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BRILLENONDERWIJS:
INVALSHOEKEN BINNEN
MAATSCHAPPIJLEER 1
Begeleider: A. Schrijver. School: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

“Want zonder zelf te onderzoeken, zonder praxis, kunnen mensen niet waarachtig menselijk zijn. Inzicht krijgt
men alleen door ontdekken en herontdekken: door rusteloos, ongeduldig, voortdurend en van hoop vervuld
onderzoek, zijn mensen in de wereld, mét de wereld en met elkaar bezig.” – Paulo Freire

Voorwoord
Voor u ligt het actieonderzoek “Brillenonderwijs: invalshoeken binnen maatschappijleer 1”. Dit onderzoek is
uitgevoerd binnen de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) en dient als afsluiting van mijn opleiding
tot tweedegraads docent maatschappijleer. Het onderzoek is geschreven in het schooljaar 2015-2016.
Dit actieonderzoek moest een vakdidactisch probleem uit mijn onderwijspraktijk onderzoeken en (proberen te)
verbeteren. De invalshoeken binnen maatschappijleer 1, mavo 3, is voor dit actieonderzoek geproblematiseerd.
Vandaar de titel: Brillenonderwijs. Binnen dit onderdeel, de invalshoeken, probeert de leraar namelijk ervoor te
zorgen dat leerlingen maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken, ofwel brillen, bekijken.
Samen met mijn begeleidster, Aukje Schrijver, heb ik meermaals om de tafel gezeten en intensief contact gehad
over de richting en de invulling van de inhoud. Graag wil ik haar voor deze goede begeleiding bedanken. Mede
dankzij haar is dit actieonderzoek, zoals het voor u ligt, ontstaan. Daarnaast wil ik Marèl Holtermans graag
bedanken voor de taalkundige ondersteuning. Ook mijn ouders, Rüdi Stams en Hub Vossen, hebben geregeld
stukken tekst met mij doorgenomen en, vermoedelijk, hebben zij tot vermoeiends toe verhalen moeten
aanhoren over het actieonderzoek. Bedankt daarvoor. Freek Gruijters wil ik graag bedanken voor de feedback,
die hij heeft geleverd over de vakdidactische synthese. Als laatste moet vermeld worden dat mijn collega’s
binnen de KSE ook voor de nodige motivatie hebben gezorgd. In het bijzonder wil ik nog mijn dank uitspreken
voor Melanie Aerts, vanwege de mogelijkheid om haar te interviewen, en Wim Boot, dat ik tijdens meerdere
van zijn mentoruren, delen van het onderzoek mocht uitvoeren.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Koen Vossen
Tilburg, 4 Juni
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Inleiding
Verlegenheidsituatie
Voor het vak Maatschappijleer 2 staat in het examenprogramma dat de leerling moet werken met de
verschillende invalshoeken. Binnen de KSE is ervoor gekozen, om ter bevordering van de doorlopende leerlijn,
deze ook te behandelen binnen Maatschappijleer 1. Hierbij maakt de KSE geen onderscheid in het niveau van
beheersing.
Hier kwam ik tijdens de eerste lessen maatschappijleer 1 aan mavo 3 mee in aanraking. Het onderwerp van
deze eerste lessen was: “Wat is maatschappijleer 1?”. Wat kunnen leerlingen ervan verwachten en wat wordt
er van hen verwacht? Binnen deze lessen is er ook ingegaan op de invalshoeken. Zo zijn de invalshoeken
besproken in een klassiek docerende les en hebben de leerlingen bij enkele artikelen een passende invalshoek
gekozen. Hierbij merkte ik op dat de leerlingen het moeilijk vinden om te begrijpen wat de invalshoeken
inhouden. Wat zij ook moeilijk vinden, is het herkennen van deze invalshoeken in bronnen en de relevantie
ervan inzien. Dit was bijvoorbeeld te merken aan het feit dat het onderwerp meerdere keren behandeld moest
worden voor dat de leerlingen het begrepen. Ook stelden zij letterlijk vragen stelden zoals: “Waarom moeten
wij dit kennen?”. Ik liep er tegenaan dat zij de moeilijkheidsgraad als hoog ervoeren en de leerlingen de
relevantie ervan niet/minder inzagen. Deze twee hangen wellicht samen.
De syllabus van maatschappijleer 2 zegt het volgende over de invalshoeken:
“De kandidaat kan politiek-juridische, sociaaleconomische en sociaal-culturele aspecten van het vraagstuk
herkennen in het aangeboden bronnenmateriaal. Ook kan in het examen gevraagd worden om met behulp van
de verschillende invalshoeken verklaringen te geven van bepaalde problemen. Tenslotte wordt van de
kandidaat verwacht dat hij/ zij de politiek-juridische, sociaaleconomische en sociaal-culturele invalshoek kan
toepassen.” (Examens, 2013)
Voordat ik verder ga op het bovenstaande, moet vermeld worden dat de “veranderings-vergelijkende”
invalshoek ook getoetst wordt. Deze staat wel vernoemd in het document, alleen niet in het gegeven citaat.
Je ziet in het bovenstaande citaat de eerste drie kennisniveaus van Bloom terug. De leerling moet de
invalshoeken op kennisniveau, inzichtniveau en toepassingsniveau beheersen. Het kennisniveau gaat over
reproductie, het inzichtniveau gaat over herkenning en toepassingsniveau over o.a. vragen naar het geven van
verklaringen over enkele vakinhoudelijke vraagstukken.
Samenvattend loop ik tegen twee problemen ben aan: 1. Leerlingen vonden de reproductievragen over de
invalshoeken moeilijk. Aangezien dit het eerste niveau van beheersing is, verwacht ik problemen bij inzichtsen toepassingsvragen. Ik wil daarom onderzoeken hoe ik mijn lessen over de invalshoeken het beste kan
vormgeven om deze problemen te voorkomen. 2. Ze zagen de relevantie niet van het leren van de
invalshoeken. Dit onderdeel komt niet terug in de verlegenheidvraag, door het inzicht dat het zien van de
relevantie geen doel op zichzelf is.

Verlegenheidsvraag
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leerlingen de vier invalshoeken van het vak maatschappijleer beheersen op
de drie gevraagde kennisniveaus (kennis, inzicht en toepassing)?
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Onderzoeksvragen
Vraag 1
Wat is het doel van de invalshoeken binnen maatschappijleer?
Verantwoording:
Lessen hebben een bepaalde relevantie nodig. Zonder deze relevantie is het moeilijk om je leerlingen te
motiveren om mee te werken aan de lessen, maar is het misschien vanuit een bepaalde visie ook onnodig om
het te behandelen. Om duidelijk te krijgen wat de relevantie is van de invalshoeken, is het van belang om de
doelen te achterhalen, aangezien ik vermoed dat dit een doordachte keuze is vanuit het verleden. Deze doelen
zullen ook hun weerslag hebben op de ontwikkeling van de lessenreeks.
Gekozen methoden van onderzoek:
Literatuuronderzoek.
Verantwoording:
Aangezien er vermoedelijk verscheidende zaken zijn gedocumenteerd over de doelen van de invalshoeken en
waar ze vandaan komen, is het slim om dit als beginpunt te nemen. Hierdoor is het mogelijk om materiaal
meerdere keren door te nemen en het is redelijk objectief.
Vraag 2
Wat houden de eerste drie kennisniveaus van de taxonomie van Bloom in?
Verantwoording:
Er wordt in de verlegenheidsituatie gesproken over de drie eerste kennisniveaus vanuit de taxonomie van
Bloom. Er wordt verwacht dat de leerling deze weet te beheersen m.b.t. de invalshoeken aan het einde van
zijn of haar studie. Daarom is het van belang om te weten wat deze kennisniveaus van Bloom precies
inhouden.
Gekozen methoden van onderzoek:
Literatuuronderzoek.
Verantwoording:
Door het gebruik van literatuuronderzoek kun je bij de primaire bronnen blijven. Het voordeel daarbij is dat je
bij de kern van de taxonomie kunt blijven, zonder dat er visies van anderen worden meegenomen.
Vraag 3
Welke didactische modellen bestaan er voor het aanleren van vaardigheden?
Verantwoording:
De invalshoeken vereisen niet alleen kennisoverdracht, want leerlingen moeten namelijk ook inzichts- en
toepassingsvragen kunnen beantwoorden. Deze laatste soort vragen vergen vaak meer oefening. Het is
daarom van belang te weten wat voor modellen (van aanleren van vaardigheden), er kunnen worden
toegepast op de lessencyclus. Hierdoor verloopt de ordening van opdrachten en niveau voorspoedig.
Gekozen methoden van onderzoek:
Literatuuronderzoek
Verantwoording:
Aangezien er bij deze vraag wordt uitgegaan van bestaande modellen, zoek ik het antwoord in primaire
bronnen.
Vraag 4
Welke mogelijkheden zijn er om de vaardigheid van de analyse van vakinhoudelijke vraagstukken aan te leren?
Verantwoording:
Om een beeld te krijgen van hoe je de vaardigheid van het analyseren van vakinhoudelijke vraagstukken kan
aanleren zal ik ingaan op enkele groepen die hier mee bezig zijn.
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Mijn sectieleider, lerarenopleiders en een methodeschrijver. Zo wil ik enkele handvaten krijgen om een
didactisch plan neer te zetten.
Gekozen methoden van onderzoek:
Literatuuronderzoek/interview
Verantwoording:
Het literatuuronderzoek zal plaats vinden bij de volgende groepen:



Lerarenopleiders: Aangezien zij toekomstige docenten deze vaardigheid moeten aanleren en veel
gedocumenteerd hebben. Zo staan de leerlijnen uitgeschreven in moduulwijzers.
Methodeschrijver: Hier zal ik kiezen voor de methode Seneca, aangezien de auteurs van deze
methode veel aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden. Een documentanalyse zal een
beeld geven van welke stappen zij mogelijk zetten om dit de leerling aan te leren.

Er is gekozen voor een interview met de sectieleider. Voor deze methode van onderzoek is gekozen vanwege
het feit dat het een effectievere manier van werken is. Je krijgt in een relatief korte tijd veel informatie en er
bestaat de mogelijkheid om door te vragen. De sectieleider heeft veel ervaring met het lesgeven en daardoor
heeft dit interview een meerwaarde voor het onderzoek.
Vraag 5
Met welke leerlingenkenmerken moet ik rekening houden bij de keuze van mijn verbeteractie?
Verantwoording:
Voordat ik een keuze maak voor een bepaalde verbeteractie, wil ik de belangrijkste leerlingenkenmerken in
beeld brengen die op deze keuze van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld wat mavo 3 leerlingen aankunnen qua
spanningsboog, leermethoden, et cetera. Dit hoeft geen eindeloze lijst te zijn. De belangrijkste kenmerken
moeten echter terugkomen in mijn didactische keuzes.
Gekozen methoden van onderzoek:
Literatuuronderzoek
Verantwoording:
Bij deze vraag maak ik gebruik van een literatuuronderzoek, aangezien dit snel uitvoerbaar is. Daarnaast kun je
bij de primaire bron blijven, hierdoor kun je snel en objectief een theoretisch kader opstellen over de
randvoorwaarden van de lessenreeks.
Vraag 6
Wat is de mening van de leerlingen over de moeilijkheidsgraad van het onderdeel “invalshoeken” en welke
ervaring/redenen liggen aan deze mening ten grondslag?
Verantwoording:
Aangezien ik in mijn beginsituatie/verlegenheidsituatie opmerkte dat de mening van de leerlingen over het
onderdeel negatief was, vrees ik dat dit mogelijk meespeelt in de resultaten en is het dus belangrijk te peilen
of deze aanname klopt. Ook wordt dan de verbeteractie gerichter geschreven. Zit het probleem volgens de
leerling bij het niet weten wat je eraan hebt of bij de moeilijkheidsgraad?
Gekozen methoden van onderzoek:
Interview met select groepje leerlingen.
Verantwoording:
Bij onderzoeksvraag 1 staat een interview als onderzoeksmethode. Aangezien je zo beter kunt doorvragen,
waardoor de vragen en antwoorden verduidelijkt kunnen worden vanuit beide kanten. Er is gekozen voor een
select groepje, vanuit pragmatische redenen. Iedere leerling interviewen kost veel tijd. Deze interviews zullen
in het begin van het onderzoek plaats vinden en op het einde, om zo te onderzoeken of er een verandering
heeft plaatsgevonden.
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Vraag 7
Hoe scoren de leerlingen momenteel op de drie kennisniveaus die uiteindelijk behaald moeten worden m.b.t.
de invalshoeken?
Verantwoording:
Omdat ik het vermoeden heb dat het eerste kennisniveau minder liep, is het belangrijk om te weten waar en
waarom zij problemen ondervinden. Het antwoord op deze vraag helpt mij uiteindelijk om te bewijzen of de
verbeteractie heeft gewerkt. Je kunt dan goed de vergelijking maken met de beginsituatie.
Gekozen methoden van onderzoek:
Schriftelijke toets gebaseerd op de eisen vanuit de syllabus en het centraal examen
Verantwoording:
Onderzoeksvraag 7 is in de eerste plaatst bedoeld als nulmeting, om zo aan te tonen of de leerlingen
inderdaad moeilijkheden ervaren bij dit onderdeel en zo ja, op welk(e) kennisniveau(s) ze deze moeilijkheden
ervaren. In de tweede plaats dient deze onderzoeksvraag ook om op het einde de nulmeting te gebruiken ter
vergelijking met het niveau na de verbeteractie. Om zodoende in de laatste fase van het onderzoek de
verbeteractie te evalueren.

Leeswijzer
Het actieonderzoek dat voor u ligt bevat een onderzoek ter bevordering van de onderwijspraktijk met
betrekking op de invalshoeken van maatschappijleer, specifiek gezegd voor maatschappijleer 1 mavoleerjaar 3.
Om de onderwijspraktijk te verbeteren is er onderzoek gedaan naar diverse onderdelen, zoals de geschiedenis
van de invalshoeken, didactische modellen en ga zo maar door. Dit is te vinden onder het kopje theoretisch
kader. Naast de meer literatuur gerichte vragen, zijn ook enkele interviews verwerkt. Onder anderen met
leerlingen over de beleving van de moeilijkheidsgraad en met een sectieleider maatschappijleer over haar
manier van onderwijzen.
Dit wordt gevolgd door een nulmeting, in hoeverre beheersen de leerlingen de invalshoeken al en op welk
niveau. Uit dit theoretische kader en de nulmeting zal een plan de campagne worden geschreven in de vorm
van een didactische verbeteractie en wordt er een passende vorm van evalueren geconstrueerd.
Wanneer al deze gegevens zijn verzameld en de verbeteractie is uitgevoerd en onderzocht, zal hier een
kritische reflectie op worden losgelaten.
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Theoretisch kader
Hoofdstuk 1: Ontstaan van de invalshoeken
De geschiedenis van het vak maatschappijleer kent vele veranderingen en discussies. Het is natuurlijk erg
ambitieus om de gehele geschiedenis te bestuderen en alle documenten in te zien. Dit hoofdstuk voorziet in
een weergave van de ontwikkeling van de invalshoeken in grote lijnen.
1.1 Onderzoeksresultaten
1.1.1 De ontwikkeling in het denken over maatschappijleer
In de beginjaren van maatschappijleer heerste er een bepaalde wanorde en verwarring over wat het vak
maatschappijleer precies inhield. Er was maar weinig vastgelegd, waardoor willekeur mogelijk was. In de jaren
’70 is er een poging gedaan om een eind te maken aan de verwarring door middel van het Raamleerplan.
Hierin werd een thematische aanpak bepleit. Al snel bleek dat die inhoudelijke/thematische component niet
genoeg zorgden voor een afbakening. Bovendien bleef er een overlap in inhoud met veel andere vakken,
volgens Olgers, Van Otterdijk, De Kievid & Meijs (2010).
In 1984 komen twee opleiders uit Nijmegen met een oplossing, de benaderingswijzen. Ieder thema en
onderwerp zal worden bekeken vanuit het idee van ‘beïnvloeding’. De leerling moet doorgronden hoe zij
wordt beïnvloed door maatschappelijke/politieke processen en daar dan conclusies uit trekken voor zijn eigen
handelen. De vijf invalshoeken die naar voren kwamen in dit document waren:
1.
2.
3.
4.
5.

Sociale en culturele beïnvloeding
Politieke beïnvloeding
Sociaaleconomische beïnvloeding
Beïnvloeding door tijd en plaats
Mondiale beïnvloeding

Je kunt merken dat de samenlevingskritieken die toentertijd gebruikelijk waren hier naar voren komen. Echter
dienden deze invalshoeken ook een meer ‘politiek’ doel. Binnen de maatschappijkritieken bevonden zich
diverse wetenschappelijke disciplines die andere oorzaken aanwezen van sociale/maatschappelijke
problemen. Zo was voor bijvoorbeeld het (neo)marxisme de sociaaleconomische verhouding doorslaggevend.1
Om garant te staan voor meer neutraliteit binnen het vak maatschappijleer en hier niet de politieke agenda
van docenten te laten spreken, is er gekozen voor de beschreven invalshoeken. Aangezien hier vanuit drie
verschillende ‘brillen’ gekeken wordt naar maatschappelijke problemen: Politiek-juridisch, sociaaleconomisch
en sociaal-cultureel.
Deze aanpak is daarentegen nooit volledig doorgevoerd en de thematische aanpak bleef leidend. Dit komt
onder andere door de komst van de examenvakken maatschappijwetenschappen en maatschappijleer 2. Wel
bleven enkele ‘sleutelvragen’ voor de analyse van het maatschappelijk vraagstuk in stand. Voor deze
sleutelvragen, die gebaseerd zijn op Olger et al. (2010), zie kader.

1

De andere twee visies zijn confessionalisme en liberalisme.
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Sleutelvragen:
 Welke actoren, met welke ideologieën (politiek-juridische invalshoek)
 welke waarden en in welke culturele context (sociaal-culturele invalshoek)
 welke belangen en in welke sociaaleconomische context (sociaaleconomische invalshoek)
 strijden om dit maatschappelijk vraagstuk
 binnen welk politiek systeem
 met welke strategie en uitkomst?

Binnen deze sleutelvragen komen vooral de eerste drie invalshoeken naar voren. De veranderingsvergelijkende invalshoek mist in deze sleutelvragen, terwijl deze wel wordt gevraagd binnen het
examenprogramma van maatschappijleer 2. Deze invalshoek heeft in tegenstelling tot de andere, een minder
duidelijke inhoudelijke component. Ook komt de verandering-vergelijkende invalshoek binnen meer vakken
naar voren. De ‘beïnvloeding invalshoeken’, zoals gegeven door de Nijmeegse opleiders, focussen zich wel
meer op de veranderings-vergelijkende invalshoek.
De vergelijkende component binnen deze invalshoek is vanuit didactiek een interessante keuze. Aangezien je
hierdoor, volgens de schrijver en Marzano, de leerwinst kan verbeteren. Dit vergt diverse vaardigheden zoals
categoriseren en vergelijken.
De component van de verandering is meer een historische invulling. De grote veranderingsprocessen
blootleggen is zinvol om de hedendaagse manier van leven te begrijpen. Kijk naar processen zoals
‘individualisering’ en de gevolgen voor bijvoorbeeld de verzorgingsstaat, aldus Olgers et al. (2010).
1.1.2 Maatschappijleer, een vak in beweging!
In een publicatie van het SLO (2000) wordt onderscheid gemaakt tussen de twee objecten van
maatschappijleer: het ‘materiële object’ (P. 20) en het ‘formele object (P. 19). Het materiële object van
maatschappijleer zijn de thema’s, met zijn encyclopedische kennis. Vervolgens zijn de invalshoeken volgens
deze publicatie door De Werkgroep Eindexamen Maatschappijleer in het leven geroepen als formeel object.
Een methodiek die dient als ruggengraat van het vak en een thema overstijgende aanpak voor het analyseren
van sociale en politieke problemen.
De inzet van deze publicatie is om de invalshoeken niet alleen als ordeningsprincipe te hanteren, maar
leerlingen dit te laten toepassen als analyse instrument. Dit is, volgens SLO (2000), om de volgende reden van
belang:





Het leren zien van verbanden tussen verschillende gebeurtenissen
Het leren van systematisch werken
Het leren beter je mening te kunnen onderbouwen
Het ontdekken welke normen, waarden en visies de samenleving beïnvloeden

Het doel van de invalshoeken is dus het leren structureren van de werkelijkheid. Het gebruik van deze
invalshoeken, zoals dit gebeurt binnen het tweede fase onderwijs, moet worden versimpeld. Daarom is
besloten om vanuit deze invalshoeken standaardvragen te abstraheren, waaraan de basiscomponenten van
het vak kunnen worden verbonden en de kernbegrippen naar voren komen. Dit wordt in de publicatie
samengevat in de onderstaande tabel, Tabel 1 (SLO, pp. 44-45-46).
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Invalshoeken
Sociaalculturele
Invalshoek

Sociaaleconomische
invalshoek

Politiekjuridische
invalshoek

Veranderingsen
vergelijkende
invalshoek

Basiscomponenten uit
maatschappijleer (1)
Cultuur en socialisatie

Standaardvragen in de basiscomponenten
van maatschappijleer
1. welke ideeÙn van andere mensen en van
je zelf zijn waardevol?
2. over welke waardevolle ideeÙn verschil
je met anderen?
3. welke ideeÙn hebben mensen over wat
wel en niet hoort?
4. wat is jouw mening daarover?
Sociale verschillen
5. welke positie neem je in in de
maatschappij en welke zaken zijn daarom
belangrijk?
6. welke positie nemen andere mensen in in
de maatschappij en welke zaken zijn
daarom voor hen belangrijk?
7. zijn er ook andere zaken die mensen
belangrijk vinden en welke zijn dat?
Macht en zeggenschap 8. welke macht heeft een groep, waartoe
jezelf behoort?
9. welke macht hebben andere groepen?
10. welke macht heeft de overheid?

Beeldvorming en
stereotypering

11. welke vooroordelen/ stereotypen kom
je tegen in de informatie over het
onderwerp?

Kan bij alle kerndelen
toegepast worden

12. hoe zag dit probleem er vroeger uit en
hoe ziet het er op andere plaatsen (in
andere landen of gebieden) uit?

