)
14,29% 51,02%
(7)
(25)

Soms
51,02%
(25)
44,90%
(22)
32,65%
(16)

Vrijwel
nooit
6,12%
(3)
16,33%
(8)
2,04%
(1)

nooit
2,04%
(1)
6,12%
(3)
0,00%
(0)

Gew. N
Gem.
3,3
49
3,08

49

3,77

49

Grafiek 3a t/m 3c: Boordelen van het gemaakte groepswerk

3a

3b

3c

De stelling die hoort bij de gegevens van tabel 9 en de grafieken 3a t/m 3c luidt: ‘We
beoordeelden elkaars werk bij deze praktische opdracht: ‘vaak / regelmatig / soms / vrijwel
nooit.’ Het gewogen gemiddelde bij de drie opdrachten is: 3,08 (PO Sweety), 3,3 (PO moord)
en 3,77 (PO actieonderzoek). Dit betekent dat relatief veel respondenten bij alle drie de
opdrachten aangeven elkaars werk soms tot vaak te beoordelen. Het gewogen gemiddelde
is bij het actieonderzoek het hoogst. Bij deze opdrachten hebben de respondenten elkaars
werk frequenter beoordeeld dan bij de twee andere opdrachten. Uit tabel 9 en grafiek 3c valt
op te maken dat 65% van de respondenten zegt tijdens het actieonderzoek regelmatig of
vaak elkaars werk te hebben beoordeeld. Tegenover 40% bij de PO Moord en 32% bij PO
Sweety. Géén van de respondenten zegt bij de PO Moord vaak te overleggen. Bij de PO
Sweety zijn dat er twee en bij het actieonderzoek zeven (14,3%).
Opvallend is dat ongeveer elf leerlingen (ongeveer 22%) zegt elkaars inbreng voor de PO
Sweety (vrijwel) nooit te hebben beoordeeld. Dat percentage ligt bij de twee andere
opdrachten veel lager: respectievelijk 8% (PO Moord) en 2% (actieonderzoek).
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Tabel 10: Samenwerken als taken verdelen en samenvoegen (Type 2 samenwerken)
Onze samenwerking
bij de genoemde PO
bestond voornamelijk
uit het verdelen en
samenvoegen van
deelopdrachten.

Zeer
Oneens Niet
oneens
oneens /
niet eens

Eens

Zeer
eens

Gew. N
Gem.

PO 'Sweety / Maja
Bradaric',

0,00%

2,04%

24,49%

59,18%

14,29% 3,86

(0)

(1)

(12)

(29)

(7)

PO 'Reconstructie
moord / ontvoering',

0,00%

12,24%

24,49%

53,06%

10,20% 3,61

(0)

(6)

(12)

(26)

(5)

Het actieonderzoek

2,04%

22,45%

26,53%

40,82%

8,16%

(1)

(11)

(13)

(20)

(4)

3,31

49

49

49

Grafiek 4a t/m 4c: Samenwerken als taken verdelen en samenvoegen (Type 2)

4a

4b

4c

De Likert-schaal is bij deze vragen omgedraaid (van zeer oneens tot zeer eens). Hoe hoger
het gewogen gemiddelde is, des te meer respondenten bij de betreffende opdracht zeggen
vooral deelopdrachten te hebben verdeeld en samengevoegd. In hoofdstuk 4 wordt dat type
2 samenwerken genoemd. Relatief veel leerlingen vinden dat zij bij alle drie de opdrachten
volgens type 2 samenwerkten. Dat is in grafieken 3a t/m 3c goed te zien. Bijna driekwart
(zo’n 73%) van de respondenten zegt dat samenwerken aan de PO Sweety vooral inhoudt
dat zij deelopdrachten verdelen (vervolgens individueel maken) en later samenvoegen tot
één geheel. Dit procedé volgt ongeveer 63% van de respondenten bij de PO moord. Voor
het actieonderzoek geldt dat voor (iets minder dan) de helft van het aantal respondenten
(49%). Bijna 25% zijn het zeer oneens / oneens met de stelling dat zij bij het actieonderzoek
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vooral ‘deelopdrachten verdelen en samenvoegen’. Bij de twee andere opdrachten ligt dat
percentage beduidend lager: respectievelijk 2% (PO Sweety) en 12% (PO moord). Kortom,
de respondenten die zeggen ‘anders’ te hebben samengewerkt dan ‘vooral deelopdrachten
verdelen en samenvoegen’, zijn in de minderheid.

Grafiek 5a t/m 5c: Ik ben trots op het eindresultaat (N=49) (gemeenschappelijk belang)
5c

5b

5a

Wat opvalt aan de resultaten in de bovenstaande grafieken is dat het grootste deel van de
respondenten stellen trots te zijn op het eindresultaat van alle drie de opdrachten. Alle 49
respondenten zeggen trots (25,5% zeer eens) te zijn op het eindresultaat van het
actieonderzoek. Tegenover 87% die trots waren op het resultaat bij de PO Moord (18,4%
zeer eens) en 77% bij de PO Sweety (6,12% zeer eens). Het aantal respondenten dat het
niet eens / niet oneens met de stelling is het hoogst bij de PO Sweety (14,3%). Vier
leerlingen gaven aan niet trots te zijn op het eindresultaat van de PO Sweety (8,2%). Slechts
één leerling (2,04%) was niet trots op het resultaat van zijn haar moordopdracht.

Grafiek 6a t/m 6c: Het eindresultaat is een gezamenlijk resultaat (N=49)

6a
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6b

6c

De meeste respondenten (39 van de 49) geven aan dat het eindresultaat van alle drie de
praktische opdrachten in gezamenlijkheid tot stand kwam. Bij de PO moordzaak was 96%
van de respondenten het eens of zeer eens met de stelling: ‘Het eindresultaat is een
gezamenlijk resultaat.’ Bij het actieonderzoek lag dat percentage 2% hoger (98%) en bij de
PO Sweety 10% lager (90%). Het percentage respondenten dat zeer eens invulde, is bij het
actieonderzoek 8% hoger (49%) dan bij de PO Moord (41% zeer eens). Geen van de
respondenten was het zeer oneens met de stelling.
Grafieken 7a t/m 7c:
Deze opdracht bood ruimte voor onze eigen invulling (gemeenschappelijk belang)

7a

7b

7c

Uit de grafieken 7a t/m 7c blijkt dat de PO Sweety de respondenten de minste ruimte biedt
om met hun ‘teamleden’ de opdracht op eigen wijze in te vullen. Met betrekking tot de PO
Sweety antwoordt meer dan 34,7% van de respondenten ontkennend (oneens / zeer
oneens). Géén van de respondenten was het ‘bij de PO Sweety’ zeer eens met de stelling
dat deze opdracht hen veel ruimte bood voor hun eigen invulling (tegenover 14,29% eens).
Dat staat in schril contrast met de resultaten van de twee andere opdrachten. Slechts 6,12%
van de respondenten vond dat de PO Moord geen ruimte bood voor een eigen invulling. Bij
het actieonderzoek was dat percentage zelfs nihil: géén enkele respondent vulde oneens of
zeer oneens in. Het percentage van de respondenten dat bij de PO moord en het
actieonderzoek het zeer eens is met de stelling bedraagt respectievelijk 14,29% en 55,10%.

6.2.2.3

Resultaten samenwerken - actieonderzoek

In de vorige paragraaf zijn de resultaten van de leerling-enquête weergegeven die betrekking
hebben op het actieonderzoek en twee praktische opdrachten. Dat maakte het mogelijk om
beide praktische opdrachten (de ‘0-meting’) op aspecten van samenwerken te vergelijken
met het actieonderzoek (de nieuwe didactische aanpak). Of het actieonderzoek inderdaad
heeft geleid tot beter samenwerkende leerlingen, is het onderwerp van hoofdstuk 7.
In deze paragraaf zijn enkele resultaten uit de leerling-enquête opgenomen die alleen
betrekking hebben op actieonderzoek. Op basis van deze resultaten kan er dus geen
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antwoord worden gegeven op de vraag of er bij het actieonderzoek beter / betekenisvoller is
samengewerkt dan bij de twee andere opdrachten. De resultaten kunnen wel duidelijk maken
of actieonderzoek door leerlingen op zichzelf een goede didactische aanpak is om hen
volgens type 4 (plus) te laten samenwerken (zoals in hoofdstuk 4 werd beredeneerd).
In het onderstaande schema staan de gesloten vragen waarvan de resultaten worden
geanalyseerd, geplaatst bij de verschillende (sub)dimensies van samenwerken. Ook de
antwoorden van de respondenten op de volgende open vraag, komt aan bod: ‘Wat heb je
geleerd tijdens het werken aan het actieonderzoek?’
Dimensie

Stellingen uit de enquête: wenselijk gedrag en houdingen samenwerken

Gezamenlijk
proces





We gaven elkaar feedback op elkaars functioneren (grafiek 8) .
Beslissingen namen wij gezamenlijk (grafiek 9).
Na overleg met mijn groepsgenoten stelde ik vaak mijn mening bij (grafiek 10).

Gezamenlijk
product



Als ik het inhoudelijk met een groepsgenoot oneens was, dan stelde ik dat aan
de orde (grafiek 11).
We hielden rekening met elkaars belangen (grafiek 12).
Veel van mijn ideeën zijn overgenomen door mijn groepsgenoten (grafiek 13).




In de grafieken (zie hieronder) is een aantal opvallende resultaten te zien. Zo blijkt uit grafiek
8 dat iets meer dan 10% van de leerlingen ‘nooit’ invulde bij de stelling: ‘We gaven feedback
op elkaars functioneren’. 27,1 Procent van de respondenten gaf als antwoord: soms. Dus
zo’n 38% van de respondenten zegt nooit of soms feedback te hebben gegeven over elkaars
functioneren. De grootste groep respondenten zegt dat zij regelmatig feedback gaven (35%)
en 27,1% deed dat vaak.
In grafiek 11 wordt weergegeven hoe vaak de respondenten zeggen inhoudelijke
meningsverschillen aan de orde te hebben gesteld. Ongeveer 30% deed dat altijd (8,3%) of
vaak (22,9%). Slechts één respondent (2,1%) stelde inhoudelijke meningsverschillen niet
aan de orde. Het percentage respondenten dat aangeeft regelmatig meningsverschillen aan
de orde te stellen (grafiek 11), is evengroot als het percentage respondenten dat regelmatig
feedback geeft (grafiek 8).
Uit grafiek 9 blijkt dat de beslissingen in de onderzoeksgroepen vaak (48%) of altijd (38%)
gezamenlijk werden genomen. Slechts 4% van de respondenten zegt dat beslissingen nooit
(2,1%) of soms (2,1%) gezamenlijk werden genomen. In relatie tot de resultaten die zijn
weergeven in grafiek 10, is het opvallend dat 86% van de respondenten zegt vaak of altijd
gezamenlijk te beslissen. Ongeveer 30% stelde na overleg met zijn groepsgenoten zijn
mening namelijk niet bij. Wellicht vindt een aantal respondenten dat gezamenlijk besluiten
nemen niet persé betekent (of nodig maakt) dat zij hun mening moesten bijstellen. De helft
van de respondenten antwoordde neutraal op de stelling: ‘Na overleg met mijn
groepsgenoten stelde ik vaak mijn mening bij.’
Een kleine 40% van de respondenten was het helemaal eens of grotendeels eens met de
stelling: ‘Veel van mijn ideeën zijn overgenomen door mijn groepsgenoten (grafiek 13).’ Niet
alle respondenten vonden dat veel van hun ideeën zijn overgenomen: 14,6% was het
helemaal oneens (4,2%) of grotendeels oneens (10,4) met deze stelling. Toch vulde geen
enkele respondent nooit en slechts 2,1% soms in bij de stelling: ‘We hielden rekening met
elkaars belangen (grafiek 12)’. De resterende 98% vond dat zij regelmatig (33,3%), vaak
(39,6%) of altijd (25%) met elkaars belangen rekening hielden.
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Grafiek 8: We gaven feedback
op elkaars functioneren (N=48)

