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“Het laat je toch een beetje anders denken”
Een kwalitatief onderzoek naar de koppeling tussen les en praktijk binnen de
vaardigheid democratisch handelen

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Sinds 2006 is door het kabinet bepaald dat burgerschapsvorming een rol moet spelen binnen het
voortgezet onderwijs (Bron, Veugelers & Van Vliet, 2009). Scholen hebben de taak om bij te dragen
aan de vorming van leerlingen tot actieve burgers, maar volgens minister van Basis- en Voortgezet
Onderwijs Arie Slob staat in de wet niet duidelijk genoeg beschreven hoe scholen deze taak concreet
in moeten vullen (“Minister Slob wil strenger toezicht op onderwijs in goed burgerschap”, 2018). Slob
wil daarom een wetswijziging waardoor het voor scholen verplicht wordt om leerlingen kennis bij te
brengen over de Nederlandse democratie. De school zou hierbij een oefenplaats moeten zijn waar
kinderen leren hoe je je als burger gedraagt. Deze wetswijziging komt niet uit de lucht vallen. De
Onderwijsinspectie laat namelijk zien dat scholen er in de loop der jaren maar matig in geslaagd zijn
om burgerschapsvorming daadwerkelijk een plaats te geven binnen het schoolcurriculum
(Onderwijsraad, 2012). Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen hun eigen
burgerschapsvaardigheden, onder andere het vormen van een mening en deze beargumenteren,
lager inschatten dan scholieren uit andere landen (Munniksma et al., 2017).
1.2 Theoretisch kader en onderzoeksvraag
Burgerschapsvorming bestaat uit het aanleren van zowel kennis als vaardigheden (Bron, 2006).
Kennis betreft onder andere het leren over de werking van onze parlementaire democratie, terwijl
vaardigheden bijvoorbeeld gaan over het naar voren brengen van een eigen standpunt. Vanuit het
maatschappelijk debat over burgerschapsvorming zijn het vooral de vaardigheden die belangrijk
worden gevonden (Slagter, 2018). Het zijn immers de vaardigheden die iemand tot een democratisch
burger maken en in mindere mate de aanwezige kennis over goed burgerschap. Hier wordt vanuit
bestaande lesmethoden maatschappijleer echter weinig aandacht aan gegeven (o.a. Schuijt et al.,
2012). Veelal wordt het zwaartepunt gelegd op de theorie en niet op vaardigheden. Om meer inzicht
te krijgen in de burgerschapscompetenties van leerlingen is het meetinstrument Burgerschap Meten
ontwikkeld (Ten Dam et al., 2014). Dit instrument biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe
het gesteld is met de burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Het concept burgerschap is
onderverdeeld in vier sociale taken, namelijk democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord
handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Per sociale taak is onderscheid
gemaakt tussen kennis, vaardigheden, attitude en reflectie. Daarmee hebben de onderzoekers een
matrix van burgerschapscompetenties geoperationaliseerd en meetbaar gemaakt. Het aldus
wetenschappelijk ontwikkelde instrument is tevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in scholen.
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Omdat binnen burgerschapscompetenties vaardigheden sterk van belang worden geacht (Bron,
2006), ligt in dit onderzoek de focus op de vaardigheid democratisch handelen. Door te focussen op
een specifiek onderdeel van burgerschap kan meer diepgaande informatie verkregen worden. Deze
vaardigheid houdt het volgende in: 1) een leerling kan het eigen standpunt naar voren brengen en 2)
luisteren naar de standpunten van anderen (Ten Dam et al., 2014). In het huidige onderzoek staat de
sociale taak ‘democratisch handelen’ centraal. Er is voor democratisch handelen gekozen, omdat Ten
Dam et al. stellen dat het bij democratisch handelen “gaat om het aanvaarden van en bijdragen aan
een ‘democratische samenleving’, in het bijzonder waar het de eigen leefwereld betreft” (p. 10). Dit
sluit aan bij de doelstelling van het huidige onderzoek, die luidt: meer inzicht te verkrijgen in de
koppeling die leerlingen bij burgerschapsonderwijs maken tussen het geleerde op school en hun
dagelijkse praktijk. Middels het meetinstrument Burgerschap Meten kan gekeken worden hoe het is
gesteld met de burgerschapsvaardigheden van leerlingen (Ten Dam et al., 2014). Dit is waardevol,
maar het geeft nog geen informatie over de koppeling die leerlingen maken tussen het geleerde op
school en de praktijk. De wetenschappelijke literatuur geeft hierover weinig duidelijkheid;
onderzoeken over de koppeling die leerlingen maken tussen het geleerde op school en hoe zij dit
toepassen in hun dagelijkse praktijk zijn voor zover bekend zeer beperkt beschikbaar. Het doel van
het huidige onderzoek is om hier meer inzicht in te krijgen.
Vooral voor burgerschapsvaardigheden is het van belang om te weten in hoeverre leerlingen het
geleerde toepassen in hun dagelijks leven. Het uiteindelijke doel van het inzetten van
burgerschapsvorming op scholen is namelijk dat leerlingen deze kennis en vaardigheden
daadwerkelijk in de praktijk brengen en meer actieve en bewuste burgers worden (Bron, Veugelers &
Van Vliet, 2009). Het onderwijzen van burgerschapsonderwijs is immers pas zinvol wanneer
leerlingen in hun dagelijks leven bijvoorbeeld ook beter luisteren naar mensen met andere
standpunten. In het scriptieonderzoek van Chaigneau, Noten en Steenks (2010) is aan leerlingen
gevraagd waar zij het meest leren over burgerschapsvaardigheden. Twintig procent van de leerlingen
geeft aan dat zij hier binnen de school het meest over leren, terwijl tachtig procent van hen aangeeft
dat dit buiten de school gebeurt (Chaigneau, Noten & Steenks, 2010). Blijkbaar vindt er buiten de
school dus een belangrijk leerproces plaats. Ook vanuit de huidige trend van onderwijsvernieuwing
wordt steeds meer ingezet op de doorvertaling van opgedane vaardigheden op school naar de
toepassing ervan in de praktijk (Platform Onderwijs 2032, 2016). Deze toepassing is niet alleen
gericht op het toepassen in de toekomst, ofwel het later een goede burger zijn, maar dient er juist
toe dat leerlingen ook tijdens hun schooltijd participeren in de maatschappij. De school dient vooral
dan als veilige oefenplaats waar leerlingen kunnen experimenteren met democratische vaardigheden
en die vervolgens kunnen toepassen in hun dagelijks leven (Ten Dam, Volman & Wardekker, 2004;
Volman & Ten Dam, 2007). Het is wel wenselijk, maar daarmee niet vanzelfsprekend, dat
vaardigheden zoals geleerd in de klas in de praktijk tot uiting komen (Dolmans & Schmidt, 1996;
Konkola, Tuomi‐Gröhn, Lambert & Ludvigsen, 2007). Om in kaart te brengen in hoeverre dit het geval
is, staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Welke doorvertaling maken leerlingen van het
oefenen met de vaardigheid democratisch handelen in de klas naar het beoefenen van deze
vaardigheid buiten de klas?”. Omdat de vaardigheid democratisch handelen bestaat uit twee
onderdelen, namelijk het eigen standpunt naar voren brengen en luisteren naar het standpunt van
anderen, kunnen de volgende deelvragen worden onderscheiden: “Welke doorvertaling maken
leerlingen van het oefenen met het eigen standpunt naar voren brengen in de klas naar het
beoefenen van deze vaardigheid buiten de klas?” en “Welke doorvertaling maken leerlingen van het
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oefenen met luisteren naar het standpunt van de ander in de klas naar het beoefenen van deze
vaardigheid buiten de klas?”
1.3 Relevantie
Dit onderzoek kent zowel een wetenschappelijke, praktijkgerichte als maatschappelijke relevantie.
Vanuit de wetenschappelijke literatuur is nog maar weinig bekend over de koppeling die leerlingen
maken tussen wat zij in de les leren en wat zij hiervan in hun dagelijkse praktijk gebruiken. Het
huidige onderzoek kan hier meer inzicht over verschaffen. Er vanuit gaand dat elke docent graag wil
dat de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de les ook daadwerkelijk worden toegepast, is het
voor de onderwijspraktijk van docenten van belang om meer duidelijkheid te krijgen over welke
doorvertaling leerlingen maken tussen school en hun dagelijks leven. Wanneer docenten meer
inzicht hebben in of en hoe leerlingen die koppeling precies maken, kunnen zij hun les hierop
aanpassen, waardoor zij leerlingen nog meer kunnen sturen op het maken van de doorvertaling. Ook
de Onderwijsraad onderstreept het belang dat leerlingen beter in staat zijn de koppeling te maken
tussen het geleerde en praktijkcontexten zoals zij die tegenkomen in het dagelijks leven
(Onderwijsraad, 2003). Tot slot is het ook maatschappelijk van belang dat leerlingen juist bij
burgerschapsvaardigheden de koppeling te maken met de praktijk en het geleerde toepassen in hun
dagelijks leven. Op die manier blijven democratische waarden hoog in het vaandel staan en dit heeft
mogelijk een positief effect op de democratie in Nederland.