Basisbegrippen
Waarden
Normen
Socialisatie
(Dominante (sub)cultuur
sociale controle

Sociale ongelijkheid
Maatschappelijke positie
sociale mobiliteit
belangen(organisaties)
status

Grondrecht
Grondwet
(parlementaire) democratie
macht en invloed
politieke partijen
actie/pressiegroepen
dictatuur
overheid
rechtsstaat
Selectieve waarneming
vooroordelen
discriminatie
racisme
rollen
stereotypen
feiten/meningen
(objectiviteit, subjectiviteit)

Tabel 1: Uitleg invalshoeken2

2

Herdrukt van “Maatschappijleer, een vak in beweging!”, door SLO, 2000, p. 44-45-46.
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1.2 Conclusie
Vanuit het bovenstaande kunnen we het volgende concluderen: de invalshoeken zijn zowel vanuit het
perspectief van het vak/docent bedacht, als voor de leerling.
Ten eerste had maatschappijleer een vakspecifieke aanpak nodig, aangezien andere vakken sommige thema’s
ook al behandelden. Ten tweede speelde de neutraliteitsvraag steeds opnieuw op. Waar maatschappijleer
eerst werd omgeven door ‘wanorde’ en ‘vrijheid’, werd er steeds meer gekozen voor een ingekaderde aanpak.
De analyse van het maatschappelijke/sociale en politieke vraagstuk vormde een onderdeel van deze aanpak.
Tot slot moest rekening worden gehouden met verschillende visies op de oorzaken van maatschappelijke
problemen
Vervolgens is het vanuit didactisch oogpunt juist het perspectief van de leerling interessant. Waarom is het
voor hen belangrijk om de invalshoeken te kunnen hanteren? Het voornaamste didactische argument is om de
leerling de complexiteit van de ‘werkelijkheid’ te leren structureren. Je leert leerlingen denken in structuren en
systemen, waardoor vervolgens hun argumentatie beter wordt.
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Hoofdstuk 2: De taxonomie van Bloom
Zoals blijkt uit de schets van de verlegenheidssituatie, wordt bij de beschrijving van de leerdoelen met
betrekking tot de invalshoeken in het examenprogramma gebruik gemaakt van het jargon van de taxonomie
van Bloom. Door het hanteren van deze taxonomie wordt het beheersingsniveau van de invalshoeken
inzichtelijk gemaakt. De focus zal met name liggen op de eerste drie kennisniveaus van de taxonomie.
2.1 Onderzoeksresultaten
2.1.1 De taxonomie van Bloom
De taxonomie van Bloom is een classificatie van leerdoelen in niveaus, zoals wordt verteld in het hoofdstuk
‘taxonomie van Bloom’ geschreven door Valcke (2010). Het moet worden gezien als een structureringsmiddel.
Deze taxonomie gaat uit van twee dimensies: de gedragsdimensie en inhoudsdimensie (Valcke, 2010). De
gedragsdimensie houdt in dat iemand bezig is met een cognitief proces. Zoals herinneren of evalueren. Bloom
koppelt dus daaraan een inhoudsdimensie. Dat is de inhoud/kennis waar een cognitief proces over gaat, het
object van denken. Bijvoorbeeld over begrippen, procedures of zelfkennis. Simpel gezegd: “Je herinnert
(gedragsdimensie) je jouw eerste vriendinnetje(inhoudsdimensie).” of “Hij ontwikkelt(gedragsdimensie) een
lessenreeks over drugsproblematiek(inhoudsdimensie).”.
Over de volgorde van oefeningen verschillen de meningen. Zo gaan mensen ervan uit dat je bij het eerste
niveau moet beginnen om vervolgens, zoals op een trap, naar boven te kunnen. Echter vanuit een
probleemgestuurd onderwijsconcept kun je ook beginnen bij een van de hogere treden, om door middel van
analyse, kennis en begrip te verkrijgen.
De taxonomie van Bloom kent (in Olgers et al., 2010; Valcke, 2010) de volgende niveaus:










Kennis: dit niveau houdt in dat de leerling feiten, begrippen en regels kan reproduceren. Een typische
vraag binnen dit niveau is: Geef een definitie van het begrip directe democratie.
Begrijpen/inzicht: de leerling kan met eigen woorden feiten, begrippen, regels en procedures
omschrijven. Een vraag die hieronder valt is: Waaraan merk je dat Nederland een democratie is en
geen dictatuur?
Toepassen: de leerling kan binnen een bekende/nieuwe context begrippen, regels en procedures
gebruiken, bijvoorbeeld: Anusha wilt vanuit Nepal naar Nederland verhuizen. Alleen slaagt zij niet
voor haar basisexamen. Wordt zij wel of niet toegelaten in Nederland?
Analyse: het analyseniveau houdt in dat de leerling een geheel kan uiteenrafelen en indelen, met
behulp van geleerde kennis en vaardigheden. Een voorbeeldvraag bij dit niveau is: bewijs aan de hand
van het gegeven artikel dat er in China wel of geen sprake is van een rechtsstaat.
Synthese: de leerling kan onderdelen samenvoegen, bijvoorbeeld: schrijf een essay over de toekomst
van de verzorgingsstaat.
Evaluatie: het laatste niveau van deze taxonomie houdt in dat de leerling kan beoordelen op basis van
interne en externe criteria.3 Bijvoorbeeld: Beargumenteer of er volgens jou wordt voldaan aan de
kenmerken van een rechtsstaat binnen het privacy debat.

Deze globale schets van de niveaus binnen de taxonomie geven een idee van wat er van de leerlingen wordt
verwacht. Het SLO (Z.J.) heeft voor docenten een checklist beschikbaar gesteld met per niveau enkele
handelingswerkwoorden. Zo heb je instrumentarium aan woorden, die direct kunnen worden omgezet naar
vragen. Deze lijst is aan te vullen met meer handelingswerkwoorden, maar de onderstaande lijst laat concreter

3

Interne gestelde criteria: zelf ontwikkeld, afgeleid uit eigen kennis  Bedenk zelf criteria
Externe gestelde criteria: aangereikt door een anderen of beschikbaar  oordeel aan de hand van de gegeven criteria
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zien welke kant er wordt opgegaan per niveau. Aangezien de onderzoeksvraag betrekking heeft op de eerste
drie niveaus, worden hieronder weergegeven in Tabel 2 (SLO, Z.J.).

Niveau binnen de taxonomie:
Kennis

Handelingswerkwoorden:
Beschrijf, noemen of opsommen, definieer, leg uit,
herken
Begrijpen
Selecteer, vat samen, geef een verklaring, geef in
eigen woorden weer, leg uit, geef een voorbeeld
van, beschrijf, geef de verschillen/overeenkomsten
van
Toepassen
Toon aan dat, laat zien hoe, maak gebruik
Tabel 2: Handelingswerkwoorden gekoppeld aan de taxonomie van Bloom 4
In 2001 is een revisie van deze taxonomie uitgebracht. Deze revisie verschilt op de volgende punten: het eerste
onderdeel dat veranderde is het evaluatieniveau. Deze is een ‘trede’ omlaag gezet. Daarnaast is de benaming
van het syntheseniveau veranderd naar creëren. De volgorde is volgens de gereviseerde taxonomie:
herinneren(kennis), begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren (Valcke, 2010). Ook is er sinds de
revisie een splitsing in het niveau van toepassen gekomen. Zo wordt er ten eerste, volgens Valcke (2010),
gesproken over “het uitvoeren van procedures bij gekende taken” (P. 446) en ten tweede “het gebruik maken
van procedures bij nieuwe taken” (P. 446). Je kunt dus spreken over toepassen 1 en toepassen 2.
2.1.2 De taxonomie in relatie tot de leerdoelen betreffende de invalshoeken
In het bovenstaande stuk is te zien wat er verwacht kan worden binnen de diverse niveaus van de taxonomie
van Bloom. Met dit in het achterhoofd is het interessant om te kijken naar de syllabus voor 2015 en de
examens uit de jaren 2014/2015. Hieruit moet een beter beeld komen van de verwachtingen betreffende het
niveau van beheersing van de invalshoeken.
Gekozen is voor de syllabus van het examen jaar 2015, aangezien dit de meest recente centraal examens zijn.
Voor de analyse van concrete vragen heb ik zowel het examen van 2015 als van 2014 betrokken. Dit omdat er
een kans bestaat dat niet alle niveaus in één examen terug te vinden zijn.
De volgende tabel komt volgt uit de analyse:
Taxonomie
Kennis

4

Eindtermen (College voor
Examens, 2013)
Politiek juridische invalshoek:
“Welk beleid en welke regelgeving
bestaat er voor dit
maatschappelijk vraagstuk?”
“Wat zijn de machtsmiddelen van
de overheid en de verschillende
maatschappelijke groeperingen?”
Sociaaleconomische invalshoek:
“Welke factoren bepalen de
(relatief slechte) positie van
bepaalde groepen op de
arbeidsmarkt/ in de
samenleving?”
Sociaal-culturele invalshoek:

Examens (2014 en 2015)
“Geef van elke vraag aan welke
invalshoek hierin te herkennen is.”
(CITO, 2014)

Aangepast van “Checklist taxonomie van Bloom” door SLO, Z.J.
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“Welke opvattingen hebben
politieke partijen en stromingen
(zie eindterm 1.6)?”
Veranderings-vergelijkende
invalshoek:
“Hoe keek men in het verleden
tegen het vraagstuk aan?” “Welke
sociale, culturele, politieke en
sociaaleconomische
veranderingen zijn van invloed
geweest?”
“Hoe kijkt men in andere
samenlevingen tegen het
vraagstuk aan?”
Inzicht
Politiek juridische invalshoek:
“Geef bij beide invalshoeken een
“Zijn er (wettelijke) regels nodig
citaat uit tekst 1 waaruit de
om het probleem op te lossen?”
invalshoek blijkt.” (CITO, 2015)
“Wat zijn de politieke aspecten
van dit vraagstuk?”
“Kamerlid Wolbert is van mening
dat jongeren zich nog
Sociaaleconomische invalshoek:
onvoldoende bewust zijn van de
“Wat zijn de belangen van de
risico’s die ze lopen op
betrokken maatschappelijke
gehoorschade. Een
groepen? Wat is de relatie tussen
maatschappelijk vraagstuk als de
belangen en maatschappelijke
toenemende gehoorschade onder
positie?”
jongeren kun je bekijken vanuit
Sociaal-culturele invalshoek:
verschillende invalshoeken.
“Wat is de rol van (sub) cultuur
Stel dat iemand gaat onderzoeken
van groeperingen/ de
hoe het komt dat jongeren zich
samenleving?”
“Wat is de rol van de media bij het niet genoeg bewust zijn van de
risico’s op gehoorschade en
ontstaan van meningen/ bij
weinig preventieve maatregelen
ontstaan van beeldvorming? (Zie
nemen.
eindtermen 1.7 en 1.9)”
Vanuit welke invalshoek doet hij
Veranderings-vergelijkende
of zij dit onderzoek dan?” (CITO,
invalshoek:
2015)
“Hoe keek men in het verleden
tegen het vraagstuk aan?” “Welke
sociale, culturele, politieke en
sociaaleconomische
veranderingen zijn van invloed
geweest?”
“Hoe kijkt men in andere
samenlevingen tegen het
vraagstuk aan?”
Toepassen
Politiek juridische invalshoek:
“Een maatschappelijk vraagstuk
“Welke functie van politieke
als vuurwerkoverlast kun je
partijen vervullen politieke
bekijken vanuit verschillende
partijen bij de aanpak van het
invalshoeken. Stel, je bent
vraagstuk?”
journalist en je wilt een artikel
gaan schrijven over
Sociaaleconomische invalshoek:
vuurwerkoverlast. In het artikel
N.V.T.
moeten de politiek-juridische
Sociaal-culturele invalshoek:
invalshoek en de sociaal-culturele
N.V.T.
invalshoek naar voren komen.”
Veranderings-vergelijkende
(CITO, 2015)
invalshoek: N.V.T.
Tabel 3: Classificatie van leerdoelen syllabus 2015 en examenvragen (eigen onderzoek)
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Opvallend aan het bovenstaande tabel is dat de toepassingsgerichte leerdoelen missen, de politiek-juridische
invalshoek daargelaten. Echter geeft de syllabus wel een handreiking dat de leerlingen een reeks begrippen
moet beheersen om deze te kunnen toepassen. In het examen zien we dit terug als volgt: de leerling moet
aangeven hoe zij een artikelen kunnen schrijven over een bepaald onderwerp binnen een invalshoek. Zij
moeten dus diverse begrippen koppelen aan de gevraagde thema’s.
2.2 Conclusie
De eerste drie kennisniveaus binnen de taxonomie van Bloom houden concluderend het volgende in: het
eerste niveau gaat in op het reproduceren van feiten. Ofwel, het herhalen van geleerde/aangeboden kennis.
Vervolgens kom je in het niveau van begrijpen. Hier wordt al meer gesproken van het geven van verklaringen
en uitleggen in eigen woorden. Herkennen en herinneren is dan niet meer genoeg. Het laatste niveau binnen
deze taxonomie, die voor het onderzoek van belang is, is de toepassingsfase. Tot 2001 was deze fase één
geheel, echter met de revisie is daar nog een splitsing in aangebracht. Deze zal ook worden gehanteerd,
aangezien er wel sprake is van een stijging in de moeilijkheidsgraad.: ‘Toepassen’ houdt in dat de leerling
kennis kan toepassen in zowel (1) bekende als (2) nieuwe situaties. Zo moet de leerling bijvoorbeeld bepaalde
procedures en begrippen kunnen hanteren bij bronnen.
Aangezien het onderzoek gekaderd is door de syllabus voor maatschappijleer 2, is het niet van belang om in te
gaan op de verdere niveaus. Het is wel relevant om aan te geven dat de discussie nog altijd gaande is.
Daarnaast is het goed te kijken naar of er daadwerkelijk moet worden gestart bij de eerste fase. Dit is
afhankelijk van onderwijsvisies en gehanteerde leerpsychologische modellen. Hier gaan we binnen deze
onderzoeksvraag niet dieper op in.
Wat is er van de taxonomie van Bloom te herkennen in de syllabus en het centraal examen? De eerste drie
fases binnen de taxonomie van Bloom zijn zowel te herkennen in de syllabus als in de examens. Het
toepassingsniveau is niet helder geformuleerd in de leerdoelen van de syllabus. Deze zelfde syllabus geeft
echter wel een handreiking waarin staat met welke begrippen leerlingen moeten kunnen werken.
Het is duidelijk geworden dat de classificatie naar niveaus, zoals die geschetst is in de verlegenheidssituatie,
klopt en terug te vinden is in het centraal examen.
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Hoofdstuk 3: Didactische modellen
De doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een verbeteractie binnen de onderwijspraktijk, waarmee
de geschetste verlegenheidssituatie kan verbeteren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van didactische modellen.
Een didactisch model is een schematische weergave van het lesgeefproces.
Het doel van dit onderzoek naar didactische modellen is om ervoor te zorgen dat er handreikingen gevonden
worden om het lesgeefproces systematisch aan te pakken. Het Didactische Analyse model van Van Gelder (DAmodel) wordt gehanteerd om de onderdelen te ordenen die nodig zijn voor het lesgeefproces. Daarnaast
wordt het didactische model van Lindeman en Spijkerboer gebruikt om de verbeteractie uiteindelijke
systematisch aan te pakken.
3.1 Onderzoeksresultaten
3.1.1 Didactisch model van Van Gelder
Een didactisch model dat een geheel beeld geeft van het onderwijs is het DA-model (Olgers et al., 2010; Troch,
2001). Hierin worden verschillende elementen besproken die van belang zijn voor het verloop van een les.









Leerdoelen/bepalen van de doelstellingen: Zolang het onderwijs systematisch gebeurt, moeten er
doelen worden opgesteld. Er moet duidelijkheid komen in wat de leerling aan het einde van het
onderwijs op het gebied van kennis en vaardigheden moet bezitten. Dit onderzoek heeft als
doelstelling het beheersingsniveau van de invalshoeken te verbeteren.
Vaststellen beginsituatie: Aangezien het onderwijs geen geïsoleerd onderdeel is van de samenleving,
maar midden in de samenleving staat, moet je rekening houden met de beginsituatie. Leerlingen
hebben allemaal een bepaalde achtergrond, begaafdheid en interesse. Om de ontwikkeling zo
voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is dit een essentieel onderdeel. (Zie onderzoeksvraag 4 en 7)
Kiezen en ordenen van de leerstof: de lesstof en doelstellingen moeten worden geordend in een
‘logisch’ vervolg.
Bepalen van de methodische aanpak: Hierbij wordt de werkvorm toegelicht.
Kiezen van de hulpmiddelen: welke informatiedragers gebruik je om het leerproces vorm te geven?
Evaluatie: De evaluatie van de verbeteractie zal worden vormgegeven in een toets.

Zoals aangegeven, in Schema 1 (Olger, et al., p. 141), is een didactisch model een schematische weergave
van een lesgeefproces. Het schema van dit model ziet er als volgt uit.

Schema 1: DA-model5

5

Herdrukt van Hanboek vakdidactiek maatschappijleer (1 ed.), door Olger et al., p. 141 Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken/Intituut voor Publiek en Politiek.
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3.1.2 Methodische model voor het aanleren van vaardigheden
De invalshoeken van maatschappijleer zijn niet puur reproduceerbare kennis. Leerlingen hoeven niet alleen
een definitie te geven van een of meerdere begrippen. Zij moeten de invalshoeken hanteren om een analyse
te maken van sociale en politieke vraagstukken. Het hanteren van de invalshoeken is een handeling die
leerlingen steeds opnieuw doen bij diverse problemen, om de werkelijkheid te structureren. Binnen de
didactiek noem je dat ‘vaardigheden’. Het aanleren van vaardigheden vergt een andere didactiek dan het
aanleren van kennis. Er moet dus naast het DA-model, nog gekeken worden naar een didactisch model dat
uitgaat van vaardigheden.
Ieder didactisch model is gebaseerd op een of enkele leerpsychologische theorieën. Zo kent het model dat
Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) hebben geschetst, een cognitieve leerpsychologische grondslag. Over deze
denkstroming staat in het ‘Handboek vakdidactiek maatschappijleer,’ van Olgers et al. (2010), het volgende:
“Voor het onderwijs is dat van belang omdat vaardighedenonderwijs anders moet worden aangepakt dan
onderwijs ten behoeve van meer reguliere kennis. Vaardigheden moeten veel regelmatiger worden geoefend
om ‘in te kunnen slijpen’.” (P. 122).
Aangezien vaardigheden zich niet vanzelf ontwikkelen, moeten deze worden aangeleerd, geoefend en
verbeterd. Lindeman en Spijkerboer maken daarvoor gebruik van zes fasen voor het aanleren van
vaardigheden. Echter is dit model cyclisch en niet lineair, aangezien omdat je vaardigheden kunt blijven
ontwikkelen en verbeteren (Spijkerboer & Lindeman, Z.J.).
Dit model van Spijkerboer & Lindeman (Z.J.) kent de volgende fasen:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Motiveren van leerlingen: De leerlingen motiveren door middel van schetsen van de context van de
opdracht. Zo kun je al verschillende voorbeelden geven van de vaardigheid en/of aangeven wat er
verwacht wordt van de leerlingen. Enkele andere motiverende factoren zijn: keuzemogelijkheden
hebben, de opdracht als betekenisvol ervaren en het mogen samenwerken.
Instrueren van de vaardigheid: De leraar legt uit hoe een vaardigheid wordt gebruikt. Dit kan door
middel van een stappenplan opstellen of een lijstje met aandachtspunten aanreiken. Vervolgens laat
de docent zien hoe je de vaardigheid gebruikt. Weer een stap verder is het laten voordoen van de
vaardigheid door leerlingen.
Begeleid inoefenen: De leerlingen voeren onder toezicht van elkaar en van de docent de vaardigheid
stapsgewijs uit. Hierbij wordt direct feedback gegeven op het uitvoeren van deze
opdracht/vaardigheid. Geleidelijk wordt er op meer aspecten gelet.
Oefenen/toepassen: Leerlingen moeten in deze fase zelf oefenen met de vaardigheid.
Transfer: De vaardigheid wordt in diverse andere contexten geoefend en wordt er gekeken naar
momenten wanneer het zinnig is om deze vaardigheid te gebruiken.
Evalueren: Er wordt in deze laatste fase gekeken naar hoe de ontwikkeling van de vaardigheid is
gegaan. De tussen- en eindopdrachten worden bekeken De leerlingen kunnen elkaar binnen deze fase
beoordelen en ze kunnen bewijzen geven waaruit blijkt dat ze de vaardigheid onder de knie hebben.

3.2 Conclusie
In het bovenstaande hebben we kennisgemaakt met twee verschillende didactische modellen, die beiden
gebruikt kunnen worden om grip te krijgen op het lesgeefproces. Het DA-model wordt veelal gezien als het
algemene model. Deze is met name te gebruiken voor louter kennisoverdracht. Het model dat bedacht is door
Lindeman en Spijkerboer is meer gericht op de ontwikkeling van vaardigheden.
Bij het opstellen van een verbeteractie wordt uitgegaan van de integratie van deze modellen: Het model van
Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) zal de methodische aanpak bepalen en het DA-model (Olgers et al., 2010; Troch,
2001) zal worden gehanteerd als een ordening van de lesstof.
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Hoofdstuk 4: Mogelijkheden aanleren vakinhoudelijk vraagstuk
Het spreekwoord “Er leiden meerdere wegen naar Rome” geeft al weer dat er vaak meerdere manieren zijn om
een doel te bereiken. Dat geldt ook voor het aanleren van de invalshoeken. Zo wordt er binnen dit hoofdstuk
onderzoek gedaan naar hoe drie groepen omgaan met het aanleren van deze vaardigheden. De verwachting is
dat door dit onderzoek er inspiratie wordt opgedaan voor een mogelijke verbeteractie. De drie groepen die
worden onderzocht/bevraagd zijn de lerarenopleiders maatschappijleer uit Tilburg, de methode Seneca en de
sectie maatschappijleer van het KSE. De sectie maatschappijleer van het KSE wordt vertegenwoordigd door de
sectieleidster.
4.1 Onderzoeksresultaten
4.1.1 Lerarenopleiders
Binnen de lerarenopleiding maatschappijleer zie je de invalshoeken terugkomen in verschillende cursussen. Er
is gekozen om de volgende twee moduulbeschrijvingen nader te bekijken:
1.
2.

Vakdidactiek schoolvak maatschappijleer (Fontys Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer, 20152016)
Maatschappelijk vraagstuk (Fontys Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer, 2014-2015)

Vakdidactiek schoolvak maatschappijleer
In de inleiding van deze vakdidactische cursus wordt de inzet van de cursus vertelt. De startende student moet
weten wat het vak maatschappijleer precies inhoudt, om zo de mogelijk foute aannames te ontkrachten. Deze
cursus bevat opdrachten die worden gemaakt voorafgaand en tijdens de colleges. Hierbij komen twee
opdrachten over het onderdeel invalshoeken aan bod:
1.

2.

De student moet (h)erkennen binnen welke invalshoek een maatschappelijk vraagstuk thuishoort.
Op dracht 4.1 (Fontys Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer, 2015-2016). Daarna wordt gevraagd
of het probleem beter vanuit een historisch of geografisch perspectief kan worden bestudeerd.
Opdracht 5 gaat over het analyseren van maatschappelijke problemen. Hierin wordt duidelijk
gemaakt dat de denk- en redeneerwijzen van maatschappijleer aan te leren zijn via een lijst
gestandaardiseerde vragen, overeenkomstig met die van het ‘handboek vakdidactiek
maatschappijleer’ van Olgers, et al. (2010). Deze vragen vallen steeds binnen een van de
invalshoeken.

Maatschappelijk vraagstuk
De cursus maatschappelijk vraagstuk valt binnen de opleiding in de onderzoek leerlijn en dient als sluitsteen
van jaar 3. Dit constaterende wordt duidelijk hoe de opleiding tot docent maatschappijleer binnen deze cursus
omgaat met de invalshoeken. De student moet binnen deze cursus aan de hand van reeds vastgestelde vragen
onderzoek doen naar een maatschappelijk probleem. Al deze vragen zijn gekoppeld aan een van de
invalshoeken. In het onderzoek dat de student maakt, wordt eerst een begrippenkader geschetst, welke
centrale begrippen zijn van belang bij het gekozen maatschappelijke probleem? Vervolgens komen deze
centrale begrippen terug in de analysevragen vanuit de invalshoeken.
De bedoeling is dat de student daardoor ‘feeling’ krijgt met het begrippenkader en de daaraan gerelateerde
invalshoeken.
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4.1.2 Lesmethode Seneca
De gekozen methode heet Seneca. Seneca staat erom bekend dat zij leerlingen beter willen laten nadenken.
Op hun site staat de leus: “Niet stampen, maar denken” (Seneca, 2015). De methode kan natuurlijk niet
worden overgenomen in dit onderzoek. Daarentegen zal hier wel een korte weergave worden gegeven van de
manier van aanpak. In de conclusie wordt de relevantie van de aanpak van Seneca voor dit onderzoeken
bekeken worden.
Direct in het herziende lesboek (2015) van Seneca vindt men een hoofdstuk over dilemma’s in de samenleving.
Vervolgens laten zij door middel van een voorbeeld uit de persoonlijke leef- en politieke sfeer zien, dat er
verschillende meningen zijn over deze dilemma’s en dat die meningen onlosmakelijk verbonden zijn met die
problemen. Om meer inzicht te krijgen in dilemma’s hanteren de auteurs het volgende schema, weergegeven
in Schema 2:

Actor:
Waarde:
Belang:

Actor:
Waarde:
Belang:

Schema 2: AWB-schema 6.
De leerling moet hierin twee actoren plaatsen en van beide actoren laten zien welke waarde en belangen
meespelen. Deze informatie moet de leerling uit bronnenmateriaal halen. Zo halen de auteurs het voorbeeld
van de nieuwe alcoholwet aan. De volgende stap is dat de auteurs zelf twee van die schema’s invullen over de
alcoholwet, waarmee zij aangeven dat ieder maatschappelijk probleem meerdere actoren kent.
Ondanks dat de invalshoeken niet worden benoemd. Herken je de invalshoeken, zoals die gegeven staan in het
examenprogramma maatschappijleer 2, in dit schema als volgt. Het element ‘waarde’ valt onder de sociaalculturele invalshoek. Het gaat immers over waarde en dit is één van de kernbegrippen bij deze invalshoek.
Voor het element ‘belang’ kun je zowel de politiek-juridische als sociaaleconomische invalshoek gebruiken.
Aangezien het woord belang valt onder de sociaaleconomische kernwoorden. Maar het kan ook onder de
politiek-juridische invalshoek vallen, want als je over macht en invloed spreekt spreek je direct over belangen.
Dit AWB-schema komt steeds opnieuw terug bij diverse thema’s. Zo zorgen de auteurs ervoor dat dit
onderdeel steeds wordt geoefend.
In het werkboek geven de auteurs de volgende opbouw:
Ten eerste beginnen ze met reproductieve kennis. Vragen naar definities van bijvoorbeeld de begrippen actor,
belang en dilemma. Ook wordt er gevraagd wat het nut is van een AWB-schema. Dit zou kunnen vallen binnen
de motivatie fasen van het didactische model vaardighedenonderwijs (Spijkerboer & Lindeman, Z.J.).
Ten tweede stelt men meerdere herkenningsvragen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Wie is in de onderstaande
situatie de actor?’ en ‘Geef aan welk AWB-schema het best past bij de bovenstaande dilemma.”
Ten derde en laatste geven de auteurs zestien oefeningen, in moeilijkheidsgraad verschillend, waarin de
leerlingen zelf het schema moeten invullen. Soms geven zij al een onderdeel en moet de leerling het aanvullen.
Weer een andere keer moeten leerlingen uitgaan van ‘botsingen’ en het volledige schema zelf invullen.