Grafiek 9: Beslissingen namen we gezamenlijk (N=48)

Grafiek 10: Na overleg stelde ik vaak mijn mening bij (N=48)

Grafiek 11: Inhoudelijke meningsverschillen
stelde ik aan de orde (N=48)

Grafiek 12: We hielden rekening met elkaars
belangen (N=48)

Grafiek 13: Veel van mijn ideeën zijn overgenomen door mijn groepsgenoten (N=48)
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In tabel 11 staan de antwoorden van de respondenten op de vraag: ‘Wat heb je geleerd bij
het werken aan het actieonderzoek?’ In totaal gaven 38 (van de 52) respondenten antwoord
op deze vraag. De meeste antwoorden vallen onder één van deze vier onderwerpen: invloed
& participatie, onderzoeksvaardigheden (anders dan samenwerken), samenwerken en niets
(nieuws). Enkele antwoorden waren niet in te delen, vandaar de restcategorie onderin de
tabel. Opvallend is dat de meeste leerpunten gaan over onderzoeksvaardigheden (variërend
van enquêtes afnemen en verwerken in Excel tot ‘leren doorwerken’). Tien respondenten
zeggen iets geleerd te hebben over (participeren in) de school en de positie (en invloed) van
leerlingen. De leerwinst voor zeven respondenten had betrekking op (het belang van) goed
samenwerken.
Tabel 11: Wat heb je geleerd bij het werken aan het actieonderzoek?
Invloed /
participatie

Onderzoeksvaardigheden
(anders dan samenwerken)

Samenwerken

Niets (nieuws)

Erachter komen
hoeveel invloed je hebt
op school

enquêtes verwerken in Excel

Goed
samenwerken

vrij weinig

Hoe de school in
elkaar zit. Wie
opdrachten geeft aan
wie.

Hoe je een nuttige enquête maakt en
die toepast

Leren zelf initiatief te
tonen en de school te
verbeteren.
op mensen afstappen
als je iets van ze wilt.

leren doorwerken

Hoe je tot de kern van een probleem
komt, hoe je daar een oplossing voor
kunt verzinnen. Hoe je kunt testen of
die oplossing zin zou hebben en hoe
je dit allemaal verwerkt (evt in een
verslag).
Alleen het uiteindelijk een
aanbeveling geven.

Veel dingen geleerd
over de school

Onderzoeken

wat ik anders zou
willen hebben aan
school

Dat je bij een actieonderzoek aan
heel veel dingen moet denken. Meer
dan dat ik had verwacht.

wat de verbeterpunten
aan school zijn

resultaten verwerken van de
enquêtes

Dat je iets kan
veranderen als je het
goed weet te
onderbouwen en hoe
je dit het beste kan
doen.

manieren hoe we meningen van
anderen kunnen krijgen

Hoe je iets zou kunnen
veranderen op school,
welke stappen je dan
moet nemen.

hoe je een actieonderzoek opzet

Dat de school ook
leerlingen dingen laat
beslissen.

Samenwerken en
goed overleggen
Samen te werken
door goed met elkaar
te communiceren.
Daarnaast is
samenwerken in zo'n
groot project zeer
belangrijk.

niet veel, dit zijn al
manieren van
onderzoeken die we
hebben geleerd bij
PWS.
Niet zo veel eigenlijk
Niets, alles dat wij
moesten gebruiken
heb ik al eerder
geleerd

Samen te werken en
goed te overleggen
en te luisteren naar
wat andere te zeggen
hebben.
Samenwerken
leren samenwerken.

Dat interviewen erg belangrijk en
moeilijk kan zijn.
Enquêtes afnemen

plannen
Hoe je bewijs moet zoeken dat jouw
idee goed is.
Zelf een goed onderzoek opstellen.
Dat je op verschillende manieren iets
kan onderzoeken.

Dat enquêtes verwerken echt vreselijk is. Dat de kinderen en leraren niet later naar school willen. Het onderwerp
wat je kiest maakt veel uit of je een goed eindproduct levert. (Vanwege je motivatie voor het onderwerp.)
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Hoofdstuk 7

Conclusie

De verlegenheidssituatie, zoals beschreven in hoofdstuk 1, leidde tot de onderstaande
onderzoeksvraag.
Hoe kan ik binnen het vak UN-studies op het Maaswaal College leerlingen op een
betekenisvolle manier met elkaar laten samenwerken?
Het kernidee van dit onderzoek is dat samenwerking beter (en vooral betekenisvoller) wordt
vanuit een bepaalde visie op burgerschap en burgerschapsvorming. De visie die het beste
past op het MWC als UNESCO-school is participatief kritisch-democratisch burgerschap.
Samenwerken krijgt voor de leerlingen meer betekenis als de didactische aanpak past bij
deze visie op burgerschapsvorming. Het actieonderzoek door leerlingen van 4VWO is
(althans in theorie) een zeer goede didactische werkvorm om betekenisvol samenwerken te
bewerkstelligen.
Idealiter is samenwerken voor leerlingen meer dan het verdelen van deeltaken die zij
individueel maken en vervolgens samenvoegen tot een gezamenlijk eindproduct (type 2
samenwerken). In de gewenste wereld heeft samenwerken voor leerlingen een collectieve
betekenis: zij stemmen hun activiteiten en kwaliteiten af in een gemeenschappelijk proces en
zijn gericht op een gemeenschappelijk product (type 4 samenwerken). In hoeverre het
‘actieonderzoek door leerlingen’ deze gewenste wereld dichterbij heeft gebracht, zal blijken
uit het antwoord op twee (van de bovenstaande onderzoeksvraag afgeleide) vragen:
1. Werken de leerlingen bij het actieonderzoek betekenisvoller samen dan bij twee
eerdere praktische opdrachten (de PO Sweety en de PO Moord)?
2. Is het actieonderzoek op zichzelf een goede didactische werkvorm om leerlingen
betekenisvol (vanuit het perspectief van kritisch-democratisch burgerschap) te laten
samenwerken?

7.1.1 Conclusies gezamenlijk proces
In §6.2.2.1 zijn de resultaten uit de enquête weergegeven die gaan over het
samenwerkingsproces. Op grond daarvan is de conclusie dat er bij het actieonderzoek (ten
opzichte van de PO Moord en de PO Sweety) het sterkst sprake is van een gezamenlijk
proces.
Ten eerste blijkt dat uit de antwoorden van de respondenten over de overlegfrequentie (zie
tabel 4 in hoofdstuk 6). De respondenten gaven aan dat zij bij alle drie de opdrachten
frequent overlegden, maar bij het actieonderzoek overlegden zij het meest. Slechts één
respondent zei bij het actieonderzoek soms of vrijwel nooit te hebben overlegd. Bij de PO
moord was dat 10% en bij de PO Sweety zelfs meer dan 25%. Het gewogen gemiddelde én
het percentage respondenten dat vaak of zeer vaak invulde, is bij het actieonderzoek het
hoogst (75% actieonderzoek; 60% PO moord; 43% PO Sweety). Kortom, het actieonderzoek
komt als beste uit de bus bij deze indicator van samenwerken als gezamenlijk proces.
Ten tweede is de bovenstaande conclusie te rechtvaardigheden op basis van het feit dat de
respondenten vaker inhoudelijk overlegden (zie tabel 5) bij het actieonderzoek dan bij de PO
Sweety en de PO Moord. Op de stelling: ‘Vergeleken met het actieonderzoek heb ik bij het
actieonderzoek minder vaak inhoudelijk met mijn groep overlegd dan bij de PO moordzaak’,
antwoordde ongeveer 60% (zeer) oneens. Ongeveer 65% van de respondenten is het (zeer)
oneens met de stelling: ‘Vergeleken met het actieonderzoek overlegde ik bij de PO Sweety
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vaker inhoudelijk dan bij het actieonderzoek.’ Slechts één op tien leerlingen was het met de
stelling eens (en géén respondent was het oneens). De conclusie is gerechtvaardigd dat zij
dus vaker inhoudelijk overlegden tijdens het werken aan het actieonderzoek. Kortom, ook
deze resultaten (frequentie van inhoudelijk overleg) ondersteunen de conclusie dat leerlingen
bij het actieonderzoek ‘meer’ een gezamenlijk proces doorgingen dan bij de twee andere
opdrachten.
Ten derde blijkt uit de resultaten in grafiek 2a t/m 2c en tabel 6 dat er bij het actieonderzoek
het sterkst sprake is van een collectief proces. De stelling luidde: ‘We bespraken verschil van
inzicht (zeer vaak, enz.).’ Opvallend was dat bij alle drie de opdrachten het aantal
respondenten dat soms of bijna nooit verschil van inzicht besprak, het aantal respondenten
dat vaak of zeer vaak verschil van inzicht besprak, oversteeg. Maar, het percentage dat
regelmatig, vaak of zeer vaak antwoordde, is het hoogst bij het actieonderzoek (60%). Bij
beide andere opdrachten ligt dat percentage 20% lager. Ook de gewogen gemiddelden
wijzen uit dat de leerlingen verschil van inzicht het frequentst bespraken bij het
actieonderzoek. Opvallend veel respondenten (22,5%) vinkte bij PO Sweety de
antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ aan (hoogstwaarschijnlijk omdat zij geen verschil
van inzicht hadden). Bij de PO Moord lag dat rond de 16% en bij het actieonderzoek rond de
10%. Het actieonderzoek nodigde blijkbaar het meest uit tot het (hebben en) bespreken van
verschil van inzicht. Kortom, het actieonderzoek heeft opnieuw de beste kaarten:
respondenten bespraken er het vaakst verschil van inzicht en daarmee is er bij deze
opdracht het meest sprake van een gezamenlijk proces.