2. Methode
2.1 Opzet ontwerp
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Welke doorvertaling maken leerlingen
van het oefenen met de vaardigheid democratisch handelen in de klas naar het beoefenen van deze
vaardigheid buiten de klas?”. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal gekeken worden in
hoeverre leerlingen elementen uit een ontworpen lessenreeks over democratisch handelen
toepassen in hun dagelijkse praktijk. In de lessenreeks, bestaande uit vier aaneensluitende lessen,
oefent de leerling met de vaardigheid democratisch handelen zoals omschreven door Ten Dam et al.
(2014). Tijdens de eerste les moeten leerlingen groepen vormen. Hierbij moeten zij hun mening
geven en luisteren naar elkaar. De tweede les staat in het teken van het vormen van een eigen
standpunt en dit naar voren brengen. In les drie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het voeren
van een dialoog, waarbij leerlingen leren om echt naar de standpunten van medeleerlingen te
luisteren. In de laatste les moeten leerlingen de opgedane vaardigheden met betrekking tot mening
vormen en luisteren naar elkaar toepassen in een rollenspel. Voor de volledig uitgewerkte
lessenreeks.
2.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep is afkomstig uit bovenbouwklassen van verschillende scholen: het Rodenborch
College (Rosmalen), het Candea College (Duiven) en het Liemers College (Zevenaar). De
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onderzoeksgroep bestaat uit 15 leerlingen afkomstig uit drie klassen uit verschillende jaarlagen,
namelijk één 4-vwo-klas en twee 5-vwo-klassen. Per klas worden vijf leerlingen gevraagd mee te
doen aan een focusgroep. Door het onderzoek uit te voeren bij een diverse onderzoeksgroep wat
betreft leerjaar, ontstaat de mogelijkheid om een breed beeld te vormen over het vraagstuk van
doorvertaling van vaardigheden geleerd op school naar de dagelijkse praktijk. De keuze voor een
diverse onderzoeksgroep past bij de explorerende aard van dit onderzoek. Er is bewust gekozen om
de data te verzamelen middels drie focusgroepen met vijf leerlingen. Deze keuze komt voort uit de
resultaten van een door ons vooraf gehouden exploratief onderzoek naar de setting waarin
leerlingen het beste kunnen reflecteren op hun gedrag. Bij een vergelijking van het reflecteren van
leerlingen tijdens een klassengesprek, een een-op-een interview en een focusgroep (n=5) bleken
leerlingen in de laatste vorm het beste te kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Zie voor de
resultaten van dit onderzoek bijlage A.
2.3 Instrumentatie
Het instrument voor de dataverzameling is een gespreksleidraad bestaande uit een aantal vooraf
opgestelde vragen (zie bijlage B). Aangezien het groepsgesprek semi-gestructureerd is, kunnen er zo
nodig vragen worden bijgesteld en kan er worden afgeweken van de vooraf opgestelde vragen door
nieuwe vragen bij te bedenken tijdens het interview (Scheepers, Tobi & Boeije, 2016). In de leidraad
zal gevraagd worden naar de ervaring van de lessenreeks, de betekenis van het geleerde in algemene
zin en de koppeling tussen lessen en praktijk, waarbij de praktijk geoperationaliseerd is als alles
buiten de les. Dit kunnen dus ook situaties op school zijn, bijvoorbeeld tijdens de pauze. De gekozen
instrumentatie is hiermee geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden, omdat op deze manier
de diepgang, passend bij de doelstelling van het onderzoek, verschaft kan worden. De topics die
besproken worden in de focusgroepen worden hieronder weergegeven en toegelicht.
1
De ervaring van de lessenreeks
Allereerst zal er gevraagd worden naar de ervaring van leerlingen met de lessenreeks. Het feit dat
leerlingen herinneringen aan de lessenreeks ophalen, zal ervoor zorgen dat het vertellen over de
koppeling tussen lessen en praktijk gefaciliteerd wordt. Bovendien geeft het inzicht in de affectie van
leerlingen met de lessenreeks en daarmee context voor het interpreteren van de resultaten.
2
De betekenis van het geleerde
Er wordt op twee manieren gevraagd naar de betekenis van het geleerde. Enerzijds wordt er
gevraagd in welke situaties de leerlingen democratisch handelen. Anderzijds wordt er gevraagd naar
hoe de leerling denkt over hoe diegene in de toekomst zal zijn als democratisch handelende burger
en wat hij daarbij belangrijk vindt. Inzicht in de betekenis van het geleerde biedt extra context om de
resultaten in een completer kader te kunnen plaatsen.
3
De koppeling tussen lessen en praktijk
Het vragen naar de koppeling tussen lessen en praktijk gebeurt via een vooraf bepaalde volgorde.
Eerst wordt er gevraagd of er situaties zijn geweest sinds de lessenreeks waarbij de leerling
democratisch heeft moeten handelen. Vervolgens wordt gevraagd wat de leerling aan de lessenreeks
heeft gehad, welke elementen uit de lessenreeks zijn gebruikt en of de lessenreeks iets heeft
veranderd of zal gaan veranderen aan het democratische handelen van de leerling. Hierdoor wordt
geprobeerd om een dieper inzicht te krijgen in de koppeling van het geleerde naar de praktijk.
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2.4 Setting van afname, dataverzameling en analyse
Omdat het doel van het onderzoek is om inzicht te kijken in of en hoe leerlingen democratisch
handelen toepassen in de praktijk, is ervoor gekozen om de focusgroep te houden met leerlingen die
zelf aangeven dat de lessenreeks hun manier van handelen in de praktijk heeft beïnvloed. Op die
manier wordt de kans groter om bruikbare data te verkrijgen. Twee weken na het houden van de
lessenreeks zullen de leerlingen klassikaal gevraagd worden om aan te geven of de lessenreeks
gevolgen heeft gehad voor de dagelijkse praktijk. Uit iedere klas worden er vervolgens vijf leerlingen
geselecteerd waarvan verwacht wordt dat er een doorvertaling naar de praktijk is gemaakt. Met deze
leerlingen zal in de pauze of na schooltijd een gesprek worden gevoerd dat naar verwachting een
kwartier tot een half uur zal duren. Het is belangrijk bij kwalitatief onderzoek om na te denken over
hoe het onderwerp bij de respondenten wordt geïntroduceerd (Boeije, 2015). Aan de leerlingen zal
daarom voorafgaand aan het onderzoek worden verteld dat ze meedoen aan een onderzoek voor de
universiteit.
De groepsgesprekken worden opgenomen en vervolgens ad verbatim getranscribeerd. Zie hiervoor
bijlage C. De getranscribeerde gesprekken met de focusgroepen zullen allereerst eerst open
gecodeerd worden. Vervolgens zullen de open codes van de interviewers axiaal worden gecodeerd
en wordt er een codeboom ontwikkeld. Zie hiervoor bijlage D. Deze codeboom is gebaseerd op het
hieronder toegelichte analysekader; verwachtingen van welke doorvertaling leerlingen zullen maken
van democratisch handelen in de les naar democratisch handelen in de praktijk. Om een eventuele
observer bias te verminderen, worden de gesprekken door een andere onderzoeker dan de afnemer
met behulp van de codeboom geanalyseerd.
2.5 Analysekader
Op basis van theorie kunnen er een aantal contexten worden verwacht waarin leerlingen
democratisch handelen in de praktijk zullen brengen. Een rapport van het Steunpunt Gelijke
Onderwijskansen, in opdracht van de Vlaamse overheid, maakt onderscheid tussen verschillende
levenssferen waarin leerlingen zich bevinden. Dit zijn: gezin, school, buurt, vriendenkring, werk, vrije
tijd en maatschappij (Joos, Ernalsteen, Lanssens & Engels, 2006). School betreft situaties buiten de
klas in het schoolgebouw. Met vrije tijd worden zowel verenigingen als meer informele settings
bedoeld, zoals buiten voetballen. De levenssfeer maatschappij betreft het alle overige situatie waarin
een leerling in contact komt met andersdenkenden, bijvoorbeeld het openbaar vervoer of een
winkelstraat. In al deze contexten kunnen leerlingen situaties tegenkomen waarin zij hun opgedane
vaardigheden met betrekking tot democratisch handelen in de praktijk kunnen brengen. Uiteindelijk
zal gekeken worden in hoeverre de resultaten passen binnen de verschillende levenssferen.
2.6 Betrouwbaarheid en validiteit
Het aantal respondenten in de drie focusgroepen is te klein om algemene uitspraken te kunnen doen
over de doorvertaling van de op school geleerde vaardigheid democratisch handelen naar het
dagelijks leven van leerlingen. Hiermee zijn de onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar naar de
gehele populatie van middelbare schoolleerlingen. Het onderzoek zal wel inzicht geven in of en hoe
de doorvertaling van democratisch handelen naar de dagelijkse praktijk van leerlingen precies
plaatsvindt. Door leerlingen naar hun eigen ervaringen te vragen en hierbij de context mee te
nemen, zal rijke data worden verkregen waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over de
doorvertaling van de vaardigheid democratisch handelen. De gegevens zijn betrouwbaar, omdat het
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gaat om ervaringen van leerlingen die direct van de leerlingen verkregen worden. Dit onderzoek is
met name bruikbaar en interessant voor die docenten die nieuwsgierig zijn naar het toepassen van
democratisch handelen van hun leerlingen in de praktijk na het aanleren van deze vaardigheden
tijdens de lessen. Ook voor docenten die andere vaardigheden aanleren, is het waardevol om meer
inzicht te hebben in de koppeling die leerlingen maken tussen het geleerde op school en de
toepassing buiten de klas.

3. Resultaten
Uit de gesprekken die gevoerd zijn met leerlingen, komen een aantal resultaten naar voren, die
hieronder zullen worden beschreven. De resultatensectie is opgedeeld in de bevindingen over het
standpunt vormen en luisteren naar de ander. Ook zijn een drietal opvallende uitkomsten
beschreven. Leerlingcitaten zullen de beschreven resultaten illustreren.
3.1 Standpunt vormen
Allereerst is gevraagd naar situaties voorafgaand aan de lessenreeks waarbij leerlingen hun
standpunt hebben gevormd. Leerlingen gaven hiervan een aantal voorbeelden. Zo vertelde een
leerling dat zij het standpunt vormen terugzag tijdens het prikken van een datum met de
vriendengroep. Er moest overlegd worden wanneer een weekendje weg gepland zou worden en
daarbij gaf iedereen zijn mening hierover. Een andere leerling gaf als voorbeeld dat zij haar
standpunt gaf tijdens een discussie met haar ouders over de CO2-uitstoot. De leerling en haar ouders
hadden een andere mening hierover. Weer een andere leerling vertelde dat er tijdens de dansles
door de docent om haar mening werd gevraagd over een liedje dat ze gingen gebruiken. Een leerling
vertelde over haar stiefbroer die een sterke mening heeft en dat zij het moeilijk vindt om daar
tegenin te gaan.

“Ik merk bij mijn ouders dat hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt, ik weet het wel.”

Vervolgens is gevraagd naar de visie van leerlingen over het vormen van een standpunt in de
toekomst. Hierover hadden de leerlingen een aantal ideeën. Eén leerling gaf aan niet zoals haar
ouders te willen worden, omdat haar ouders weinig flexibel zijn in hun manier van denken. Als zij
eenmaal een mening hebben, houden ze hieraan vast. Zo sprak haar vader over CO2-uitstoot alsof hij
een scheikundeleraar was, terwijl hij hier helemaal geen kennis over had. Leerlingen gaven duidelijk
aan niet in de politiek te willen om daar hun mening te uiten. Ze zagen zichzelf eventueel wel een
keer demonstreren. Een leerling verwachtte dat hij tijdens zijn latere werk zijn standpunt wel naar
voren zou moeten brengen.

Ten slotte is gevraagd naar situaties waarin leerlingen in de twee weken na de lessenreeks hun
standpunt naar voren hebben gebracht en hoe zij hierbij de lessenreeks hebben gebruikt. Een
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leerling had een discussie met zijn moeder over vaccinaties tegen mazelen, waarbij hij zijn mening
heeft gegeven. Voor deze leerling werkte de lessenreeks als een soort reminder over hoe je op een
goede manier je standpunt naar voren brengt. Een andere leerling vertelde haar ouders hoe zij dacht
over de nieuwe wc in huis. Zij heeft heel duidelijk haar mening gegeven en geprobeerd haar ouders
te overtuigen. Ze heeft de lessenreeks gebruikt door ook naar haar ouders te luisteren. Weer een
andere leerling had kortgeleden een aanvaring met zijn ouders. Deze leerling komt uit een Christelijk
gezin en zijn vader had gezien dat hij op zijn telefoon een afbeelding had met ‘oh my god’ erop. Zijn
vader vond dit niet goed. De leerling is toen tegen zijn vader in gegaan en heeft zijn mening naar
voren gebracht. Hij geeft aan wat brutaler te zijn geworden door de lessenreeks. Sommige leerlingen
konden zich geen specifieke situatie herinneren van de afgelopen twee weken waarbij zij hun
standpunt naar voren hebben gebracht.

“Ik praat met mijn ouders vaak aan tafel gewoon over wat er allemaal speelt en ook bijvoorbeeld
over de co2 uitstoot waar we het over hebben gehad. En ja, daar vorm ik mijn eigen mening
over, mijn ouders vormen daar ook een mening over en zo wissel je die mening uit.”

3.2 Luisteren naar het standpunt van een ander
Allereerst is gevraagd naar situaties voorafgaand aan de lessenreeks waarbij leerlingen hebben
geluisterd naar de ander. Een leerling vertelde dat het op zijn schermvereniging belangrijk is om te
luisteren naar elkaar. Het is niet altijd duidelijk wie wanneer een punt moet krijgen, dus dan is het
belangrijk dat je luistert naar wat je tegenstander te zeggen heeft. Een andere leerling had met haar
ouders een gesprek over een scooter die zij graag wilde. Haar ouders vonden dit geen goed idee. De
leerling gaf aan dat zij een jaar geleden waarschijnlijk haar mening zou hebben doorgeduwd, maar
dat ze wel geleerd heeft om te luisteren naar de ander. Daardoor heeft ze haar mening aangepast en
hoeft ze nu geen scooter meer. Weer een andere leerling vertelde dat ze in de vriendengroep een
hiërarchie ziet en dat bepaalde mensen meer de baas zijn. Die mensen hebben ook een sterke
mening en luisteren niet meer naar anderen uit de vriendengroep.

“Ik denk dat de mensen meer moeten openstaan om hun mening ook te kunnen aanpassen en een
gesprek met iemand te kunnen voeren zonder dat het per se een soort van gevecht wordt van de
beste mening hebben.”

Vervolgens is gevraagd naar de visie van leerlingen over het luisteren naar de ander in de toekomst.
Hierover zegt een leerling dat zij vooral wil blijven luisteren naar anderen. Een andere leerling
vertelde dat het belangrijk is dat mensen meer moeten openstaan voor de mening van anderen. Het
zou er niet om moeten gaan dat je de beste mening hebt, maar dat je je mening ook kan aanpassen
als je geluisterd hebt naar de ander. Leerlingen hadden het idee dat het met de maatschappij niet de
goede richting op gaat, omdat ze het gevoel hadden dat er niet echt naar ze geluisterd werd. Een
leerling was bang dat in de toekomst iedereen een vaste mening zal hebben en dat er geen
uitwisseling meer zal plaatsvinden.
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“Ik wil graag voor mijn zestiende verjaardag een scooter. Ik was echt heel erg sterk van mening dat
ik graag een scooter wilde enzo. Nou ja, daarover gediscussieerd en uiteindelijk tot de conclusie
gekomen om het gewoon helemaal niet te doen. Ik heb dus geluisterd en aangepast.”

Ten slotte is gevraagd naar situaties waarin leerlingen in de twee weken na de lessenreeks hebben
geluisterd naar de ander en hoe zij hierbij de lessenreeks hebben gebruikt. Een leerling vertelde over
een discussie over Zwarte Piet op een verjaardag van een familielid. Sommige familieleden waren in
het begin meegaand, maar vervolgens gaf iedereen zijn eigen mening zonder echt te luisteren naar
wat de ander zei. Deze leerling vertelde dat ze terugdacht aan de lessenreeks en echt probeerde om
te luisteren. Ze moest hierbij vooral denken aan de les over de dialoog. Ze is er niet zeker van of ze
de stappen van de dialoog echt heeft toegepast, maar ze denkt wel dat ze dit onbewust heeft
gedaan. Een andere leerling vertelt dat hij thuis met zijn ouders wel eens onderwerpen bespreekt
naar aanleiding van een uitzending van Zondag met Lubach. Hij gaf aan dat hij hierbij niet bewust aan
de lessenreeks heeft gedacht, maar dat hij wel beter naar zijn ouders heeft geluisterd. Een leerling
gaf aan bij het luisteren naar de ander, wel geprobeerd te hebben om elementen uit de les dialoog
voeren te gebruiken, maar dat ze de precieze stappen niet meer wist. Er zijn ook leerlingen die
hebben aangegeven dat er niet echt situaties waren waarbij ze moesten luisteren naar een ander.