6
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4.1.3 Sectieleider
Binnen het KSE is er al veel ervaring in huis, aangezien er ooit bewust gekozen is om de vier invalshoeken al in
maatschappijleer 1 te plaatsen. De sectieleider maatschappijleer geeft momenteel geen maatschappijleer 1
meer, wel geeft zij maatschappijleer 2 en maatschappijleer/wetenschappen in de tweede fase.
Er is gekozen voor een half gestructureerd mondeling interview. Dit gesprek is in bijlage 3 te vinden. Hieronder
wordt een korte samenvatting gegeven met de belangrijkste onderdelen ten behoeve van de verbeteractie.
In het gesprek met de sectieleider kwam naar voren, dat de invalshoeken bij haar meermaals worden herhaald
en vervolgens steeds uitgebouwd, oplopend in de taxonomie. Vervolgens kwam naar voren dat het wisselen in
werkvormen effectief is, zo gaf de sectieleider een advies om iets te doen in de trant van het spel “ren je rot”.
Sommige leerlingen krijgen tijdens het toepassen en gebruiken van de invalshoeken kortsluiting. Dat ze
daardoor te moeilijk denken, waardoor de vraag niet goed wordt beantwoord. Dit zou je kunnen oplossen
door bijvoorbeeld leerlingen het begrip te laten overschrijven.
4.2 Conclusie
Binnen deze onderzoekvraag is gekeken naar drie verschillende manieren van het behandelen van de
invalshoeken. Hierbij zien we, dat er verschillende benaderingen mogelijk zijn om deze invalshoeken aan te
leren.
De lerarenopleiding van Fontys gebruikt de invalshoeken binnen de analyse van het vakinhoudelijke vraagstuk,
waarbij de leerling/student een vragenlijst naast een maatschappelijk probleem moet leggen. Hierdoor
moeten zij meer zicht krijgen op de complexiteit van deze problemen. In de cursus ‘Vakdidactiek schoolvak
maatschappijleer’ (Fontys Lerarenopleiding Tilburg Maatschappijleer, 2015-2016) wordt aangeraden om dit zo
met je leerlingen te oefenen.
Een andere manier is terug te vinden in het AWB-schema van de methode Seneca. Hierin worden de
invalshoeken niet expliciet genoemd maar wel impliciet gebruikt om de rol van actoren in maatschappelijke
problemen te analyseren. De methode werkt dit zorgvuldig uit met de bij behorende opdrachten en
herhalingen.
Binnen de school waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, worden de volgende zaken aangeraden: Simpele
artikelen, herhaling, opbouwend werken en gebruikmaken van werkvormen. Als struikelblok werd naar voren
gebracht dat de leerling soms te moeilijk denken bij het gebruik van de invalshoeken, maar dit zou weg te
nemen zijn met herhaling.
Wanneer de drie actoren vergeleken worden in aanpak en werkwijzen valt op dat er een bepaalde overlap is
met elkaar en/of met de theoretische modellen die zijn voortgekomen uit het literatuuronderzoek. Hieronder
volgt hiervan een overzicht:
1. Maatschappelijke vraagstukken
In de publicatie van het SLO (2000) over de doelen van maatschappijleer kwam naar voren dat de invalshoeken
de volgende doelen moest bewerkstelligen: het leren zien van verbanden tussen verschillende gebeurtenissen,
het leren van systematisch werken, het leren beter je mening te kunnen onderbouwen, het ontdekken welke
normen, waarden en visies de samenleving beïnvloeden. De lerarenopleiders uit Tilburg laten dit terugkomen
door middel van vragenlijsten die de studenten moeten invullen. Zij proberen doormiddel van deze standaard
vragen, de student systematisch te laten werken, om zo meer inzicht te krijgen in verschillende gebeurtenissen
en de oorzaken daarvan.
De methode Seneca doet ditzelfde ook, echter met een compactere methodiek. Zij hanteren het AWB-schema,
waardoor leerlingen systematische dilemma’s analyseren en de invloed van actoren, waarden en belangen
ontdekken.
Beide actoren houden er een andere methodiek op na, maar met ongeveer hetzelfde doel voor ogen.
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2. De herhaling
Het principe van herhaling komt terug bij alle actoren. Dit element is door de sectieleider van het KSE expliciet
benoemd als een principe dat wordt gehanteerd binnen de sectie. Daarnaast laten de lerarenopleiders dit
principe terugkomen doordat zij in het gehele curriculum meerdere malen de invalshoeken aanhalen. Binnen
diverse cursussen moeten studenten op meerdere manieren oefenen met deze invalshoeken. Seneca mag dan
niet expliciet bezig zijn met de invalshoeken, echter hanteren ook zij het principe van herhaling. Zij laten hun
AWB-schema meerdere keren terugkeren, waardoor de leerling gewend raakt aan de gestandaardiseerde
aanpak.
Dat alle actoren bij het aanleren van de invalshoeken/analyse vakinhoudelijk vraagstuk gebruikmaken van het
herhaaldelijk oefenen van een vaardigheid, sluit goed aan bij het didactische model van Lindeman en
Spijkerboer (Z.J)
3. Verschillende werkvormen
De sectieleider stelde dat door middel van diverse werkvormen je leerlingen meer kunt aanspreken. Zo
oefenen zij meer en is het niet puur kennisoverdracht gericht. Dit onderdeel valt ook goed te plaatsen in het
model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.), aangezien de instructiefase een heel andere aanpak vereist ten
opzichte van de transferfase. Hierdoor zal de herhaling van de lesinhoud in mindere maten een obstakel
vormen, aangezien de herhaling anders steeds als hetzelfde aanvoelt en daardoor demotiveert.
4. Opbouw in moeilijkheidsgraad
In de methode Seneca zie je terugkomen dat de moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. In de
verlegenheidssituatie werd erop gewezen dat het gebrek aan beheersing van de doelen op de lagere niveaus
zou kunnen impliceren dat ook de hogere niveaus niet worden beheerst. Er bestaat een kans dat Seneca met
diezelfde aannamen deze opbouw heeft gekozen. Zoals in de bovenstaande conclusies, valt ook dit onderdeel
goed te plaatsen in het model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.), aangezien zij veronderstellen dat een
vaardigheid blijvend kan worden verbeterd door oefening.
Bij de lerarenopleiders zie je dit principe voornamelijk terugkomen in het feit dat de analyses steeds
uitgebreider worden. In het eerste jaar is de lijst met vragen beknopter ten opzichte van de cursus
maatschappelijk vraagstuk uit het derde jaar.
Daarnaast is dit principe ook te plaatsen binnen het DA-model (Olgers et al., 2010; Troch, 2001), gezien het feit
dat dit een manier is om de leerstof en doelen te ordenen.
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Hoofdstuk 5: Leerlingenkenmerken
Het is van belang om de karakteristieken van de doelgroep waarop de verbeteractie is gericht te begrijpen, om
zodoende je verbeteractie daarop aan te passen. Om dit beeld duidelijk te krijgen, wordt gebruikgemaakt van
de volgende methodiek: allereerst wordt er een beeld geschetst vanuit de literatuur. Vervolgens wordt dit
beeld getoetst met gegevens van de specifieke klas (onder andere afkomstig uit hoofdstuk 6 en bijlage 2). De
eerste publicatie komt van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS, 2006) en is geschreven als
beschrijving voor het gehele VMBO. Om dit beeld aan te vullen, is er ook gekozen voor een publicatie die met
name gericht is op VMBO-techniek leerlingen en de ‘Einstein generatie’. Naast deze algemene publicaties zal
er nog gekeken worden naar het ‘Handboek vakdidactiek maatschappijleer’ van Olger et al. (2010), aangezien
zij enkele kenmerken uitvoerig beschrijven en daaruit gevolgtrekkingen maken voor het vak maatschappijleer.
5.1 Onderzoeksresultaten
5.1.1 De VMBO-leerling en cognitie
Literatuur
Binnen een publicatie van het CPS (2006) komt naar voren dat de VMBO-leerling zeer praktische en
toepassingsgericht is. Zij willen met name leren door te doen, in plaats van door te lezen. Hierdoor leren zij het
liefst met werkvormen die gericht zijn op een concretere verwerking van de lesstof. Daarentegen wordt door
het CPS (2006) als kritische noot aangehaald dat de leerling wel moeite heeft met verwerkingsopdrachten,
wanneer zij daarin informatie moeten zoeken, selecteren, interpreteren en verwerken. Binnen de
invalshoeken zijn dit juist handelingen die leerlingen moeten uitvoeren.
Het centrum van innovatie/ hiteq (2008), heeft onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag:
“In hoeverre komen de kenmerken van VMBO-leerlingen overeen met de kenmerken die worden toegeschreven
aan de screenager generatie of generatie Einstein?” (P. 9)
Deze publicatie geeft een scala aan gegevens weer die de VMBO-leerling zouden karakteriseren. Zij beschrijven
in deze publicatie het cognitief functioneren als volgt: De VMBO-leerling leren graag door uitproberen.
Daarnaast zouden zij een voorkeur hebben voor niet tekstueel lineair leren, waarbij externe structurering
nodig is. Het is opvallend dat het CPS (2006) de conclusie trekt dat de leesvaardigheid aan het eind van de
basisschool bij 15% onvoldoende is ontwikkeld. Het is aannemelijk dat de leesvaardigheid en de voorkeur voor
niet tekstuele lineaire bronnen in correlatie met elkaar staan. Daarnaast wijst hiteq (2008) op het gevaar dat
de VMBO-leerling tegen een informatie overload kan lopen. De leerling kan dan de nieuwe kennis niet snel
genoeg goed geordend en verwerkt krijgen, ook is het voor een VMBO-leerling moeilijker om te multitasken en
concentreren.
Het Handboek vakdidactiek maatschappijleer van Olger et al. (2010) bevat een uitgebreide beschouwing van
de beginsituatie van leerlingen over alle niveaus heen. In dit onderdeel wordt gewezen op het feit dat het
cognitieve functioneren van een leerling beïnvloed wordt door klasse, geslacht, opleidingsniveau, afkomst en
dergelijke. Deze beïnvloeding levert bepaalde preconcepties op. Preconcepties zijn denkbeelden en
opvattingen over de wereld, oftewel een mix van emoties, cognities/gedachtes over de “werkelijkheid” en een
houding daartegenover. Deze preconcepties kunnen het leerproces bemoeilijken, de oorzaak hiervan zijn
emoties, een gevoel van loyaliteit en aannames.
Het onderdeel invalshoeken is per definitie verbonden aan maatschappelijke vraagstukken en leerlingen
hebben door hun zijn in de wereld altijd bepaalde preconcepties over deze maatschappelijke problemen. Je
moet als docent iets met dat gevoel dat het bespreken van deze onderwerpen oproept.
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Naast een uitgebreide uiteenzetting over preconcepties, de oorzaak en gevolgen daarvan, geeft Olger et al.
(2010) een lijst met gevolgen van de opleidingsniveaus. Voor het VMBO stellen Olgers et al. (2010) vast dat
VMBO leerlingen met name leren door reproductie en (na)doen.
Praktijk
Alvorens er wordt gekeken naar een klassengemiddelde en of er een overeenkomst zichtbaar is tussen de
interviews van hoofdstuk 6 en het hierboven geschetste (theoretische) beeld, zal in het onderstaande
tekstblok een weergaven worden gegeven over de context waar de leerlingen zich in begeven

Intermezzo: De cognitieve eisen
De school, Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, biedt de mavoleerling een soort mavo+ pakket aan.
Zij moeten examen doen in acht vakken, in plaats van zeven (KSE, Z.J.). De school verwacht dat de
mavoleerling een extra (theoretisch) vak aankan. Daarnaast verzorgt de school, om de leerling in het
voorgaande te ondersteunen, coaches die leerlingen begeleiden in het ‘leren leren’.
Conclusie is dan, aan de hand van de twee bovenstaande gegevens, dat de schoolse context is dat de
mavoleerlingen binnen deze school cognitief op bepaald (hoger) niveau kan functioneren. Er wordt
verondersteld dat de leerling theoretisch meer aankan, dan wordt verwacht vanuit de landelijke eisen. Het
klinkt pretentieus, maar het KSE heeft voor de mavo afgelopen jaren een slagingspercentage rond 97%.

Zoals het intermezzo weergeeft worden de leerlingen cognitief gezien gesocialiseerd binnen een veeleisende
context. De leerlingen moeten cognitief meer voor een hun mavodiploma doen, dan dat wordt verwacht
binnen de landelijke eisen.
Over het cognitief functioneren van de specifieke klas kan worden gesteld dat zij voor maatschappijleer 1
gemiddeld een 6.67 scoren. Dit betekent dat zij niet boven gemiddeld hoog scoren, maar ook niet laag. Het is
zelfs eerder richting de hogere kant, aangezien het gemiddelde cijfer van de drie mavoklassen een 6.5 is.
Daarentegen moet het 0.1 punt verschil niet als een significant verschil worden beschouwd.
Uit de interviews van hoofdstuk 6 kwam, zoals de literatuur verondersteld, dat (sommige) leerlingen een
probleem hebben betreffende het taalniveau. De woordenschat van de leerlingen is, naar hun eigen zeggen,
soms niet toereikend genoeg voor de bronnen. Opvallend bij het onderwerp taal is dat de leerlingen wel
aangeven niet ‘bang’ te zijn voor (langere) teksten. Zij geven hiermee aan dat ze niet per se de voorkeur
hebben voor niet tekstuele lineaire bronnen.
Verschillende leerlingen geven aan dat zij moeite hebben met associëren. Dit duidt erop dat de
veronderstelling van Olger et al. (2010) voor deze klas kan kloppen. De leerlingen leren niet door denken en
interpreteren, maar meer door reproductie en (voor)doen.
5.1.2 De VMBO-leerling en motivatie
Theorie
Het slagen van het lesgeefproces heeft niet alleen te maken met de cognitieve capaciteiten van leerlingen,
maar hangt ook af van de motivatie van leerlingen. Hoe kunnen zij worden gemotiveerd om zo goed mogelijk
door de lesinhoud heen te gaan. De Vries (in CPS, 2006) geeft aan dat opbrengst op korte termijn resultaten
moet opleveren, natuurlijk moeten daarvoor de leerdoelen wel realistisch zijn. Daarnaast geeft De Dienst
Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam (in CPS, 2006) aan dat de werkvormen voor leerlingen
motiverend kunnen werken. Voor TL-klassen wordt met name zelfstandig werken genoemd als motiverend. In
7
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ditzelfde onderzoek uit Rotterdam komt ook naar voren dat de kundigheid en kwaliteit van de docent ook als
motiverende factor kan worden meegewogen. Dit valt in lijn met de conclusie die hiteq (2008) trekt over de
factoren die het gevoel van tevredenheid bij leerlingen beïnvloeden, namelijk: sociale en didactische bekwame
docenten. Hiteq (2008) onderschrijft ook dat de VMBO-leerling nog veel waarden hecht aan de traditionele
kennisautoriteit.
In het onderzoek van hiteq (2008) is naast het bovenbeschreven onderdeel, ook opvallend dat zij aangeven dat
leerlingen proberen de functionaliteit te ontdekken van de te leren kennis. Dit zou kunnen komen door het
toepassingsgerichte en praktische karakter dat de VMBO-leerling zou hebben (CPS, 2006).
De paragraaf over de VMBO-leerling en cognitie werd aangehaald dat het leerproces kan worden bemoeilijkt
door preconcepties (Olger et al., 2010). Dit kan komen door de werking van de hersens, door bepaalde kennis
kan andere kennis niet worden geïnternaliseerd, echter kan dit ook komen door de gevoelens van leerlingen.
Wanneer de docent hier op een vaardige en kundige manier mee om gaat, kan hij de leerling toch begeleiden
richting een succesvol lesgeefproces. Hierdoor kan de leerling gemotiveerd raken. Denk bijvoorbeeld aan een
bespreking van het Koerdische-vraagstuk in relatie tot Turkije. Door preconcepties kunnen leerlingen
‘gekwetst’ raken, waardoor de leerling gedemotiveerd kan raken.
Praktijk
In de literatuur komt naar voren dat de rol van de docent de motivatie van de VMBO-leerling beïnvloed. De
vraag of de docent een positieve stimulans is, is terug te zien in hoofdstuk 6. De leerlingen normeren de uitleg
van de docent als positief met als cijfer een 7.43. Ondanks dat zij het wel aangeven dat het begrijpen van de
invalshoeken soms nog gebrekig is. Dit duidt mogelijk erop dat de leerlingen de band met de docent als
positief en stimulerend ervaren.
De vraag of de klas daardoor daadwerkelijk meer gemotiveerd raakt is een wat moeilijker te bewijzen
onderdeel. Wel is in hoofdstuk 6 te zien dat de leerlingen leergierig zijn naar onderwerpen die een bepaalde
functionaliteit hebben. Hiteq’s onderzoek uit 2008 stelde dit als conclusie over het gehele VMBO, maar zoals te
lezen is geldt dit ook voor deze specifieke VMBO-TL klas. Dit principe, leergierig naar functionele onderwerpen,
is te herkennen in de vragen van leerlingen naar het nut van de invalshoeken. De motivatie van de leerlingen is
daarnaast te herkennen in het feit dat sommige leerlingen al zelf kwamen met een invulling van die nut vraag.
5.1.3 De VMBO-leerling en de didactische aanpak
Theorie
Het CPS (2006) schetst in hun publicatie enkele ontwikkelingen/trends in de didactische aanpak, gevolgd door
een reactie in de vorm van enkel aangehaalde onderzoeken. Opvallend hierin is het onderzoek van Chall (in
CPS, 2006), waarin Chall de vraag stelt wat de meest effectieve methodiek is om leerlingen te onderwijzen.
Haar conclusie was duidelijk: op de meeste gebieden zorgde de docentgestuurde aanpak voor de beste
resultaten. Dit is voornamelijk het geval bij klassen waar veel leerlingen in zitten met een achterstand en
leermoeilijkheden. Een meer leerlinggerichte aanpak kan ervoor zorgen dat leerlingen ‘gaten’ krijgen in hun
kennis. Om een meer leerlinggerichte aanpak te integreren in je onderwijs moeten de leerlingen al beschikken
over enkele basisvaardigheden en kennis.
Het principe van een docentgestuurde aanpak valt in lijn met de conclusies die Olger et al. (2010) en hiteq
(2008) trekken omtrent didactiek. Zo verklaart Olger en consorten dat leerlingen op het VMBO veel baat
hebben bij een gestructureerde instructie met visuele leermiddelen. Hiteq (2008) geeft daarnaast aan dat er
externe structurering nodig is om het leerproces te laten slagen. Beide publicaties raden dus, net zoals Chall
(2006), aan dat de docent een bepaalde leidende rol moet hebben.
Na de beschouwing van Chall’s onderzoek, binnen de publicatie van het CPS (2006), geven de schrijvers aan
dat veel leerlingen moeite hebben lezen, zoals al reeds is aangegeven. De didactische oplossing die zij hiervoor
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geven is doelgericht onderwijs met een goede methode. Deze mogelijke oplossing wordt verder niet
uitgewerkt, maar er kan worden verondersteld dat dit in dezelfde lijn valt als Chall’s haar conclusie.
Het onderzoek van Chall (in CPS, 2006) klinkt misschien als een pleidooi tegen een constructivistische
onderwijsvisie/leerlinggerichte aanpak. Dit is ondanks deze negatieve klank niet waar. Zo beschrijft Vink
onderzoeken van Crossen en Stijnen (in CPS, 2006) waarin bij beide naar voren komt dat een leerlinggerichte
aanpak in een later stadium wel effectief kan zijn. Met de restrictie dat de docent wel ruimte blijft houden
voor kennisoverdracht.
Samenwerken van leerlingen zou volgens Teurlings, Van Wolput & Vermeulen (CPS, 2006) leiden tot dieper
leren, wat vervolgens ervoor zorgt dat de prestaties beter worden. Het neveneffect hiervan is volgens deze
publicatie dat leerlingen meer gemotiveerd zouden raken. Het onderzoek van hiteq (2008) weerlegt de stelling
dat samenwerken tot meer motivatie zou leiden. Zij geven juist aan dat leerlingen over het algemeen minder
geven om ‘netwerkleren’ en dat samenwerken vooral wordt gezien als gezellig en niet als productief.
Praktijk
In het onderdeel over het cognitieve vermogen van de leerlingen kwam het al terug en hier over de didactische
aanpak wederom, de leerling zou gebaat zijn bij externe structurering. In hoofdstuk 6 komt dit onderdeel ook
terug, de leerlingen hebben moeite met associëren en hebben daardoor meer baat bij duidelijke instructie. De
literatuur loopt dus synchroon met de kenmerken van de specifieke klas. Daarnaast gaven zij aan dat ze het fijn
vinden als de docent klassikaal voordoet wat je moet doen met de invalshoeken.
Zoals te lezen in de interviews, in bijlage 2, vinden de meeste leerlingen het fijn om zelfstandig te werken. Ten
opzichte van samenwerken zien zij hier meer voordelen in. De argumentatie was dat de leerlingen vonden dat
je het beter alleen kunt leren, want tijdens de toets moet je het ook alleen doen. Dit valt in de lijn van het
onderzoek van hiteq.
Concluderend wilt de klas een docentgestuurde aanpak met voornamelijk zelfstandige opdrachten, zoals de
onderzoeken van Chall, Olger en consorten en het CPS ook aanhalen.
5.2 Conclusie
Er is uitvoerig gekeken naar drie onderdelen die een VMBO-klas karakteriseert: de cognitie, de motivatie en de
gewenste didactische aanpak. De beschrijving van deze drie onderdelen werd gevormd door een onderdeel
literatuur en daarna werd de praktijk gehanteerd als toetssteen. Opvallend bij het literatuuronderzoek is dat er
weinig tot geen literatuur te vinden is over VMBO-TL.
Over de cognitie van leerlingen is vanuit de literatuur te concluderen, dat de leerlingen met namen leren door
te reproduceren en (na)doen. Dit komt zowel terug in het onderzoek van het CPS en hiteq als in de
beschrijving van Olger et al., echter als obstakel werd het taalniveau van leerlingen genoemd. Daarnaast loopt
een VMBO-leerling meer gevaar voor een informatie overload. Hier moet rekening mee worden gehouden.
Het komt duidelijk naar voren dat leerlingen baat hebben bij externe structurering om daadwerkelijk tot leren
te komen.
Uit de praktijk bleek dat het woordbegrip inderdaad een probleem is voor sommige leerlingen, maar dat de
leerlingen niet per se een voorkeur geven aan niet tekstuele bronnen.
Als motiverende factoren kwamen de volgende zaken naar voren: Zelfstandig leren, korte termijn opbrengst
(CPS, 2006), de kundigheid en kwaliteit van de docent (CPS, 2006; hiteq, 2008) en de gerichtheid op
functionaliteit (hiteq, 2008). Met name het eerste, zelfstandig leren en de gerichtheid op functionaliteit kwam
naar voren in de toetsing met de praktijk.
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De didactische aanpak vloeit eigenlijk logischerwijs voort uit het bovenstaande, echter bevestigt Chall’s (in CPS,
2006) onderzoek dat de structurering door de docent nodig voor het slagen van het leerproces. Dit wordt in
meer of mindere maten ook onderschreven door Olger et al. (2010) en hiteq (2008).
De leerlingkenmerken nalezende valt dit alles goed te plaatsen binnen het didactisch model van Lindeman en
Spijkerboer (Z.J.), aangezien zij uitgaan van een grote rol van de docent. De docent doet namelijk altijd eerst de
vaardigheid voor, daarna kunnen leerlingen zelfstandig werken en/of in tweetallen/groepjes, binnen het
model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) heet dit begeleid inoefenen. Door deze meer docentgestuurde
aanpak, in samenspraak met het didactisch model van Lindeman en Spijkerboer, kun je ervoor zorgen dat de
leerlingen kunnen leren door reproduceren en (na)doen. De docent kan daarnaast door deze aanpak ervoor
zorgen dat leerlingen de functionaliteit ervan leren kennen, snel leerwinst kunnen boeken en minder snel last
krijgen van een overload aan informatie.
In het bijzonder moet vermeld worden dat de voor de docent weggelegde rol ook kan helpen bij het opmerken
van preconcepties en daar dan een oplossing voor te vinden.
Er bestaat een mogelijkheid dat de bovenstaande elementen meegenomen worden in de verbeteractie,
wanneer dit het geval is zal het expliciet benoemd worden.
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Hoofdstuk 6: Beleving van de leerling
Ondanks het gegeven dat de beleving over de moeilijkheidsgraad van het onderdeel “invalshoeken” van de
leerling geen invloed hoeft te hebben op de verbeteractie, is er gekozen om hier wel rekening mee te houden.
Om zo mogelijk wat klas-specifieke aanpassingen te maken. Om klas-specifiek te werken hebben er interviews
met leerlingen plaatsgevonden. De uitwerking van de interviews zijn te vinden in bijlage 2.
6.1 Opzet van het onderzoek
Om te achterhalen wat de beleving van de moeilijkheidsgraad bij leerlingen is, is ervoor gekozen om een
semigestructureerd interview te houden. Waarin drie topics van belang zijn: De invalshoek op zichzelf, de
instructie en de toetsing. De leerlingen mogen een cijfer geven en moeten zich daarna verklaren.
Er is voor gekozen om slechts een uur te interviewen, wat betekent dat de respondentengroep klein is. Echter
gezien de aard van deze onderzoeksvraag, ondersteunend en niet leidend, hoeft dit geen bezwaar te zijn.
De interviews worden gehouden in een schoolse setting. Tijdens een mentoruur worden de leerlingen
individueel geïnterviewd. De keuze om slechts één uur te interviewen, is gemaakt vanuit een praktisch
oogpunt. Daarnaast komt de keuze om individueel te interviewen voort uit het idee dat je dan geen rekening
hoeft te houden met groepsdynamica.
De vragen
1. Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou je
dan geven?
2. Waarom heb je dit cijfer gegeven?
3. Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
4. Waarom heb je dit cijfer gegeven?
5. Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer geef
je dan?
6. Waarom heb je dit cijfer gegeven?