7.1.2 Conclusies gezamenlijk product
In §6.2.2.2 zijn de resultaten weergegeven die betrekking hebben op het
samenwerkingsproduct. Van een gezamenlijk product is sprake als de respondenten
aangeven zich te herkennen in gezamenlijk tot stand gekomen uitkomsten en dat zij
‘(…)samen activiteiten bedenken die hen met de uitkomst verbinden (aandeel in collectieve
opbrengst) (Kools, p. 102)’. Daarnaast is een product gezamenlijk als respondenten vinden
dat zij belang hebben bij de samenwerking en het eindresultaat: ‘de uitkomst moet ook op
hen betrekking hebben (gezamenlijk belang) (Kools, p. 102).’ Op basis van de resultaten is
de conclusie dat er bij het actieonderzoek het meest sprake lijkt te zijn van een
gemeenschappelijk product.
Grafiek 3a t/m 3c geeft de resultaten weer van de volgende stelling: ‘We beoordeelden
elkaars werk (bij de opdrachten): vaak, regelmatig, soms, vrijwel nooit, nooit.’ Elkaars werk
beoordelen wordt voor dit onderzoek opgevat als een activiteit die de leerlingen met de
(gezamenlijke) uitkomst verbindt (Kools, p. 102). De frequentie waarin respondenten zeggen
elkaars werk te beoordelen, is een indicatie voor hun aandeel in de collectieve opbrengst.
Het aandeel van de leerlingen in de collectieve opbrengst (de eindproducten van de drie
opdrachten) is het grootst bij het actieonderzoek. Het gewogen gemiddelde is bij het
actieonderzoek (3,8) immers groter dan bij de PO Moord (3,3) en de PO Sweety (3,1). De
respondenten zeggen daarmee dat ze bij het actieonderzoek elkaars werk frequenter
beoordeelden dan bij de twee andere opdrachten. Het percentage respondenten dat (vrijwel)
nooit elkaars werk beoordeelde ondersteunt deze conclusie. Dat was respectievelijk 2%
(actieonderzoek), 8% (PO Moord) en 26% (PO Sweety).
Leerlingen werd gevraagd om bij iedere opdracht aan te geven of hun eindproduct vooral het
resultaat is van het verdelen en samenvoegen van opdrachten. Oftewel: hebben de
respondenten met name samengewerkt volgens type 2? Of hebben zij (voornamelijk) op een
andere manier samengewerkt? In tabel 10 staan de resultaten van de volgende stelling:
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‘Onze samenwerking bij de genoemde opdracht bestond voornamelijk uit het verdelen en
samenvoegen van deelopdrachten.’ Op basis van de gewogen gemiddelden is de conclusie
dat de meerderheid van de respondenten bij alle drie de opdrachten vooral de taken
verdeelde en samenvoegde. Hoe hoger het gewogen gemiddelde, des te meer er op een
‘type 2 manier’ werd samengewerkt. PO Sweety had de hoogste score (3,9), gevolgd door
de PO Moord (3,6) en het actieonderzoek (3,3). Het percentage dat het zeer oneens of
oneens was met de stelling was het hoogst bij het actieonderzoek (25%). Tegenover 12% bij
de PO moord en 2% bij de PO Sweety. Kortom, ongeveer 25% van de leerlingen werkte bij
het actieonderzoek anders samen dan op een ‘type 2 manier’. Wat ‘anders’ betekent, kan
niet worden opgemaakt uit de resultaten.
De resultaten die zijn weergegeven in de grafieken 7a t/m 7c zijn helder: het actieonderzoek
bood de respondenten veel autonomie om de opdracht samen vorm te geven. Maar liefst
88% was het eens (33%) of zeer eens (55%!) met de stelling: ‘Deze opdracht (het
actieonderzoek) bood ruimte voor onze eigen invulling.’ Bij de PO Moord lag dat percentage
lager (71% waarvan 14% zeer eens) en bij de PO Sweety veel lager (14% waarvan 0% zeer
eens!). Kortom, de PO Moord bood respondenten meer gelegenheid om (samen met
groepsgenoten) met ideeën en initiatieven te komen dan de PO Sweety. Maar, bij het
actieonderzoek ervoeren de respondenten de meeste ruimte om ‘(…)samen activiteiten te
bedenken die hen met de uitkomst verbinden (aandeel in collectieve opbrengst) (Kools, p.
102)’. Welke concrete activiteiten de leerlingen samen bedachten die hen verbindt met het
eindresultaat, valt niet uit de resultaten op te maken. Al is het bewijs wat indirect, de
conclusie dat het eindresultaat van het actieonderzoek meer een gezamenlijk product is dan
het eindresultaat van PO moord en PO Sweety, is gerechtvaardigd.
Alle respondenten waren trots (meer dan een kwart zelfs zeer trots) op het eindresultaat van
het actieonderzoek (grafiek 5c). Ook vonden alle respondenten het eindresultaat een
gezamenlijk (en bijna de helft zelfs een zeer gezamenlijk) resultaat (grafiek 6c). Bij de twee
andere opdrachten lag het ‘trotspercentage’ wat lager. Bij de PO Moord was 87% trots op het
eindresultaat. Bij de PO Sweety was dat 77%. Veruit de meeste respondenten vonden zowel
de PO Moord (96% waarvan 41% zeer eens) als de PO Sweety (90% waarvan 6% zeer
eens) een gezamenlijk eindresultaat. Er is niet gevraagd waarom leerlingen al dan niet trots
zijn op het eindresultaat. Er kunnen dus geen uitspraken worden gedaan waarom meer
respondenten het meest trots zijn (op het eindresultaat van) het actieonderzoek. Je kunt
bijvoorbeeld niet concluderen dat alle respondenten trots zijn op het actieonderzoek, omdat
zij ook allemaal het eindresultaat kwalificeren als een gezamenlijk tot stand gekomen
product.

7.1.3 Conclusie actieonderzoek ‘op zichzelf’
Uit de resultaten van de enquête die alleen betrekking hebben op het actieonderzoek, blijkt
dat deze werkvorm een goede manier is om leerlingen betekenisvol te laten samenwerken.
Op de (open) vraag naar de leeropbrengst van het actieonderzoek, wordt door respondenten
zeven keer als antwoord samenwerken gegeven (tabel: 11)Een enkele keer wordt
samenwerken daarbij verbonden aan het belang van goed met elkaar communiceren,
luisteren en overleggen. Verder stelden de respondenten dat zij tijdens het werken aan het
actieonderzoek inhoudelijke meningsverschillen frequent aan de orde stelden (30% deed
dat altijd of vaak). Beslissingen werden, aldus de respondenten, vooral gezamenlijk
genomen (75% vaak / altijd), waarbij rekening werd gehouden met elkaars belangen
(65% vaak / altijd).
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Opvallend veel zaken die de respondenten geleerd zeggen te hebben, gaan over
'participatie' in de school. Aspecten van participatief kritisch democratisch burgerschap zijn in
de volgende antwoorden terug te zien: 'Erachter komen hoeveel invloed je hebt op school.
Hoe de school in elkaar zit; Wie opdrachten geeft aan wie; Dat de school ook leerlingen
dingen laat beslissen.' Een enkele keer was het aspect samenwerking daarbij (zijdelings)
aan de orde, zoals: 'Op mensen afstappen als je iets van ze wilt.'

7.2

Eindconclusie

Actieonderzoek is een didactische aanpak die zeer goed past bij het gewenste participatieve
kritisch-democratische burgerschapsonderwijs op het Maaswaal College als UNESCOschool. De werkvorm ‘actieonderzoek door leerlingen’, leidt tot een goede en betekenisvolle
samenwerking. De didactisch aanpak motiveert de leerlingen om te participeren in de school
(als democratie) en om in een gemeenschappelijk proces samen te werken aan een
gemeenschappelijk product. Actieonderzoek is op zichzelf dus een goed middel om
betekenisvol samenwerken te bereiken. Dat blijkt uit de theorie en de uit de praktijk.
Heeft het actieonderzoek er ook toe geleid dat 4VWO-ers beter en betekenisvoller
samenwerken dan voorheen? De resultaten lijken dat zeker uit te wijzen. Vergeleken met
twee eerdere praktische opdrachten (PO Sweety en PO Moord) werkten de leerlingen meer
samen volgens type 4 (en minder volgens type 2). Hoewel veel respondenten aangeven dat
het eindresultaat van alle opdrachten vaak tot stand kwam door deelopdrachten te verdelen
en samen te voegen, geldt dat voor het actieonderzoek het minst. Vooral voor het proces
geldt dat leerlingen bij het actieonderzoek betekenisvoller (collectiever) samenwerkten, dan
voorheen bij de beide andere opdrachten.

7.3

Relativering en discussie

Het verzamelen en analyseren van de resultaten van dit onderzoek is zo zorgvuldig mogelijk
gedaan. Toch kent het onderzoek beperkingen. Ten eerste is het de vraag of het
onderscheid tussen type 2 en type 4 samenwerking bij de deze drie grote opdrachten niet te
kunstmatig is. Er wordt veronderstelt dat beide manieren van samenwerken elkaar uitsluiten,
terwijl deze elkaar ook kunnen aanvullen. Taken verdelen, deze individueel uitvoeren, het
geheel samenvoegen tot één product is (type 2) is bij het actieonderzoek evenzogoed aan
de orde als betekenisvol samenwerken (type 4).
Ten tweede is het precieze onderscheidt tussen een gemeenschappelijk product en een
gemeenschappelijk proces in dit onderzoek niet altijd even duidelijk. Bepaalde indicatoren
voor een (gemeenschappelijk) proces zouden dat ook kunnen zijn voor een
(gemeenschappelijk) product. Bovendien wordt het ‘product’ vooral opgevat als een fysiek
eindproduct (een onderzoeksverslag, een filmpje, enz.). In de literatuur wordt het
gezamenlijke product (als uitkomst van een collectief proces) echter vooral opgevat als
‘gedeelde nieuwe inzichten en of nieuwe (…) kennis (Kools, p.102).’
Ten derde is de vraag of de indicatoren om te meten in hoeverre het product
gemeenschappelijk is, goed gekozen zijn. Is bijvoorbeeld de ‘mate van trots zijn op het
eindresultaat’ een goede indicator voor een gemeenschappelijk product? De respondenten
die trots zijn op een eindproduct zijn dat niet persé omdat dit product gemeenschappelijk
trots stand kwam. Het is ook de vraag of de ‘beoordelingsfrequentie’ en ‘de mate van
autonomie’, goede indicatoren zijn voor een gemeenschappelijk product (en daarmee voor
betekenisvolle samenwerking). Kun je vervolgens op basis van deze resultaten zeggen dat
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leerlingen al dan niet goed samenwerken (volgens type 4)? Dezelfde discussie kun je ook
voeren over de indicatoren voor ‘een gemeenschappelijk proces’.
Tot slot leunt het onderzoek sterk op ‘de leerlingenenquête’ (en dus op kwantitatieve
gegevens) als methode. Op basis van een enquête waarin leerlingen vooral naar hun
opvattingen wordt gevraagd, zijn geen keiharde conclusies te trekken over samenwerken in
de werkelijke onderwijspraktijk. Deze kwantitatieve onderzoeksmethode kan worden
aangevuld met kwalitatieve, zoals: interviews, paneldiscussies en (on)gestructureerde
observaties. Een interview met een aantal leerlingen kan meer betekenis geven aan de
enquêteresultaten. Om de PO Moord, de PO Sweety en het actieonderzoek echt goed te
kunnen vergelijken is een gestructureerde observatie (gericht op type 2 en type 4
samenwerken) een goede methode. Dit onderzoek zou een zekere objectiviteit zijn verschaft
door (nog meer en op gestructureerde wijze) gebruik te maken van ervaringen, observaties
en opvattingen van alle docenten die de onderzoeksgroepen begeleidden.