“Ik zou misschien wel anders mijn mening willen vormen. Dat ik voor mezelf in ieder geval mijn
mening ook kan aanpassen. Want ik kan me soms wel vinden in wat mensen zeggen en toch blijf ik
bij mijn eigen mening.”

3.3 Onderscheid standpunt vormen en luisteren
In de gespreksleidraad was duidelijk een onderscheid aangebracht tussen de onderdelen standpunt
vormen en luisteren naar het standpunt van de ander. Wanneer er werd gevraagd naar een
voorbeeld waarbij leerlingen buiten de lessenreeks hun standpunt hebben gevormd, kwamen de
leerlingen echter zelf met een voorbeeld dat meer past bij luisteren naar de ander. Dat was
bijvoorbeeld het geval bij de leerling die vertelde over het gesprek met haar ouders over een scooter.
Er werd gevraagd of de leerling een voorbeeld kon geven van een situatie waarin zij haar standpunt
naar voren bracht, maar ze gaf een voorbeeld waarbij ze naar de mening van haar ouders had
geluisterd en haar eigen standpunt hierdoor had aangepast. Een andere leerling gaf op de vraag over
een standpunt buiten de lessenreeks een voorbeeld over een familiediscussie waarbij zij vooral wat
had gehad aan de oefeningen over dialoog voeren. Het gebeurde niet dat er naar het luisteren
gevraagd werd en dat leerlingen een voorbeeld gaven van een standpunt dat ze naar voren hadden
gebracht.

“Wanneer je je mening aanpast dan voel je je een beetje de verliezende partij ofzo en dat wil je
niet zijn.”
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3.4 Overtuigen van het eigen gelijk
Hoewel het doel van democratisch handelen is om je eigen mening te uiten en daarbij te luisteren
naar het standpunt van een ander, gebruikten een aantal leerlingen de aangeleerde vaardigheden
om de ander te overtuigen van het eigen gelijk. Zo zei een leerling dat hij de lessenreeks heeft
gebruikt om te leren zoeken naar de steunpilaren van de mening van de ander, om die vervolgens
onderuit te halen. Vooral het luisteren gebruikt hij om de mening van de ander goed te kunnen
analyseren om zijn eigen standpunt vervolgens sterker te laten uitkomen. Een andere leerling
noemde ook dat ze de mening van haar ouders onderuit heeft gehaald en hen heeft overtuigd om
voor haar optie over de inrichting van de wc te kiezen. Weer een andere leerling gaf aan in de
toekomst graag anderen te willen kunnen overtuigen.

“Je bent al gauw geneigd mensen te overtuigen van je eigen mening”

3.5 Invloed lessenreeks volgens leerlingen
De meeste leerlingen gaven aan dat de lessenreeks op een bepaalde manier invloed heeft gehad op
hoe zij hun mening vormen en luisteren naar de ander. Hierbij benoemden zij dat het vooral om een
onbewust proces gaat. Zo vertelde een leerling dat zij tijdens een discussie niet bewust terugdenkt
aan de aangeleerde stappen van een dialoog, maar dat het onbewust wel iets is dat er is ingeslepen.
Leerlingen vertelden dat het oefenen met de dialoog in de klas er wel voor zorgt dat ze de
aangeleerde vaardigheden gebruiken. Ook gaven de leerlingen aan dat het effect van het oefenen
met de dialoog was dat ze bij toekomstige situaties een dialoog beter zullen herkennen. Leerlingen
hebben ervaren dat zij nu over een strategie bezitten om op een goede manier een dialoog aan te
gaan. Een leerling gaf aan de stappen van de dialoog te gaan gebruiken in andere situaties, maar ze
was er niet zeker van of ze zo precies de volgorde zal aanhouden. Ze wilde dus het idee van de
dialoog gebruiken en er elementen uithalen die voor haar bruikbaar zijn. Als kanttekening noemden
een aantal leerlingen dat het aanleren van de vaardigheid democratisch handelen niet in vier lessen
kan gebeuren, maar dat het de combinatie is met bijvoorbeeld debattechnieken bij Nederlands die
maakt dat leerlingen beter hun eigen standpunt naar voren kunnen brengen en kunnen luisteren
naar een ander. Er zijn ook leerlingen die vertelden dat ze niks hebben gedaan met de aangeleerde
vaardigheden op het gebied van dialoog voeren of het stappenplan zijn verleerd. Een van de
leerlingen verklaarde dit door te vertellen dat hij niet echt iets nieuws heeft geleerd en al zo vaak
bezig is met standpunt vormen en luisteren. Ze gaven aan geen stappenplan nodig te hebben voor
een dialoog, omdat ze dit al automatisch goed doen. Wel noemde een leerling dat zij door de
lessenreeks geleerd heeft om haar mening wat meer te baseren op feiten en niet zozeer op gevoel,
waardoor de mening wat objectiever is.

“Je moet gewoon altijd luisteren naar anderen, je kan wel steeds je eigen ding vertellen maar dan
ben je na een paar zinnen ook uitgepraat.”
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4. Conclusie
De onderzoeksvraag die centraal stond bij dit onderzoek was: “Welke doorvertaling maken leerlingen
van het oefenen met de vaardigheid democratisch handelen in de klas naar het beoefenen van deze
vaardigheid buiten de klas?”. De onderzoeksvraag is onderverdeeld in twee deelvragen. “Welke
doorvertaling maken leerlingen van het oefenen met standpunt vormen in de klas naar het beoefenen
van deze vaardigheid buiten de klas?” en “Welke doorvertaling maken leerlingen van het oefenen
met luisteren in de klas naar het beoefenen van deze vaardigheid buiten de klas?” Om deze
onderzoeksvragen te onderzoeken zijn focusgesprekken gehouden met leerlingen. De resultaten van
dit onderzoek zijn weergegeven in de vorige sectie. In deze sectie worden de resultaten
geïnterpreteerd.
Kijkende naar de resultaten kan allereerst geconcludeerd worden dat er geen duidelijk onderscheid
lijkt te zijn tussen de koppeling die leerlingen maken op het gebied van standpunt vormen en
luisteren naar de ander. Het lijkt alsof leerlingen de vaardigheid democratisch handelen als één
concept zien en niet als de twee aparte deelvaardigheden zoals die in dit onderzoek gescheiden zijn.
Ten Dam et al. (2014) hebben in hun meetinstrument wel opgenomen dat democratisch handelen
zowel het standpunt vormen als het luisteren naar de ander omvat, maar benoemen niet dat het om
twee losstaande vaardigheden gaat. De manier waarop leerlingen de relatie ervaren tussen de
deelvaardigheden van democratisch handelen sluit dus meer aan bij de benadering van Ten Dam et
al. (2014) dan bij de opzet zoals gekozen in het huidige onderzoek. Er is daarom gekozen om enkel de
hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden, aangezien de onderverdeling van de deelvragen
overbodig lijkt geworden.
4.1 Beantwoording onderzoeksvraag
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag, valt het volgende te concluderen. Wat betreft de
koppeling van de vaardigheid democratisch handelen tussen het geleerde en de praktijk kunnen we
stellen dat leerlingen over het algemeen in staat zijn zelf de overeenkomst te zien tussen het
geleerde in de les en hoe zij dit toepassen in de praktijk. Leerlingen herkennen situaties waarbij zij
zelf hun mening moeten geven en waarbij anderen verschillende standpunten zouden kunnen
hebben. Daarnaast herkennen leerlingen ook situaties waarin zij zouden kunnen luisteren naar het
standpunt van de ander. Leerling lijken het concept van democratisch handelen dus te herkennen.
Leerlingen gaven bovendien aan dat er een verandering heeft plaatsgevonden op de manier waarop
zij denken over democratisch handelen. Zo begrijpen leerlingen het concept democratisch handelen
en zien ze het belang ervan in, ook in maatschappelijke context. Daarnaast hebben ze de intentie om
democratisch handelen toe te passen in de praktijk. Er valt dus te concluderen dat er een
bewustwording heeft plaatsgevonden bij leerlingen. Leerlingen lijken de stap naar het daadwerkelijk
toepassen van democratisch handelen echter nog niet altijd te maken. Leerlingen hebben de neiging
te vervallen in het oude bekende patroon waarin de ander overtuigen centraal staat. Waar leerlingen
lijken te weten dat democratisch handelen gaat over wijzer worden van elkaars mening, wordt daar
niet altijd naar gehandeld. Er lijkt daarmee een discrepantie te zijn tussen de theoretische kennis die
leerlingen hebben over het concept democratisch handelen en de intenties om dit toe te passen
enerzijds en hun praktische toepassing daarvan anderzijds. Er zijn een aantal verklaringen mogelijk
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voor de hierboven beschreven bevindingen. Allereerst zou het zo kunnen zijn dat de lessenreeks te
kort is geweest om te zorgen voor een blijvende gedragsverandering. Dit gaven leerlingen zelf ook
aan in de focusgroepen. Uit de focusgroepen bleek dat leerlingen zich wel bewust zijn geworden van
het concept democratisch handelen, maar voor het daadwerkelijk aanleren van vaardigheden op een
dusdanige manier dat de vaardigheden eigen gemaakt worden, is meer oefening en herhaling nodig
(Ebbens & Ettekoven, 2013).
Wat verder valt te concluderen is dat leerlingen goed in staat waren om meerdere voorbeelden van
situaties in hun dagelijkse leven te geven waarbij democratisch handelen aan de orde was. Het
geleerde in de lessenreeks wordt vooral toegepast binnen een aantal levenssferen van leerlingen
(Joos, Ernalsteen, Lanssens & Engels, 2006), namelijk het gezin, vriendenkring en vrije tijd. De
levenssferen buurt, school maatschappij en werk zijn niet genoemd. Het lijken hiermee vooral de
meer informele contexten te zijn waarin de democratische vaardigheid toegepast wordt. Mogelijk is
dit voor leerlingen een meer toegankelijke manier om te experimenteren met de nieuw opgedane
vaardigheden.
4.2 Wetenschappelijke discussie en vervolgonderzoek
Er kunnen een aantal dingen opgemerkt worden wat betreft de wetenschappelijke grondslag van dit
onderzoek. Ten eerste is er in dit onderzoek voor gekozen om de vaardigheid democratisch handelen
op te splitsen in twee deelvaardigheden. Aangezien geconcludeerd kan worden dat leerlingen dit
onderscheid niet maken, is het goed om het nut van dit onderscheid ter discussie te stellen. De
vaardigheden standpunt vormen en luisteren naar de ander zijn immers zo met elkaar verweven dat
het voor vervolgonderzoek doeltreffender zou zijn om de vaardigheid democratisch handelen als één
vaardigheid te beschouwen. Een tweede punt betreft de verkennende aard van het onderzoek.
Omdat er weinig wetenschappelijke grondslag is voor de koppeling van oefenen met democratisch
handelen in de klas naar democratisch handelen buiten de klas, is het huidige onderzoek exploratief.
Dit onderzoek is een eerste en verkennende stap om meer zicht te krijgen over de hierboven
beschreven koppeling. De gehanteerde methodiek waarbij open interviews gehouden zijn met
leerlingen sluit hierbij aan. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het slechts gaat om
exemplarische bevindingen, waarbij het nog te vroeg is om een volledig antwoord te geven op de
vraag welke koppeling leerlingen maken. Dit is het gevolg van de keuze voor selecte groepen van
leerlingen die vrijwillig hebben aangegeven om hun ervaring te delen. Het is goed mogelijk dat er
andere bevindingen verkregen zouden zijn wanneer er andere leerlingen in de focusgroep zouden
zitten. Voor een completer begrip van de koppeling tussen les en buitenwereld bij democratisch
handelen, zou een grootschaliger onderzoek opgezet moeten worden. Tot slot was de tijdspanne
tussen de lessenreeks en het huidige onderzoek slechts twee weken. Het uiteindelijke
maatschappelijke doel van oefenen met democratisch handelen is echter niet de herkenning,
bewustwording en toepassing ervan twee weken na de oefening, maar een diepe verankering op de
lange termijn van de principes van democratisch handelen en de daarbij behorende
gedragsverandering. Voor vervolgonderzoek is het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de
koppeling op lange termijn. Een longitudinaal onderzoek waarbij leerlingen op meerdere momenten
bevraagd worden zou waardevol zijn.
4.3 Praktische implicaties