6.2 Onderzoeksresultaten
De resultaten van de gehouden interviews worden per topic besproken.
Begrijpen van de invalshoeken
Deze vraag werd door de respondenten met een gemiddelde van 6.35 gewaardeerd. Er waren met name twee
opmerkingen die bij verschillende leerlingen naar boven kwamen. Zo weten sommige wel te benoemen welke
invalshoeken er zijn, maar weten zij niet wat deze inhouden en betekenen. Voorbeeld, het woord
sociaaleconomische invalshoek is wel bekend bij de leerling, maar het is een leeg omhulsel.
Vervolgens kwamen de leerlingen aan met de bekende “Waarom moeten we dit kennen?” opmerking. Als
kanttekening gaven de leerlingen wel aan dat ze het vermoeden hebben dat de invalshoeken belangrijk zijn.
Sommige spraken ook uit, dat zij dachten, dat de invalshoeken veel meer terug kunnen komen over alle
thema’s heen.
De uitleg van de invalshoeken
Het onderdeel “de uitleg van de invalshoeken” werd met een gemiddelde van 7.43 beoordeeld. De leerlingen
kwamen met de volgende oplossing voor het benoemde probleem bij onderdeel 1: vaker herhalen, voordoen
in de klas, klassikaal maken. In het gesprek binnen dit onderdeel kwam naar boven dat de leerlingen de lange
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termijn herhaling miste, maar dat de moeilijkheidsbeleving niet aan de uitleg lag. De leerlingen waren over de
uitleg tevreden8.
De toetsvragen over de invalshoeken
De toetsvragen werd het laagst gewaardeerd, met een gemiddelde van 6.29. De leerlingen gaven met name
kritiek op het taalgebruik. Het werd nogal als moeilijk ervaren. Langere teksten werden echter niet als een
probleem ervaren.
Daarnaast ging het volgens de leerlingen mis bij enkele vaardigheden zoals; citeren en het zien van verbanden
tussen verschillende onderdelen.
6.3 De klas gekarakteriseerd
Een van de conclusies van hoofdstuk 5 is dat er een leemte in de literatuur is met betrekking tot de
beschrijving van de verschillende VMBO niveaus. Binnen ditzelfde hoofdstuk wordt aan de hand van een schets
van de schoolse context en het gemiddelde cijfer van de klas gepoogd een profiel op te stellen van deze
specifieke mavoklas. Om dit aan te vullen wordt hier, in hoofdstuk 6, aan de hand van de bovenstaande
gegevens, een aanvullende conclusie aangereikt over de klas.
De volgende conclusies zijn van belang voor het onderzoek en dus de verbeteractie:






Het taalniveau is een probleem voor (sommige) leerlingen. Zij begrijpen niet altijd alle woorden.
o Echter is de leerling niet ‘bang’ voor (langere teksten), zij vinden dit naar eigen zeggen geen
probleem.
De klas wilt graag weten waarom ze iets moeten doen, dit is terug te zien in het feit dat ze de vraag
stelde naar het nut van de invalshoeken. Zij probeerde deze vraag ook al zelf in te vullen.
o Wellicht kan er geconcludeerd, worden dat de groep leergierig is naar onderwerpen die een
bepaalde functionaliteit hebben.
De leerling heeft moeite met associëren, zoals te zien is bij topic 1.
o Dit kan duiden op moeite hebben met leren door denken en interpreteren. Wat betekent
dat, de klas wel meer baat heeft bij duidelijke instructies.

6.4 Conclusie
Over het algemeen kun je stellen dat de beleving van de (ondervraagde) leerlingen positief is. Wel zijn de
volgende zaken opvallend en nuttig om mee te nemen in het ontwerp van een verbeteractie.






De leerlingen kunnen benoemen wat de invalshoeken zijn, maar het is hen onvoldoende duidelijk wat
ze inhouden. Ze kennen de begrippen wel, maar weten niet wat ze betekenen en wat de inhoud is. Dit
is te zien als een leeg omhulsel. Hierdoor wordt associëren misschien bemoeilijkt. Het woord is dus als
het ware een inhoudsloos omhulsel geworden. Vanuit een didactisch oogpunt is het wijselijk om
ervoor te zorgen dat de begrippen ‘inhoud’ krijgen.
De leerlingen missen de herhaling en willen graag zien hoe je bepaalde vragen beantwoordt.
De leerlingen vinden het taalgebruik een heikel punt.
De leerling beheersen de vaardigheid van het citeren nog niet volledig.

8

Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden, is het feit dat de respondenten werden geïnterviewd door hun docent. Er bestaat
dus een kans dat zij sociaal wenselijk antwoorden gaven.
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De beginsituatie
Hoofdstuk 7: Nulmeting
De nulmeting heeft de vorm van een schriftelijke toets gekregen. Deze toets moet ervoor zorgen dat er een
beeld komt van de beginsituatie van de klas. Daarnaast dient de toets ook om de juistheid van de aannames
uit de verlegenheidsituatie te toetsen. De toets en het antwoordmodel zijn te vinden in bijlage 1: Nulmeting en
antwoordmodel. De behaalde resultaten zijn te vinden in bijlage 4.
7.1 Opzet van het onderzoek
Er is in de verlegenheidsituatie een koppeling gemaakt tussen de leerdoelen betreffende de invalshoeken en
de taxonomie van Bloom. Het is daarom van belang om te laten zien dat de toets is ontwikkeld met de eerste
drie kennisniveaus van Bloom in het achterhoofd. De vragen zijn of zelf gemaakt of komen vanuit één examen.
Deze examenvragen zijn al gebruikt bij de paragraaf: “De taxonomie in relatie tot de leerdoelen betreffende de
invalshoeken”.
Vraag:
Vraag 1a

Taxonomie van Bloom:
Kennis

Vraag 1b

Kennis

Vraag 2
(CITO,
2014)
Vraag 3
(CITO,
2015)

Kennis

Vraag 4
(CITO,
2015)

Toepassen

Inzicht

Verantwoording:
Deze vraag valt niet direct binnen de invalshoeken, echter zijn de
invalshoeken ontwikkelt om vat te krijgen op maatschappelijke
problemen. Daarom is het van belang dat de leerling weet wat
maatschappelijke problemen zijn.
Het is duidelijk dat deze vraag als doel heeft dat de leerling
woorden herkent en onderbrengt binnen één bepaalde
invalshoek. Deze woorden zijn gekozen vanuit de reeds
behandelde lesstof en de leerling moet deze begrippen dus
kennen. Uit de antwoorden van de leerling zal blijken of hij
associaties kan leggen tussen het begrip en een invalshoek.
Mocht dit niet lukken, mag er gesteld worden dat de leerling of
van het begrip de definitie niet weet of niet weet wat
invalshoeken inhouden.
Deze vraag afkomstig uit examen is iets complexer dan vraag 1B,
aangezien hier spraken is van meer informatie. De leerling moet
hier wederom de invalshoeken herkennen.
Ondanks dat dit in de vraagstelling het woord ‘herkennen’ staat,
is deze vraag ondergebracht in het inzichtniveau. Dit met de
volgende redenen: De bron is een stuk complexer en de leerling
moet zelf een voorbeeld geven van een citaat uit de tekst. Uit dit
citaat moet een van de invalshoeken te herkennen zijn. Het
geven van een voorbeeld is een handeling die valt onder het
inzichtniveau.
De leerling moet voor deze vraag aangeven wat hij zou
beschrijven over een onderwerp vanuit een bepaalde invalshoek.
Deze vraag zorgt ervoor dat de leerling gebruik moet maken van
verschillende begrippen die ‘horen’ bij een van de invalshoeken,
maar toont ook aan dat hij de invalshoeken kan toepassen in een
nog onbekende situatie.

Er is gekozen voor een geleidelijke opbouw van de toets. De veronderstelling is dat het makkelijk begint en
steeds moeilijker wordt. Vervolgens gaan we naar inzicht, om daarna het toepassen te testen.
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7.2 Resultaten Nulmeting
De onderstaande tabel is een weergaven van de behaalde punten tijdens de nulmeting.
1a
1b
2
Te behalen
1
4
2
punten
Behaalde
0.8
1.6
0.7
punten
(gemiddeld)
Gemiddelde 80%
40%
35%
behaalde
punten
(procenten)
Tabel 4: Behaalde punten, gebaseerd op bijlage 3

3
2

4
2

Totaal
11

0.8

0.7

4.6

40%

35%

42%

De gegevens in tabel 4 geven het volgende beeld weer: de leerlingen weten bij vraag 1 te benoemen welke
kenmerken een maatschappelijk probleem heeft. Op het moment dat de vragen betrekking krijgen op de
beheersing van de invalshoeken zie je de cijfers dalen. Bij alle vragen over de invalshoeken ligt het percentage
behaalde punten tussen de 35 en de 40%. Deze cijfers laten zien dat de leerdoelen met betrekking tot de
invalshoeken op dit moment nog onvoldoende beheerst worden door de leerlingen.
De verdelingen per opdracht zien er als volgt uit:

Opdracht 1b
4

0

3

1

2

1

Behaalde
2
punten
1

4

5

2

0

5

2
0

1

2

3

4

5

6

Aantal leerlingen

Opvallend bij opdracht 1b is dat de leerlingen het vaakst tussen de 0,5 en 2 punten behalen. Er zijn enkele
leerlingen die geen punten behaald hebben bij deze opdracht, echter geen een leerling heeft het volledig
aantal te behalen punten. Ondanks dat deze vraag in de eerste treden is van de taxonomie van Bloom.
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Opdracht 2
2

5

1,5
Behaalde
punten

0

1

5

0,5

3

0

11
0

2

4

6

8

10

12

Aantal leerlingen

Opdracht 2 is met name opvallend vanwege het feit dat elf leerlingen hier geen punten hebben behaald,
daartegenover staat dat vijf leerlingen het maximaal te behalen aantal punten hebben verdiend. Ondanks dat
die vijf leerlingen het maximaal aantal te behalen punten hebben, blijft toch het merendeel van de vragen
meer fout gemaakt dan goed gemaakt.

Opdracht 3
2
1,5
Behaalde
1
punten
0,5
0

2
0
14
0
8
0

5

10

15

Aantal leerlingen

De modus bij opdracht drie is het behalen van 1 punt. Wat betekent dat de meeste leerlingen wel een van de
twee invalshoeken herkende in de tekst. De twee uiterste zijn echter asymmetrisch verdeeld. Zo wist één
groter aantal leerling geen punten te behalen, dan het behalen van het maximaal haalbare punten.

Opdracht 4
2

5

1,5
Behaalde
punten

1

1

6

0,5

0

0

12
0

5

10

15

Aantal leerlingen
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Bij opdracht vier is het wederom duidelijk te zien dat de grootste groep geen punten heeft behaald, echter wat
wel opvalt, is het gegeven dat meer leerlingen bij deze opdracht 2 punten hebben behaald ten opzichte van
opdracht 3.
Als kanttekening moet vermeld worden dat tussen de laatste klassikale uitleg en het meten van het niveau,
één tijd van enkele maanden zit. In deze tabellen is dus met name het functioneren van het
langetermijngeheugen gemeten. Dit is een mogelijke verklaring voor de behaalde scoren.
7.3 Conclusie
De bovenstaande tabellen bevestigen het beeld dat de beheersing van de invalshoeken nog gebrekkig is. Dit is
op ieder gevraagd niveau van de taxonomie terug te zien. Het merendeel van de leerlingen maakte meer
opdrachten fout dan correct. Dus voor ieder niveau moet een oefening worden georganiseerd.
Opvallend is dat bij opdracht 4 wel meer leerlingen zijn die het maximaal aantal te behalen punten heeft
gehaald.
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De verbeteractie
Hoofdstuk 8: De vormgeving van de verbeteractie
De resultaten van de nulmeting, zoals weergegeven in hoofdstuk 7, wijzen erop dat de problematisering van
de beheersing van de invalshoeken terecht was. Daarnaast is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om
een verbeteractie vorm te geven. De volgende zet is het construeren van een verbeteractie. Hieronder volgt
eerst een beschrijving van de verbeteractie in hoofdlijnen. Daarna volgt een nadere uitwerking.
8.1 De verbeteractie in hoofdlijnen
8.1.1 Het geïntegreerde didactische model
Om de verbeteractie te systematiseren wordt er gebruikgemaakt van een geïntegreerd didactisch model. Dit
geïntegreerde model is een zelfontwikkeld model dat bestaat uit het didactisch model van Van Gelder (DAmodel) (Olger et al., 2010; Troch, 2001), gecombineerd met het didactisch model van Lindeman en Spijkerboer
(Z.J.). Het geïntegreerde model ziet er als volgt uit:

Schema 3: Het geïntegreerde didactische model
Zoals te zien in schema 3 wordt het model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) geïntegreerd binnen het
middelste onderdeel van het DA-model (Olger et al., 2010; Troch 2001), het daadwerkelijke moment van
lesgeven. Zo dient dit model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) als structurering van de lesinhoud en bepalen
de fases afzonderlijk, al deels, wat voor werkvorm/leeractiviteit er gehanteerd wordt. Fase 5 van het model
van Lindaman en Spijkerboer, de transfer, wordt in deze verbeteractie overgeslagen, aangezien het
uitgangspunt van deze verbeteractie het didactisch handelen binnen maatschappijleer is. De transferfase
veronderstelt daarentegen een vakoverstijgende aanpak.
Het DA-model vormt het kader waarin de verbeteractie wordt geplaatst. De beginsituatie is beschreven in
hoofdstuk 7, althans de cognitieve beginsituatie. De doelstellingen, gebaseerd op de verlegenheidssituatie en vraag, worden beschreven in paragraaf 8.1.3. De evaluatiefase van het DA-model krijgt vorm in de eindmeting
(zie hoofdstuk 10). Daarnaast dient het DA-model als (mede)structurering van de uitvoering van de
verbeteractie. Zo zal er een schema worden gemaakt met de volgende blokken: Tijd, Leerstof/doelen,
activiteit/werkvorm en middelen, losjes gebaseerd op het DA-model. Naast deze drie kolommen wordt nog
een aanvullende kolom geplaatst, waarin de verantwoording staat beschreven. In deze verantwoording wordt
verwezen naar het theoretisch kader.
Voor de inhoud van de verbeteractie zijn de vijf fases uit het model van Lindeman en Spijkerboer leidend. Bij
de beschrijving van de afzonderlijke lesactiviteiten, in paragraaf 8.2, zal systematisch aangegeven worden
welke fase er sprake is, in de betreffende activiteit. Overigens dient opgemerkt te worden dat sommige fases
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meerdere keren doorlopen worden, vanwege de verschillende niveaus waarop de doelstellingen van de
lessenreeks dienen te worden behaald.
Naast de verwijzingen naar het geïntegreerde model zal in paragraaf 8.2 per activiteit verwezen worden naar
andere onderdelen van het theoretische kader. Bij de vormgeving van de verbeteractie hebben immers ook de
aanpak voor het aanleren van de analyse van het vakinhoudelijke vraagstuk door andere actoren en de
specifieke kenmerken van de doelgroep een belangrijke rol gespeeld. Dit is terug te lezen in de
verantwoording per activiteit.
8.1.2 “Brillenonderwijs”
Als leidraad voor de doelstelling van de verbeteractie is het CSE gekozen. De bedoeling is dat de leerlingen na
de verbeteractie beter zijn in het beheersen/toepassen van de invalshoeken, zoals gevraagd in het CSE. De
leerlingen moeten hierin herkennen dat sommige bronnen gemaakt zijn vanuit verschillende
invalshoeken/perspectieven/brillen en vervolgens zelf ook denken vanuit verschillende
invalshoeken/perspectieven/brillen. Vandaar de naam van het opdrachtenboek dat een centrale plaats
inneemt binnen de verbeteractie: Brillenonderwijs.
De vorm
Het opdrachtenboek “Brillenonderwijs” vormt de leidraad voor de concrete invulling van de verbeteractie.
Rondom dit opdrachtenboek worden twee klassikale lessen, één verplichte huiswerkopdracht en één
optionele huiswerkopdracht gegeven. Na de verbeteractie volgt zo spoedig mogelijk één evaluatie, in de vorm
van een toets. De eerste les zal met name gericht zijn op motivatie en de lagere leerdoelen en de tweede les
zal deels een herhaling zijn, gevolgd door opdrachten die horen bij de hogere leerdoelen.
Verantwoording
De keuze om op deze specifieke manier de invalshoeken te benaderen, komt voort uit de eisen die er gesteld
worden aan een mavo 3, specifiek maatschappijleer 1, leerling. Vanuit het KSE wordt er nog niet verwacht dat
zij de analyse van het maatschappelijk vraagstuk al beheersen, maar dat zij de invalshoeken al beheersen op
de eerste drie niveaus. Dus zoals, reeds aangegeven, is de eis vanuit het CSE en de eindtermen leidend.
De keuze voor een opdrachtenboek heeft als voordeel dat leerlingen zowel extern structurering en sturing
krijgen, zoals Chall (in CPS, 2006) en hiteq (2008) concluderen, maar anderzijds de leerlingen zelfstandig leren
wat hen motiveert (CPS, 2006).
Daarnaast zorgt het gehanteerde model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) voor zowel externe structurering
als voor de mogelijkheid om zelfstandig te leren. Door de klassikale instructie en het begeleid inoefenen komt
de duidelijke structurering aanbod en door het (zelfstandig) oefenen/toepassen krijgen de leerlingen juist
meer vrijheid en ruimte om het zelf te doen. Daarnaast zorgt dit model van Lindeman en Spijkerboer voor de
nodige herhaling, wat door de verscheidende actoren werd aangeraden binnen hoofdstuk 4.
Dus de methodiek en de vorm van de verbeteractie houden beiden rekening met de harde eis, volgens de
literatuur, dat leerlingen veel structurering nodig hebben, maar daarentegen wel graag autonoom gedrag
vertonen. Ook wordt binnen de vorm van de verbeteractie aandacht besteed aan de opbouwende aanpak
binnen de taxonomie van Bloom. Beginnend bij de lagere leerdoelen, langzaam naar moeilijkere en
complexere vragen, hoger in de taxonomie.
8.1.3 De leerdoelen
Kennis
1.
2.
3.

De leerling kan de drie kenmerken van een maatschappelijk probleem benoemen
De leerling kan uitleggen waarom het belangrijk is om een maatschappelijk probleem van
verschillende kanten te benaderen
De leerling kan de vier invalshoeken van maatschappijleer benoemen
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Reproductie/inzicht
4.
5.
6.

De leerling kan benoemen wat de invalshoeken van maatschappijleer inhouden
De leerling kan geven begrippen plaatsen binnen een invalshoek
De leerling kan de invalshoeken herkennen in extern gegeven bronnen

Toepassen
7.
8.
9.

De leerling kan een voorbeeld geven van het gebruik van invalshoeken uit een extern gegeven bron
De leerling kan vanuit de invalshoeken vragen formuleren
De leerling kan vanuit de invalshoeken een voorstel schrijven voor een artikel over een
maatschappelijk probleem

8.2 De verbeteractie per onderwijsactiviteit

Tijd

Doelen

Klassikale les 1
5 tot “De leerling kan
10
uitleggen waarom het
min. belangrijk is om een
maatschappelijk
probleem van
verschillende kanten te
benaderen” en “De
leerling kan de drie
kenmerken van een
maatschappelijk
probleem benoemen”

Activiteit en middelen


Gesprek over de
functionaliteit
Activiteit: De docent start een
klassengesprek met de leerlingen
over de complexiteit en
ongrijpbaarheid van
maatschappelijke problemen.
Binnen dit gesprek is het gewenst
dat de docent een voorbeeld pakt
van een maatschappelijk
probleem dat dicht bij de beleving
van de leerlingen ligt. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
Drugs/alcohol problematiek,
jeugdwerkeloosheid, vroegtijdige
schoolverlaters, armoede
enzovoorts.
Vervolgens is het de bedoeling dat
de docent probeert te sturen op
het gegeven dat het handig is om
‘iets’ te hebben zodat je die
maatschappelijke problemen een
beetje meer leert te begrijpen.

Verantwoording
Fase: Motiveren
Verantwoording: Zoals bleek in het
onderzoek van hiteq (2006) vinden
VMBO-leerlingen dat onderwijs een
bepaalde functionaliteit moet
hebben, dit beeld werd bevestigd
door de interviews met leerlingen.

Middel(en): n.v.t.
10
min.