7.4

Aanbevelingen

Leerlingen maken bij UNESCO-studies veel verschillende opdrachten die een bepaalde
manier van samenwerken veronderstellen. Deze opdrachten zijn niet gemaakt met een
specifieke burgerschapsopvatting in het achterhoofd of om betekenisvol samenwerken (type
4) te realiseren. Het verdient aanbeveling om de opdrachten, bijvoorbeeld aan de hand van
de matrix leerprocessen, te analyseren op aspecten van samenwerken en
burgerschapsvorming. Welke manier van samenwerken wordt er (wanneer) van leerlingen
gevraagd? Moedigt de opdracht de leerlingen ook aan om niet alleen instrumenteel (type 2),
maar ook betekenisvol samen te werken (type 4)? Kortom, de docenten UNESCO-studies
moeten zich steeds weer afvragen welke aanpak leidt tot betekenisvol samenwerkende
leerlingen.
Het verdient verder aanbeveling om voor het vak UNESCO-studies nieuwe praktische
opdrachten te ontwerpen vanuit het oogpunt van (en die gericht zijn op) participatief kritischdemocratisch burgerschap en type 4 samenwerken. Zo maakt UNESCO-studies de
verwachting als werkelijk waardenvormend vak, beter waar. De pijler learning to live together
en de UNESCO-waarden, van groot belang op het MWC, worden zichtbaarder in de
onderwijspraktijk van UNESCO-studies. Het zijn immers de leerlingen zelf die de UNESCOwaarden (door betekenisvol met elkaar samen te werken) ontdekken, beproeven en
misschien zelfs willen uitdragen.
Uit de enquêteresultaten bleek dat veel leerlingen samenwerken leuk en leerzaam vinden.
Veel van hen vinden ook dat zij goed kunnen samenwerken. De vraag wat leerlingen leuk en
interessant vinden aan samenwerken, is interessant voor een vervolgonderzoek. Een
andere, misschien nog interessantere vraag, is wat zelf precies verstaan onder 'goed
samenwerken'. In hoeverre zijn de opvattingen van leerlingen in lijn met de notie van
betekenisvol samenwerken (type 4)?
De inhoud, inzichten en conclusies uit dit onderzoek kunnen voor de docenten UNESCOstudies aanleiding zijn om een gezamenlijke visie te formuleren op burgerschapsvorming en
de rol van samenwerken daarin. Delen zij de opvatting dat betekenisvol samenwerken vooral
wordt bereikt door uit te gaan van participatief kritisch democratisch burgerschap? Is dit type
burgerschap volgens hen inderdaad waar UNESCO-studies vanuit moet gaan en naar moet
streven? Dan is het raadzaam om leerdoelen te formuleren op basis van deze
burgerschapsvisie. Leerdoelen dus die richting geven aan de inhoud van het
burgerschapsonderwijs bij UNESCO-studies. Daarnaast moeten de docenten UNESCOstudies dit type burgerschap ook in hun (pedagogisch) handelen en communicatie en
samenwerking (met collegae en leerlingen) uitdragen en voorleven.
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Bijlage I

Mail Gijs Verbeek

Beste Gijs Verbeek,
Jouw korte presentatie op het Fontys (onderzoeksdag 5 juni) vond ik zeer interessant. De inhoud sloot
prachtig aan bij mijn voorgenomen afstudeeronderzoeksonderwerp, namelijk: 'democratisch opvoeden
bij maatschappijleer (op Unescoscholen).' Dit onderwerp kwam (onder meer) voort uit mijn onvrede
over het gebrek aan echte samenwerkingsopdrachten waarin leerlingen 'echt participeren'. (En uit mijn
eigen (soms) ondemocratische optreden in de klas).
Jouw omschrijving van een concreet experiment (op de Lage Waard) inspireerde mij: 'Zoiets ga ik ook
doen op mijn school!' Echter, ik heb nauwelijks ervaring met het begeleiden van (actie)onderzoek. Nu
vond ik jouw eerlijke beschrijving van het experiment erg bemoedigend. In het bericht op Facebook
stond dat ik gerust contact op kon nemen bij behoefte aan hulp, advies of ondersteuning. Bij deze.
Wat ben ik - in hele, hele grote lijnen- van plan?
Vier klassen (4vwo) doen tegelijkertijd in groepjes onderzoek naar schoolontwikkeling.
Het onderzoek vindt plaats binnen het examenvak Unesco-studies (samenvoeging maatschappijleer
en levensbeschouwing).
Het onderzoek vindt plaats in periode 2 (tweede week november) van dit schooljaar.
Leerlingen hebben ongeveer zes weken de tijd. In die periode wordt iedere week 1 klokuur
gereserveerd voor het onderzoek.
Ik heb de rol van 'procesbegeleider' met bijbehorende taken (zoals door jou beschreven op p.98 van
jullie boek).
In totaal zijn er drie docenten Unesco-studies direct betrokken. De docent begeleidt de groepjes
leerlingen van zijn eigen klas.
Leerlingen krijgen een groepscijfer dat meetelt als PTA-cijfer.
In feite wil ik jouw experiment herhalen met een aantal 4vwo-klassen. Voor mijn eigen
afstudeeronderzoek wil ik inzoomen op de rol van de docent die de leerlingen / onderzoekers
begeleidt (Hoe begeleidt een docent op 'democratische wijze' leerlingen die gezamenlijk
actieonderzoek doen?). Ik ploeter momenteel op onderzoeksvragen en een theoretisch kader.

Wat zijn jouw gedachten bij het bovenstaande? Ik besef dat dit nogal een ruime vraag is, maar
misschien kun je me toch (verder) op weg helpen.

Alvast bedankt en vriendelijke groet,

Niels Paauw
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Dag Niels,
Vriendelijk dank voor je bericht en het delen van je mooie plannen. Fijn dat het verhaal je heeft mogen
inspireren en vooral dat je er nu op je eigen school mee aan de slag gaat. :-) doet me goed!
Ik kan kort (en in algemene zin) op je voorstel reageren in de hoop dat je er iets aan hebt.
Zes klokuren is niet heel veel tijd, maar biedt zeker mogelijkheden. Je kunt een mooi afgerond
onderzoek doen in deze tijd, maar waarschijnlijk zal het wel een exploratief/verkennend karakter
hebben. Dat is echter voor een eerste kennismaking geen probleem.
Ik zou als ik jou was, rekening houden met het volgende:
1.
Je wil, neem ik aan, alle onderzoeksstappen aan bod laten komen in de zes klokuren, globaal gaat het
daarbij om:
- introductie in het doen van (actie)onderzoek (focus daarbij op de aspecten die we noemen aan het
begin van H7; (actie)onderzoek wordt gekenmerkt door haar systematische, sceptische (of kritische)
en ethische aard; deze principes, en implicaties die daaruit volgen zijn belangrijker dan bepaald
"regels", zie p. 159-161)
- opstellen onderzoeksvragen (als je dat aan de leerlingen wil overlaten)
- uit de opvatting/beschrijving van de context en de onderzoeksvraag volgt welke gegevens je wil
verzamelen en op welke wijze je dat wilt doen, kortweg gaat het om een plan van aanpak of
werkwijze
- gegevensverzameling (kost altijd meer tijd dan verwacht)
- analyse en interpretatie van de gegevens
- beantwoording van de onderzoeksvraag en presentatie onderzoek (delen van kennis en inzichten)
De docenten die het onderzoek begeleiden moeten ook bekend zijn met deze stappen en
bijzonderheden daarbij.
2.
Dat er vier klassen tegelijkertijd actief zijn biedt mogelijkheden om elkaar als kritische vrienden te
ondersteunen, onderzoeksvragen te clusteren, samenwerking etc. ik weet niet in hoeverre daarvoor
ruimte is/wat de mogelijkheden zijn. Maar ik zou daar zeker aandacht voor houden.
3.
Aandacht voor inbedding in de context is aan raden (probeer de rest van de school er zoveel mogelijk
bij te betrekken). Dit werkt echter ook de andere kant op: bij vier klassen die onderzoek doen zou ik
goed afstemmen welke (en hoeveel) onderwerpen onderzocht worden, zodat de school niet
overspoeld wordt met (dezelfde) vragen.
Deze opmerkingen hebben met name betrekking op het primaire onderzoeksproces. Als jij als
procesbegeleider nog drie andere leraren hierin wilt meenemen komt er een dubbele laag in als het
ware. Misschien is het handig als we daarover binnenkort (bijvoorbeeld via Skype) verder over
doorpraten?
Vriendelijke groet, Gijs

85 | P a g i n a

Bijlage II

Gespreksverslag bijeenkomsten docenten UN-studies

22/10 en 29/10
 Het materiaal voor de leerlingen (zie bijlage; handleiding actieonderzoek) is bijna af. Dat wil ik
jullie graag voorleggen. Aan de hand van jullie tips, commentaar, ideeën, enz. ga ik het
materiaal verbeteren en afmaken.
Concrete vragen:
o Wat vinden jullie van de beoordeling? Onderdelen ter beoordeling? Vinden jullie dat leerlingen
ook zelf een deel van de punten moeten verdelen?
o Denken jullie dat de leerlingen binnen deze tijd een voldoende resultaat kunnen halen?
o Hebben jullie zelf ook ideeën voor een ‘probleem’ / onderwerp voor onderzoek?


De powerpoints t.b.v. de twee 'workshops' zijn (bijna) af. Ook deze wil ik jullie graag
voorleggen. In de bijlage staat een voorlopige versie.



Een mogelijke planning voor p2 heb ik al eerder rondgestuurd. Deze heb ik als uitgangspunt
genomen. Voorstel: opdracht Pim Fortuyn niet doen? Vragen: mediatheek reserveren.

Uitkomst: collega’s kwamen zelf met het voorstel om de PO over Pim te schrappen. Opmerkingen /
tips / vragen over de planning:
o 4 lessen theorie (parlementaire democratie). Daarnaast werken aan het onderzoek.
o Als leerlingen in les 3 nog geen idee hebben, wat is dan het back-up plan van docenten?
- Vragen wat ze er van vinden om een ‘dagboek / logboek’ bij te houden. Vooral letten op elementen
van democratisch opvoeding (betekenisvol samenwerken). Ik maak een format.
Woensdag 22-10 nogmaals vergaderen (en uiterlijk opmerkingen / aanvullingen doorgeven). Ik heb
dan nog de tijd om zaken aan te passen.
Uitkomst gesprek
Ik merk dat spreken over actieonderzoek door leerlingen met collegae inspirerend werkt. Het gaf mij
veel energie / moed om verder te gaan. Er ontstaan ook veel ideeën en linkjes met andere zaken op
school. Bijv. het WON (gestart in de onderbouw) gaat volgend jaar ook van 3 e naar 4e jaar.
Doelstelling: ieder leerjaar een alfa, bèta, gamma onderzoek. Actieonderzoek (elementen van) kan
gekoppeld worden aan p-tijd (gamma-onderzoek).
- Het uitgangspunt is helder. Mijn collega verwoordde het ongeveer zo: ‘Het gaat er dus om wat ikals scholier - kan veranderen aan school. Welke mogelijkheden scholieren hebben om bij te dragen
aan de school? Het project is dus een vorm van burgerinitiatief op zichzelf.’
- Beiden collegae merkten op dat het actieonderzoek moet worden ingebed in de theorie over
parlementaire democratie. Koppelen parlementaire democratie – onderzoek. Voor leerlingen
inzichtelijk maken wat het onderzoek en de ST met elkaar te maken hebben. Wellicht linken aan
excursie naar de TK?
- Kan ik een hoorcollege doen in de verschillende klassen? Om het idee goed uit te leggen? Ik vond
dat een sympathiek idee, maar de vraag is of dit praktisch haalbaar is. Over nadenken. Meerdere
klassen tegelijkertijd?
- Uitdagen om leerlingen out-of- the box te laten denken (merkt collega op).
- Bezwaar: ‘Veel dingen gaan goed op school. Leerlingen ervaren wellicht geen / nauwelijks
problemen? Het zou jammer zijn dat als de conclusie is dat er spijkers op laag water worden gezocht.’
Hier hebben we kort over gesproken. Leerlingen kunnen vanuit hun beleving toch een andere
ervaring hebben. Misschien lijkt het heel goed te gaan op school , maar dan juist daarom dus niet
meer kritisch zijn?
- Louis heeft het idee om het ‘actiegebied’ te verbreden. Andere scholen. Het dorp in. Leerlingen
kunnen onderzoek doen naar gemeentepolitiek / gemeentebestuur. Of naar voorzieningen voor
jongeren. Bezwaar: groepjes gaan Wijchen in (ook wel leuk), hoe organiseren we dit? Onze
verantwoordelijkheid.
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- Leerlingen laten onderzoeken binnen thema’s van Unesco. Op zich logisch idee. Is dit niet te
leidend? Misschien goed als back-up, als lln zelf echt niets kunnen bedenken.
Veiligheid
Collegae merkten op dat leerlingen niet op de tenen moeten stappen van OP / OOP. Zowel leerling
als personeel moet zich veilig voelen. “Niet bedreigd voelen.” Zeker belangrijk!
Minimale vereisten: de school moet op de hoogte zijn. Monitoren wat leerlingen doen. Bespreekbaar
maken van aanpak leerlingen enz. Dat is mijn taak (en van mijn collegae).
Eindproduct / Toetsing
- Idee. Presentatie niet alleen zien als ‘zoveelste powerpoint’ maken, maar als middel om originele
onderzoeksmethodes te presenteren. Collega kwam met het voorbeeld van jongeren die een
maquette van een jeugdhonk bouwden.
- Ik legde de kwestie ‘verslaglegging’ voor en kwam samen met mijn collegae tot de volgende
onderwerpen:
o Mijn insteek: inherent doel aan actieonderzoek is ‘democratisch opvoeden’ /
burgerschapsvorming. Verslaglegging moet ook geen nonsens zijn. Welke eisen stellen we
aan de verslaglegging?
o Gevaar voor rigide inkadering
o Wat is reëel v.w.b. de tijd? Minder tijd dan P-tijd
o Voorkennis? De huidige 4e jaars hebben tijdens P-tijd onderzoek gedaan (enquêtes), maar
hebben nog geen ‘WON-projecten’ in de onderbouw doorlopen. Collegae zien voorkennis niet
als ‘probleem’. Actieonderzoek kent weer een iets andere insteek.
o Leerlingen kunnen verschillende methoden gebruiken, dus verslaglegging moet niet te
‘ingekaderd zijn’ (leerlingen hoeven niet per definitie een survey-onderzoek te doen!).
o Hoe beoordelen we de verslaglegging? De conclusie: er moet een zekere ‘wetenschappelijke
basis’ zijn . Welke eisen van wetenschappelijkheid stellen we? Consensus over dat de
onderzoeksresultaten onderbouwd moeten zijn. Leerlingen moeten hun keuzes
verantwoorden in het onderzoeksplan. Leerlingen presenteren & visueel maken (hoe?
Opzoeken in boek Verbeek!).
 duidelijk maken dat ambitie wordt beloond. Uitdagen om wat meer risico te nemen, ook al kan het
gevolg zijn dat het moeilijker wordt om aan de eisen te voldoen. Experiment belonen! (verantwoording
is van belang!).
 Minimale eisen afvinken! Duidelijk maken aan leerlingen: aan het eind van de rit, wordt je hierop
afgerekend.
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Bijlage III