14

Het onderzoek biedt een aantal praktische implicaties voor het voortgezet onderwijs in het algemeen
en docenten in het bijzonder. De hedendaagse tendens in het maatschappelijke debat is dat er meer
aandacht voor burgerschapsvorming zou moeten zijn. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat deze
vorm van burgerschapsonderwijs, het oefenen met democratisch handelen, wel degelijk een
verandering teweeg zou kunnen brengen in ieder geval een bewustwording over democratisch
handelen en eventueel zelfs een daadwerkelijke gedragsverandering bij democratisch handelen. Dit
onderzoek laat het potentieel zien van een stevige verankering van oefenen met democratisch
handelen in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Voor docenten betekent het dat het kan
lonen om aandacht te besteden aan oefenen met de vaardigheid democratisch handelen.
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Leven in een democratie
Een lessenreeks over maatschappijleer over de vaardigheid democratisch
handelen

1. Visie
Sinds 2006 is door het kabinet bepaald dat burgerschapsvorming een rol moet spelen binnen het
voortgezet onderwijs (Bron, Veugelers & Van Vliet, 2009). Scholen hebben de taak om bij te dragen
aan de vorming van leerlingen tot actieve burgers. De Inspectie laat echter zien dat scholen er in de
loop der jaren maar matig in geslaagd zijn om burgerschapsvorming daadwerkelijk een plaats te
geven binnen het curriculum (Onderwijsraad, 2012). Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat
Nederlandse leerlingen hun eigen burgerschapsvaardigheden, onder andere het vormen van een
mening en deze beargumenteren, lager inschatten dan scholieren uit andere landen (Munniksma et
al., 2017). Volgers Olgers (2012) is maatschappijleer bij uitstek het vak waar burgerschapsonderwijs
in de praktijk gebracht zou moeten worden. “De sociaalwetenschappelijke kennis die voor actief
burgerschap vereist is rechtvaardigt een apart vak waarin zowel de aanzienlijke omvang van de
cognitieve basis tot zijn recht komt” (Olgers, 2012).
Er kunnen verschillende soorten burgerschap worden onderscheiden, namelijk aanpassingsgericht
burgerschap, individualistisch burgerschap en kritisch democratisch burgerschap. Wij kunnen ons het
beste vinden in kritisch democratisch burgerschap, dat gaat over het combineren van autonomie en
kritisch denken aan de ene kant met sociale betrokkenheid aan de andere kant (Leenders en
Veugelers, 2004; Munniksma et al, 2017). Binnen kritisch democratisch burgerschap leggen wij de
focus op de vaardigheid democratisch handelen. Deze vaardigheid houdt het volgende in: 1) een
leerling kan het eigen standpunt naar voren brengen en 2) luisteren naar de standpunten van
anderen (Ten Dam et al., 2014). Als docenten maatschappijleer willen wij bijdragen aan de
ontwikkeling van deze vaardigheden bij leerlingen, aangezien democratisch handelende burgers
onmisbaar zijn voor de instandhouding van een werkende democratie. Daarnaast is het voor het
persoonlijk functioneren waardevol als iemand zijn eigen standpunt naar voren kan brengen en kan
luisteren naar anderen.
Vanuit het maatschappelijk debat over burgerschapsvorming zijn het vooral de vaardigheden die
belangrijk worden gevonden, maar hier wordt vanuit het curriculum en de methode vrijwel geen
aandacht aan gegeven. Onze lessenreeks speelt in op dit gemis door het zwaartepunt binnen
burgerschapsvorming niet op de theorie te leggen maar op vaardigheden. Het geleerde op school
blijft vaak beperkt tot abstracte kennis. Juist bij een onderwerp als burgerschap vinden wij het echter
onmisbaar om de koppeling tussen lesstof en praktijk te maken. Burgerschap krijgt immers pas vorm
in het dagelijks leven. Onze lessenreeks is dan ook zo ingericht om leerlingen met behulp van
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praktijkvoorbeelden de vaardigheid op zo’n manier aan te leren dat deze in de dagelijkse praktijk
kunnen worden toegepast.
Kijkend naar de schoolvisies van de drie scholen waar de lessenreeks uitgevoerd wordt, valt op dat
de scholen de ontwikkeling tot zelfstandig burger als een belangrijke taak zien (Candea College, 2018;
Liemers College, 2015; www.rodenborch.nl/organisatie/). Je mening kunnen uiten en de dialoog aan
kunnen gaan zijn twee belangrijke voorwaarden om actief te kunnen participeren in de samenleving
en jezelf te kunnen ontwikkelen tot zelfstandig burger. De visies van de scholen sluiten hiermee aan
op onze persoonlijke visie waar vanuit de lessenreeks is ontworpen.

2. Analyse beginsituatie
Er zijn een aantal zaken over de beginsituatie in acht genomen bij het ontwerpen van de lessenreeks.
Er is gekeken in hoeverre leerlingen in de drie klassen waarvoor de lessenreeks ontwikkeld is,
gewend zijn om voor hun mening uit te komen en in hoeverre leerlingen gewend zijn om de dialoog
aan te gaan. Daarnaast is een inschatting gemaakt over de motivatie voor het vak maatschappijleer
en de voorkennis van de leerlingen.
Kijkend in hoeverre leerlingen gewend zijn om hun mening te uiten valt op dat leerlingen in alle drie
de klassen geregeld de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven bij de hierboven beschreven
klassikale besprekingen. Met het actief oefenen van eerst een standpunt innemen, vervolgens
argumenten zoeken, argumenten van anderen beoordelen en uiteindelijk je eigen mening eventueel
bijstellen zijn leerlingen minder bekend. Mogelijk vinden leerlingen het moeilijk om hun eigen
standpunt in een later stadium bij te stellen. Uit literatuur blijkt namelijk dat leerlingen geneigd zijn
om elkaar te overtuigen. Zo schrijven Schuitema, Radstake en Veugelers (2011) dat middelbare
scholieren geneigd zijn om te debatteren, elkaar van elkaars standpunt overtuigen, tijdens een
discussie. Dit zien wij ook terug in onze onderwijspraktijk. Hierdoor is het onze verwachting is dat
leerlingen mogelijk minder bekend zijn met de mogelijkheid dat het eigen standpunt bijgesteld kan
worden. Als docenten willen we hierop inspelen door te benadrukken dat persoonlijke standpunten
kunnen veranderen.
Er is ook gekeken in hoeverre leerlingen gewend zijn een dialoog aan te gaan. In alle drie de klassen
waarbij de lessenreeks wordt afgenomen, zijn leerlingen bekend met klassikale besprekingen van
maatschappelijke thema’s. Bij deze klassengesprekken wordt doorgaans een aantal leerlingen om
hun mening gevraagd, waarbij zij de mogelijkheid hebben om te reageren op andermans mening. De
onderwerpen van het klassengesprek zijn variërend en na het geven en reageren op elkaars mening
is het klassengesprek meestal afgelopen. Waar leerlingen nog onbekend mee zijn, is het
gestructureerd reageren op elkaars mening in dialoogvorm. Daarnaast zijn leerlingen niet bekend
met het behandelen van een stappenplan voor het reageren op elkaars mening. De verwachting is
dat de leerlingen een dialoog als een vrij gesprek zullen zien, en niet als een opeenvolging van vooraf
bepaalde stappen. Ondanks dat dit correct is, verhogen we de kwaliteit van het oefenen met een
dialoog echter door het stappenplan te gebruiken. De verwachting is daarmee wel dat leerlingen het
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moeilijk vinden om een gestructureerd stappenplan te gebruiken, voor iets wat zij als een vrije
gespreksvorm beschouwen. Wij kunnen hierop inspelen door de reden van het gebruiken van het
stappenplan uit te leggen. Daarnaast is de verwachting dat leerlingen het woord ‘dialoog’ zullen
omschrijven als gesprek met tussen twee personen, zonder de inhoudelijke en maatschappelijke
waarde van een dialoog te onderkennen. Het is belangrijk om dit te benadrukken.
Ook is er gekeken naar de motivatie van leerlingen voor het schoolvak maatschappijleer. In alle drie
de klassen blijken er geen bijzondere problemen te zijn als het gaat om motivatie. De leerlingen zijn
over het algemeen geïnteresseerd in het bespreken van maatschappelijke dilemma’s. Daarmee is de
verwachting dat leerlingen de lessenreeks, waarbij meerdere maatschappelijke dilemma’s worden
besproken, leuker zullen vinden dan de reguliere lessen waarbij de methode de leidraad vormt.
De voorkennis in de verschillende klassen over het onderwerp democratie lijkt verschillend te zijn in
de drie klassen. Waar bij de 5 vwo klas op van het Rodenburgh College en de 4 vwo klas van het
Liemers College het thema Parlementaire Democratie nog niet behandeld is, is dit wel het geval bij
de 4 vwo klas van het Candea College. De verwachting is echter dat de voorkennis over het
onderwerp niet bepalend zal zijn voor in hoeverre leerlingen ertoe in staat zullen zijn om
democratisch handelen in de praktijk te brengen. Wel zal het in de klassen waar het thema nog niet
behandeld is, belangrijk zijn om bepaalde begrippen wat explicieter uit te leggen.

3. Inhoudsanalyse
De ontworpen lessenreeks over democratisch handelen staat grotendeels los van een methode of
lesboek. Dit is het gevolg van het ontbreken van specifieke aandacht voor burgerschapsvaardigheden
binnen de methode die wij op school gebruiken, namelijk Thema’s Maatschappijleer VWO van
Essener (Schuijt et al., 2012). Dit boek heeft een andere insteek wat betreft het thema democratie.
Hieronder zal hiervan een analyse volgen en zal duidelijk worden waarom wij gekozen hebben om in
onze lessen af te wijken van het boek.
In het boek wordt in het Thema Parlementaire Democratie uitgebreid aandacht besteed aan de
werking van onze democratie en het belang ervan. Het Thema bestaat uit negen Hoofdstukken die
elk een deelonderwerp van het thema Parlementaire Democratie belichten, zoals ‘politieke
stromingen’, ‘politieke partijen’ en ‘het verloop van verkiezingen’. Elke paragraaf bevat vier tot zes
bladzijden met informatie die grotendeels bestaat uit het toelichten van dikgedrukte begrippen. Wat
opvalt is dat Essener hiermee voor een hele theoretische benadering heeft gekozen. De leerlingen
krijgen feiten over democratie gepresenteerd die zij uit hun hoofd dienen te leren. Hiermee wordt
een sterke kennisbasis bij leerlingen gecreëerd, maar blijft het onderwerp democratie grotendeels
beperkt tot een abstract concept. Het boek lijkt hiermee een ‘scholar academic’ visie te hebben op
het schoolcurriculum; het voornaamste doel van onderwijs is het overdragen van kennis (Schiro,
2012).
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Naast de theoretische teksten van het boek, wordt de leerling op twee manieren uitgedaagd om zelf
een standpunt over bepaalde onderwerpen te vormen. Ten eerste begint elke paragraaf met een
introductie –dit kan bijvoorbeeld een krantenartikel of een persoonlijke verhaal zijn– die eindigt met
een vraag naar het standpunt van leerlingen. Zo wordt er gevraagd: “Ben je voor het verbieden van
elk gebruik van je smartphone in het verkeer?”. Deze vragen kunnen leerlingen aan het denken
zetten, maar er wordt verder niet meer op ingegaan. Ze zijn, zo lijkt het, vooral bedoeld als
aandachtsrichter. Ten tweede wordt in de opgaven van het werkboek zo nu en dan gevraagd naar de
mening van leerlingen. Zo kunnen leerlingen hun politieke standpunt bepalen door aan te geven of
ze het wel of niet eens zijn met een aantal stellingen.
Om te oefenen met het naar voren brengen van standpunten door leerlingen is er in het werkboek
een pagina gewijd aan het houden van een verkiezingsdebat in de klas. Leerlingen worden verdeeld
over een aantal partijen en moeten met hun partijgenoten standpunten vormen over een aantal
onderwerpen. Vervolgens moeten de woordvoerders van de partijen met elkaar in debat gaan en
bepalen de leerlingen welke leerling het debat gewonnen heeft. Op het eerste gezicht lijkt dit een
leuke manier om leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om je standpunt naar voren te brengen,
maar er wordt voorbijgegaan aan het daadwerkelijk luisteren naar elkaar. Leerlingen krijgen namelijk
de opdracht om het debat te winnen en elkaar te overtuigen, iets dat leerlingen toch al snel geneigd
zijn om te doen (Schuitema, Radstake & Veugelers, 2011). Volgens onze visie is het juist belangrijk
dat leerlingen leren om een dialoog aan te gaan met elkaar en dat ze inzien dat je best je standpunt
mag wijzigen als je in gesprek gaat met de ander. Hier besteed het boek geen aandacht aan en dat is
volgens ons een groot gemis.
Naar onze mening biedt het boek leerlingen een goede kennisbasis over de werking van onze
democratie en het belang hiervan, maar schieten ze tekort als het gaat om het aanleren van
democratische vaardigheden bij leerlingen. Onze benadering past meer binnen de ‘social
recontruction’ visie op onderwijs, waarbij wordt gesteld dat onderwijs zou moeten bijdragen aan de
vorming van een rechtvaardige en democratische samenleving (Schiro, 2012). Het boek steekt
volledig in op een theoretische benadering, terwijl het in onze visie juist belangrijk is om leerlingen
zelf te laten oefenen met hun standpunt vormen en dit naar voren te brengen. Uiteindelijk is
democratie namelijk geen abstract concept, maar iets wat alle burgers moeten internaliseren en
praktiseren om op die manier bij te dragen aan een democratische samenleving. Op de punten waar
het boek wel de mogelijkheid biedt dat leerlingen hun standpunt vormen en uiten doen ze dit op een
dusdanige manier dat overtuiging centraal staat, in plaats van met respect luisteren naar elkaars
mening. Dit alles heeft er voor ons toe geleid dat wij ervoor hebben gekozen om een lessenreeks te
ontwerpen die los staat van de methode. De lessenreeks zal op deze manier een belangrijke
aanvulling zijn op de kennisbasis gevormd door het boek.
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4. Leerdoelen
In het onderwijs wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende doelen, namelijk cognitieve
doelen, attitudedoelen en doelen over (zelf)reflectie (Olgers, 2014). Cognitieve doelen gaan over de
te verwerven kennis, attitudedoelen over de te ontwikkelen houding en doelen over reflectie gaan
over de te ontwikkelen reflectievaardigheden. Er zijn echter ook leerdoelen in deze lessenreeks
opgenomen, waarvoor de categorisering tekort schiet. Deze leerdoelen gaan over het aanleren van
vaardigheden. Vandaar dat wij de doelen met betrekking tot vaardigheden een eigen categorie
hebben gegeven. Per doelstelling is aangegeven om wat voor type leerdoel het gaat.
Overkoepelende doelen
Standpunt naar voren brengen
o Aan het einde van de lessenreeks kan de leerling een standpunt vormen over een actueel
onderwerp (A)1
o Aan het einde van de lessenreeks kan de leerling het ingenomen standpunt over een actueel
onderwerp naar voren brengen (V)
o Aan het einde van de lessenreeks kan de leerling luisteren naar het standpunt van een
andere leerling en op basis daarvan zijn eigen standpunt aanpassen (V)
Gestructureerde manier van dialoog voeren
o Aan het einde van de lessenreeks is de leerling bekend met de gestructureerde manier van
het voeren van een dialoog (C)
o Aan het einde van de lessenreeks kan de leerling (elementen van) de gestructureerde manier
van het voeren van een dialoog toepassen in de eigen praktijk (V)
Leerdoelen per les
Les 1
o De leerling kan een standpunt innemen over een stelling (A)
o De leerling kan luisteren naar de standpunten van medeleerlingen (V)
o De leerling kan in samenspraak met medeleerlingen een beslissing maken, waarbij de andere
leerling en/of de leerling zelf een concessie maakt (V)
o De leerling weet dat er in een democratie concessies moeten worden gedaan (C)
o De leerling kan zijn goede eigenschappen benoemen (V)
o De leerling kan aangeven welke leerlingen met een door hem gewenste aanvullende
eigenschap hij in zijn groep wilt (V)
o De leerling kan reflecteren op het proces van groepsvorming (R)
Les 2
o De leerling kan een eigen standpunt innemen over een voorgelegd maatschappelijk
onderwerp (A)
o De leerling kan voor- en tegenargumenten uit een bron halen (C)