“De leerling kan de vier
invalshoeken van
maatschappijleer
benoemen” en “De
leerling kan benoemen
wat de invalshoeken

 Uitleg invalshoeken
Activiteit: Docent legt kort en
bondig uit wat de invalshoeken
inhouden aan de hand van een
PowerPoint. De leerlingen kunnen
de PowerPoint met extra
schrijfruimte vinden achterin hun

Fase: Instrueren
Verantwoording: Door klassikaal uit
te leggen welke invalshoeken er zijn
en wat ze inhouden begeef je je in
de fase van instrueren volgens
Lindeman en Spijkerboer (Z.J.).
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van maatschappijleer
inhouden”

opdrachtenboek. Het is de
bedoeling dat de leerlingen met
de uitleg meeschrijven naast de
dia’s.
De leerlingen moeten na deze
uitleg in het opdrachtenboek de
invalshoeken invullen bij de
introductie.

Daarnaast zal door het feit dat de
leerlingen in het opdrachtenboek
mee kunnen schrijven worden
voldaan aan de externe
structurering.

Middel: PowerPoint (bijlage 5),
beamer en opdrachtenboek
(bijlage 5)
10
min.

“De leerling kan
benoemen wat de
invalshoeken van
maatschappijleer
inhouden” en “De
leerling kan geven
begrippen plaatsen
binnen een invalshoek”



Creëren van
begrippenkader
Activiteit: Iedere leerling krijgt vier
verschillende kleurenblaadjes met
een bril erop en een invalshoek.
Vervolgens wordt er klassikaal
overlegd welk begrip hoort bij
welke invalshoek. De begrippen
zijn gegeven in het
opdrachtenboek.
Middel(en): Opdrachtenboek

10
min.

“De leerling kan de
invalshoeken
herkennen in extern
gegeven bronnen”



Herkenning van de
invalshoeken (klassikaal)
Activiteit: De volgende stap is het
herkennen van de invalshoeken in
externe bronnen (5 stellingen, 3
tekeningen). De leerling zal samen
met de docent proberen te
herkennen welke invalshoek naar
voren komt in de gegeven bron.
Het begrippenkader moet tijdens
deze oefening gebruikt worden.
De leerlingen mogen hierbij
overleggen in tweetallen, voordat
er een centraal antwoord wordt
gegeven. In het opdrachtenboek
moet de leerling opschrijven
welke invalshoek is herkend en
onderstrepen door welk woord in
de stelling dit komt.
Middel(en): Opdrachtenboek

Fase: Begeleid inoefenen
Verantwoording: Om ervoor te
zorgen dat de leerlingen genoeg
structuur ervaart, nu en in de
volgende opgaven, moeten zij een
begrippenkader ontwikkelen. Door
het gebruik van kleur is het visueel
meer gestructureerd. In de
vervolgopdrachten moeten de
leerlingen dit begrippenkader
hanteren.
Er is gekozen om te werken in tweeen viertallen, zodat de leerlingen
elkaar kunnen corrigeren.
Fase: Begeleid inoefenen
Verantwoording: Ondanks dat vanuit
het geïntegreerd didactisch model
iedere fase slechts een keer
voorkomen, is er hiervoor gekozen
om deze fase nogmaals uit te
voeren. De reden hiervoor is het
gegeven dat de leerling bij het
herkennen vanuit stellingen met
meer woorden rekening moeten
houden. Dit in tegenstelling tot het
plaatsen van slechts een woord.
Chall (in CPS, 2006) gaf aan dat
leerlingen voornamelijk gebaat
waren bij een docentgestuurde
aanpak, dit viel goed samen met het
model van Lindeman en Spijkerboer
(Z.J.).
De benodigde structuur wordt
gegeven door het opdrachtenboek,
dat de leerling het begrippenkader
moet gebruiken en de woorden die
zij herkennen moeten onderstrepen.
Door dit laatste, in combinatie met
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het klassikaal bespreken, worden de
denkstappen voor de leerlingen
visueel/inzichtelijk gemaakt.
Het gebruik van zowel tekstuele als
non-tekstuele bronnen komt voort
uit het feit dat de leerlingen in de
interviews aangaven weinig tot geen
problemen te hebben met tekstuele
bronnen.
10
min.

“De leerling kan de
invalshoeken
herkennen in extern
gegeven bronnen”



Herkenning van de
invalshoeken
(individueel)
Activiteit: Vervolgens oefenen de
leerlingen nog bij een tiental
stellingen in het opdrachtenboek
individueel. De docent loopt rond
voor extra uitleg.
Middel(en): Opdrachtenboek

Huiswerk 1
X
“De leerling kan de
min. invalshoeken
herkennen in extern
gegeven bronnen”



Herkennen van de
invalshoeken (huiswerk)
Activiteit: De leerlingen moeten
thuis aangeven voor vijf stellingen
bij welke invalshoek zij horen. Dit
benoemen zij onder de stelling en
zij moeten aanstrepen door
welk(e) woord(en) zij dit denken.

Fase: Oefenen/toepassen
Verantwoording: De leerling moet
hier individueel tewerk gaan
(behoefte aan autonomie), binnen
de gegeven structuur van het
opdrachtenboek en de begeleiding
van de docent, daarnaast is dit de
eerste herhaling. Door de specifieke
fase binnen het gehanteerde
didactische model is dit zelfstandig
werken mogelijk.
Fase: Oefenen/toepassen
Verantwoording: Deze opdracht is
met name bedoeld om de herhaling
toe te passen, dit principe kwam
binnen hoofdstuk 4 meermaals
aanbod. Daarnaast biedt dit de
leerlingen de mogelijkheid om hier
wederom zelfstandig aan te werken.

Middel(en): Opdrachtenboek
Klassikale les 2
10
“De leerling kan
min. uitleggen waarom het
belangrijk is om een
maatschappelijk
probleem van
verschillende kanten te
benaderen”, ”De
leerling kan de
invalshoeken
herkennen in extern
gegeven bronnen”

 Start van de les
Activiteit: De docent begint de les
met een terugblik op de vorige les,
het is van belang dat hij hierin
wederom ingaat op de
functionaliteit van de
invalshoeken. Vervolgens kijken
de leerlingen in viertallen elkaars
werk na. Om te
controleren/evalueren of dit goed
verloopt loopt de docent rond en
beantwoordt vragen indien nodig.
Middel(en): n.v.t.

5
min.

“De leerling kan een
voorbeeld geven van
het gebruik van

 Citeren
Activiteit: De leraar begint dit
onderdeel met een uitleg hoe je
moet citeren, de leerlingen

Fase: Motiveren/evaluatie
Verantwoording: Door even terug te
blikken op de voorgaande les, met
de nadruk op de functionaliteit
(hiteq, 2008), motiveer je de
leerlingen weer. Indien uit dit
terugblikmoment komt dat de
leerlingen het begin snappen, zal dit
motiverend werken.
Daarnaast zullen de leerlingen
samen het huiswerk moeten
nakijken, waardoor ze hopelijk
wederom zien dat ze in korte termijn
veel leeropbrengst hebben (CPS,
2006)
Fase: Instrueren
Verantwoording: De leerlingen
gaven aan dat sommige niet weten
wat citeren is. Daarom is het van
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invalshoeken uit een
extern gegeven bron”

kunnen dit meelezen in het
opdrachtenboek.
Middel(en): Opdrachtenboek

15
min.

15
min.

“De leerling kan een
voorbeeld geven van
het gebruik van
invalshoeken uit een
extern gegeven bron”,
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken
vragen formuleren” en
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken een
voorstel schrijven voor
een artikel over een
maatschappelijk
probleem”

 Klassikale oefening
Activiteit. Vervolgens wordt er
klassikaal gewerkt aan de
opdrachten. De docent moet
opdrachten op de beamer
projecteren en de opdrachten op
de computer meemaken. Het
begrippenkader mag hierbij
gebruikt worden.

“De leerling kan een
voorbeeld geven van
het gebruik van
invalshoeken uit een
extern gegeven bron”,
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken
vragen formuleren” en
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken een
voorstel schrijven voor
een artikel over een
maatschappelijk
probleem”

 Individuele oefening
Activiteit: De leerlingen moeten
zelfstandig werken aan twee
tekstuele en een non-tekstuele
bron. De vragen zijn gelijksoortig
aan die van de klassikale oefening.
De leraar loopt rond en corrigeert
indien nodig. De leerlingen mogen
wederom het begrippenkader
gebruiken tijdens het maken van
de opdracht, wanneer de leerling
hulp nodig heeft vraagt hij het
eerst aan de buurman.

Middel(en): Beamer, computer en
opdrachtenboek

Middel(en): Opdrachtenboek
Optioneel: huiswerk
X
“De leerling kan een
Min. voorbeeld geven van
het gebruik van
invalshoeken uit een
extern gegeven bron”,
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken
vragen formuleren” en
“De leerling kan vanuit
de invalshoeken een
voorstel schrijven voor
een artikel over een
maatschappelijk
probleem”

 Huiswerk
Activiteit: De leerling maakt
(vrijwillig) gelijkvormige
opdrachten als in activiteit 3. Dit
zijn één non-tekstuele bron en één
tekstuele. De opdrachten zijn
wederom het bedenken van
vragen en het opstellen van een
voorstel voor een artikelen vanuit
een bepaalde invalshoek. Deze
opdrachten dienen als oefening
voor de evaluatie.
De antwoorden kunnen de
leerlingen achterin het
opdrachtenboekje vinden.

belang om dit nogmaals uit te
leggen. Zoals al meermaals vermeld
staat dit ook in het opdrachtenboek
vermeld voor de structurering en
zodat de leerlingen dit nog eens
rustig kunnen nalezen.
Fase: Begeleid inoefenen
Verantwoording: Door het eerst
klassikaal te oefenen en voor te
doen bevindt je je in de
instructiefase, deze fase valt goed
samen met de aanbeveling van Chall
(in CPS, 2006). Door het op het bord
voor te doen wordt de instructie nog
meer gestructureerd. Bovendien
zorgt dit voor een afwisseling in
werkvorm.

Fase: Oefenen/toepassen
Verantwoording: Deze opdrachten
zijn een herhaling van de
voorgaande opdracht (Hoofdstuk 4).
Het gebruik van voornamelijk
tekstuele bronnen komt voort uit de
interviews die gehouden zijn met de
leerlingen, om het onderzoek van
hiteq (2008) tegemoet te komen
wordt wel eenmaal gebruik gemaakt
van een non-tekstuele bron. Gezien
de schoolcontext van de leerlingen
wordt er meer aandacht besteed
aan tekstuele bronnen.

Fase: Oefenen/toepassen
Verantwoording: Om de leerlingen
zelfstandig (hoofdstuk 5) te laten
werken kunnen zij thuis zich
voorbereiden voor de toets. Door de
herhaling worden de leerlingen
waarschijnlijk beter in het beheersen
van de invalshoeken.

Middel(en): Opdrachtenboek
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De methode van evaluatie
Hoofdstuk 9: Het plan van evaluatie
In het onderstaande onderdeel wordt een plan van aanpak weergeven om te bewijzen of de didactische
aanpak van hoofdstuk 8, gebaseerd op het vooronderzoek, heeft geholpen.
9.1 De geoperationaliseerde doelen
Er zal gekeken worden hoe de leerling zich heeft ontwikkeld binnen de drie benoemde niveaus van de
taxonomie van Bloom. De beheersing van deze drie niveaus staan in het licht van de invalshoeken van
maatschappijleer.
1.
2.
3.
4.

De leerling kan benoemen wat de invalshoeken van maatschappijleer inhouden
De leerling kan de invalshoeken herkennen in extern gegeven bronnen
De leerling kan een voorbeeld geven van het gebruik van invalshoeken uit een extern gegeven bron
De leerling kan vanuit de invalshoeken een voorstel schrijven voor een artikel over een
maatschappelijk probleem

De keuze voor de bovenstaande geoperationaliseerde (leer)doelen is gebaseerd op het eindexamen van
maatschappijleer 2 (CITO, 2014, 2015, 2015). De bovenstaande leerdoelen zijn daarin te herkennen. De
leerdoelen van hoofdstuk 8 zijn van belang geweest om deze leerdoelen beter onder de knie te krijgen, althans
dat is de verwachting.
9.2 Methode van evaluatie
Om te onderzoeken of de verbeteractie heeft gewerkt wordt dezelfde opzet als bij de nulmeting gebruikt.
Hierbij worden alleen de onderwerpen gewisseld, maar de soort vraagstelling blijft hetzelfde. Door deze vorm
van evaluatie te hanteren is het gemakkelijk om de behaalde scoren te vergelijken met de nulmeting. Er is dus
direct duidelijkheid of de verbeteractie heeft geholpen.
De evaluatietoets is te bekijken in bijlage 6, de verantwoording voor deze toets is hieronder te vinden:
Vraag:
Vraag 1a

Taxonomie van Bloom:
Kennis

Vraag 1b

Kennis

Verantwoording:
Deze vraag is niet ten behoeve van het meten van de
geoperationaliseerde doelen, maar om te kijken of de leerlingen
het serieus invullen en ervoor te zorgen dat ze in ieder geval
weten wat een maatschappelijk vraagstuk is. Dit is van belang
omdat de invalshoeken meestal worden gehanteerd bij de
analyse van het maatschappelijk vraagstuk.
 De leerling kan benoemen wat de invalshoeken van
maatschappijleer inhouden
 De leerling kan de invalshoeken herkennen in extern
gegeven bronnen
De bovenstaande leerdoelen worden in vraag 1b bevraagd. Door
middel van een lijst begrippen moeten de leerlingen een beeld
vormen dat benoemt wat de invalshoek inhoud.

Vraag 2

Kennis



De leerling kan de invalshoeken herkennen in extern
gegeven bronnen

De leerling bewijst dat hij dit leerdoel bereikt heeft door middel
van aan te geven welke invalshoek leidend is bij diverse
zinnen/vragen.
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Vraag 3

Inzicht



De leerling kan een voorbeeld geven van het gebruik van
invalshoeken uit een extern gegeven bron

De leerlingen lezen een grotere tekst en moeten daaruit citaten
geven die geschreven zijn vanuit één van de vier invalshoeken.
Vraag 4

Toepassen



De leerling kan vanuit de invalshoeken een voorstel
schrijven voor een artikel over een maatschappelijk
probleem

De leerlingen moeten over een maatschappelijk probleem een
voorstel voor een artikel schrijven, waarin duidelijk bepaalde
aspecten van een invalshoek naar voren komen.
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Het verloop
Hoofdstuk 10: Het verloop van de verbeteractie
Vaak hoor je leraren “klagen” dat de onderwijspraktijk veelal anders verloopt dan gepland. Het is daarom van
belang om het daadwerkelijke verloop van de verbeteractie in kaart te brengen. Tijdens het uitvoeren van de
verbeteractie zijn er steeds woorden genoteerd bij de tabellen van paragraaf 8.2. Het doel van deze woorden
aan de kantlijn, was om de beschrijving van het feitelijk verloop te ondersteunen. Hierop is de onderstaande
beschrijving gebaseerd. Om de mening van de leerlingen te vangen moesten zij, voordat de evaluatietoets
begon, opschrijven hoe zij de verbeteractie ervoeren.
10.1 Het feitelijke verloop van de verbeteractie
Het is van belang om eerst een aantal opmerkingen van algemene aard te maken, voordat er naar het verloop
gekeken wordt. Voorheen was de planning om de lessen die betrekking hebben tot de verbeteractie op 12 en
13-5 te houden. Vervolgens zou de eindmeting op 19-5 plaatsvinden. Door een wijziging in de planning van de
Cito-toetsen, moest er op het laatste moment een nieuwe planning gemaakt worden. In deze planning moest
rekening worden gehouden met de reguliere lessen maatschappijleer. Hierdoor zijn beide lesmomenten op
dezelfde dag gehouden. De leerlingen hebben op 13-5 tijdens het tweede en zesde lesuur les gehad over de
toepassing van de invalshoeken.
Les 1
Gesprek over de functionaliteit: De leerlingen werden door de functionaliteit van de invalshoeken aan te tonen
gemotiveerd. Om die motivatie te bereiken is er een klassengesprek gehouden. Het duurde één minuut
voordat de leerlingen daadwerkelijk gefocust waren. Veel leerlingen zaten onderling over de toets, de
nulmeting, te praten en zeiden tegen elkaar dat ze de invalshoeken maar lastig vonden. Een van de redenen
dat de leerlingen de rust pakten kwam door het feit dat zij werden gerustgesteld. Zo was er bijvoorbeeld
verteld dat het heel normaal was dat zij dit onderdeel als moeilijk ervaren en dat juist voor die
moeilijkheidsbeleving deze lessen dienen.
Nadat de aandacht terug was, vond er een gesprek plaats over de functionaliteit, precies zoals in 8.2 staat
beschreven. Opvallend was hierbij dat de spanningsboog van de leerlingen erg zwak was. Enkele keren zijn er
leerlingen aangesproken op hun gedrag.
Uitleg invalshoeken: De uitleg van de invalshoeken ging zoals beschreven. Tijdens de afronding van de uitleg
benoemde een leerling dat hij het niet meer begreep. Als reactie, door de docent, hierop werd vermeld dat
deze verwarring waarschijnlijk aan het einde van de les/lessen opgelost zou zijn.
De uitleg en de aantekening werden aangevuld met enkele voorbeelden van de invalshoeken: zo hebben de
leerlingen over het fenomeen terrorisme enkele zaken opgeschreven vanuit één invalshoek. Denk hierbij aan
de financiering, het machtsconflict enzovoort. Er is hiervoor gekozen, omdat een leerling zich afvroeg hoe je de
invalshoeken dan ziet in maatschappelijke problemen, daarnaast drukt dit de functionaliteit uit.
Creëren van het begrippenkader: Ondanks dat dit niet gepland was, is er na de uitleg van de invalshoeken een
reflectiemoment geweest. Door middel van deze herhaling werd dit nieuwe onderdeel ingeleid. Als ‘bruggetje’
werd gezegd dat we, om die maatschappelijke problemen beter te begrijpen, naast de invalshoeken ook een
begrippenkader nodig hebben, passend bij de invalshoeken. Zo kwam wederom de functionaliteit aan bod.
Na dit bruggetje is er klassikaal door de begrippenlijst gewerkt, alle begrippen zijn geplaatst binnen de
invalshoeken. Dit onderdeel bracht geen problemen met zich mee. Als afwijking ten opzichte van paragraaf 8.2
en de instructie in het opdrachtenboek, hoefden de leerlingen niet eerst een kladblaadje te maken. Zij
onderstreepten de woorden eerst met een bepaalde kleur in het opdrachtenboek. Een van de leerlingen kwam
met dit idee, aangezien hij voorzag dat leerlingen het begrippenkader kwijt zouden raken. Zo had iedere
leerling in ieder geval wel nog de juiste begrippen gekoppeld aan een invalshoek.
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Herkennen van de invalshoeken (klassikaal): Het verloop van dit onderdeel was vlot en zonder weerstand. Alle
stellingen zijn klassikaal doorgewerkt en de leerlingen maakten veel gebruik van het begrippenkader. Wanneer
een leerling de verkeerde invalshoek koos, kwam dit vaak doordat zij niet goed naar het begrippenkader
hadden gekeken. Als het begrippenkader wel werd gebruik werd altijd de juiste invalshoek gekozen. Opvallend
was de complexiteit van de veranderings- en vergelijkende invalshoek, veel leerlingen kwamen hiermee in
verwarring. Aangezien deze invalshoek met andere invalshoeken samenvallen. Dit is ook benoemd in de klas
en er is uitgelegd dat wanneer er spraken is van een vergelijking, historisch en/of geografisch, dat onderdeel
zwaarder weegt dan de inhoudelijke component.
Herkennen van de invalshoeken + huiswerk (individueel): Aangezien er een noodgedwongen verandering in de
planning plaatsvond en daardoor beide lessen op dezelfde dag plaatsvonden, is er gekozen voor een
samenvoeging van de individuele opdrachten en de huiswerkopdrachten. Hierdoor duurde het zelfstandig
werken langer dan gepland, maar bood het ook de mogelijkheid om als docent meer leerlingen te helpen. Aan
het eind van dit onderdeel werd de vraag gesteld of de invalshoeken al iets duidelijker waren, hierop werd
door de klas positief geantwoord. Deze manier van reflecteren nodigt uit tot sociaal wenselijke antwoorden,
maar gezien de opbouw van de lessen zal een inhoudelijke reflectie plaats vinden in het volgende onderdeel.
Les 2
Start van de les: Dankzij de collegialiteit van de mentor van de betreffende klas, kon les 2 plaatsvinden tijdens
het zesde lesuur van de dag. Door dit late tijdstip op de dag waren de leerlingen naar eigenzeggen “gaar” en
hadden zij hier weinig zin in. Om de les toch in goede banen te leiden en de rol van de docent en de structuur
van de les te benadrukken is er gekozen om het huiswerk/voorgaande werk klassikaal na te kijken. Daarnaast
hadden leerlingen behoefte aan een klassikale aanpak. Zij wilden de juiste antwoorden hebben en waren bang
dat wanneer zij in viertallen nakijken er foute antwoorden in het opdrachtenboek komen. De meeste
leerlingen hadden de opdrachten naar behoren volbracht.
Citeren: Om de leerlingen te motiveren werd de urgentie van dit onderdeel uitgelegd, voordat de
daadwerkelijke uitleg begon. In de planning stond vijf minuten voor dit onderdeel, maar dit ging veel sneller,
waardoor het klassikaal oefenen meer ruimte kreeg.
Klassikale oefening: Redelijk vloeiend vanuit de instructie over citeren werd er klassikaal gebogen over de
eerste opdracht uit les twee. De leerlingen moesten voordat er klassikaal gezocht werd naar een antwoord de
tekst zelf lezen. Wanneer zij daarmee klaar waren, moesten zij één mogelijke zin onderstrepen, waarin zij één
invalshoek dachten te herkennen. Uit de klassikale bespreking kwam naar voren dat er meerdere
mogelijkheden waren. Dit vonden leerlingen lastig, maar ze hadden wel steeds een passende zin per
invalshoek gekozen. Na klassikaal de tekst nogmaals door te nemen, werd ook duidelijk dat er wel één
invalshoek voornamelijk van belang was.
De tweede vraag binnen dit onderdeel ging over het formuleren van een vraag vanuit een bepaalde invalshoek
over een maatschappelijk probleem. Je merkte dat de leerlingen hier veel moeite mee hadden. Om dit aan te
pakken en redenerend vanuit de fase begeleid inoefenen, uit het geïntegreerd model, is er door de docent een
vraag klassikaal voorgedaan. Vervolgens moesten de leerlingen er zelf een bedenken. De allereerste leerling
die dit mocht voordoen was een leerling die vermoedde dat hij dit al kon, gevolgd door diverse leerlingen die
gewoon aangewezen werden. Dit liep minder vlot dan de vorige opdracht, maar de leerlingen leken het wel
steeds beter te snappen.
Als laatste vraag, binnen dit onderdeel, schreven de leerlingen een voorstel voor een artikel. Hiervoor werd
dezelfde systematiek gebruikt als bij de vorige vraag. Dit bleek echter wederom lastiger te zijn dan de vorige
vraag.
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Individuele oefening: De voorgaande opdrachten werden binnen dit onderdeel nogmaals geoefend, ditmaal
individueel. Alle leerlingen begonnen direct te werken, wat voor deze klas, sinds de lente is aangebroken,
bijzonder is. Je merkte dat zij serieus met de opdrachten bezig waren en elkaar hierbij ook hielpen. Hierdoor
kon de docent, als coach, door het lokaal lopen en leerlingen apart nemen en individueel begeleiden wanneer
zij dit nodig hadden. De sfeer in de klas was positief. Het was goed merkbaar dat de leerlingen de opdrachten
uitdagend vonden. Leerlingen keken elkaars werk ook na, wanneer zij klaar waren. Dit werkte vrij goed.
Ondanks dat dit niet staat omschreven, past dit wel bij het geïntegreerde model. Er werd zo maatwerk
geleverd. Sommige leerlingen kregen al direct evaluerende feedback. Zij gingen dus een nieuwe fase in, terwijl
andere nog in de toepassingsfase zaten.
10.2 De eerste indrukken
Voordat de leerlingen begonnen aan de evaluatietoets moesten zij opschrijven wat zij vonden van lessenreeks
en het opdrachtenboek. De geluiden waren eigenlijk gelijkgestemd: bijna alle leerlingen begrepen de
invalshoeken nu beter dan voorheen. Natuurlijk met de nuances uitlopend van: “het is een saai onderwerp”
tot “ik begreep het al maar nu snap ik het nog beter”.
Voor mij als docent ervoer ik de lessen en de verbeteractie als positief. De leerlingen begonnen in les 1 erg met
een gevoel van onbegrip. Ze raakten in verwarring door de begrippen, zoals de sectieleider al aangaf. Echter
aan het einde van les 2 had ik juist meer het idee dat het begrip daadwerkelijk was ingezonken. Er heerste rust
in de klas. Ondanks dat de leerlingen twee uur maatschappijleer op één dag hadden.
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De evaluatie
In het voorafgaande is er onderzoek gedaan naar diverse facetten die van belang zijn voor het aanleren van de
invalshoeken. Dit heeft geleid tot een vakdidactische synthese, de verbeteractie van hoofdstuk 8. Deze
verbeteractie is uitgevoerd en is afgesloten in een evaluatieve toets. Het verloop van de verbeteractie is
beschreven in hoofdstuk 10. Daarom rest alleen nog een evaluatie, wat tevens ook de laatste fase van het DAmodel is. Hoofdstuk 11 dient als evaluatie van de verbeteractie en in hoofdstuk 12 wordt reflectief gekeken
naar de resultaten, het onderzoeksproces en de bijdrage van dit onderzoek aan de beroepsvoorbereiding.