Aankondiging actieonderzoek in Maaswaalkanaal

Leerlingen onderzoeken ‘de school’
Wat gaat er goed op school? Wat kan er beter? Docenten beantwoorden deze vragen
mogelijk anders dan leerlingen. Bij UNESCO-studies worden de leerlingen van klas 4 vwo
uitgedaagd om deze vragen te beantwoorden. Zij doen momenteel actie-onderzoek naar
‘schoolverbetering.’
Vanuit hun perspectief en alledaagse schoolervaringen bedachten de leerlingen
uiteenlopende onderzoeksonderwerpen, zoals: het schoolbudget, ict-vaardigheden van
docenten en het (60-minuten) rooster.
De leerlingen hebben goed nagedacht over wie er (geen) belang heeft bij hun onderzoek. Zij
zijn uitgedaagd om de belanghebbenden (op een correcte en respectvolle wijze) bij het
onderzoek te betrekken. Na de kerstvakantie presenteren de onderzoeksgroepen hun
resultaten en aanbevelingen aan hun klasgenoten, geïnteresseerden en belanghebbenden.
Er zijn inmiddels al onderzoeksgroepen op pad om gegevens te verzamelen. Mogelijk wordt
ook jouw medewerking gevraagd .
Namens de leerlingen, bij voorbaat dank!
Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar Niels Paauw (namens de sectie Unesco-studies):
n.paauw@maaswaalcollege.nl
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Bijlage IV

Overzicht gekozen onderwerpen en onderzoeksvragen alle groepen

86 leerlingen
1

4v3

4 leerlingen

2

4v7

4 leerlingen

3

4v7

3 leerlingen

4

4v2

4 leerlingen

5

4v2

6 leerlingen

6

4v3

4 leerlingen

7

4v6

4 leerlingen

8

4v7

4 leerlingen

9

4v7

3 leerlingen

10

4v7

4 leerlingen

11

4v2

4 leerlingen

12

4v6

4 leerlingen

13

4v2

4 leerlingen

14

4v6

4 leerlingen

15

4v3

4 leerlingen

16

4v3

4 leerlingen

17

4v6

4 leerlingen

18

4v7

4 leerlingen

19

4v6

4 leerlingen

20

4v6

2 leerlingen

21

4v3

4 leerlingen

22

4v7

4 leerlingen
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Vindt het Maaswaalcollege dat de lessen een uur later
moeten beginnen?
De kantine
Wat gaat er veranderen aan de kantine en waarom?
De verhouding tussen leraren en leerlingen.
hoe kun je ervoor zorgen dat de leerling en leraar elkaar
meer gaan waarderen?
Vermijd eentonigheid! Meer praktisch werken!
Wordt het tekort aan variatie in de lessen opgelost door
praktische opdrachten en proefjes?
Zijn de gymlessen op het maaswaalcollege eentonig? Zo
ja, hoe kunnen we dit oplossen?
Staan leerlingen open voor een creatieve middag en is dit
haalbaar?
Tussenuren. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat we
minder tussenuren hebben?
De Leemweg
Wat vinden de lln er van?
ICT Vaardigheden van docenten
Wat is het ideaal van leerlingen hoe leraren met alle
elektronica om kunnen gaan?
De Leemweg
Wat vinden de leerlingen van de Leemweg en wat
kunnen we verbeteren?
Hoe kunnen wij de Leemweg zodanig veranderen dat de
leerprestaties omhoog gaan?
Communicatie
Hoe kunnen we de communicatie op school verbeteren
tussen de leerlingen en de school?
Moeten de lengtes van de pauzes op het
maaswaalcollege worden aangepast?
Tussenuren En schooltijd
Is het mogelijk om geen tussen uren meer te hebben en
niet meer tot half 5 te moeten?
Laptopklassen
Moet het Maaswaal College Veenseweg alle klassen
laptops geven?
Welke problemen spelen er rondom communicatie van
school naar leerlingen en hoe kunnen wie die oplossen?
Pesten Besteed het Maaswaal College Veenseweg
genoeg aandacht aan pesten?
Concentratie en omgeving. Hoe kan de omgeving
bijdragen aan een betere concentratie?
Schoolbussen
Is het mogelijk om schoolbussen in te voeren?
Buitenschoolse activiteiten
Hoe kunnen de buitenschoolse activiteiten verbeterd
worden?
Zouden kleinere klassen met minder leerlingen, met als
gevolg meer leerlinggericht onderwijs, invloed hebben op
de schoolprestaties?
Het schoolbudget
Kan dit nuttiger besteed worden?

Bijlage V

Instructieboek actieonderzoek voor de leerlingen

Inhoud
Deel 1

Actieonderzoek – de opdracht

3

Eindproducten en weging

3

De beoordeling

4

Onderzoeksplan

5

Stap 1

Onderzoeksonderwerp

5

Stap 2

Onderzoeksvraag

6

stap 3

Motivatie onderzoeksonderwerp en onderzoeksvraag

6

Stap 4

Onderzoeksgegevens

6

Stap 5

Methode van dataverzameling

6

Stap 6

Data verzamelen, verwerken en analyseren

7

Stap 7

Verslaglegging & presentatie

8

Deel 2

Logboek actieonderzoek

9

Planning

9

Belanghebbenden

10

Opdracht 1

10

Belanghebbenden

Kritische vrienden

11

Opdracht 2

11

Samenwerken als kritische vrienden

Kritische vrienden buiten de onderzoeksgroep

11

Opdracht 3: Samenwerken met kritische vrienden

12

Onderzoekweekjournaal

13

Evaluatie

13
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Deel 1

Actieonderzoek – de opdracht

Het Maaswaal College is een UNESCO-school. Dit betekent dat het onderwijs binnen
onze school gericht is op het creëren van een schoolklimaat waarbinnen leerlingen
gezamenlijk werken met thema’s die aansluiten bij het UNESCO-gedachtegoed.
Deze thema’s zijn: burgerschap, intercultureel leren, duurzaamheid en vrede en
mensenrechten. Burgerschap staat centraal in periode 2. Het thema is namelijk: de
parlementaire democratie. In de module wordt enerzijds ingegaan op de formele kant
(de theorie van de staatsinrichting) en anderzijds op de ethische kant (de wensen en
idealen in de samenleving).
Deze praktische opdracht sluit ook aan bij het thema burgerschap. Je gaat namelijk
met jouw onderzoeksteam een actieonderzoek opzetten en uitvoeren. Het doel van
dit actieonderzoek is informatie verzamelen over wat er goed en minder goed gaat
binnen de school. De nadruk ligt dus op jouw ideeën en adviezen die leiden tot het
verbeteren van onze school. Het is immers niet alleen belangrijk dat je leert hoe onze
parlementaire democratie werkt, maar ook dat je ervaring opdoet als ‘participerende
burger’ in de school.
 Wat is actieonderzoek?
In de onderbouw en tijdens projecttijd heb je al kennisgemaakt met onderzoek doen.
Actieonderzoek heeft een aantal specifieke kenmerken.
1. Actieonderzoek is gericht op het verbeteren van ‘de maatschappij’ (de school).
2. Het doel van actieonderzoek is het verbeteren van de situatie van de
onderzochte groep (bijv. de leerlingen van het MWC).
3. De onderzoeker is zelf onderdeel van wat wordt onderzocht. De onderzoeker is
(en voelt zich) sterk betrokken bij het onderzoeksobject.
4. De onderzoeker probeert samen te werken met de onderzochte groep.
5. De onderzochten doen (als dat kan) mee als onderzoeker en leren van elkaar.
De onderzoekers en de onderzochten gaan samen in gesprek over het verloop
van het onderzoek.
6. De onderzoekers houden rekening met de personen die belang hebben bij hun
actieonderzoek.
 Wat betekent dat voor jou en jouw onderzoeksgroep?
Jij en de andere leerlingen zijn een belangrijk onderdeel van de school, dus ook jullie
opvattingen doen er toe. Omdat jullie de ‘dingen op school’ vanuit een ander
perspectief bekijken (dan bijv. leraren), kunnen jullie een waardevolle bijdrage
leveren in het verwezenlijken van het schoolmotto: ‘Samen maken wij school!’. Het
doel is dat jullie adviezen of aanbevelingen leiden tot een (nog) betere school!
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In te leveren producten en weging:
Product

Weging

Eén leerling levert het onderstaande in via It’s Learning. Graag ieder
onderdeel als apart document inleveren!
1. Het onderzoeksplan (stappen 1 t/m 7)

2

2. De verslaglegging (beschrijving resultaten, analyse, conclusies)

1

3. De basis van de presentatie tijdens de les (bijv. een PowerPoint)

2

4. Het ingevulde ‘Logboek actieonderzoek’ incl. antwoorden op vragen

2

De beoordeling
Hieronder kun je vinden waarop wordt gelet bij de beoordeling. De docent beoordeelt
het ingeleverde werk aan de hand van de Rubrics die je It’s Learning kunt vinden.
1.