1

A=attitude, V=vaardigheid, C=cognitief, R=reflectie
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o
o
Les 3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Les 4
o
o
o
o
o

De leerling kan op basis van zijn voor- en tegenargumenten een nieuw standpunt vormen (A)
De leerling kan zijn gevormde standpunt naar voren brengen (V)

De leerling vormt een standpunt over een voorgelegd maatschappelijk onderwerp (A)
De leerling weet wat een dialoog is (C)
De leerling kent het belang van het voeren van een dialoog (C)
De leerling kent de stappen van het voeren van een dialoog (C)
De leerling kan de stappen van het voeren van een dialoog doorlopen (V)
De leerling kan luisteren naar het standpunt van de ander (V)
De leerling kan zijn eigen standpunt aanpassen naar aanleiding van het luisteren naar het
standpunt van de ander (A)
De leerling kan aangeven wat wel/niet goed is aan een bepaalde dialoog (R)
De leerling kan reflecteren op het voeren van een dialoog (R)

De leerling weet hoe een goede dialoog eruit ziet (C)
De leerling kan op basis van ervaringen uit de vorige lessen een leerling aanwijzen die sterk is
in het voeren van een dialoog (R)
De leerling is in staat om een voorbeeld van een slechte dialoog te geven (V)
De leerling kan een dialoog naspelen in een concrete situatie uit het dagelijks leven (V)
De leerling kan benoemen is wat er niet goed is aan een nagespeelde slechte dialoog (R)

5. Taakanalyse
De vaardigheid democratisch handelen is de centrale taak die leerlingen uitvoeren tijdens de
lessenreeks. Concreet gaat het dan om het eigen standpunt naar voren brengen en een dialoog
aangaan met een ander. Om deze taak uit te voeren is het noodzakelijk dat leerlingen een aantal
stappen doorlopen. Zij hebben hiervoor bepaalde kennis en vaardigheden nodig en kunnen bepaalde
leermoeilijkheden tegenkomen die wij door het ontwerp van onze lessenreeks zoveel mogelijk
wegnemen. Binnen de taak van het standpunt naar voren brengen moeten leerlingen 1) een mening
vormen over een maatschappelijk thema en 2) hun mening en bijbehorende argumenten uiten.
Binnen de taak van een dialoog aangaan moeten leerlingen 1) luisteren naar het standpunt van de
ander en 2) ingaan op het standpunt van de ander. In onderstaand schema worden deze stappen
beschreven. Vervolgens zullen een aantal leermoeilijkheden worden toegelicht waar wij tijdens de
lessenreeks actief op inspelen.
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Tabel 1. Standpunt naar voren brengen
Stappen
Benodigde
kennis

Benodigde vaardigheden

Mening vormen over Kennis
over -Voor- en tegenargumenten
maatschappelijk
maatschappelijk
uit bron kunnen halen
thema
thema
-Afwegen van voor- en
tegenargumenten uit een
bron en daarbij bepalen
welke argumenten het
belangrijkst zijn voor de
leerling
Het uiten van een gevormde mening
en
bijbehorende
argumenten

Tabel 2. Dialoog voeren
Stappen
Benodigde
kennis
Luisteren naar standpunt van
de ander

Ingaan op het standpunt van
de ander

Mogelijke
leermoeilijkheden
-Te weinig informatie
over het onderwerp
-Preconcepties van de
leerling
-Het
niet
kunnen
bepalen
welke
argumenten belangrijk
zijn voor de leerling

-Verwoorden
van -Niet in staat zijn om
gedachteproces
gedachten helder te
-Vertrouwen
in
de kunnen verwoorden
onderbouwing
van
je -Het meegaan met de
mening
mening
van
de
-Vertrouwen op het veilige meerderheid
klimaat
-Niet zeker zijn van
eigen argumentatie
-Onveilig
klassenklimaat

Benodigde vaardigheden

Mogelijke leermoeilijkheden

-Het uitstellen van het eigen
oordeel
-Het uitstellen van het geven
van de eigen mening
-Respecteren van andermans
standpunt
-Vragen stellen aan de ander
Mening
van
de
ander
samenvatten
-Verschillen
en
overeenkomsten noemen van
je eigen mening en de mening
van de ander

-Snel de eigen mening geven
-Snel oordelen
-Niet openstaan voor andere
meningen
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-De
ander
proberen
te
overtuigen van je eigen
standpunt
-Niet durven om kritische
vragen te stellen aan een ander
-Geen overeenkomsten zien
tussen de eigen argumentatie
en andermans argumentatie

Debat in plaats van dialoog
Wat betreft het luisteren naar elkaar en het ingaan op het standpunt van de ander, wordt verwacht
dat leerlingen snel hun eigen mening geven en niet geheel openstaan voor de mening van anderen.
Daarnaast wordt verwacht dat leerlingen elkaar zullen proberen te overtuigen in plaats van dat ze
daadwerkelijk open staan voor de mening van anderen. Deze verwachting is gebaseerd op onderzoek
van Schuitema, Radstake & Veugelers (2011) die schrijven dat leerlingen geneigd zijn om een
discussie te laten ontaarden in een debat waarbij elkaar overtuigen centraal staat. Met andere
woorden lijkt het alsof leerlingen willen ‘winnen’ in gesprekken waarbij argumenten een belangrijke
rol spelen. Dit idee van leerlingen staat haaks op het idee van de dialoog waarbij er geluisterd wordt
naar elkaars argument en elkaar overtuigen niet het hoofddoel is. Met de verwachte leermoeilijkheid
dat leerlingen elkaar zullen proberen te overtuigen is in deze lessenreeks op twee manieren rekening
gehouden. Allereerst wordt het voeren van de dialoog geoefend met een gestructureerd
stappenplan. In dit stappenplan wordt expliciet genoemd dat leerlingen naar elkaars mening moeten
luisteren, hun oordeel of mening moeten uitstellen en andermans mening moeten samenvatten
voordat de eigen aangepaste mening wordt gegeven. Ten tweede proberen wij als docenten
veelvuldig te herhalen dat er bij een dialoog niet overtuigd hoeft te worden. Ook benadrukken we
dat het waardevol kan zijn om je mening tussentijds bij te stellen. Hiermee wordt tegenwicht
geboden aan de verwachte preconceptie dat leerlingen zouden denken dat overtuigen belangrijk is
bij een dialoog Ten slotte laten we de leerlingen ervaren wat het is om een foute dialoog te voeren,
waarbij bijvoorbeeld overtuigen het hoofddoel is. Hiermee wordt nog eens extra benadrukt dat het
elkaar overtuigen niet de beste manier is om een gesprek te voeren met elkaar.
Te weinig informatie over het onderwerp
In het onderwijs wordt geregeld van leerlingen verlangd dat zij hun mening geven over bepaalde
onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens een klassikale discussie. Het vormen van een mening is echter
niet altijd eenvoudig. Het blijkt voor leerlingen moeilijk te zijn om een mening te vormen als ze te
weinig achtergrondinformatie over een onderwerp hebben (Schuitema, Radstake & Veugelers, 2011).
Schuitema, Radstake en Veugelers (2011) geven aan dat wanneer er weinig tijd is voor leerlingen om
zich te verdiepen in een onderwerp, het van belang is dat het onderwerp aansluit bij hun
belevingswereld. In onze lessenreeks spelen wij in op deze leermoeilijkheid door een bewuste keuze
te maken voor de thema’s waarover leerlingen een standpunt moeten innemen. Dit zijn allemaal
onderwerpen die dicht bij de leefwereld van leerlingen staan, zoals de vraag of alle jongeren met een
bijbaan in de horeca hetzelfde salaris zouden moeten krijgen en in hoeverre het versturen van
naaktfoto’s op social media verboden moet worden. Wanneer de onderwerpen wat meer verdieping
vragen voordat er een mening kan worden gevormd, geven we leerlingen bronnen zodat zij
voldoende informatie hebben over het onderwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag of er al
dan niet een vleestax moet worden ingevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat leerlingen weten wat
een vleestax precies is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Om ze deze informatie te geven, laten
we leerlingen een aantal krantenartikelen lezen en filmpjes zien.
Veilig leerklimaat
Tijdens deze lessenreeks wordt er van de leerlingen verwacht dat ze hun gevormde mening kunnen
uiten en onderbouwen met argumenten. Het uiten van een mening kan echter moeilijk zijn. Om een
mening te uiten moet er namelijk voldoende vertrouwen zijn. Enerzijds moet de leerlingen kunnen
vertrouwen op de eigen argumentatie. Anderzijds moet de leerling het vertrouwen hebben dat er
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vanuit de klas niet vervelend gereageerd wordt op de argumentatie. Aan de eerste vorm van
vertrouwen wordt gewerkt door leerlingen te informeren over het onderwerp, zodat de leerling het
gevoel heeft voldoende kennis van zaken te hebben om zijn mening te uiten. Voor de tweede vorm
van vertrouwen is het belangrijk dat het klassenklimaat veilig is. Essentiële voorwaarden voor het
effectief leren van alle leerlingen zijn een actieve deelname van leerlingen, hardop denken en een
zorgvuldig vormgegeven leerklimaat (Ebbens & Ettekoven, 2016). Bij deze lessenreeks hebben wij
speciale aandacht voor het creëren van een veilig leerklimaat. We vragen van leerlingen om hun
eigen standpunt te vormen en naar voren te brengen en dat kan alleen wanneer leerlingen zich veilig
genoeg voelen in de klas. In effectief leren van Ebbens en Ettekoven (2013) beschrijven zij drie
basisbehoeften voor de leerlingen om tot een veilig leerklimaat te komen, namelijk autonomie,
relatie en competentie. Tijdens de lessen spelen wij in op deze drie basisbehoeften. Autonomie zien
we terug doordat leerlingen grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor de vorming van de groepjes.
Leerlingen kiezen zelf met wie zij het beste kunnen samenwerken, waardoor zij keuzevrijheid
hebben. De competentie van de leerlingen sluit aan bij de voorafgaande alinea over het belang van
genoeg kennis over het onderwerp. Bij iedere stelling geven we de leerlingen mondeling of
schriftelijke de nodige informatie om tot een mening te kunnen komen. Op die manier zullen de
leerlingen zich bekwaam genoeg voelen om een mening te durven vormen. Tijdens de lessenreeks
hebben we ook oog voor de relatie van de leerlingen met elkaar en met ons als docent. We
beschouwen de klas als een groep, ook al ontstaan er door de opdrachten in de lessenreeks
meerdere subgroepen. We benadrukken dat we respect hebben voor ieders mening en dat we willen
leren van iemands onderbouwing en kracht van de argumenten. Als docent zijn wij verantwoordelijk
voor het scheppen van een veilig leerklimaat en dus ook voor een omgeving waarin het veilig is om je
mening te kunnen vormen en ontwikkelen. Vooral bij de les over het aangaan van de dialoog hebben
we bijzondere aandacht voor de relatie, doordat we benadrukken dat leerlingen echt naar anderen
moeten luisteren.
Vooringenomenheden
Bij het benaderen van maatschappelijke problemen hebben leerlingen te maken met preconcepties.
Volgens Olgers (2014) zijn preconcepties gedachten, houdingen en gevoelens bij maatschappelijke
thema’s die leerlingen al voorafgaand aan de les maatschappijleer hebben en waar zij zich niet van
bewust zijn. Olgers (2014) gebruikt het voorbeeld dat leerlingen enerzijds weten dat de media een
effect op mensen in het algemeen heeft, maar dat leerlingen zichzelf niet als beïnvloedbaar voor
media beschouwen. Met andere woorden: leerlingen zijn onbewust vooringenomen over bepaalde
maatschappelijke thema’s. Tijdens de lessenreeks wordt er geanticipeerd op het feit dat leerlingen
preconcepties kunnen hebben. Het hebben van preconcepties en het niet bewust hiervan zijn zou
het namelijk moeilijk kunnen maken voor leerlingen om open te staan voor de mening van anderen.
Leerlingen hebben immers al hun eigen gevoel of gedachten bij een bepaald onderwerp.
Preconcepties zouden ook van invloed kunnen zijn op het vormen van de eigen bijgestelde mening.
Voor het bijstellen van de eigen mening moet er immers geluisterd worden naar de mening van een
ander. In de lessenreeks zullen wij de verwachte moeilijkheid van het luisteren naar de argumenten
van anderen en het bijsturen van de eigen mening verhelpen door leerlingen een veelvoud aan vooren tegenargumenten te bieden in de vorm van bronnen. Hiermee wordt er waar mogelijk tegenwicht
geboden aan de gevoelens, gedachten en houdingen die leerlingen voorafgaand aan de lessenreeks
al hebben. Daarnaast kunnen wij als docent actief nieuwe tegengestelde argumenten inbrengen
waardoor leerlingen gestimuleerd worden om ook argumenten tot zich te nemen die niet bij de
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vooringenomen mening van de leerlingen passen. Ten slotte zullen wij leerlingen blijven herinneren
aan het gegeven dat ze zich niet altijd bewust zijn van hun vooringenomenheden.