Hoofdstuk 11: Evaluatie van de verbeteractie
In het begin van dit onderzoek is de volgende verlegenheidsvraag gesteld: Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn
leerlingen de vier invalshoeken van het vak maatschappijleer beheersen op de drie gevraagde kennisniveaus
(kennis, inzicht en toepassing)? Nu de synthese van de verbeteractie en de uitvoering daarvan afgerond is, is
het van belang om te meten of de gestelde doelen behaald zijn. Dit wordt per gevraagd niveau geëvalueerd en
vervolgens gefundeerd met tabellen/diagrammen.
De gegevens van de evaluatietoets zijn te vinden in bijlage 7. De eerste tabel bevat de gegevens van de
evaluatietoets en de tweede tabel bevat deze gegevens in vergelijking met de nulmeting.
11.1 De evaluatie9
Kennis
Zowel vraag 1b als vraag 2 vallen binnen het kennisniveau betreffende de invalshoeken. Er wordt per vraag
gekeken naar hoe de leerlingen scoorden.
Kennis: vraag 1b
Tijdens de nulmeting lag de
modus op 1,5, na de
verbeteractie is de modus
gestegen naar 3. Zoals
weergegeven in de grafiek
“Vraag 1b” hebben meer
leerlingen na de verbeteractie
hoger dan 1,5 gescoord, wat
voorheen de modus was.

Vraag 1b
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

2

4
Evaluatiemeting

Vraag 1b
Te behalen punten:
Behaalde gemiddelde nulmeting:
Behaalde gemiddelde evaluatietoets:
Gemiddelde groei:

6

8

Nulmeting

Behaalde punten:
4
1,6
2,6
+1

9

Er dient opgemerkt te worden dat drie leerlingen niet meewegen in de vergelijking. Twee daarvan waren ziek tijdens de evaluatietoets,
de andere was afwezig tijdens de uitvoering van de lessen.
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Zoals te lezen is in de bovenstaande tabel is er gemiddeld 1 punt hoger gescoord tijdens de evaluatietoets ten
opzichte van de nulmeting. Dit betekent dat de leerling, gemiddeld genomen, 25% meer punten hebben
behaald.

Kennis: vraag 2
Wederom is er duidelijk een
verschuiving te herkennen in de
bovenstaande grafiek betreffende de
modus. Namelijk dat de modus van
de nulmeting op 0 lag en na de
verbeteractie de modus steeg naar 2.
Daarnaast is te zien dat er trapsgewijs
steeds meer leerlingen hoger scoren
bij vraag 2 na de verbeteractie. Dit is
vrij opmerkelijk, aangezien bij de
nulmeting de verdeling van de scoren
meer verspreid lag over het hele
palet.

Vraag 2
2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

Evaluatietoets

Vraag 2
Te behalen punten:
Behaalde gemiddelde nulmeting:
Behaalde gemiddelde evaluatietoets:
Gemiddelde groei:

8

10

12

Nulmeting

Behaalde punten:
2
0,7
1,4
+0,6

Het is direct duidelijk dat vraag 2 beter is gemaakt na de verbeteractie. Gemiddeld genomen hebben zij 1,4
behaald. Doordat de leerlingen gemiddeld een groei van 0,6 hebben gemaakt, zou dat betekenen dat zij
gemiddeld 30% meer goed hebben beantwoord ten opzichte van de nulmeting.

Inzicht: vraag 3
Bij vraag 3 is het opnieuw opvallend
dat de leerlingen beter scoren na de
verbeteractie. De modus lag eerst op
1 en is gestegen naar 1,5. Dit verschil
is minder groot dan bij de voorgaande
vragen. Daarnaast dient opgemerkt te
worden dat het aantal leerlingen dat
minder dan 1 punt heeft behaald
drastisch is verminderd. Dit is gedaald
van acht leerlingen naar één leerling.

Vraag 3
2
1,5
1
0,5
0
0

5
Evaluatietoets

10

15

Nulmeting
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Vraag 3
Te behalen punten:
Behaalde gemiddelde nulmeting:
Behaalde gemiddelde evaluatietoets:
Gemiddelde groei:

Behaalde punten:
2
0,8
1,4
+0,6

Het gemiddeld behaalde punten voor het inzichtniveau is afgerond gestegen met 0,6, wat betekent dat de
leerlingen gemiddeld 30% meer punten hebben behaald in vergelijking met de nulmeting.
Toepassen: Vraag 4
Zoals te zien in grafiek “Vraag
4” is er in tegenstelling tot de
nulmeting een meer
verspreidere verdeling qua
behaalde punten bij de
evaluatietoets. Waar de
overgrote meerderheid van de
leerlingen bij de nulmeting
geen punten hebben behaald,
is dit slechts bij drie leerlingen
het geval na de verbeteractie.
Daarna ligt het beeld meer
divers verspreid. Zo hebben
zowel zes leerling het volledig
aantal punten behaald, als zes
leerlingen de helft.

Vraag 4
2
1,5
1
0,5
0

Vraag 4
Te behalen punten:
Behaalde gemiddelde nulmeting:
Behaalde gemiddelde evaluatietoets:
Gemiddelde groei:

0

2

4

6
Evaluatietoets

8

10

12

14

Nulmeting

Behaalde punten:
2
0,7
1,1
+0,4

In de bovenstaande tabel is te zien dat de leerlingen gemiddeld genomen 0.4 punt meer hebben gehaald dan
bij de nulmeting. Dit zou betekenen dat gemiddeld gezien de leerling 20% meer scoort na de verbeteractie op
deze variant van toepassingsvragen.
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Algehele verbetering
In het algemene beeld is te zien dat er een verbetering
heeft plaatsgevonden na de uitvoering van de
verbeteractie. De grootste groep heeft een groei van 2
tot 4 punten doorgemaakt, deze groep bestaat uit 43%
van de klas. Daarnaast is het opvallend dat twee
leerlingen zelfs een daling qua behaalde punten heeft
doorgemaakt. Als (positieve) uitschieter zien we dat
een leerling een groei heeft gemaakt van 7 punten.
Gemiddeld genomen hebben de leerlingen een groei
van 2,5 punten doorgemaakt. Deze 2,5 punten extra
staan gelijk aan 25% van de punten die te behalen
waren met vragen die invalshoek gerelateerd waren.

Groei

0 tot 2

2 tot 4

4 tot 6

6 tot 8

<0

8 & >8

11.2 Conclusie
Terugkijkend naar de gegevens van de evaluatietoets is de conclusie duidelijk. De leerlingen, binnen de
geschetste context en in de specifiek onderzochte klas, hebben daadwerkelijk een groei doorgemaakt op alle
drie de niveaus. Gemiddeld hebben zij 2,5 punten extra gescoord op het onderdeel invalshoeken. Twee
leerlingen hebben als trendbreuk minder punten behaald na de verbeteractie.
Met name de vragen die corresponderen met het kennisniveau en inzichtniveau zijn het meest verbeterd. Zo
zie je de grootste absolute groei bij vraag 1b met 1 punt. Daarentegen is de relatieve groei bij vraag 2 en 3
groter, aangezien daar gemiddeld 0,7 punt meer is gescoord. Dit is 30% van het totaalaantal te behalen
punten, terwijl een groei van 1 bij vraag 1b gelijk staat aan 25% van het totaalaantal te behalen punten.
Dat er een groei heeft plaatsgevonden in het gemiddeld behaalde aantal punten en in de modus is vastgesteld.
Hierbij moeten wel nog de nuance worden aangebracht en kritische kanttekeningen worden geplaatst. Dit
onderdeel is terug te vinden in hoofdstuk 12
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Hoofdstuk 12: Reflectie
In hoofdstuk 11 is een beschrijving gegeven van de resultaten van de evaluatietoets. Deze cijfers zijn
vergeleken met het beeld dat de nulmeting heeft gegeven. De conclusie was duidelijk: er heeft over het
algemeen een verbetering plaatsgevonden, betreffende de beheersing van de invalshoeken op de drie
gevraagde niveaus. Binnen hoofdstuk 12 wordt gereflecteerd op de waargenomen resultaten. De nuances en
kritiek is hierin te vinden. Daarnaast bevat hoofdstuk 12 ook een reflectie op het onderzoeksproces en een
reflectie op de vraag of dit onderzoek heeft bijgedragen aan de beroepsvoorbereiding.
12.1 Reflectie op de resultaten van het onderzoek
Zoals aangegeven in de inleiding is het de bedoeling om binnen dit hoofdstuk, specifiek gezien deze paragraaf,
de nuance en kritiek betreffende de resultaten op te zoeken. Het kan namelijk zo zijn dat de behaalde
resultaten door andere factoren tot stand zijn gekomen en/of beïnvloedt.
Functioneren van het geheugen
Het verschil tussen de nulmeting en de evaluatietoets kan verklaard worden door de werking van het
geheugen. Zo heeft de nulmeting enkele maanden na de eerste instructie plaatsgevonden. Er is wel tijdens
reguliere lessen verwezen naar de invalshoeken, maar een systematische/structurele herhaling miste. De
evaluatietoets is een kleine week na de lessenreeks gehouden. Het is aannemelijk dat de inhoud en
vaardigheden van de invalshoeken nog in het kortetermijngeheugen zaten. Dit betekent dat niet (alleen) de
beheersing van de invalshoeken is gemeten, maar met name het functioneren en de verschillen tussen het
langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen.
Wellicht kan hierdoor verondersteld worden dat de gegevens van beide toetsen/metingen niet met elkaar
vergeleken mogen worden. Dit wordt vanaf nu het neurologische bezwaar genoemd. Ondanks dit bezwaar is
deze vergelijking tussen beide toetsen/metingen toch gemaakt, aangezien er tijd technisch geen andere
mogelijkheid was.
Betrekkelijkheid
Een andere verklaring voor de vastgestelde groei kan zijn dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn door het
bewustzijn dat zij dienden als “proefkonijn”. De verbeteractie zelf hoeft niet alleen gezorgd te hebben voor de
verbetering in de beheersing van de invalshoeken. Het feit dat de leerlingen wisten dat zij meer gemonitord
werden dan normaal het geval is, zou het spreekwoord “vreemde ogen dwingen” doen laten gelden. Daarnaast
geldt altijd dat de relatie tussen de docent en de klas een rol speelt in het slagen van het onderwijsproces.
Indien de klas een goede band heeft met de docent en de docent zijn vertrouwen uit over de klas zal dit de
resultaten positief beïnvloeden. Zoals al aangegeven in de uitwerking van de interviews met de leerlingen is de
aanname dat die positieve relatie tussen de klas en de docent aanwezig is.
De hierboven geschetste beïnvloeding gaat er voornamelijk vanuit dat de gegevens positiever uitvallen. Het
omgekeerde kan daartegenover ook waar zijn. Zo kan het tijdstip van de toetsing zowel op een positieve
manier de leerlingen beïnvloeden, als op een negatieve manier. Zoals aangegeven vond de evaluatietoets
plaats voor de middagpauze. De mogelijkheid bestaat dat dit leerlingen “negatief” beïnvloedt vanwege het
vooruitzicht naar pauze, waardoor de leerlingen niet met de volledige concentratie werkte aan de
evaluatietoets. Daartegenover kan gesteld worden dat zij rond het middaguur cognitief scherper zijn, dan
wanneer zij tijdens het eerste uur getoetst werden.
Daarnaast kunnen nog diverse andere factoren meespelen: De persoonlijke levensloop/intelligentie, de
lesuren voor de toets en het weer. De lijst met factoren kan eindeloos worden aangevuld, maar de
belangrijkste zijn benoemd in het bovenstaande.
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Trucje of daadwerkelijk vaardig?
Als laatste kritische noot moet vermeld worden dat er een mogelijkheid bestaat dat de leerlingen door het
opdrachtenboekje een truc hebben geleerd om de vragen van de evaluatietoets te maken. Gezien het feit dat
de opdrachten van het opdrachtenboekje leken op de vragen uit de evaluatietoets. De vraag of de leerlingen
daadwerkelijk op alle drie niveaus gegroeid zijn, kan dus gesteld worden. Voor een volgend onderzoek moet
dit beter worden doordacht.
Concluderend zijn de resultaten van de evaluatie positief uitgevallen voor het onderzoek, maar zij zijn
onderhevig aan meer factoren dan zuiver en alleen de invloed van de verbeteractie. Desalniettemin heeft de
verbeteractie binnen deze context en voor deze specifieke groep gewerkt.
12.2 Reflectie op het onderzoeksproces
Om een volledig en compleet beeld te geven van het onderzoeksproces wordt per fase anekdotisch verteld
wat opviel. Vervolgens wordt een gehele samenvatting gegeven over het proces.
De schrijfstijl zal vanuit de ik-persoon zijn, in tegenstelling tot een groot deel van het onderzoek, zoals in de
beschrijving van de verlegenheidssituatie. Hiervoor is gekozen om te benadrukken dat het proces toch meer
persoonsgebonden is, dan de beschrijving van het theoretisch kader, de synthese en de evaluatie.
Reflectie fase 1
Het bedenken van een onderwerp was, voor mijzelf, vrij snel volbracht. Aangezien in het begin van het jaar de
uitleg over de invalshoeken niet naar wens verliep. Daarnaast voelde de invalshoeken voor het eerst sinds de
opleiding als “vreemd” aan. Het werd mijzelf ook niet duidelijk wat ik er precies mee moest doen.
Daarentegen duurde het veel langer voordat er goede onderzoeksvragen uit de verlegenheidssituatie rolden.
Meerdere factoren speelde hier een rol in. Zo was de combinatie tussen het studerende en werkende leven,
een nieuw gegeven, waar ik aan moest wennen. Het werk op het KSE kon, voor mijn gevoel, niet blijven liggen
en daardoor werd er op een lager pitje gewerkt aan het actieonderzoek (AO). Een ander aspect dat van belang
was voor het trage proces binnen fase 1 was het feit dat er best veel versies zijn gemaakt voor fase 1. Een
versie was niet toereikend genoeg, de ander bevatte te veel vragen. Uiteindelijk tijdens de laatste versie van
fase 1 kwam het probleem van de hoeveelheid pagina’s om de hoek. Zowel E. Adams als A. Schrijver waren het
erover eens dat dit geen probleem hoefde te zijn. Daarnaast durfde ik te stellen dat de onderzoeksvragen stuk
voor stuk van belang waren voor een kwalitatief goed gefundeerde verbeteractie.
Reflectie fase 2
Fase 2 begon gemoedelijk en motiverend, met name de eerste onderzoeksvraag was interessant om te
onderzoeken. De historie van het vak doorzoeken en het ontdekken hoe de visies op het vak zijn veranderd. Zo
stuitte ik tijdens een boekenuitverkoop op een leerplan maatschappijleer uit de jaren ’80. Hierin merkte je
duidelijk de marxistische invloeden. Dit beschouwende werd de nut van een iets “neutraler” analysemiddel
wel duidelijk, zoals in de literatuur wordt verondersteld.
Een probleem dat eigenlijk in het gehele proces terugkwam, is de kunst van de schrijfvaardigheid. Vaak kwam
taalkundige feedback terug of bleek de APA niet helemaal te correct te zijn. Tot mijn schaamte, was hier nog
een wereld te winnen. De taalkundige souplesse, die het schrijven van een onderzoek vereist, was een
onderdeel, waar ik in mijn gehele opleiding nog nooit echt bewust van ben geworden. Gelukkig heb ik hier
goede begeleiding en hulp in gehad van voornamelijk Aukje Schrijver, Marèl Holtermans, Freek Gruijters en
mijn ouders; Hub Vossen en Rüdi Stams. Menige zin is meermaals hard op voorgelezen en vervolgens
meerdere keren herschreven.
Naast de kunst van het schrijven was het bij sommige stukken ook erg zoeken naar hoe diep zij daadwerkelijk
moesten zijn. Volstaan tabellen en rijtjes of moet er meer worden omschreven en vergeleken? Met name het
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hoofdstuk over de leerlingkenmerken is hier een tekenend voorbeeld van. Binnen dit hoofdstuk zijn meerdere
bronnen gepasseerd en uitgeprobeerd. Echter bleek uiteindelijk een combinatie van bronnen per onderwerp
een beter leesbaar geheel te vormen. Daarnaast werd de theorie per onderwerp vergeleken met de praktijk
van mijn eigen klas. Dit vanuit de vraag naar een specifiek beeld van mavo 3 leerlingen. Dit specifieke beeld
werd niet geschetst door de literatuur. Veel publicaties gaven een algemeen beeld van VMBO, terwijl er
daadwerkelijk verschil zit tussen een mavoleerling en een BB-leerling. Toen het hoofdstuk af was, stond het
voor mijn gevoel wel een stuk sterker. De vergelijking tussen theorie en praktijk was een goede aanvulling,
aangezien toch, zoals verondersteld, bleek dat die beelden van elkaar verschillen.
Het construeren van een nieuwe lesopzet ging zo goed als vanzelfsprekend. Dit door het literatuuronderzoek
en mijn ervaring op het KSE, had ik al een vermoedde van hoe ik dacht dat de verbeteractie het beste kon
worden vormgegeven. Het verwoorden en verantwoorden waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt had nog
de nodige voeten in de aarde. Uiteindelijk is er vrij refererend naar het lesvoorbereidingsformulier en het DAmodel gekozen voor een weergaven in tabellen. Daarnaast was de feedback van Aukje, dat ik expliciet moest
benoemen dat ik het model van Lindeman en Spijkerboer (Z.J.) implementeerde in het DA-model nuttig.
Aangezien dit voor mij een heel duidelijke stap was. Doordat ik zo met die stof bezig was leek het voor mij vrij
logisch wat ik deed, echter was dit niet zo voor de lezer. Uit die feedback is het geïntegreerd model ontstaan.
Concluderend uit de reflectie van het proces, was het een zoektocht naar hoeveel inhoud en diepgang, je het
theoretisch kader moest geven. Hierin was het vormgeven van de inhoud vaak het moeilijkste voor mij. Het
onderzoeken was een van de bezigheden die mij binnen deze fase beter afging en het construeren van
didactisch materiaal liep na het lange werken aan het theoretisch kader als vanzelf. De vormgeving hiervan,
ervoer ik als minder moeizaam, ten opzichte van enkele stukken uit het theoretisch kader.
Fase 3 en 4
De uitvoering van het didactisch materiaal ging zoals beschreven prima, natuurlijk wel binnen de kaders en
problemen, die op het pad kwamen. Zoals de Cito-toetsen, die zomaar werden ingepland. Je moet roeien met
de riemen die je hebt. Hiervoor met namen dank aan mijn collega. Als ik terug kijk naar de uitvoering van het
didactisch materiaal kan ik enkele zaken wel als verbeterpunt neerzetten. In lijn met het theoretische kader
zou het sterker hebben gestaan om meer lessen/opdrachten te maken, aangezien door lange termijn herhaling
de invalshoeken waarschijnlijk beter inslijpen. Daarentegen paste dit wel zo binnen het model van Lindeman
en Spijkerboer (Z.J.), daarom hoeft dit geen probleem te zijn. De fases die doorlopen moesten worden, zijn
doorlopen. Het idee van een opdrachtenboek als leidraad blijft voor mij wel een keuze waar ik achtersta. Zoals
aangegeven in mijn theoretische kader en de verantwoording hebben deze mavo-3 leerlingen structuur nodig.
Dit opdrachtenboek geeft een duidelijke externe structurering en daardoor was dit ook zeer bruikbaar. De
leerlingen werkte hier ook goed uit en door die individuele oefeningen had je als docent de ruimte om te
ondersteunen.
Als verbetering voor één specifiek punt binnen de verbeteractie zou ik de introductie van de lessenreeks de
volgende keer aanpassen. Binnen dit onderdeel is het wellicht beter om de leerlingen door middel van één
actueel maatschappelijk probleem, ondersteund door audiovisueel materiaal/non-tekstueel, te laten ervaren
hoe complex maatschappelijke problemen zijn.
Naast de uitvoering hoort ook de verslaglegging van het verloop en de evaluatie van de evaluatietoets bij deze
fase(s). De verslaglegging van het verloop is systematisch aangepakt, hierdoor was dit onderdeel snel en
duidelijk uitgewerkt. Tijdens de lessen, heb ik zelf opgeschreven wat me opviel, hierdoor kon ik vanuit mijn
aantekeningen direct de verslaglegging schrijven. Door die steekwoorden stond er al een frame, waaromheen
geschreven kon worden. De evaluatie is in dezelfde stijl als hoofdstuk 7 aangepakt, aangezien hierin de
gegevens van hoofdstuk 7 werden gebruikt. Na het analyseren van de gegevens had ik wel het idee dat de
vorm van evaluatie of de lessenreeks anders moest, zoals beschreven in de paragraaf 10.1.
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12.3 Reflectie op bijdrage voor de beroepsvoorbereiding
Het actieonderzoek dient als sluitsteen van de lerarenopleiding. Het is daarom van belang om te reflecteren op
de bijdrage ervan voor de beroepsvoorbereiding. Terugkijkend op het gehele proces kan ik voor mijzelf
concluderen, dat het actieonderzoek heeft geholpen bij de beroepsvoorbereiding. Dit komt heel praktisch door
het feit, dat je tegen bepaalde zaken aanloopt, die niet zo lopen zoals jij wilt. Voor mij is schrijfvaardigheid hier
een voorbeeld van. Het actieonderzoek heeft ervoor gezorgd dat ik kritisch moest gaan kijken naar mijn
schrijfstijl. Meer dan eigenlijk ieder ander dossier binnen de gehele opleiding.
Daarnaast brengt de aard van deze opdracht bepaalde voordelen met zich mee. Het proces, van idee naar
onderzoek tot vakdidactische synthese, veronderstelt een bepaalde vorm van systematisch denken. Het
theoretische kader dwingt je richting een planmatige aanpak en die moet dan ook consequent uitgevoerd
worden. Buiten deze leerwinst om, bevat het geleverde product ook een relevantie voor mijn eigen
onderwijspraktijk. Voor het onderdeel invalshoeken ligt nu een gedegen stuk klaar, waarmee ik de leerlingen
kan ondersteunen en trainen betreffende de invalshoeken.
Het theoretische kader schrijven zorgde voor een bepaalde bevestiging van een onderbuikgevoel: het feit dat
structuur en een docentgestuurde aanpak voor de mavoleerling van essentieel belang is. Een groot deel is
verteld tijdens de opleiding, maar in een actieonderzoek gaan die aanbevelingen toch meer leven. Ze worden
tastbaar en niet slechts rijtjes die geleerd moeten worden. Ditzelfde geldt voor het onderwerp, dat ik heb
behandeld. De invalshoeken zijn een stuk concreter geworden en tijdens mijn onderzoek ben ik meer het nut
ervan gaan inzien. Na de uitvoering van het didactisch materiaal zijn de invalshoeken ook met meer regelmaat
teruggekomen in mijn andere lessen. Dit onderdeel zit nu dus beter in mijn vingers, dan voordat ik hieraan
begon.
Als allerlaatste punt, waaruit de zinvolle bijdrage van dit onderzoek blijkt, is de
vakdidactische/leerpsychologische interesse, die nog meer is aangewakkerd. Voorbeelden hiervan zijn de
gesprekken, die ik heb gehad met enkele docenten Nederlands. Samen met een van hen zal er volgend jaar
worden gekeken naar een vakoverstijgende aanpak, tussen Nederlands en Maatschappijleer, omtrent
taalonderwijs. Tijdens de uitvoering van de lessen en tijdens het bestuderen van onderzoeken merkte ik op,
dat veel leerlingen moeite hebben met het lezen en begrijpen van teksten. Maatschappijleer is, zoals
algemeen bekend, een talig-vak. Het goed lezen en begrijpen van bronnen is daarom van belang, daarnaast
worden veel vragen zo opgesteld dat je met een talenknobbel sneller meer punten kunt halen. Bijvoorbeeld
het opstellen van een voorstel voor een artikel. We meten dan naast hun kennis van ons vak, stiekem ook heel
erg hun taalniveau. Er zijn dus uit dit onderzoek nieuwe leer- en onderzoeksvragen ontsprongen. Want hoe
zorg je ervoor, dat het taalniveau minder determinerend wordt voor het behalen van een goed cijfer.
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Bijlage 1: Nulmeting en antwoordmodel

Invalshoeken maatschappijleer
Opdracht 1a:
Noem drie kenmerken van een maatschappelijk probleem.