De inhoud van het onderzoeksplan (zie: Rubric):
Keuze en onderbouwing van het onderzoeksonderwerp (stap 1)
Keuze en onderbouwing van de onderzoeksvraag (stap 2 + 3)
Keuze en onderbouwing van de onderzoeksmethode (stap 4 + 5)
Beschrijving van praktische zaken rondom het verzamelen van data (stap 6)

2. De verslaglegging en analyse van de resultaten (zie: Rubric)
 (Beschrijving van) de dataverzameling, de data-analyse en de conclusies (stap 7)
3. A. De basis van de presentatie van het actieonderzoek en
B. De presentatie tijdens de les (zie: ‘Rubric presentatie’):
 Wat hebben we onderzocht (onderwerp / onderzoeksvraag)?
 Waarom dit onderwerp (aanleiding)?
 Wat hebben we gedaan (uitvoering)?
 Wat hebben we ontdekt (resultaten)?
 Hoe kan het beter (adviezen / aanbevelingen)?
4.






Het ‘actie-onderzoek logboek’ (Weging 2 / zie: Rubric actie-onderzoek’):
Een gezamenlijk ingevulde planning
Het betrekken van belanghebbenden bij het actieonderzoek (opdracht 1)
Vraag het je kritische vrienden (opdracht 2 + 3)
Het persoonlijk (onderzoek)weekjournaal van ieder groepslid
Een creatieve eindevaluatie op basis van ieders weekjournaal
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Onderzoeksplan

Bespreek in je onderzoeksgroep de onderstaande stappen en vul de gevraagde
informatie in. In feite doorlopen jullie de onderstaande ‘onderzoekscyclus’. Bekijk
eventueel nog eens de presentaties (te vinden in It’s Learning) die gebruikt zijn
tijdens de workshops.

Stap 1

Onderzoeksonderwerp

Denk samen na over wat er volgens jullie goed gaat en minder goed gaat op
school? Wat zou er (nog) beter kunnen / moeten? Zet jullie ‘brainstorm’ op papier.
Maak bijvoorbeeld een mindmap om jullie ideeën inzichtelijk te maken.
 Schrijf op over welke zaken jullie hebben gesproken.
 Welk onderwerp zouden jullie willen onderzoeken? Besluit gezamenlijk wat
het onderwerp wordt van jullie actieonderzoek en schrijf dat op.
 Ook docenten die lesgeven aan 4vwo hebben nagedacht over
schoolverbetering. Bespreek samen of jullie een keuze willen maken uit één
van de onderwerpen die docenten hebben voorgesteld.

Stap 2
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Onderzoeksvraag

 Hier noteren jullie de onderzoeksvraag. Wat willen jullie te weten komen?

Stap 3

Motivatie onderzoeksonderwerp en onderzoeksvraag

Waarom kiezen jullie voor dit onderwerp? Waarom willen jullie dit weten?
Beargumenteer waarom jullie dit onderwerp interessant vinden. Bedenk waarom
juist deze onderzoeksvraag relevant is.
 Hier motiveren jullie de keuze voor het onderzoeksonderwerp en de
onderzoeksvraag.

Stap 4

Onderzoeksgegevens

Welke informatie hebben jullie nodig om de onderzoeksvraag te beantwoorden? Dus
wat moeten jullie te weten komen? Denk daar gezamenlijk goed over na.
 Schrijf hier op welke informatie jullie nodig denken te hebben. Welke
informatie is volgens jullie noodzakelijk om de onderzoeksvraag te
beantwoorden? Op basis van wat voor soort / welke informatie kunnen jullie
uiteindelijk aanbevelingen doen of een advies geven?
 Schrijf hier op waarom jullie denken dat juist deze informatie / data relevant is.

Stap 5

Methode van dataverzameling

Bespreek samen wat de beste manier is om informatie te verzamelen. Bij P-tijd was
de opdracht om data te verzamelen door te enquêteren. Dat is één van de
mogelijkheden. De keuze voor de methode(n) hangt af van de aard, het onderwerp
en de onderzoeksvraag van het onderzoek. Daarbij zijn onderstaande vragen van
belang:
Hoe komen jullie aan de ‘beste’ informatie? Welke manieren zijn er om data te
verzamelen? Gaan jullie kwalitatieve of kwantitatieve gegevens (of een combinatie)
verzamelen? Kiezen jullie voor één manier om data te verzamelen? Of is het beter
om verschillende onderzoeksmethoden toe te passen.
Tip: Bespreek samen of en hoe je gebruik gaat maken van ‘p-tijd kennis’. Denk bijvoorbeeld aan het
operationaliseren van begrippen. Welke begrippen moet je operationaliseren tot meetbare indicatoren
(zie blz. 18 ‘Handleiding enquêteren p-tijd’)?

 Schrijf hier op voor welke onderzoeksmethode of -methoden jullie kiezen.
 Schrijf hier op waarom jullie kiezen voor deze onderzoeksmethode(n).

Stap 6
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Data verzamelen, verwerken en analyseren

Data verzamelen
De context van het onderzoek en jullie onderzoeksvraag bepalen de manier waarop
jullie gegevens verzamelen. Jullie moeten bijvoorbeeld rekening houden met de
planning. Denk ook goed na over de vraag welke data je wel en niet kunt
verzamelen. Bedenk wie ‘de belanghebbenden’ zijn (zie opdracht 1 / logboek
actieonderzoek) en welke belangen zij hebben. Sta ook stil bij de ‘ethische aspecten’
bij het verzamelen van gegevens.
Bespreek samen welke praktische zaken er geregeld moeten worden om de data te
verzamelen. Wat jullie moeten regelen, is afhankelijk van de gekozen
onderzoeksmethode. Wat moet je bijvoorbeeld regelen als je iemand gaat
interviewen? Hoe bereid je een interview goed voor? Hoe ga je om met de
respondent?
 Schrijf hier op wat jullie nodig hebben om de data te verzamelen. Ga ook in
op ‘de context van het onderzoek’ (planning, belanghebbenden, ethische
aspecten, e.d.).
 Schrijf hier op hoe jullie de verzamelde gegevens gaan verwerken.
 Hoe hebben jullie de data geanalyseerd? Schrijf dat hier op.
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Stap 7

Verslaglegging & presentatie

Verslaglegging onderzoeksresultaten
Bespreek samen hoe jullie de onderzoeksresultaten gaan verwerken. Bedenk ook
hoe jullie de resultaten verslagleggen. De manier waarop jullie het verslag maken,
hangt af van de gekozen onderzoeksmethode en jullie creativiteit.
 Voeg (eventueel) geschreven aantekeningen, schetsen, schema’s,
brainstormaantekeningen en ander relevant materiaal toe aan het verslag.
 Jullie hebben bij P-tijd geleerd hoe je onderzoeksresultaten (gebaseerd op
enquêtes) kunt verslagleggen. Als jullie kiezen voor dezelfde
onderzoeksmethode als bij P-tijd, maak dan – waar mogelijk – gebruik van
wat je leerde bij P-tijd.
 Lever de verslaglegging van jullie onderzoeksresultaten als apart document in
via It’s Learning.
 Lukt het niet om jullie creatieve manier van verslaglegging in te leveren via It’s
Learning? Overleg dan even met je docent.

Presentatie
Of jullie nu een PowerPoint, een poster, een filmpje of echt iets creatiefs gebruiken
als ‘presentatiebasis’, de volgende onderdelen moeten in ieder geval in de
presentatie worden verwerkt:
1. Wat hebben we onderzocht (onderwerp / onderzoeksvraag)?
2. Waarom dit onderwerp (aanleiding)?
3. Wat hebben we gedaan (uitvoering)?
4. Wat hebben we ontdekt (resultaten)?
5. Hoe kan het beter (adviezen / aanbevelingen)?
Het ideaal is dat jullie onderzoeksresultaten en jullie presentatie kan bijdragen aan
het verbeteren van zaken op school
Als het praktisch haalbaar is, nodig dan de mensen uit die belang hebben bij jullie
onderzoek. Aan wie is jullie advies gericht? Voor wie zijn de aanbevelingen
bedoeld? Is het mogelijk om jullie resultaten aan hen te presenteren?
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Deel 2

Logboek actieonderzoek

Inleiding
Lees de informatie in dit logboek goed en bespreek de inhoud met je
onderzoeksgroep. Zorg voor een goede planning en maak in overleg een
taakverdeling. Bespreek regelmatig of iedereen nog tevreden is over de voortgang
en de taakverdeling.
In dit ‘logboek actieonderzoek’ staan drie opdrachten. Jullie worden uitgedaagd om
goed na te denken over de rol en de positie van ‘kritische vrienden’ (opdracht 2 en 3)
en ‘belanghebbenden’ (opdracht 1 op blz. 9) bij actieonderzoek.
Je vindt in dit ‘logboek actieonderzoek’ ook een format voor een soort wekelijks
dagboek waarin je opvallende zaken rondom het onderzoek bijhoudt. Ieder groepslid
schrijft wekelijks (vanuit zijn / haar beleving) in dit ‘weekjournaal’ op hoe het
actieonderzoek verloopt. Op basis van ieders persoonlijke weekjournaal schrijven
jullie een gezamenlijke eindevaluatie (zie verder).
Planning
Hieronder staat een globale planning. Maak samen met je groepsleden een
gedetailleerde groepsplanning. Voeg deze planning toe aan dit document. Spreek
ook af met je docent wanneer jullie het actieonderzoek presenteren (week 2 / 3).

Week Wat?
46
Workshop / les 1 (Actieonderzoek)  Stap 1 t/m 3
Workshop 2 (Logboek actieonderzoek)  Stap 1 t/m 4
47
Werken aan onderzoeksplan (stappen 1 t/m 6)
Workshop 3 (terugblik / vooruitblik)
48
Data verzamelen / uitvoeren onderzoeksplan /
opdrachten logboek actieonderzoek
49
Data verzamelen / uitvoeren onderzoeksplan
opdrachten logboek actieonderzoek
50
Data verzamelen / data uitwerken / verslaglegging /
opdrachten logboek actieonderzoek
51
Data verzamelen / data uitwerken / verslaglegging /
presentatie maken & voorbereiden
02
Verslaglegging / presentatie maken & voorbereiden
Inleveren 4 producten uiterlijk vrijdag
03
Presentaties in de klas
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Waar?
2 lessen
theorielokaal
1 les (mediatheek)
1 les (theorielokaal)
1 les (mediatheek)
1 les
1 les (mediatheek)
1 les
1 les (mediatheek)
(1 les)
1 les (mediatheek)
1 les
2 lessen
2 lessen

Belanghebbenden
Het actie-onderzoek richt zich op ‘het verbeteren van school.’ Jullie maken zelf deel
uit van de school en hebben hoogstwaarschijnlijk dus ook belang bij (de resultaten
van) het onderzoek. Naast jullie zelf (en andere leerlingen) zijn er mogelijk nog meer
personen die belang hebben bij of beïnvloedt worden door jullie onderzoek. Wat jullie
onderzoeken, is dus ook belangrijk voor hen! Betrek, waar mogelijk, degenen die te
maken hebben met jullie onderzoek.
Opdracht 1 Belanghebbenden
 Het is jullie plicht als integere onderzoekers om op een goede manier met de
belanghebbenden om te gaan.