6. Werkvormen en leermiddelen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen de leerdoelen bereiken, hebben wij ervoor gekozen bepaalde
werkvormen en leermiddelen te verwerken in onze lessenreeks. Deze werkvormen en leermiddelen,
die wij allemaal zelf hebben ontworpen, zullen hieronder worden toegelicht.
Werkvorm les 1 - Groepsvorming
In de eerste les worden er groepen gevormd, waarmee leerlingen de drie daaropvolgende lessen
zullen samenwerken. Het groepsvormingsproces ziet er als volgt uit. Leerlingen worden verdeeld in
vier groepen (politiek links-progressief, links-conservatief, rechts-progressief, rechts-conservatief) op
basis van twee stellingen waar leerlingen hun mening over geven. Op basis van de eerste stelling
worden leerlingen verdeeld in twee groepen (links of rechts). De tweede stelling zorgt ervoor dat de
twee groepen opsplitsen (progressief of conservatief) waardoor vier groepen ontstaan. Er is
geprobeerd zo gemêleerd mogelijke groepen te vormen. De groepen zijn allereerst gevarieerd wat
betreft politieke voorkeur. Dit zorgt er tijdens les 2 en 3 van de lessenreeks voor dat leerlingen zo
goed mogelijk kunnen oefenen met democratisch handelen. Overleggen met iemand met een andere
politieke voorkeur is immers lastiger dan met iemand die dezelfde mening heeft als jij.
De vier groepen staan elk in een hoek van het lokaal. Leerlingen moeten er vervolgens voor zorgen
dat de vier groepen even groot zijn. Om dit te bereiken zullen uit bepaalde hoeken leerlingen moeten
vertrekken, terwijl er bij andere hoeken leerlingen bij moeten komen. Hier is voor gekozen zodat
leerlingen leren dat je soms concessies moet doen (naar een andere groep vertrekken) als je een
groter doel wil bereiken (gelijke groepen). Dit hoort bij een democratie. De docent geeft leerlingen
sturing door te vertellen dat leerlingen die het niet extreem eens of oneens met de stellingen waren,
het beste kunnen wisselen. Om dit te bereiken zullen leerlingen moeten luisteren naar de meningen
van hun groepsgenoten. Pas dan kunnen ze bepalen wie het beste kan overstappen naar de andere
kant. Zodra er vier gelijke groepen zijn gevormd, krijgt elke leerling een sticker met een kleur. Die
kleur staat voor de hoek waarin de leerling staat.
Voordat de definitieve groepen gevormd worden, schrijven leerlingen op hun sticker hun beste
eigenschap (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of eerlijkheid). Ook schrijven leerlingen op een
blaadje welke andere eigenschappen van medeleerlingen zij graag in hun team zouden willen.
Leerlingen krijgen de opdracht om een zo sterk mogelijk team te vormen op basis van elkaars goede
eigenschappen. Voorwaarde daarbij is dat er per groep maximaal twee leerlingen uit dezelfde hoek
mogen komen (dus met dezelfde kleur sticker). Leerlingen zullen dus moeten overleggen met elkaar
om een sterk team te vormen. De groepen zullen gevarieerd zijn wat betreft karakters van
leerlingen, omdat leerlingen een groep vormen met medeleerlingen met verschillende goede
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eigenschappen. Ook dit kan mogelijk leiden tot frictie of spanning binnen de groep, iets dat goed is
om mee te oefenen in deze context. Zodra leerlingen een groep hebben gevormd, krijgt hun team
een nummer en mogen zij hun sticker afdoen. De volgende lessen zal gewerkt worden met deze
teams.
De keuze voor deze werkvorm is tweeledig. Allereerst oefenen leerlingen met democratisch
handelen tijdens het overleggen wie van groep zal moeten veranderen. Hierbij moeten leerlingen
hun eigen mening geven, moeten ze luisteren naar elkaar en zullen sommige leerlingen een
compromis moeten maken. Daarnaast zijn op deze manier de politieke voorkeuren binnen de
groepen gemixt, zoals dat in een echte democratie ook het geval is. Aan de overige lesdoelen wordt
dus gewerkt in een context die overeenkomt met dagelijkse realiteit. Dit sluit aan bij onze visie en
doel dat het geleerde in de klas ook in de praktijk toegepast kan worden. Bovendien schrijven Ebbens
en Ettekoven (2016) dat het ook voor het leren van leerlingen gunstig is om in een heterogene groep
te zitten.
Werkvorm les 2 - Standpunt vormen
De tweede les staat in het teken van het vormen en uiten van een standpunt over een
maatschappelijk vraagstuk. Dit sluit aan bij de drie overkoepelende doelen van deze lessenreeks over
het standpunt naar voren brengen. Zie hiervoor hoofdstuk 4 Leerdoelen. Om ervoor te zorgen dat
leerlingen deze leerdoelen bereiken, hebben we een werkvorm ontwikkeld waarbij leerlingen op een
gestructureerde manier in een aantal stappen een mening vormen over het invoeren van een
eventuele vleestax. Allereerst vragen we leerlingen naar hun mening over een vleestax. Hiermee
halen we de preconcepties die leerlingen over een onderwerp hebben naar boven. Leerlingen
hebben namelijk vaak, al dan niet onbewust, een mening over iets zonder dat zij hier echt zorgvuldig
over hebben nagedacht (Olgers, 2014). Vervolgens krijgen leerlingen een artikel te lezen over de
voorstanders van een vleestax. Zij moeten de argumenten en belangen uit het artikel benoemen. Dit
doen zij hierna ook met een artikel dat de standpunten van tegenstanders van een vleestax naar
voren brengt. Na deze input moeten leerlingen hun oorspronkelijke mening herzien en eventueel
aanpassen. Tot slot delen leerlingen hun gefundeerde standpunt met hun groepsgenoten. Deze
werkvorm leert leerlingen dat het vormen van een standpunt over een maatschappelijk thema
bestaat uit jezelf informeren over de voor- en tegenargumenten en het afwegen van deze
argumenten tegen elkaar. Op die manier kan een gefundeerd standpunt ingenomen worden. Ook
leren leerlingen hun standpunt naar voren te brengen, doordat zij hun mening aan hun
groepsgenoten vertellen. Tot slot mogen leerlingen hun standpunt aanpassen op basis van nieuwe
input die zij krijgen. Dit maakt leerlingen duidelijk dat een mening niet statisch is, maar kan
veranderen en dat het hiervoor belangrijk is om naar het standpunt van anderen te luisteren.
Werkvorm les 3 - Dialoog voeren
Tijdens de derde les gaan we aan de slag met het voeren van een dialoog. Deze les sluit aan bij het
leerdoel dat leerlingen bekend worden met de gestructureerde manier van het voeren van een
dialoog. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een gestructureerde manier een dialoog kunnen
voeren, leren we hen een stappenplan aan. Zo leren ze bijvoorbeeld dat ze eerst de mening van de
ander moeten samenvatten, voordat ze hun eigen mening geven. De werkvorm bestaat uit het
oefenen in tweetallen met het stappenplan. Leerlingen krijgen een stelling voorgelegd over het
mogelijk verbieden van het sturen van naaktfoto’s via social media en moeten hierover met elkaar
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een dialoog houden. Zo passen zij het geleerde stappenplan meteen toe, waardoor het beter zal
beklijven. Het gaat ons er immers niet om dat leerlingen de theoretische stappen kennen, maar dat
zij dit daadwerkelijk kunnen toepassen. Nadat leerlingen in tweetallen hebben geoefend, zal één
tweetal zijn dialoog nogmaals voor de klas houden. De overige leerlingen geven hierop feedback,
zodat zij leren om kritisch te kijken naar gesprekken die worden gevoerd over maatschappelijke
onderwerpen. Wanneer zij leren zien wat er bij anderen wel en niet goed is aan een dialoog, kunnen
zij dit gebruiken om hun eigen dialoog te verbeteren.
Werkvorm les 4 - Rollenspel
De laatste les van de lessenreeks dient als afsluiting van het oefenen met het voeren van een dialoog.
In deze les wordt aan twee doelen gewerkt: het enerzijds bekend raken met de gestructureerde
manier van het voeren van een dialoog en het anderzijds kunnen toepassen van het voeren van een
dialoog in de praktijk. Aan beide doelen wordt gewerkt door leerlingen in een groepje een rollenspel
van een slechte dialoog te laten voorbereiden en uitvoeren. Een slechte dialoog is een dialoog
waarbij het gestructureerde stappenplan voor het voeren van een dialoog niet of nauwelijks
toegepast wordt. Leerlingen geven bijvoorbeeld direct hun oordeel na het horen van het standpunt
van een ander in plaats van dat ze vragen stellen en de mening van de ander vervolgens
samenvatten. Met het oefenen met een slecht voorbeeld van een dialoog wordt er gewerkt aan het
doel dat leerlingen bekend raken met het stappenplan. Kennis van een slechte dialoog is immers
nodig om een goede dialoog uit te kunnen voeren. Er is voor gekozen om leerlingen de dialoog uit te
laten voeren in de vorm van rollenspel. Ieder groepje krijgt een casus die bestaat uit een kort
toegelichte situatie waarin een dialoog gevoerd wordt. Omdat het doel van de lessenreeks is dat
leerlingen in de praktijk leren om een dialoog aan te gaan, bestaan de casussen uit alledaagse
situaties in de praktijk waarbij een dialoog aan de orde zou kunnen komen. Leerlingen wordt
bijvoorbeeld gevraagd om een situatie na te spelen waarin ze het oneens zijn met de beoordeling van
hun docent en hierover een dialoog met de docent aangaan. Na de uitvoering van ieder rollenspel
wordt er aan de klas gevraagd wat er verkeerd ging tijdens de dialoog.
Aan het begin van de werkvorm wordt er convergent gedifferentieerd. Bij ieder groepje wordt
namelijk aan de leerlingen gevraagd om in overleg te bepalen wie de sterkste leerling bij les drie was,
de les waarbij leerlingen oefenden met het voeren van een dialoog. De gekozen leerling wordt de
‘regisseur’ van het rollenspel. De regisseur speelt zelf geen rol, maar ziet erop toe dat de dialoog die
wordt uitgevoerd een goed voorbeeld is van een slechte dialoog. De regisseur krijgt daarmee
vanwege zijn kwaliteiten of kennis van het voeren van een dialoog extra verantwoordelijkheden. De
keuze om een regisseur toe te voegen is een vorm van convergente differentiatie. Bij convergente
differentiatie gaat het om het gelijk trekken van het niveau in de klas (Reezigt, 1999). De sterkste
leerling per groep zorgt ervoor dat zijn groepje zich kan optrekken aan de regisseur, zodat iedereen
het leerdoel kan bereiken. Zo kan de regisseur het groepje uitleggen waarom een bepaalde dialoog
goed dan wel slecht is.
Werkvorm reflecteren
Reflectie is een manier om leerlingen meer bewust te maken van hun eigen leerproces; wat
begrijpen zij al wel en wat is nog lastig? (Van Aalst & Kok, 2004). Wanneer leerlingen reflecteren op
de eigen kennis en vaardigheden draagt dit positief bij aan de leeropbrengst (Veenman, 2015). Wij
hebben ervoor gekozen om iedere les af te sluiten met een reflectiemoment waarbij leerlingen aan
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aantal reflectievragen beantwoorden. Op deze manier zullen zij zich bewust worden van het geleerde
en zal de leerstof beter beklijven. Dit is uiteindelijk wat wij willen bereiken met een lessenreeks over
burgerschapsvaardigheden. De lessen zijn namelijk bedoeld om vaardigheden op te doen die
leerlingen kunnen toepassen in hun eigen dagelijks leven, ook op de lange termijn. Deze werkvorm
draagt dus indirect bij aan alle overkoepelende lesdoelen van deze lessenreeks, omdat het ervoor
zorgt dat kennis en vaardigheden dieper verankerd worden en daarmee de kans vergroot dat
leerlingen de opgedane vaardigheden ook buiten de klas gebruiken.