Opdracht 1b:
Om een maatschappelijk probleem beter te begrijpen maken we gebruik van vier
invalshoeken. Hieronder in de tabellen staan allemaal woorden die horen bij één van de vier
invalshoeken. Plaats deze woorden bij de juiste invalshoek.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Woorden die horen bij de politiek-juridische invalshoek: …
Woorden die horen bij de sociaal-economische invalshoek: …
Woorden die horen bij de sociaal-culturele invalshoek: …
Woorden die horen bij de veranderings-vergelijkende invalshoek: …
Geld
Macht
Religie
Referendum
Gelijkheid

Mediawet
Waarden
Schulden
Sluikreclame
Welvaart

Normen
Verleden
Socialisatie
Etniciteit
Sancties

Opdracht 2: Orgaandonor
Een van de maatschappelijke problemen in Nederland is het te min aan orgaandonoren.
Hieronder staan een aantal vragen die gesteld kunnen worden over dit maatschappelijke
probleem. Deze hoef je niet te beantwoorden, eronder staat de vraag die je wel moet
maken.
A. Wat is het huidige beleid ten aanzien van donorregistratie?
B. Hoe is donorregistratie in andere landen geregeld?
C. Mogen we van mensen vragen om eens goed na te denken over wat ze voor
anderen kunnen betekenen?
D. Welk(e) belang(en) hebben mensen die op de wachtlijst staan voor een
donororgaan?
Geef van elke vraag aan welke invalshoek hierin te herkennen is. Doe het zo: neem het
onderstaande over en vul het antwoord aan.
a=…
b=…
c=…
d=…
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Opdracht 3: Gehoorschade
Het vraagstuk van de toenemende gehoorschade onder jongeren kun je bekijken vanuit
verschillende invalshoeken. In tekst 1 kun je onder andere de sociaaleconomische en de
politiek-juridische invalshoek herkennen.
 Geef bij beide invalshoeken een citaat uit tekst 1 waaruit de invalshoek blijkt.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Citaat waaruit de sociaaleconomische invalshoek blijkt: ...
Citaat waaruit de politiek-juridische invalshoek blijkt: …

Opdracht 4: Vuurwerk
Een maatschappelijk vraagstuk als vuurwerkoverlast kun je bekijken vanuit verschillende
invalshoeken. Stel, je bent journalist en je wilt een artikel gaan schrijven over
vuurwerkoverlast. In het artikel moeten de politiek-juridische invalshoek en de sociaalculturele invalshoek naar voren komen.
 Leg uit op welke manier de politiek-juridische en de sociaal-culturele invalshoek in
jouw artikel over vuurwerkoverlast naar voren zullen komen.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de politiek-juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: …
Om de sociaal-culturele invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: …
Let op! Het is niet de bedoeling dat je een artikel gaat schrijven. Geef kort aan waarover je
het gaat hebben als je de betreffende invalshoek naar voren laat komen.
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Tekst 1
Gehoor Nederlandse jongeren verslechterd
Het gehoor van de Nederlandse jongeren is verder verslechterd. Dat concludeert de
Nationale Hoorstichting na analyse van 17.000 online hoortesten die in 2012 zijn
afgenomen. 38 procent van de deelnemende jongeren (12 tot 25 jaar) scoort onvoldoende of
slecht. Twee jaar geleden was dat nog 30 procent. Volgens de Hoorstichting is het van
belang dat de preventie van gehoorschade prioriteit krijgt in het nieuwe Nationaal
Programma Preventie (NPP). De cijfers zijn afkomstig van de hoortesten die in 2012 zijn
gedaan via de website www.oorcheck.nl. Sinds de start in 2007 hebben 430.000 jongeren
gratis hun gehoor getest via deze test van de Nationale Hoorstichting. De belangrijkste
oorzaak van gehoorverlies op jonge leeftijd blijft het luisteren naar te harde muziek, via mp3spelers of in uitgaansgelegenheden. Gehoorschade als gevolg van harde muziek kan niet
worden genezen. Directeur van de Nationale Hoorstichting Laura van Deelen: “Het is
zorgwekkend dat zoveel jongeren een slecht gehoor hebben. Gehoorproblemen kunnen
leiden tot slechte prestaties op school en op het werk. Een grote groep jongeren begint hun
werkende leven met een achterstand. Dat is gewoon zonde, omdat deze gehoorschade
voorkomen kan worden.” De Nationale Hoorstichting roept de Tweede Kamer en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op om de preventie van
gehoorschade bij jongeren op te nemen in het Nationaal Programma Preventie.
naar: www.hoorstichting.nl van 27 mei 2013
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Antwoordmodel nulmeting:
Opdracht 1a:
Maximumscore 1
In willekeurige volgorde
1. Het moet gemeenschappelijk worden opgelost/de politiek bemoeit zich ermee
2. Er zijn verschillende meningen over/ het heeft te maken met tegenstellingen
3. Het gaat een grote groep mensen aan
Indien drie antwoorden juist 1 indien twee antwoorden juist 0.5 indien minder dan twee
antwoorden juist 0
Opdracht 1b:
Maximumscore 4
(1)Woorden die horen bij de politiek-juridische invalshoek:
Mediawet, Macht, Referendum, Sancties
(1)Woorden die horen bij de sociaal-economische invalshoek:
Geld, Schulden, Welvaart, Sluikreclame
(1)Woorden die horen bij de sociaal-culturele invalshoek:
Normen, Waarden, Religie, Socialisatie, Gelijkheid
(1)Woorden die horen bij de veranderings-vergelijkende invalshoek:
Verleden
Indien één begrip mist bij een invalshoek 0.5 punt aftrekken, bij twee missende begrippen geen punt
voor de desbetreffende invalshoek. Uitzondering: veranderings-vergelijkende invalshoek, daar 1
punt aftrek voor het missende begrip.

Opdracht 2:
maximumscore 2
a. politiek-juridische invalshoek
b. veranderings- en vergelijkende invalshoek
c. sociaal-culturele invalshoek
d. sociaaleconomische invalshoek
Indien vier antwoorden juist 2 indien drie of twee antwoorden juist 1 indien minder dan twee
antwoorden juist 0
Opdracht 3:
maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden:
(1) Citaat waaruit de sociaaleconomische invalshoek blijkt (een van de volgende):
“Gehoorproblemen kunnen leiden tot slechte prestaties op school en op het werk.” (R. 19-20) − “Een
grote groep jongeren begint hun werkende leven met een achterstand.” (R. 20-21)
(1) Citaat waaruit de politiek-juridische invalshoek blijkt: “De Nationale Hoorstichting roept de
Tweede Kamer en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op om de
preventie van gehoorschade bij jongeren op te nemen in het Nationaal Programma Preventie.” (R.
23-26)
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Opdracht 4:
maximumscore 2
(1) Om de politiek-juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het hebben
over (voorbeelden van juiste antwoorden):
− het beleid op het gebied van vuurwerk(overlast)
− de regelgeving op het gebied van vuurwerk(overlast)
− de politieke aspecten van vuurwerkoverlast
− waarom vuurwerkoverlast een sociaal probleem is
− waarom vuurwerkoverlast een politiek probleem is
− de machtsmiddelen van de overheid/ van maatschappelijke groeperingen om
vuurwerkoverlast aan te pakken
– de functie van politieke partijen bij de aanpak van vuurwerkoverlast
− de mogelijkheden van groeperingen om het beleid met betrekking tot vuurwerkoverlast te
beïnvloeden
(1) Om de sociaal-culturele invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het hebben
over (voorbeelden van juiste antwoorden):
− de opvattingen, waarden, normen van maatschappelijke groepen die betrokken zijn bij (de
aanpak van) vuurwerkoverlast
− de opvattingen van politieke partijen over (de aanpak van) vuurwerkoverlast
− de rol van een (sub)cultuur bij het ontstaan van vuurwerkoverlast
− de rol van de media bij het ontstaan van meningen over (de aanpak van)
vuurwerkoverlast
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Bijlage 2: Interview uitwerking beleving leerling
Leerling 1
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 6
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling benoemt de invalshoeken maar erkent dat zij de betekenis er niet van snapt.
Ze kent dus de woorden, maar legt niet de associaties die er gelegd kunnen worden.
Extra vraag: Hoe zou je dit kunnen oplossen?
Antwoord: Door de lesstof nog een keer te leren en oefenen.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 9
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling vertelt dat zij de uitleg altijd goed vindt en het fijn vond dat het in het begin
van het jaar meermaals werd herhaald. We gingen alle invalshoeken stuk voor stuk af.
Extra vraag: Hoe zou je de uitleg kunnen verbeteren om je cijfer voor begrijpen van een 6 naar een 7
of 8 te gaan?
Antwoord: De leerling heeft geen suggesties.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 7
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling vertelt dat ze de toetsvragen goed vond, maar dat het woordgebruik moeilijk
was. Zo verwijst zij naar enkele woorden zoals referendum en etniciteit. Doordat ze de woorden soms
niet begreep kon ze de toets soms moeilijk maken, makkelijkere woorden zouden helpen.
Extra vraag: Welke vragen vond je moeilijk en welke vond je makkelijk?
Antwoord: vraag 1a en 3 waren makkelijk, het herkennen bij 3 was goed te doen. Vraag 2 was een
moeilijkere vraag, maar ging nog wel. De moeilijke vragen waren 1b en 4. Bij 1b lag dit met name
aan de woorden en bij 4 lag het aan het feit dat ze het moeilijk vond iets te bedenken over die
invalshoek.
Leerling 2
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 6
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Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Volgens leerling 2 weet ze wel welke invalshoeken er zijn, maar vindt ze de vraag waar ze
voor nodig zijn nog moeilijk. De leerling geeft aan dat ze ook moeilijk vindt wat de invalshoeken
precies zijn, wat houden ze in. Daardoor vond ze het toepassen op de toets moeilijk.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 6
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling geeft aan dat ze de uitleg wel goed vond, maar dat het onderwerp wel moeilijk
bleef.
Extra vraag: Hoe komt dat?
Antwoord: Doordat ze niet weet wat de invalshoeken precies inhouden en waar ze voor dienen.
Extra vraag: Hoe zou je kunnen oplossen?
Antwoord: De leerling weet geen mogelijke aanpassing.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 7
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling geeft aan dat ze de toets wel goed vond, maar moeilijk. Dit kwam met name
door drie factoren. Ten eerste ze moesten veel uitleg geven. Ten tweede ervoer zij het toepassen als
moeilijk en ten derde was de tekst erg lang.
Extra vraag: Speelt het woordgebruik in de teksten mee in de beleving van moeilijkheid?
Antwoord: Nee er worden niet heel vaak moeilijke woorden gebruikt, de teksten zouden wel wat
korter kunnen.
Extra vraag: Zou je de teksten in zijn geheel weg willen?
Antwoord: De leerling geeft aan dat ze teksten niet heel erg vindt, alleen de lengte ervan.
Leerling 3
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 6
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Leerling 3 geeft aan dat ze wel de invalshoeken kan benoemen maar ze wel als moeilijk
ervaart. Ze herkent naar eigen zeggen de invalshoeken wel, maar bij toepassingsvragen kan ze zich
niet goed voorstellen wat zij moet doen.
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Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 7
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling geeft aan dat ze de uitleg als prima ervaart. Duidelijke uitleg en de leerling
ervaart de uitleg als volgt: “Het wordt uitgelegd zoals het is”.
Extra vraag: Zouden samenwerkingsopdrachten helpen om de invalshoeken beter te kunnen
begrijpen?
Antwoord: Zij denkt dat dit niet werkt, aangezien je dan meer gesprekjes en onrust krijgt. Ook denkt
zij dat het meer effect heeft als je dit zelf oefent, je moet het uiteindelijk ook zelf kunnen.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 4
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Er wordt gezegd dat ze de toets als moeilijk heeft ervaren. Dit kwam onder andere dor dat
ze niet wist wat zij erbij moest denken. Ze had moeite met de link/het verband leggen tussen de
invalshoek en begrippen.
Extra vraag: Hoe kwam het dat je dat had?
Antwoord: Doordat de opdrachten niet duidelijk waren.
Extra vraag: Komt dat door de uitleg?
Antwoord: Dit kwam niet door de uitleg volgens de leerling. Het was gewoon moeilijk te begrijpen
hoe je de onderdelen met elkaar moest verbinden.
Leerling 4
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 7
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling begrijpt ze wel, echter vindt ze het toepassen nog moeilijk.
Extra vraag: waardoor komt dat?
Antwoord: Ze geeft aan dat dit onderwerp niet vaak genoeg is herhaald door het jaar heen. Ze vindt
de reproductie van de invalshoeken goed te doen, maar het toepassen niet. Daarom heeft zij gekozen
voor een 7.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 6.5
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Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Ze vond het aan het begin van het jaar een goede uitleg. Alleen vindt ze dat het
onderwerp nu te min naar voren komt. Ze omschrijft het als volgt: “We behandelen nu alleen nog
maar saaie thema’s, terwijl de invalshoeken op ieder thema toepasbaar zijn, volgens mij.”
Extra vraag: Hoe kan ik de uitleg verbeteren, waardoor jullie de invalshoeken nog beter begrijpen?
Antwoord: Als eerste opdrachten op het bord uitwerken en gezamenlijk maken. Vervolgens met
groepjes oefenen en het belonen van goede antwoorden.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 6
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De vraagstelling was te moeilijk, veel moeilijke woorden. De teksten zijn qua grote wel
goed.
Extra vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat we de toetsen beter maakbaar krijgen?
Antwoord: Door het meer te oefenen zoals. Zie de vraag over de uitleg.
Extra vraag: Welke vragen vond je moeilijk en welke makkelijk?
Antwoord: Vraag 1b was heel moeilijk en 2 was juist makkelijker.
Leerling 5
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 5
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Leerling 5 geeft direct aan dat hij het moeilijk vindt om de verschillende onderwerpen met
elkaar te linken. Dit is bij hem een algemeen probleem, aldus leerling 5.
Extra vraag: Hoe kan dit worden opgelost?
Antwoord: Door te vertellen wat je moet doen, dit uitbeelden in de klas n het te beschrijven. Vraag
naar voorbeelden vanuit de klas, betrek de klas erbij.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 8
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De uitleg is wel al goed, maar om het beter te krijgen moeten we dit ontwerp meer
behandelen, volgens leerling 5. Er moet duidelijk worden gemaakt wat je met de invalshoeken moet
doen en wat de kaders zijn.
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Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 8
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Leerling 5 geeft de volgende verklaring: “Zonder dat we ervoor hebben geleerd ging het
voor mijn gevoel best prima. 1b Ging bijvoorbeeld heel goed door logisch na te denken.”
Wat de leerling fijn vond aan de toets was het gebruik van de actualiteit, dat maakt de toets
interessant. Wel kwam er veel tekst in ¾ a4tje is volgens de leerling te doen in de beleving van de
leerling. Moet alleen niet meer worden.
Leerling 6
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 6
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Je snapt het wel, maar het is moeilijk.
Extra vraag: Is dat niet tegenstrijdig?
Antwoord: Nee, want het woordjes verzinnen/herkennen bij de invalshoeken is moeilijk. Ze lijken
allemaal zo op elkaar. De toepassing van de invalshoeken is makkelijker, omdat je wat meer vrijheid
hebt. In ieder geval makkelijker dan beschrijven.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 7.5
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De leerling vertelt dat het naar zijn idee niet ligt aan de uitleg, maar dat hij het zelf
gewoon niet snapt.
Extra vraag: Hoe kan dat worden opgelost?
Antwoord: Veel voorbeelden geven zou helpen en ervoor zorgen dat de klas veel vragen stellen. Het
taalgebruik aanpassen op ons niveau en genoeg opdrachten geven.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 5
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Er zijn zowel makkelijke als moeilijke opdrachten. Zo is opdracht 3 moeilijk, omdat je in de
tekst zoveel mogelijke zinnen kunt herkennen. Opdracht 4 is makkelijker omdat je wat vrijer bent.
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Extra vraag: Hoe kunne de vragen makkelijker worden?
Antwoord: Minder grote toetsen, bijvoorbeeld door kleinere teksten. Waardoor het herkennen
makkelijker wordt. Het taalgebruik moet ook makkelijker.
Leerling 7
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor het begrijpen van de invalshoeken. Welk cijfer zou
je dan geven?
Antwoord: 8,5
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: De PowerPoint en aantekeningen waren meer dan voldoende, als je de uitleg volgt en
mee schrijft. Wat wel miste wat dat het slechts een keer werd behandeld en daarna sporadisch.
Iedere week 10 minuten even bezig zijn met de invalshoeken zal helpen.
Als je een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de uitleg van de invalshoeken. Welk cijfer geef je
dan?
Antwoord: 8
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Het gebruik maken van voorbeelden helpt en de leerling weet zich te herinneren dat er
toen ongeveer 3 lessen aan werd besteed. Wel heeft hij de herhaling door het jaar heen gemist.
Als e een cijfer mag geven tussen 0 t/m 10 voor de toetsvragen over de invalshoeken. Welk cijfer
geef je dan?
Antwoord: 7
Waarom heb je dit cijfer gegeven?
Antwoord: Het was een goed proefwerk, alleen soms moeilijk taalgebruik. Sommige vragen moest de
leerling wel 3x lezen. Interessante onderwerpen worden behandeld en de bronnen waren wel goed te
begrijpen.
Extra vraag: wat kan er verbeterd worden?
Antwoord: Sommige leerlingen wisten niet wat citeren is!
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Bijlage 3: Interview sectieleider
Waarom is ervoor gekozen om het onderdeel invalshoeken al te behandelen binnen
maatschappijleer 1?
Antwoord: Binnen maatschappijleer 1 wordt al gevraagd dat de leerling een maatschappelijk
probleem kan analyseren. Omdat hier geen aan manier voor wordt gegeven en het daardoor
eigenlijk iets te kort schiet hebben we de invalshoeken al uitgebreider geplaatst in maatschappijleer
1. Daar hebben ze dan vervolgens bij maatschappijleer 2 ook profijt van.
Op welke manier behandelt u de invalshoeken binnen maatschappijleer 1?
Antwoord: Je selecteert allereerst makkelijke artikelen van bijvoorbeeld nu.nl en/of de telegraaf.
Vervolgens leg je uit aan de klas dat ieder artikel vanuit een bepaalde invalshoek wordt geschreven.
Het is dan de bedoeling dat je daarna met de leerlingen samen gaat kijken naar welke invalshoek
wordt gebruikt in het artikel. Dit moeten ze da doen in eigen woorden.
Wanneer dit goed gaat kun je beginnen met het oefenen van vragen stellen vanuit een bepaalde
invalshoek of een onderzoekje opzetten.
Je kunt dit bijvoorbeeld aanleren door in het lokaal van iedere hoek een invalshoek te maken voor
een ren je rot spel. Vervolgens krijgen de leerlingen stellingen en dan moeten zij naar de juiste hoek
rennen.
Ook helpt het om bij iedere nieuwe paragraaf te duiden vanuit welke invalshoek iets is geschreven. Is
het een vergelijking of gaat het over wetgeving of gedrag.
Wat zijn mogelijke struikelblokken?
Antwoord: Veel leerlingen denken te moeilijk. Ze weten wel wat te vertellen over politiek of
economie, maar wanneer de invalshoeken moeten worden toegepast ontstaat er een soort
kortsluiting. De begrippen leiden te erg af.
Hoe kun je deze struikelblokken oplossen?
Antwoord: Door de leerling het gewoon een stuk of tien keer te laten opschrijven. Herhaling.

62

Bijlage 4: Resultaten nulmeting
Opdracht
Opdracht
Leerling/Opdracht Opdracht 1a: 1b:
Opdracht 2: Opdracht 3: 4:
Totaal:
Leerling 1:
1
0
1
0
0
2
Leerling 2:
1
2
0,5
1
2
6,5
Leerling 3:
1
1
0
1
2
5
Leerling 4:
1
1,5
0
0
0
2,5
Leerling 5:
0,5
3
0,5
0
1
5
Leerling 6:
0
0,5
0
0
0
0,5
Leerling 7:
1
2
2
0
0
5
Leerling 8:
0,5
0,5
0
1
1,5
3,5
Leerling 9:
1
1,5
0
1
0
3,5
Leerling 10:
0,5
1,5
0
0
0
2
Leerling 11:
1
0,5
0
0
0
1,5
Leerling 12:
1
3
2
1
2
9
Leerling 13:
1
2
1
1
1
6
Leerling 14:
1
3,5
2
1
0
7,5
Leerling 15:
1
1,5
1
0
0
3,5
Leerling 16:
1
1,5
0
1
1
4,5
Leerling 17:
1
2
2
1
1
7
Leerling 18:
1
3
1
2
1
8
Leerling 19:
0,5
3
0,5
1
0
5
Leerling 20:
0,5
0
0
1
0
1,5
Leerling 21:
1
0,5
0
2
1
4,5
Leerling 22:
1
1
1
1
2
6
Leerling 23:
1
0,5
1
1
0
3,5
Leerling 24:
1
2,5
2
1
2
8,5
Gemiddeld:
4,7
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20152016
Bijlage 5: Leerlingen opdrachtenboek
FLOT Maatschappijleer
Koen Vossen, 2201390

[BRILLENONDERWIJS:
INVALSHOEKEN BINNEN
MAATSCHAPPIJLEER 1]
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Brillen onderwijs
Introductie
In het begin van het jaar heb je al eens les gehad over de invalshoeken van maatschappijleer. Door
dit opdrachtenboek en de bijbehorende lessen zullen de invalshoeken opnieuw worden geoefend.
Welke vier invalshoeken zijn er?


……………………………………………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………………………………………....



……………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les 1
1. Je gaat leren welke begrippen horen bij iedere invalshoeken
2. Je gaat leren hoe je de invalshoeken in bronnen/plaatjes kunt herkennen

Begrippenkader
De docent heeft je vier verschillende kleuren papier gegeven. Zet op ieder vel een andere
invalshoek. Vervolgens wordt er klassikaal gekeken naar hoe de onderstaande
woorden/begrippen/kenmerken zijn in te delen per invalshoek. Maak eerst een kladpapiertje en
schrijf ze vervolgens bij de juiste invalshoeken op je eigen gekleurde blaadje.
Geld
Macht
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wetgeving
Normen en Waarden
Tradities
Vroeger
Belangen
Feesten
Opvattingen
Gezag
Monopolie
Etniciteit
Rechtspraak
Banken
Opvoeding
Demonstraties
Verschillen
(Economische)
afhankelijkheid

Klassikale oefening
We gaan nu klassikaal oefenen om de invalshoeken te herkennen in één bron. Onderstreep bij de
stellingen welk(e) woord(en) je herkent van de herkende invalshoek.
1. De koning moet worden afgezet!
Deze stelling valt onder:
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2. In Nederland moet je de Nederlandse taal spreken.
Deze stelling valt onder:
3. Vroeger waren mensen meer gelovig.
Deze stelling valt onder:
4. De economische crisis is alleen ontstaan door de belangen van de superrijken.
Deze stelling valt onder:
5. Alle Fransen kinderen leren van kinds af aan om wijn te drinken.
Deze stelling valt onder:
Nu doen we hetzelfde klassikaal, maar dan met plaatjes.