Het is daarom verstandig om met je onderzoeksgroep na te denken over en
antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Welke personen of groepen zijn bij ons onderzoek ‘de belanghebbenden’?
2. Wat is volgens ons het belang van deze persoon (personen) of groepen? Op
welke manier worden de belanghebbenden ‘geraakt’ door ons onderzoek?
3. Moeten we rekening houden met deze belangen? Zo ja, op welke manier
houden we rekening met deze belangen?
4. Zijn er belanghebbenden die we willen / moeten betrekken bij ons onderzoek?
Neemt de kwaliteit van ons onderzoek toe als we belanghebbenden
betrekken?
5. Op welke manier kunnen belanghebbenden ons helpen bij het onderzoek?
6. Zijn er andere ‘zaken’ waar wij rekening mee moeten houden als het gaat om
‘de belanghebbenden’?

Voorbeeld: ‘Onderzoek naar schoolregels’. Onderzoeksgroep A heeft middels een enquête
de mening van de leerlingen van de bovenbouw (vwo) over de schoolregels onderzocht. Zij
besluiten ook de leerlingenraad, de afdelingsleider en de absentiecoördinator te betrekken
bij hun onderzoek. Zij worden geïnterviewd. Ook krijgen zij een uitnodiging voor de
presentatie. De conclusies en aanbevelingen krijgen zij per mail toegestuurd.
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Kritische vrienden
Als je onderzoek doet, is het belangrijk om kritisch te zijn. Dat doen jullie door
kritische vragen te stellen tijdens iedere onderzoeksfase. Kort gezegd: blijf kritisch
ten opzichte van wat jullie onderzoeken (het onderzoeksonderwerp), hoe jullie
onderzoeken (de methode) en de uitkomsten (interpretatie en presentatie) van het
onderzoek.
In een onderzoeksteam werk je samen als ‘kritische vrienden’. Bespreek samen
ieders bijdrage aan het onderzoek en stel daarbij kritische vragen. Dat doe je als
‘vriend’ door de kritiek op een vriendelijke, helpende en uitdagende manier te
brengen.

Opdracht 2


Samenwerken als kritische vrienden

Schrijf hier ten minste tien kritische vragen op die jullie elkaar tijdens het
onderzoek stelden. Maak inzichtelijk op welke fase van het onderzoek iedere
vraag betrekking heeft.

Kritische vrienden buiten de onderzoeksgroep
Het is goed om een beroep te doen op ‘kritische vrienden’ die geen deel uitmaken
van jullie onderzoeksgroep. Deze kritische buitenstaanders kunnen jullie bijvoorbeeld
helpen door als ‘vraagbaak’ te dienen. Hij / zij stelt vragen met als doel om door jullie
ingebrachte problemen of onderwerpen te verhelderen. Een buitenstaander heeft
een onbevooroordeelde blik en bekijkt de zaken misschien vanuit een ander
perspectief. Kortom, de kritische vriend stelt op een vriendelijke helpende en
uitdagende wijze kritische vragen bij jullie onderzoek.
Jullie zijn de onderzoekers, dus jullie bepalen samen wie jullie kritische vriend wordt.
Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen heeft in en respect heeft voor de persoon
die optreedt als kritische vriend. Bepaal van tevoren gezamenlijk op welke manier de
kritische vriend behulpzaam kan zijn. Bespreek ook met elkaar wat jullie met de
feedback willen en kunnen doen.
 kritische vrienden? Wie kunnen dat zijn?
- Een medeleerling uit een andere onderzoeksgroep (binnen of buiten de klas).
- Een docent of een lid van het onderwijs ondersteunend personeel.
- Leerlingen / docenten op een andere school.
- Ouders / opvoeders.
- Kennissen / vrienden.
- Deskundigen (binnen / buiten de school)
- Enzovoorts
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 Als een kritische vriend een ‘belanghebbende’ is, bespreek dan met je
onderzoeksgroep goed wat dat betekent voor zijn / haar rol als kritische vriend.
 Hoe kunnen kritische vrienden helpen? Zij kunnen helpen door te:
-

Informeren: op verzoek tips, suggesties, adviezen geven.
Bemoedigen: moed inspreken, waardering uitspreken, erkenning geven dat
actie-onderzoek doen frustrerend en moeilijk kan zijn.
Uitwisselen: praten over ervaringen op een vrijblijvende manier.
Modelleren: laten zien hoe je iets kunt aanpakken / iets voordoen.
Verkennen: kritische vrienden stellen vragen met als doel een ingebracht
probleem te verhelderen. Vragenderwijs zoekt de kritische vriend met jullie naar
nieuwe perspectieven en alternatieven.

Opdracht 3: Samenwerken met kritische vrienden
Vraag minstens drie kritische vrienden (buiten jullie onderzoeksgroep) om zich te
buigen over jullie vraag, probleem en / of onduidelijkheid met betrekking tot het
actieonderzoek. Zorg er voor dat jullie het eens zijn over de keuze voor deze drie
personen (vertrouwen en respect!).
Bepaal gezamenlijk wat zij voor jullie kunnen betekenen (zie boven: Hoe kunnen
kritische vrienden helpen?)’. Bedenk ook in welke fase van het onderzoek jullie hulp
inschakelen van een kritische vriend.
Vul het onderstaande schema in:
Wie is de kritische
vriend?

Tijdens welke fase in het
onderzoek gevraagd?

Voorbeeld
Docent X die bij Ptijd goed hielp.

Voorbeeld
Presenteren resultaten
en aanbevelingen.

Onderzoekweekjournaal
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Welke opdracht geven
jullie hem / haar? Wat
vraag je?
Voorbeeld
Wat vind u van de
manier waarop we onze
onderzoeksresultaten
presenteren?

Wat is het resultaat?

Voorbeeld
Goede tip gekregen:
wees selectiever,
presenteer de meest
relevante resultaten.
Houd het doel van het
onderzoek in het oog!

Ieder groepslid schrijft wekelijks zijn / haar ervaringen m.b.t. het actieonderzoek in
een onderzoekweekjournaal (min. 150 woorden – max. 300 woorden per week). Je
mag ook zelf een creatieve manier verzinnen om jouw ervaringen vast te leggen
(denk bijv. aan een klein fotoverslag).
Tips voor mogelijke onderwerpen:



Samenwerking: wat gaat goed / minder goed (bij jou / anderen)?
Communicatie: zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Waren er misverstanden?
Lukt het om op een vriendelijke, helpende en uitdagende manier kritiek te leveren?
Leuke ervaringen en frustraties?
Voortgang: hoe vordert het onderzoek? Waar loopt het ‘vast’? Welke oplossingen?
Beschrijf bijv. een situatie waarin dat erg goed ging. Beschrijf ook een moment
waarop dat minder goed ging. Beschrijf zo precies mogelijk wat er goed ging en
wat er minder goed ging. Wat heb je van deze situatie geleerd?





Evaluatie
Evalueer samen het actieonderzoek op basis van de ‘onderzoekweekjournaals’ van
alle groepsleden. Dat mag op papier, maar nog beter is een creatieve manier (bijv.
een geluidsopname van jullie gesprek). Probeer je te houden aan deze aanwijzingen:






Bespreek samen wat je gaat evalueren
Luister goed naar elkaar
Ieders inbreng en visie is gelijkwaardig
Stel open vragen
Probeer niet te oordelen

Tips voor mogelijke evaluatievragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat hebben wij geleerd?
Welke stappen vonden wij lastig?
Wat vinden wij van het resultaat?
Hoe verliep onze samenwerking?
Wat zouden wij de leerlingen adviseren die deze opdracht volgend jaar maken?
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Bijlage V

Workshop 1

Workshopleerdoelen (overgenomen van en gebaseerd op Ponte en Verbeek: 173)
Onderwerp

Leerdoelen workshop I

Workshop

Leerlingen zijn bekend met en weten betekenis en vorm te geven aan
de onderstaande vragen en onderdelen.

Wat is
onderzoek?

Introductie: Wat is onderzoek? Waarom is het uitvoeren van onderzoek
belangrijk? Welke soorten onderzoek zijn er? (Wat zijn de
achterliggende principes?). Wat is ‘eigen’ aan onderzoek (Waarin
verschilt onderzoek bijv. van ‘iets leren’ of ‘iets uitzoeken’?)
Relatie onderzoek en waarheid: Wat is het verschil tussen ‘feiten en
meningen’? Hoe voorkom je een persoonlijke ‘kleuring’ van gegevens?
Hoe kom je zo dicht mogelijk bij ‘de waarheid’?
Ethische aspecten van het onderzoek (in workshop 1 beperkt
besproken) Hoe ga je om met vertrouwelijkheid en anonimiteit?
(Dit komt uitgebreider terug in workshop 2!)

Wat is
actieonderzoek?

Introductie: Wat is actieonderzoek? Waarin verschilt actieonderzoek
van ‘andere typen onderzoek?’ Wat is het doel van actieonderzoek?
Wat is ‘eigen’ aan actieonderzoek (kenmerkend voor)?
Ethische aspect van actieonderzoek (beperkt behandelen, komt terug
in workshop 2). Bijv. Hoe voorkom je dat je te betrokken bent bij het
onderwerp? Je maakt zelf deel uit van wat je onderzoekt (je hebt daar
een mening over), hoe zorg je er dan voor dat je de waarheid
(gegevens) niet naar je hand zet (voorbeeld?)
De onderzoekscyclus: Welke fasen kent onderzoek? Wat kenmerkt
iedere fase van onderzoek?

Wat is een
onderzoeksplan?

Het onderzoeksplan: Welke stappen kent het onderzoeksplan? Wat is
de relatie tussen het onderzoeksplan en de onderzoekscyclus?

Hoe onderzoek
uitvoeren?
Hoe
actieonderzoek
uitvoeren?

Aan de slag: Hoe bepalen we het onderwerp, de onderzoeksvraag en
de verwachtingen met betrekking tot de opbrengsten?

Hoe onderzoek
presenteren?

Workshop 2
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Vanaf kopje Omgaan met gegevens  workshop 2!

De zes onderdelen van workshop 1 (overgenomen van mijn ‘brainstorm-op-post-its)
1.

Voorkennis
activeren
Wat is
onderzoek?

- Wat is onderzoek? Leerlingen vragen om hun hoofdvragen (p-tijd)
op te schrijven. Welke methode hebben zij toegepast? Wat is de
belangrijkste les van het p-tijd onderzoek?
- (definitie) Onderzoeken is het op een systematische manier
verzamelen van informatie.

2.

Actieonderzoek?

- Wat is actieonderzoek? Het verschil met ‘ander’ onderzoek
Uitleggen:
- Je maakt zelf deel uit van wat je onderzoekt. Docent legt uit:
insiders en outsiders perspectief bij onderzoek. En: voorbeelden.
- Je probeert samen te werken met degene(n) die je onderzoekt
(Ponte en Verbeek: 24).
- Uitleg: actieonderzoek is gericht op bevrijding / emancipatie /
verbetering van de huidige situatie (van –in dit geval- de leerlingen).
Dit wordt concreet in onderdeel 3: Doel actieonderzoek.
- (Definitie) Onderzoeken is het op een systematische manier
verzamelen van informatie. Op basis van die informatie kun je
begrijpen waarom iets is zoals het is en argumenten geven waarom
het zou moeten veranderen.

3.

Doel van jullie
actieonderzoek?

4

Tussenstap:
resultaat van
deze workshop?