7. Doceeractiviteiten
Onze lessenreeks bestaat uit verschillende werkvormen waarbij verschillende soorten
doceeractiviteiten nodig zijn. Over het algemeen is onze rol als docent tijdens de lessenreeks
voornamelijk die van begeleider/coach. Leerlingen werken namelijk grotendeels in groepjes aan
vaardigheden. Dit past bij de instructiestrategie gedeelde sturing, wat inhoudt dat leerling en docent
samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces en de docent een begeleidende rol vervult (Ebbens
& Ettekoven, 2013). Leerlingen hebben tijdens deze lessenreeks weinig klassikale uitleg nodig, maar
kunnen niet zonder de begeleiding van de docent. Zij leren namelijk nieuwe vaardigheden aan die zij,
zoals blijkt uit de analyse van de beginsituatie, nog niet vaak geoefend hebben. De rol van de docent
is daarom zeer waardevol en belangrijk. Hieronder zullen de verschillende doceeractiviteiten nader
toegelicht worden.
Uitleggen lesstof
Ondanks dat onze lessenreeks grotendeels gericht is op het aanleren van vaardigheden, is in de
derde les een stukje theorie over de dialoog opgenomen. Hierbij zullen wij als docent de lesstof
moeten uitleggen aan leerlingen. Deze uitleg zorgt ervoor dat leerlingen weten wat een dialoog is,
waarom dit een waardevolle manier is om met elkaar in gesprek te gaan en uit welke stappen een
goede dialoog bestaat. Pas als leerlingen dit begrijpen, kunnen zij gaan oefenen met het zelf voeren
van een dialoog. Omdat het opdoen van theoretische kennis niet centraal staat in deze lessenreeks,
zal de uitleg niet veel tijd in beslag nemen. Het begrijpen van de uitleg is echter wel een voorwaarde
om als leerling zelf een dialoog te kunnen voeren. Het is als docent dus van belang om na te gaan of
alle leerlingen de uitleg hebben begrepen. Pas dan kan worden overgegaan op het zelfstandig
oefenen.
Discussies leiden
Een discussie leiden is een vak op zich. De docent zal de groepsdiscussie in goede banen moeten
leiden. Er is weinig bekend over de juiste aanpak van de docent bij de groepsdiscussies. Wel zijn er in
de literatuur problemen beschreven die voorkomen in de klas (Schuitema, Radstake & Veugelers,
2011).


Het is te rumoerig waardoor een klassikale discussie niet echt mogelijk is;
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De leerlingen zijn het al snel eens waardoor er geen discussie ontstaat;
Leerlingen reageren niet op elkaar, maar alleen op de docent;
De docent is voornamelijk zelf aan het woord.

Om deze problemen tijdens de discussie te voorkomen hebben we voor de volgende aanpak
gekozen. Als eerste zorgen we voor een goed leerklimaat, waarbij er orde wordt gehouden en er een
rustige werksfeer heerst. Ten tweede vragen wij als docent door waarom een leerling een bepaald
standpunt inneemt en vragen we leerlingen met een andere mening om hierop te reageren. Hierdoor
kan er een discussie ontstaan. Als leerlingen het te snel eens zijn met elkaar, brengen wij als docent
nieuwe punten in om de discussie op gang te houden. Tot slot is de docent geen actief deelnemer
aan de discussie, want die wordt door de leerlingen onderling gevoerd. Als docent proberen we ons
wanneer het kan wat meer op de achtergrond te houden.
Instructie geven over de werkvormen
Elke les staat er een andere werkvorm centraal. Het is als docent belangrijk om een heldere en
volledige instructie te geven over deze werkvormen. Pas wanneer leerlingen weten wat er van hen
verwacht wordt, kunnen zij de opdracht goed uitvoeren en zal de leeropbrengst maximaal zijn.
Ebbens & Ettekoven (2013) hebben beschreven hoe je als docent een directe instructie geeft over
een taak. Wij zullen in onze lessenreeks deze vorm van directe instructie volgen wanneer wij de
werkvormen introduceren. Concreet houdt dit in dat wij leerlingen bij de uitleg van elke werkvorm
het volgende vertellen: wat de opdracht inhoudt, welk doel de opdracht heeft, tot welk product het
moet leiden, wat we met de uitkomst gaan doen, hoeveel tijd ze hiervoor krijgen, welke
hulpmiddelen ze mogen gebruiken, in welke samenstelling ze gaan werken en op welke manier ze
hulp kunnen vragen aan de docent.
Begeleiden groepswerk en begeleiden van tweetallen
Tijdens les twee, drie en vier zullen groepjes leerlingen of tweetallen zelfstandig met elkaar
samenwerken. Bij het begeleiden van dit groepswerk zal de docent rondlopen. Het is hierbij de taak
van de docent om erop toe te zien dat het klassenklimaat zo veilig mogelijk blijft. Er zullen gevoelige
kwesties aan bod komen bij de dialoog over een maatschappelijk moeilijk onderwerp. De docent
moet erop toezien dat de leerlingen elkaar niet uitlachen of boos worden op elkaar. Wanneer een
situatie ongewenst lijkt te worden, kan de docent de les stilleggen om te benadrukken dat er van de
leerlingen verwacht wordt dat ze elkaar met respect moeten behandelen. Ebbens en Ettekoven
(2016) geven in Samenwerkend Leren drie stelregels voor het begeleiden van groepswerk. Ondanks
dat onze lessenreeks niet precies voldoet aan de voorwaarden voor samenwerken leren, is de
beschrijven van Ebbens en Ettekoven wel relevant voor ons. Onze leerlingen werken immers ook in
groepjes samen aan opdrachten. Een van de stelregels is dat de docent niets doet wat de leerlingen
zelf kunnen. Bij het begeleiden van het groepswerk is het daarom belangrijk dat de docent de taak
van de leerlingen niet overneemt. Bij vragen van leerlingen zullen wij proberen om niet meteen met
een oplossing te komen, maar bijvoorbeeld een wedervraag te stellen.
Nabespreken opdrachten
Wanneer leerlingen in groepsverband samen aan opdrachten werken is het van belang om dit na te
bespreken. Op die manier is de leeropbrengst hoger. Ebbens en Ettekoven (2016) beschrijven hoe
een goede nabespreking bij samenwerkend leren eruit ziet. Er wordt gesteld dat de nabespreking
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zowel over de inhoud als over het leerproces moet gaan. Een goede nabespreking over de inhoud
bevat de volgende onderdelen: leerlingen doen de nabespreking zoveel mogelijk zelf, de
nabespreking is niet te uitgebreid en beperkt zich tot de kern, de nabespreking is interactief en de
nabespreking bevat leeractiviteiten voor de toehoorders. Wij hebben ervoor gekozen om in de
nabesprekingen in onze lessenreeks zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorwaarden. Aan
het eind van iedere opdracht vullen leerlingen een reflectieformulier in. Dit formulier gebruiken
leerlingen om terug te blikken op de opdracht. Zij kunnen dit met elkaar bespreken, waardoor de
regie bij de leerling zelf ligt. Klassikaal bespreken we alleen de belangrijkste punten. De bespreking
van opdrachten is in onze lessenreeks dan ook functioneel en neemt niet meer tijd in beslag dan
nodig. We bespreken alleen de zaken die leerlingen zelf aandragen of die wij als docent opgemerkt
hebben. Om ervoor te zorgen dat de nabespreking interactief is, worden alle groepjes bij de
nabespreking van een opdracht betrokken. Dit doen we door de vragen afwisselend door de
verschillende groepjes of individuele leerlingen te laten beantwoorden. Zo komt iedereen
afwisselend aan het woord en wordt iedereen bij de nabespreking betrokken. Tot slot betrekken we
ook de toehoorders bij de nabespreking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen hun
rollenspel aan de klas presenteren. De overige leerlingen benoemen in hoeverre zij de stappen van
een dialoog herkenden in het rollenspel van hun klasgenoten. Naast een grotere leeropbrengst,
bespreken we de opdrachten ook na om het leren van leerlingen zichtbaar te maken. Ebbens en
Ettekoven (2013) hebben het zichtbaar maken van het leren van leerlingen tot één van de zes
sleutelbegrippen van effectief leren gemaakt. Omdat leerlingen gedurende de lessenreeks steeds in
groepjes samenwerken, moet het voor ons als docenten wel duidelijk zijn in hoeverre leerlingen zich
de vaardigheden al eigen hebben gemaakt en waar zij nog moeite mee hebben.

8. Formatieve evaluatie
Formatieve toetsing is een middel om tussentijds vast te stellen in hoeverre leerlingen de leerdoelen
hebben bereikt. Deze kennis kan de docent vervolgens gebruikten om zijn les hierop aan te passen.
Concreet bestaat formatieve toetsing volgens de Formatieve Evaluatie Cyclus van Gulikers &
Baartman (2017) uit vijf stappen. Ten eerste is het van belang dat de docent zijn verwachtingen
verheldert naar leerlingen toe, zodat leerlingen weten wat het leerdoel is en wat zij moeten weten of
kunnen. De tweede stap is het ontlokken en verzamelen van studentreacties, zodat de docent
informatie krijgt over wat leerlingen al wel en nog niet kunnen of weten. Het ontlokken van reacties
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het afnemen van een toetsvraag of door leerlingen
te laten opschrijven met welk deel van de lesstof zij nog moeite hebben. Vervolgens is het aan de
docent om deze reacties te analyseren en interpreteren. Het moet voor de docent duidelijk worden
hoe ver leerlingen zijn met het bereiken van het leerdoel en waar nog verbetering mogelijk is. De
vierde stap is om deze resultaten te delen met de leerlingen, zodat ook zij weten wat hun sterke en
minder sterke punten zijn. Tot slot is het belangrijk om als docent vervolgacties te ondernemen en
(een deel van) de les aan de passen op basis van de uitkomsten van de formatieve toetsing. Als
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leerlingen bijvoorbeeld met een bepaald deel van de stof veel moeite hebben, kan de docent een
extra opdracht geven om leerlingen hiermee te laten oefenen.
De formatieve toetsing in deze lessenreeks richt zich op het voeren van een dialoog. Wij verwachten
dat leerlingen hier meer moeite mee zullen hebben dan met het vormen van een standpunt.
Hierdoor is het belangrijk dat er tussentijds wordt vastgesteld wat leerlingen nog moeilijk vinden,
zodat we hier extra aandacht aan kunnen besteden. Voor een volledige formatieve toetsing zullen we
de Formatieve Evaluatie Cyclus van Gulikers & Baartman (2017) doorlopen. Er wordt in onze
lessenreeks invulling gegeven aan het verhelderen van de verwachtingen door leerlingen uitleg te
geven over de verschillende stappen voor het voeren van een dialoog. Vervolgens oefenen de
leerlingen met het stappenplan voor het voeren van de dialoog. Om inzage te hebben in hoe het
stappenplan doorlopen is, de studentreacties, vragen we de leerlingen om een evaluatieformulier in
te vullen waarin aangegeven wordt in hoeverre de verschillende stappen goed zijn doorlopen. Wij als
docenten zullen de studentreacties vervolgens analyseren. Er zal worden gekeken welke stap
leerlingen moeilijk lijken te vinden. In de laatste les zullen de resultaten van de formatieve evaluatie
worden gecommuniceerd naar de studenten. Wij als docenten zullen aangeven met welke stap de
leerlingen hebben genoemd als de moeilijkste. Vervolgens zullen wij in onze uitleg, waarin alle
stappen voor het voeren van een goede dialoog normaals worden behandeld, extra aandacht geven
aan de stap die als moeilijk is ervaren. Indien er bijvoorbeeld door de leerlingen is aangegeven dat
leerlingen moeite hebben met het uitstellen van het eigen oordeel (stap 3), zullen wij het belang van
het uitstellen van het eigen oordeel benadrukken. Daarnaast zullen we benadrukken dat de stap die
als moeilijk wordt ervaren onmisbaar is in het rollenspel. Leerlingen moeten hier dus extra aandacht
aan besteden. Ten slotte zullen we ons bij de nabespreking focussen op de stap die als moeilijk is
ervaren en nagaan in hoeverre leerlingen deze stap nu beter begrijpen en kunnen toepassen. Op
deze manier worden er op verschillende momenten vervolgacties ondernomen.