Afbeelding 1 is gemaakt vanuit de:
…………………………………………………………………

(Afbeelding 1)

Afbeelding 2 is gemaakt vanuit de:
………………………………………………………..

(Afbeelding 2)

Afbeelding 3 is gemaakt vanuit de:
…………………………………………………………………

(Afbeelding 3)
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Individuele oefening
Je gaat het nu zelfstandig oefenen. Onderstreep de woorden die je herkent die horen bij de
herkende invalshoek. Je mag je begrippenkader erbij gebruiken.
1. De tweede kamer is een nepparlement.
Deze stelling valt onder:
2. De Amerikaanse democratie lijkt niet op de Nederlandse democratie.
Deze stelling valt onder:
3. De normen en waarden van de jeugd zijn prima.
Deze stelling valt onder:
4. Het economische verschil tussen arm en rijk groeit met de jaren.
Deze stelling valt onder:
5. Er moet een nieuwe wet komen om wiet te criminaliseren.
Deze stelling valt onder:
6. De straffen in Nederland zijn te mild.
Deze stelling valt onder:
7. Vroeger was Nederland verdeeld in onder andere Katholieken en Protestanten.
Deze stelling valt onder:
8. De Europese Unie heeft te veel macht/zeggenschap over Nederland.
Deze stelling valt onder:
9. Er zouden verkiezingen moeten zijn voor de burgermeester.
Deze stelling valt onder:
10. De euro moet meer waard worden.
Deze stelling valt onder:

Huiswerk
Door de huiswerkopdrachten ga je oefenen met wat je geleerd hebt tijdens les 1. Gebruik hiervoor je
begrippenkader.

De invalshoeken
1. Hoe hoger je opleiding, des te meer je gaat verdienen later.
Deze stelling valt onder:
2. Hoge kijkcijfers zorgen voor meer inkomsten.
Deze stelling valt onder:
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3. Werken loont.
Deze stelling valt onder:
4. Mijn oma heeft vroeger nooit in loondienst gewerkt.
Deze stelling valt onder:
5. In China is het heel normaal om te boeren na het eten.
Deze stelling valt onder:

Les 2
Tijdens les 2 ga je leren hoe je moet omgaan met grotere bronnen en hoe je de invalshoeken kunt
gebruiken om vragen te stellen en/of om daar vanuit een artikeltje te schrijven.
Je mag je begrippenkader van de vorige les hierbij gebruiken.

Klassikaal oefenen
In de volgende opgaven moet je laten zien vanuit welke invalshoek de bron is geschreven. Dit doe je
door middel van citeren. Voordat je de opdracht gaat maken lees je in het onderstaande kader hoe
je moet citeren.
Hoe citeer je?
Als je citeert haal je een stukje uit de tekst letterlijk aan. Je geeft dan de eerste en de
laatste twee woorden van een zin of zinsgedeelte en zet daar de regelnummers
achter.
Bijv: “De democratie… een tekort.” (Regels 137-138)
Bij citeren
moet
je ook alle leestekens
en hoofdletters
1. Vanuit
welke
invalshoek(en)
is bron: website
politiekeovernemen.
partij geschreven?
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
 Uit [geef het citaat] blijkt dat de [geef de juiste invalshoek] naar voren komt in deze tekst.

2. Welke vraag zou je stellen vanuit de sociaaleconomische invalshoek over de bovenstaande
tekst?
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3. Stel, je bent journalist en je gaat een artikel schrijven over abortus. In het artikel wil je
ingaan op de politiek-juridische invalshoek.
 Leg uit op welke manier de politiek-juridische invalshoek in jouw artikel over abortus
naar voren zal komen.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de politiek-juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het hebben
over: …

Individuele oefening
Je gaat het nu zelfstandig oefenen. Het is toegestaan om je begrippenkader te gebruiken.
De volgende vragen gaan over tekst 1. Lees deze eerst voordat je begint met de vragen.

Tekst 1:
Nederland heeft problemen met het aanpakken van
jihadaanhangers/liefhebbers. Wie zegt IS te begrijpen moet dat zonder
straf kunnen doen. Toen het CDA anderhalf jaar geleden dan ook het
verheerlijken (=roemen/prijzen) van terrorisme tijdens demonstraties
wilde verbieden, kreeg het zelf veel kritiek over zich heen.
Opmerking: Je mag dus zeggen dat je de jihad snapt, maar je mag er
niet aan meedoen!
Naar: http://www.groene.nl/artikel/rechtbank-slaat-piketpalen-injihadprocessen

1. Vanuit welke invalshoek(en) is tekst 1geschreven?
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
 Uit [geef het citaat] blijkt dat de [geef de juiste invalshoek] naar voren komt in deze tekst.
2. Welke vraag zou je stellen vanuit de sociaal-culturele invalshoek over het onderwerp van
tekst 1?
3. Stel, je bent journalist en je gaat een artikel schrijven over jihadaanhangers en terrorisme in
Nederland. In het artikel wil je ingaan op de veranderings- en vergelijkende invalshoek.
 Leg uit op welke manier de veranderings- en vergelijkende invalshoek in jouw artikel
over jihadaanhangers en terrorisme in Nederland naar voren zal komen.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de veranderings- en vergelijkende invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: …
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De volgende vragen gaan over tekst 2. Lees deze eerst voordat je begint aan de vragen.
Tekst 2:
Volendamse school mag hoofddoek verbieden
Het Don Bosco college in Volendam mag hoofddoekjes verbieden. Het verbod past in de
katholieke grondslag die andere geloofsuitingen binnen de school niet aanvaardt, bepaalde de
rechtbank in Haarlem. Van een inperking van de vrijheid van meningsuiting of discriminatie op
basis van geloof is volgens de rechtbank geen sprake. Een leerlinge van de school was naar de
rechter gestapt om voor elkaar te krijgen dat zij op de school een hoofddoek tijdens de les mag
dragen.
Nrc.nl 4 april 2011
1. Vanuit welke invalshoek(en) is tekst 2 geschreven?
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
 Uit [geef het citaat] blijkt dat de [geef de juiste invalshoek] naar voren komt in deze tekst.
2. Welke vraag zou je stellen vanuit de veranderings- en vergelijkende invalshoek over het
onderwerp van tekst 2?
3.

Stel, je bent journalist en je gaat een artikel schrijven over jihadaanhangers en terrorisme in
Nederland. In het artikel wil je ingaan op de sociaaleconomische invalshoek.
 Leg uit op welke manier de sociaaleconomische invalshoek in jouw artikel over het
verbod op hoofddoekjes naar voren zal komen.

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de sociaaleconomische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het hebben
over: …
De volgende vragen gaan over afbeelding 4. Bekijk afbeelding 4 voordat je verder gaat met de
vragen.
1. Welk maatschappelijk probleem herken je
in afbeelding 4?
2. Vanuit welke invalshoek is afbeelding 4
getekend. Leg uit waarom je dat denkt,
gebruik hiervoor je begrippenkader.
3. Welke vraag zou je stellen vanuit de
sociaaleconomische invalshoek over
afbeelding 4?

(Afbeelding 4)
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Huiswerk
Om te oefenen voor de toets kun je de onderstaande opdrachten maken.

De invalshoeken
De volgende vraag gaat over tekst 3. Lees eerst tekst 3 voordat je verder gaat met de vragen.
Tekst 3:

Meer scheidingen door einde crisis relatief nieuw gegeven
De scheiding uitstellen om economische redenen, is een gegeven dat zich
pas sinds het begin van deze eeuw voordoet. Voorheen zorgde economische
tegenslag juist tot meer echtscheidingen.
,,De man was kostwinner, de vrouw deed het huishouden. Als de man zijn
baan verloor, gaf dat extra spanning in het huwelijk. Nu is het baanverlies van
de man niet meer dé reden voor de scheiding, omdat beide partners vaak een
eigen inkomen hebben.''
Bron: AD

1. Vanuit welke invalshoek(en) is tekst 3 geschreven?
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
 Uit [geef het citaat] blijkt dat de [geef de juiste invalshoek] naar voren komt in deze tekst.
2. Welke vraag zou je stellen vanuit de sociaal-culturele invalshoek over het onderwerp van
tekst 3?
3. Stel, je bent journalist en je gaat een artikel schrijven over echtscheidingen in Nederland. In
het artikel wil je ingaan op de politiek-juridische invalshoek.
 Leg uit op welke manier de politiek-juridische invalshoek in jouw artikel over het verbod
op hoofddoekjes naar voren zal komen.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de politiek juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het hebben over:
…
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De volgende vragen gaan over afbeelding 5. Bekijk eerst afbeelding 5 voordat je de vragen gaat
maken.
(Afbeelding 5)
1. Welk maatschappelijk probleem herken je in
afbeelding 5?
2. Vanuit welke invalshoek is afbeelding 5
getekend. Leg uit waarom je dat denkt,
gebruik hiervoor je begrippenkader.
3. Welke vraag zou je stellen vanuit de sociaalculturele invalshoek over afbeelding 5?

Antwoorden huiswerk
Meer scheidingen door einde crisis relatief nieuw gegeven.
1. Bijvoorbeeld: Uit “De scheiding…meer echtscheidingen.” (R. 1 t/m 3) blijkt dat de
Sociaaleconomische invalshoek naar voren komt in deze tekst.
2. Bijvoorbeeld: Zou de individualisering ervoor zorgen dat er meer echtscheidingen zijn?
a. Alle vragen waarin culturele onderwerpen naar voren komen zijn juist. Zie
begrippenkader om dit na te kijken.
3. Om de politiek juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: Bijvoorbeeld: de veranderende machtsverhouding tussen man en vrouw, sinds
de man niet meer de kostwinner is.
a. Alle artikelen over zowel politiek en juridische onderwerpen worden goed gekeurd.
Zie begrippenkader om dit na te kijken.
Vragen die horen bij afbeelding 5.
1. Bijvoorbeeld: In afbeelding 5 is te zien dat de wereldmedia vooral de aanvallen op Parijs
(dus: Europa) weergeven en de problemen in de rest van de wereld daardoor vergeten.
Terwijl daar veel meer geweld en strijd plaats vindt.
2. Bijvoorbeeld: Afbeelding 5 is gemaakt vanuit de politiek-juridische invalsoek. Doordat de
westerse mediabedrijven veel macht en invloed hebben op de wereldmedia, wordt zo’n
onderwerp dat in de westerse wereld speelt als ‘belangrijker’ ervaren.
3. Bijvoorbeeld: Heeft de aandacht van de media op vooral de westerse landen te maken met
cultuurverschillen ten opzichte van de Arabische wereld?
a. Alle vragen waarin culturele onderwerpen naar voren komen zijn juist. Zie
begrippenkader om dit na te kijken.
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Dia 1

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
HOOFDSTUK 1
WAT IS MAATSCHAPPIJLEER
Mavo 3 20152016

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 2

Wat is het nut van ML?






Je wordt je ervan bewust dat je deel uit maakt van
een samenleving.
Je ontwikkelt jezelf maatschappelijk.
Je leert hoe je je mening onderbouwt kunt uiten.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 3

Wanneer wordt een persoonlijk probleem, een
maatschappelijk probleem?

___________________________________
___________________________________





Het gaat een grote groep mensen aan.
Er bestaan verschillende meningen over.
De overheid bemoeit zich er mee.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Dia 4

Hoe kun je goed een mening vormen over een
maatschappelijk probleem?:


Door het probleem van alle kanten te bekijken
d.m.v. invalshoeken (benaderingswijzen)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 5

___________________________________
Invalshoeken maatschappijleer
Veranderingsvergelijkende
invalshoek

Sociaal-economische
invalshoek

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Politiek juridische
invalshoek

Sociaal culturele
invalshoek

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 6

Politiek-juridische invalshoek:


Politiek;


Er worden beslissingen genomen, met als doel een oplossing
te vinden voor een probleem. Waar zoveel mogelijk mensen
baat bij hebben.




Om de orde in een samenleving te behouden zijn er regels
opgesteld. Wanneer je de regels overtreed, dan wordt je
bestraft.


___________________________________
___________________________________

Minister, burgemeester, TK-leden, enz.

Juridisch;


___________________________________

Rechter, rechtbank, wetten, politie, enz.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Dia 7

Sociaal-economische invalshoek:




De posities die mensen (financieel) hebben in de
samenleving.
Alles wat verder met geld te maken heeft.
inkomensgroepen, werkgevers, werknemers,
geldboetes, enz.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

 Geld,

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 8

Sociaal-culturele invalshoek:






Mensen bedenken wat ze goed/slecht,
belangrijk/onbelangrijk vinden. Deze worden vorm
gegeven in normen en waarden.
De waarden en normen verschillen per groep, tijd en
plaats.
We bekijken hoe bepaalde groepen samenleven (of
beter kunnen samenleven.


Culturen, waarden en normen, tradities, enz

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Dia 9

Veranderings-vergelijkende
invalshoek:

___________________________________



Zaken die zijn veranderd tussen vroeger<>nu.

___________________________________



Vergelijking van NL met andere landen.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Dia 10

___________________________________
Invalshoeken maatschappijleer
Veranderingsvergelijkende
invalshoek

Sociaal-economische
invalshoek

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Politiek juridische
invalshoek

Sociaal culturele
invalshoek

___________________________________
___________________________________
___________________________________

76

Bijlage 6: Evaluatietoets

Invalshoeken maatschappijleer
Opdracht 1a:
Noem drie kenmerken van een maatschappelijk probleem.

Opdracht 1b:
Om een maatschappelijk probleem beter te begrijpen maken we gebruik van vier
invalshoeken. Hieronder in de tabellen staan allemaal woorden die horen bij een van de vier
invalshoeken. Plaats deze woorden bij de juiste invalshoek.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Woorden die horen bij de politiek-juridische invalshoek: …
Woorden die horen bij de sociaaleconomische invalshoek: …
Woorden die horen bij de sociaal-culturele invalshoek: …
Woorden die horen bij de veranderings-vergelijkende invalshoek: …
Geld
Mediawet
Normen
Macht
Waarden
Verleden
Religie
Schulden
Socialisatie
Referendum
Sluikreclame
Etniciteit
Gelijkheid
Welvaart
Sancties

Opdracht 2: Gehoorschade
Een van de maatschappelijke problemen in Nederland is het groeiende aantal gevallen
gehoorschade bij jongeren. Hieronder staan een aantal vragen die gesteld kunnen worden
over dit maatschappelijke probleem. Deze hoef je niet te beantwoorden, eronder staat de
vraag die je wel moet maken.
A. Wat is het huidige beleid ten aanzien van de verzekering van gehoorschade?
B. Vanaf wanneer begon gehoorschade bij jongeren een probleem te worden?
C. In hoeverre is het ontstaan van een jongerencultuur de oorzaak van gehoorschade
bij jongeren?
D. Wat zijn de mogelijke gevolgen van gehoorschade bij jongeren voor de
arbeidsmarkt?
Geef van elke vraag aan welke invalshoek hierin te herkennen is. Doe het zo: neem het
onderstaande over en vul het antwoord aan.
a=…
b=…
c=…
d=…

77

Opdracht 3: Vuurwerk
Het gebruik/misbruik van uurwerk wordt steeds vaker gezien als een maatschappelijk
probleem. Een maatschappelijk probleem kun je bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
In tekst 1 kun je onder andere de sociaaleconomische en de politiek-juridische invalshoek
herkennen.
 Geef bij beide invalshoeken een citaat uit tekst 1 waaruit de invalshoek blijkt.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Citaat waaruit de sociaaleconomische invalshoek blijkt: ...
Citaat waaruit de politiek-juridische invalshoek blijkt: …

Opdracht 4: Tekort aan donoren
Een maatschappelijk vraagstuk als het tekort aan donororganen kun je bekijken vanuit
verschillende invalshoeken. Stel, je bent journalist en je wilt een artikel gaan schrijven over
het tekort aan donororganen. In het artikel moeten de politiek-juridische invalshoek en de
sociaal-culturele invalshoek naar voren komen.
 Leg uit op welke manier de politiek-juridische en de sociaal-culturele invalshoek in
jouw artikel over te kort aan donoren naar voren zullen komen.
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Om de politiek-juridische invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: …
Om de sociaal-culturele invalshoek in mijn artikel naar voren te laten komen, ga ik het
hebben over: …
Let op! Het is niet de bedoeling dat je een artikel gaat schrijven. Geef kort aan waarover je
het gaat hebben als je de betreffende invalshoek naar voren laat kom
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Tekst 1
Schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling
De schade door vuurwerk en vandalisme rond de jaarwisseling aan particuliere woningen en auto’s
bedraagt ongeveer elf miljoen euro. Dat is minder dan vorig jaar: toen bedroeg de schade dertien
miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het
Verbond van Verzekeraars.
De schatting van het Verbond is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars sinds oudejaarsdag
hebben ontvangen. Deze schatting betreft alleen particuliere schade aan huizen, inboedel en auto’s.
Schade van bedrijven, scholen en de overheid moeten hier nog bij worden opgeteld. Het
daadwerkelijke bedrag zal dus nog oplopen, omdat ook de medische kosten nog niet bekend zijn.
Volgens het Verbond zien steeds meer verzekeraars dat de schade door vandalisme afneemt. Wel
neemt het aantal vuurwerk gerelateerde branden al enkele jaren toe. Daarom pleit het Verbond
voor meer vuurwerkvrije zones. Afgelopen jaarwisseling stelden bijna honderd gemeenten al
vuurwerkvrije zones met soms centraal georganiseerde vuurwerkshows in.
Bij de jaarwisseling 2014/2015 hadden 35 gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld en was het voor
het eerst dat er pas vanaf 18.00 uur vuurwerk afgestoken mocht worden. Het schadebedrag viel
volgens verzekeraars toen hoog uit, doordat het een droge jaarwisseling was.
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Bijlage 7: Behaalde punten evaluatietoets en
vergelijking met nulmeting
Leerling/Opdracht Opdracht 1a: Opdracht 1b: Opdracht 2: Opdracht 3:
Opdracht 4: Totaal:
Leerling 1:
1
3
2
1
2
9
Leerling 2:
1
3,5
2
1
2
9,5
Leerling 3:
1
3
1
1,5
2
8,5
Leerling 4:
1
3
0,5
0
0,5
5
Leerling 5:
0
2,5
0,5
1,5
1
5,5
Leerling 6:
0,5
2,5
0,5
1
1
5,5
Leerling 7:
1
0,5
2
1
0,5
5
Leerling 8:
1
2
1
2
2
8
Leerling 9:
1
3,5
1
1,5
1
8
Leerling 10:
0
3
1
1,5
0
5,5
Leerling 11:
Leerling 12:
1
3
1
2
2
9
Leerling 13:
1
3
1
2
2
9
Leerling 14:
1
3
2
1
1
8
Leerling 15:
Leerling 16:
1
2
2
1,5
0
6,5
Leerling 17:
1
2
0
1,5
0,5
5
Leerling 18:
Leerling 19:
1
3,5
2
1,5
0
8
Leerling 20:
1
2
0.5
2
0.5
6
Leerling 21:
0.5
2,5
2
1,5
1,5
9
Leerling 22:
0.5
3
2
1,5
1,5
8,5
Leerling 23:
1
2,5
0.5
1,5
1
6,5
Leerling 24:
1
1,5
0
2
1
5,5
Gemiddeld:
2,6
1,4
1,4
1,1
7,2
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Opdracht
Opdracht Opdracht Opdracht
Leerling/Opdracht Opdracht 1a: 1b:
2:
3:
4:
Totaal:
Leerling 1(1):
1
0
1
0
0
2
Leerling 1(2):
1
3
2
1
2
9
Groei:
0
+3
+1 +1
+2
+7
Leerling 2(1):
1
2
0,5
1
2
6,5
Leerling 2(2):
1
3,5
2
1
2
9,5
Groei:
0
+1,5
+1,5
0
0
+3
Leerling 3(1):
1
1
0
1
2
5
Leerling 3(2):
1
3
1
1,5
2
8,5
Groei:
0
+2
+1
+0,5
0
+3,5
Leerling 4(1):
1
1,5
0
0
0
2,5
Leerling 4(2):
1
3
0,5
0
0,5
5
Groei:
0
+1,5
+0,5
0
+0,5
+2,5
Leerling 5(1):
0,5
3
0,5
0
1
5
Leerling 5(2):
0
2,5
0,5
1,5
1
5,5
Groei:
-0,5
-0,5
0
+1,5
0
+0,5
Leerling 6(1):
0
0,5
0
0
0
0,5
Leerling 6(2):
0,5
2,5
0,5
1
1
5,5
Groei:
+0,5
+2
+0,5
+1
+1
+5
Leerling 7(1):
1
2
2
0
0
5
Leerling 7(2):
1
0,5
2
1
0,5
5
Groei:
0
-1,5
0
+1
+1,5
0
Leerling 8(1):
0,5
0,5
0
1
1,5
3,5
Leerling 8(2):
1
2
1
2
2
8
Groei:
+0,5
+1,5
+1
+1
+0,5
+4,5
Leerling 9(1):
1
1,5
0
1
0
3,5
Leerling 9(2):
1
3,5
1
1,5
1
8
Groei:
0
+2
+1
+0,5
+1
+4,5
Leerling 10(1):
0,5
1,5
0
0
0
2
Leerling 10(2):
0
3
1
1,5
0
5,5
Groei:
-0,5
+1,5
+1
+1,5
0
+3,5
Leerling 11(1):
1
0,5
0
0
0
1,5
Leerling 11(2):
Groei:
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T. N.V.T.
Leerling 12(1):
1
3
2
1
2
9
Leerling 12(2):
1
3
1
2
2
9
Groei:
0
0
-1
+1
0
0
Leerling 13(1):
1
2
1
1
1
6
Leerling 13(2):
1
3
1
2
2
9
Groei:
0
+1
0
+1
+1
+3
Leerling 14(1):
1
3,5
2
1
0
7,5
Leerling 14(2):
1
3
2
1
1
8
Groei:
0
-0,5
+1
+0,5
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Leerling 15(1):
Leerling 15(2):
Groei:
Leerling 16(1):
Leerling 16(2):
Groei:
Leerling 17(1):
Leerling 17(2):
Groei:
Leerling 18(1):
Leerling 18(2):
Groei:
Leerling 19(1):
Leerling 19(2):
Groei:
Leerling 20(1):
Leerling 20(2):
Groei:
Leerling 21(1):
Leerling 21(2):
Groei:
Leerling 22(1):
Leerling 22(2):
Groei:
Leerling 23(1):
Leerling 23(2):
Groei:
Leerling 24(1):
Leerling 24(2):
Groei:
Gemiddelde groei:
Percentage groei:

1
N.V.T.
1
1
0
1
1
0
1
N.V.T.
0,5
1
+0,5
0,5
1
+0,5
1
0.5
-0,5
1
0.5
-0,5
1
1
0
1
1
0

1,5
N.V.T.
1,5
2
+0,5
2
2
0
3
N.V.T.
3
3,5
+0,5
0
2
+2
0,5
2,5
+2
1
3
+2
0,5
2,5
+2
2,5
1,5
-1
+1
25%

1
N.V.T.
0
2
+2
2
0
-2
1
N.V.T.
0,5
2
+1,5
0
0.5
+0,5
0
2
+2
1
2
+1
1
0.5
-0,5
2
0
-2
+0,6
30%

0
N.V.T.
1
1,5
+0,5
1
1,5
+0,5
2
N.V.T.
1
1,5
+0,5
1
2
+1
2
1,5
-0,5
1
1,5
+0,5
1
1,5
+0,5
1
2
+1
+0,6
30%

0
N.V.T.
1
0
-1
1
0,5
-0,5
1
N.V.T.
0
0
0
0
0.5
+0,5
1
1,5
+0,5
2
1,5
-0,5
0
1
+1
2
1
-1
+0.4
20%

3,5
N.V.T.
4,5
6,5
+2
7
5
-2
8
N.V.T.
5
8
+3
1,5
6
+4,5
4,5
9
+4,5
6
8,5
+2,5
3,5
6,5
+3
8,5
5,5
-3
+2,5
+25%
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