5

Onderzoeksplan
uitleggen
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Actie-onderzoek: systematisch, sceptisch, ethisch (uitwerken)
- Je verzamelt in een groep van 3 of 4 leerlingen informatie over
wat er goed en minder goed gaat in de school. Op basis van die
informatie gaan jullie verbetervoorstellen formuleren (en
presenteren!). (Verbeek: 101)
- Je merkt ‘iets’, je vindt ‘iets’, er is een probleem, je bent
enthousiast over ‘iets’, (Wat is hier aan de hand?).
- Docent legt een link met het onderwerp parlementaire democratie
(democratisch opvoeden): actieve, betrokken, kritische burgers.
Politiek actief op kleine schaal (op school). Link met Unescowaarden.
- De leerlingen weten nu wat zij moeten doen. De docent vraagt iets
als: ‘Je weet dat de opdracht is om informatie te verzamelen op
school over dingen die goed / minder goed gaan. Je weet nu ook
dat dat jullie voorstellen gaan doen om zaken te verbeteren. Wat
zou je dan tijdens deze workshop moeten doen?
- Leerlingen bedenken samen wat zij moeten leren. De docent
inventariseert / schrijft dat op het bord.
- Docent vertelt over onderzoeksplan (leerlingen lezen mee in
module). Probeer in te gaan op ingebrachte punten door leerlingen
(stap 4!).
1. Wat wil jij / willen jullie verbeteren? Docent: ga hier ook in op
door docenten aangeleverde onderzoeksproblemen!
2. Onderzoeksvraag. Wat willen jullie weten?
3. Motivatie onderzoeksvraag. Waarom willen jullie dit weten?
4. Onderzoeksgegevens. Welke informatie hebben jullie nodig
om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
5. Methode van dataverzameling / onderzoeksontwerp. Op

welke manier gaan jullie deze informatie verzamelen?
6. Praktische invulling van de dataverzameling. Wat hebben
jullie daarvoor nodig?
7. Taakverdeling. Wie doet wat?
8. Verder? Bijv. verslaglegging (Wat is er geleerd bij P-tijd? Ga
je / kun je deze kennis gebruiken? Hoe?)
6

Aan het werk!

- Leerlingen stellen zelf een team samen.
- Zij brainstormen over een onderwerp (wat gaat goed / niet goed
op school? Stap 1). Als ze al zover zijn: kiezen onderwerp.
- Zij bedenken een onderzoeksvraag (stap 2)
- Stappen 1 t/m 4 moeten worden voorbereid voor workshop 2.

De onderzoekscyclus (en de 7 stappen van het actieonderzoek)
Probleem en onderzoeksvraag
1. Wat willen verbeteren?
2. Wat willen jullie weten?
3. Waarom willen jullie dit weten?
(Motivatie onderzoeksvraag)
7. Presentatie:
Onderwerp?
Onderzoeksvraag?
Aanleiding onderzoek?
Uitvoering onderzoek?
Resultaten?
Aanbevelingen? Of
adviezen?

Onderzoeksgegevens
4. Welke informatie
hebben jullie nodig?

5. Methode (informatie
achterhalen?)
 Enquête
 Interview
 Observatie
 Anders? Combi?

Onderzoeksvragen
beantwoord?

6. Data verwerken: hoe?
Afhankelijk van methode. Wil je / kun je
toepassen wat je leerde bij p-tijd?
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Centrale vragen workshop 1:
1. Wat is onderzoek?
 Definitie van onderzoek: Onderzoeken is het op een systematische manier
verzamelen van informatie.
 Doel van onderzoek in het algemeen? Begrijpen waarom dingen zijn zoals ze
zijn. Begrip van ‘dingen’ om je heen, zodat je kunt beargumenteren waarom
dingen moeten veranderen.
 Kenmerken van actieonderzoek:
- Leerlingen maken zelf deel uit van de onderzochte situatie (Ponte: 23).
- Nagestreefde kennis is gericht op ‘bevrijding’ (van achtergestelde
groepen), dus expliciet waardengebonden (t Hart: 71).
- Geen distantie onderzoeker maar engagement die kan samengaan met
een ‘wetenschappelijke methodologie (t Hart: 2005).
- Systematisch, sceptisch (of kritisch) en ethisch (Verbeek en Ponte).
- Idealiter: Participatief van aard d.w.z. de onderzochten doen mee als
onderzoekers (t Hart: 70).
- Idealiter: onderzochten en onderzoekers maken samen een leerproces
door. Dit aspect is moeilijker te realiseren door de leerlingen.
 Verschillende vormen van onderzoek bespreken / toelichten.
 Doel van actieonderzoek van de leerlingen: informatie verzamelen over wat er
goed en minder goed gaat in de school. Op basis van deze informatie
verbetervoorstellen doen.
2. Hoe voer je onderzoek uit?
Hoe leer je leerlingen een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Uitgangspunt voor de
instructie is de empirische onderzoekscyclus. Deze onderzoekscyclus en de delen van de
uitleg daarover heb ik ontleend aan 'Penninx, onderzoeks- en interventiemethodologie: een
beknopte inleiding (reader RU Nijmegen: september 1997): blz. 29.
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Bijlage VI

workshop 2

Workshopleerdoelen (gebaseerd op Ponte en Verbeek: 173)
Onderwerp

Leerdoelen workshop 2 Deze leerdoelen aan de leerlingen geven!

Workshop

Leerlingen zijn bekend met en weten betekenis en vorm te geven aan
de onderstaande vragen en onderdelen.

Terugblik
workshop 1

Introductie: Welk ‘probleem’ wordt onderzocht? Wat is de
onderzoeksvraag? Hoe wordt deze onderzoeksvraag gemotiveerd?
Welke onderzoeksgegevens zijn er nodig?

Wat zijn
kritische
vrienden?

Kritische vrienden: Wat zijn kritische vrienden? Hoe kun je met elkaar
omgaan als kritische vrienden? Waarom zou je ‘gebruik maken’ van
kritische vrienden? Hoe kunnen kritische vrienden ‘van buiten’ je helpen
bij het onderzoek

Welke ethische
Ethische aspecten van onderzoek: Hoe ga je om met
aspecten kent
vertrouwelijkheid en anonimiteit? Wat zijn de rechten van de
actieonderzoek? deelnemers aan het onderzoek? Gebruikelijke ethische aspecten.
Ethische aspecten van actieonderzoek: Bijv. Hoe voorkom je dat je te
betrokken bent bij het onderwerp? Je maakt zelf deel uit van wat je
onderzoekt (je hebt daar een mening over), hoe zorg je er dan voor dat
je de waarheid (gegevens) niet naar je hand zet?
Ethische aspecten / belanghebbenden: Wie / wat zijn
belanghebbenden? Hoe ga je met hen om? Op welke manier kun je
gebruik maken van belanghebbenden? Waarom is het verstandig om na
te denken over (de rol van) belanghebbenden?
Samenwerken

Samenwerken: Wat is samenwerken? Wat zijn voordelen en nadelen
van samenwerken? Op welke manier kun je rekening houden met de
voordelen en nadelen van samenwerken? Waarom is samenwerken
belangrijk? Welke aspecten van samenwerken zijn belangrijk bij actieonderzoek?

Reflecteren

Reflecteren: Wat is reflecteren? Waarom is het belangrijk om terug te
kijken op je handelen? Wat is het doel van reflecteren? Hoe kan
reflecteren leiden tot het beter uitvoeren van je onderzoek?

Hoe
actieonderzoek
uitvoeren?

Omgaan met gegevens: Wat is het verschil tussen kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens? Wat is het verschil tussen primaire en
secundaire bronnen? Hoe verzamelen, analyseren en interpreteren we
kwantitatieve en / of kwalitatieve gegevens? Workshop 1!

Stap 4
Stap 5

Hoe
actieonderzoek
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Verzamelen gegevens: Op welke manier bepalen de context van het
onderzoek en jullie onderzoeksvraag de manier waarop jullie gegevens
verzamelen? Denk aan: onderzoekslocatie, beschikbare tijd en
(on)mogelijkheden van data verzamelen.
Presenteren: Welke onderdelen en onderwerpen moeten worden
gepresenteerd? Op welke manier en voor welk publiek worden het

presenteren?

onderzoeksproces, de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd?

De zes onderdelen van workshop 2
1.

Terugblik
workshop 1

2.

De rol van
Docent legt uit:
kritische vrienden - Wat zijn kritische vrienden (terugblik workshop 1)?
- Hoe helpen kritische vrienden? Informeren, bemoedigen,
uitwisselen, modelleren en verkennen (Kallenberg: 97)
- Aan welke drie regels houdt de kritische vriend zich (Ponte 2012:
45)?
Opdracht
Feedback van kritische vriend op stap 1 t/m 3
kritische vriend
- Je bespreekt met jouw mede-onderzoekers wat je een kritische
vriend (van een ander groepje) kan vragen.
- Jullie formuleren een duidelijke vraag en leggen deze voor aan de
kritsiche vriend.
- Besluit samen wat je kunt met de feedback (of en hoe
verwerken?)
- Pas eventueel zaken aan n.a.v. de feedback.

3.

4

5
6

- Wat is onderzoek?
- Terugblik vorige workshop: stap 1 t/m 3
- Stand van zaken: onderzoeksonderwerp en – vraag?

De positie van
Docent legt uit / bespreekt:
belanghebbenden
- Wat zijn belanghebbenden (terugblik workshop 1)?
- Wie zijn belanghebbenden?
- Kun je rekening houden met belanghebbenden?
- Moet je rekening houden met belanghebbenden?
Opdracht
Leerlingen maken in eigen onderzoeksgroep: blz. 11 opdracht 1.
belanghebbenden Een aantal vragen rondom belanghebbenden.
Het belang van
samenwerken
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Docent legt uit / bespreekt met de leerlingen het belang van
samenwerken bij actieonderzoek:
o Samenwerken met elkaar: begrijpen we elkaar? Zien we ‘de
dingen’ op dezelfde manier?
o Samenwerken met kritische vrienden en belanghebbenden.
o Samenwerken is meer dan taken verdelen, want
samenwerken betekent ook dat er:
- Er gezamenlijke belangen zijn. Welke zijn dat?
- Iedereen bijdraagt op zijn / haar manier. Hoe
organiseer je dat?
- Iedereen groepslid gelijkwaardig is. Wat betekent
dat?
- Er gebruik wordt gemaakt verschillende
perspectieven. Hoe doe je dat?
- Er naar verschillende meningen geluisterd wordt.

Aanvullende opmerkingen
 Leerlingen hebben stap 1 t/m 4 voorbereid!
1. Wat wil jij / willen jullie verbeteren? Docent: ga hier ook in op door docenten
aangeleverde onderzoeksproblemen!
2. Onderzoeksvraag. Wat willen jullie weten?
3. Motivatie onderzoeksvraag. Waarom willen jullie dit weten?
4. Onderzoeksgegevens. Welke informatie hebben jullie nodig om de onderzoeksvraag te
beantwoorden?
 Nadruk ligt bij deze workshop op:








Uitvoeren van het onderzoek (stap 4 en 5)  kwalitatief of kwantitatief (of beiden?) /
gebruik definities / info uit boekjes leerjaar 3 en P-tijd!
Creatieve manier om gegevens te verzamelen! Fotocollage, mindmaps enz.
Leerlingen kunnen elkaars werk beoordelen als kritische vrienden! Bekijk elkaars
onderzoeksvraag en onderzoeksonderwerp (en motivatie). Welke feedback kun je
geven. Maar ook: Wie zijn belanghebbenden? Hoe kunnen deze worden
‘ingeschakeld’? (Kools: 115 en Kallenberg: 97)’
Inlichten over ‘presenteren van het actieonderzoek’
Ethische kant van onderzoek en actieonderzoek. Leerlingen hebben stap 1 t/m 3 (of 4)
gerealiseerd!
Onderzoekslogboek!
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Bijlage VII

Workshop 3
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