9. Evaluatie ontwerp
Bij de evaluatie van de lessenreeks is gekeken naar vier kwaliteitscriteria: de verwachte
bruikbaarheid en effectiviteit en de werkelijke bruikbaarheid en effectiviteit van de lessenreeks.
Binnen de kwaliteitscriteria worden sterke punten, zwakke punten en verbetervoorstellen genoemd.
Daarbij is gekeken naar het oordeel van leerlingen, docenten en onszelf.
Verwachte bruikbaarheid
Over de verwachte bruikbaarheid valt allereerst te benoemen dat de lessenreeks bestond uit veel
werkvormen waarbij werd afgeweken van de traditionele klassenopstelling. Zo werd de eerste les
uitgevoerd in een geheel leeg lokaal en werkte de leerlingen de daaropvolgende les in
groepsopstelling. In de laatste les hielden leerlingen een rollenspel voor de klas. We verwachtten dat
dit praktisch uitvoerbaar zou zijn, mits de docent gevorderd is in klassenmanagement en in staat is
om de werkvormen op een gestructureerde manier aan te bieden. Deze voorwaarden werden ook
genoemd door onze vakdidacticus Niels Hoendervanger. Daarnaast valt te benoemen dat de
leerlingen gevraagd werd zichzelf ten opzichte van de groep te uiten op een manier die ze nog niet
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gewend waren. We verwachtten dat dit voor sommige leerlingen lastig zou kunnen zijn waardoor zij
wellicht wat meer weerstand zouden tonen om mee te werken.
Werkelijke bruikbaarheid
Uit leerlingevaluaties blijkt dat leerlingen het een aangename afwisseling vonden om te breken met
de traditionele klassenopstelling. Uit de eigen observatie komt naar voren dat de complexe
werkvormen over het algemeen goed uit te voeren waren. Echte ordeproblemen deden zich in twee
van de drie klassen niet voor. Op één school bleek de uitvoering lastiger. De verwachting dat het
jezelf uiten bij de lessenreeks voor sommige leerlingen lastig zou zijn, bleek terecht. Enkele leerlingen
wilden de dialoog bij les drie bijvoorbeeld niet voor de klas uitvoeren. Daarbij moet wel vermeld
worden dit voor de ruime meerderheid geen probleem was. Een mogelijk verbeterpunt waardoor
meer leerlingen zich vertrouwd voelen om hun mening te geven over de onderwerpen die behandeld
worden, zou zijn om voorafgaand aan de les via de digitale leeromgeving extra informatie aan te
bieden over de onderwerpen. Op deze manier kunnen leerlingen die zich niet vertrouwd voelen met
het praten over een bepaald onderwerp zich van te voren inlezen waardoor de drempel lager is om
de onderwerpen te bespreken.
Verwachte effectiviteit
Over de verwachte effectiviteit valt te benoemen dat de doelen van de lessenreeks ambitieus zijn om
binnen vier lessen behaald te worden. Democratisch handelen, waar de lesdoelen over gaan, is een
vaardigheid die wellicht meer tijd nodig heeft om echt eigen te maken. Zoals in de taakanalyse
omschreven staat, hebben leerlingen de neiging om in een debat te verzanden wanneer ze een
discussie proberen te houden (Schuitema, Radstake & Veugelers, 2011). Ondanks dat wij hierop
geanticipeerd hebben door een stappenplan aan te leren, verwachtten wij dat leerlingen elkaar
zullen proberen te overtuigen. Leerlingen leren vanaf de eerste klas al om betogen te schrijven, te
debatteren en argumenten te zoeken. We verwachtten niet dat leerlingen binnen vier lessen een
volledige attitudeverandering laten zien op dit gebied. Desalniettemin verwachtten we dat de
lessenreeks effect heeft op het democratisch handelen van leerlingen.
Werkelijke effectiviteit
Leerlingen gaven aan dat zij wel degelijk anders zijn gaan kijken naar gespreksvoering. Daarnaast
pakten leerlingen de dialoog snel op en hadden ze goed door wat de essentie is van een dialoog.
Leerlingen hebben in de terugkoppeling gezegd dat vier lessen echter niet genoeg zijn om een
langdurige attitudeverandering teweeg te brengen. Over de werkelijke effectiviteit valt te zeggen dat
de meeste lesdoelen zijn bereikt. Over de duur van dit effect valt op dit moment nog niet met
zekerheid iets te zeggen. Een mogelijk verbeterpunt zou kunnen zijn om de doelstelling te
concentreren op een deelvaardigheid in plaats van de gehele vaardigheid democratisch handelen.
Door te focussen op één deelvaardigheid is er meer ruimte om deze deelvaardigheid vaker te
oefenen in de vier beschikbare lessen en wordt een langdurig effect waarschijnlijker.

33

Literatuur
Bron, J., Veugelers, W., & Van Vlier, E. (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap. Handreiking
voor schoolontwikkeling. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
Candea. Onze school, onze plannen (2018). Candea College Duiven Schooljaarplan 2018-2019.
Verkregen
via
https://candea.nl/userfiles/files/20182019/Schooljaarplan_Candea_College_2018__2019(1).pdf
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Gulikers, J., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: Formatieve toetspraktijken met
effect! Wat DOET de docent in de klas? Utrecht: NRO.
Leenders, H. en Veugelers, W.(2004) Waardevormend onderwijs en burgerschap. Een pleidooi voor
een kritisch-democratisch burgerschap. Pedagogiek, 24(4), 361-375.
Munniksma, A., Dijkstra, A., Van der Veen, I., Ledoux, G., Van de Werfhorst, H., & Ten Dam, G. (2017).
Burgerschap in het voortgezet onderwijs. Nederland in vergelijkend perspectief. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Olgers, T., Otterdijk van, R., Ruijs, G., Kievid de, J. en Meijs, L. (2014). Handboek
Vakdidactiek
Maatschappijleer. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en
maatschappijvakken.
Onderwijsraad (2012). Verder met burgerschap in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Reezigt, G.J. (1999). Differentiatie in het onderwijs. In H.P.J.M. Dekkers (red.), Omgaan met
Verschillen. Onderwijskundig Lexicon, Editie III (pp. 11-23). Alphen aan de Rijn: Samsom.
Schiro, M. (2012). Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns. Thousand Oaks: Sage
Publications.
Schuijt, B., Schuyt, K., Hagers, M., Linthorst, M., Rijpkema, T., & Schuurman, T. (2012). Thema’s
Maatschappijleer. Lesboek VWO. Vijfde druk. Wormerveer: Uitgeverij Essener BV.
Schuitema, J. A., Radstake, H., & Veugelers, W. M. M. H. (2011). Docenten en de actieve participatie
van leerlingen in klassikale discussies. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Department
of Child Development and Education.
Ten Dam, G., Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., Keunen, M., & Visser, A. (2014). Burgerschap
Meten. Handleiding Voortgezet Onderwijs. Utrecht/Amsterdam: Rovict/Universiteit van
Amsterdam.
Van Aalst, H., & Kok, J. M. (2004). Het nieuwe leren. Jeugd in School en Wereld, 89(4), 11-15.
Van aanbod naar aandacht (2015) Liemers College Zevenaar Schoolplan 2015-2016. Verkregen via
https://www.liemerscollege.nl/Media/view/185233/160406+Schoolplan+2015-2020.pdf
Veenman, M (2015) Metacognitie: Ken uzelve. De psycholoog, 10-21.

34

Bijlage A Resultaten onderzoek metacognitie
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Bijlage B Gespreksleidraad
Introductie
Een
tijdje
terug
hebben
we
vier
lessen
gegeven
over
democratisch
handelen/burgerschapsvaardigheden. Voor een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen
zijn we nieuwsgierig of jullie de vaardigheden die in de lessenreeks zijn behandeld in het dagelijks
leven hebben toegepast. Het gaat hierbij om standpunt naar voren brengen en luisteren naar het
standpunt van anderen. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Het gaat echt om jullie
ervaring. We vragen jullie om toestemming om auditieve opnames te maken. Deze zullen puur en
alleen voor het onderzoek gebruikt worden. De gesproken tekst wordt uitgeschreven waarna het
geluidsfragment vernietigd zal worden. Jullie namen worden bij het uitschrijven weggelaten. De
uitgeschreven teksten worden geanalyseerd en gebruikt voor het onderzoek. Als jullie het leuk
vinden, kan ik jullie laten weten wat er uit het onderzoek is gekomen.

Eigen standpunt vormen
Ervaring lessen
1. Kunnen jullie terughalen wat we in de tweede les over het standpunt vormen hebben
gedaan?
2. Kunnen jullie je nog herinneren wat voor stappenplan we hebben gebruikt?
3. Hoe was het om op deze manier je standpunt te vormen?
Betekenis van het geleerde in algemene zin
4. In wat voor een situaties buiten school heb je wel eens te maken met ‘je standpunt
vormen’? En op school?
5. Hoe denk je dat je in de toekomst, als je van school af bent, te maken krijgen met ‘je
standpunt vormen’? Wat vind je daarbij belangrijk? Wat voor een standpuntvormers
worden jullie later denk je?
Koppeling lessen en praktijk
6. Zijn er sinds de lessenreeks situaties buiten de les maatschappijleer geweest waarin je
je eigen standpunt naar voren moest of wilde brengen?
7. Heb je iets aan de lessenreeks gehad tijdens deze situatie dat je je eigen standpunt naar
voren moest brengen? Wat dan?
8. Heb je elementen uit het stappenplan gebruikt? Hoe heb je dit gedaan? Hoe vond je
dit?
9. Denk je dat er door de lessenreeks iets veranderd is of gaat veranderen in hoe jij
gewend bent je standpunt naar voren te brengen?

Luisteren naar anderen
Ervaring lessen
1. Kunnen jullie terughalen wat we in de derde les over het luisteren naar anderen hebben
gedaan?
2. Kunnen jullie je nog herinneren wat voor schema we hebben gebruikt?
3. Hoe was het om op deze manier in gesprek te gaan met elkaar?
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Betekenis van het geleerde in algemene zin
4. In wat voor situaties buiten school heb je wel eens met het luisteren naar een standpunt
van anderen te maken gehad? En op school?
5. Hoe denk je in de toekomst, als je van school af bent, te maken te krijgen met ‘luisteren
naar anderen’ Wat vind je daarbij belangrijk? Wat voor luisteraars worden jullie later?
Koppeling lessen en praktijk
6. Zijn er sinds de lessenreeks situaties buiten de les maatschappijleer geweest waarin je
luisteren moest of wilde luisteren?
7. Heb je iets aan de lessenreeks gehad tijdens deze situatie dat je dit gesprek voerde? Wat
dan?
8. Heb je elementen uit het schema gebruikt bij het voeren van dit gesprek? Hoe heb je dit
gedaan? Hoe vond je dit
9. Denk je dat er door de lessenreeks iets veranderd is of gaat veranderen in hoe jij gewend
bent te luisteren naar anderen.
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Bijlage C Uitweringen focusgroepen

Focusgroep O&O: Candea
I: We gaan het even in tweeën opdelen. Dus we hebben gekeken naar standpunt vormen en luisteren
naar elkaar. Dan beginnen we dit gesprek nu met alles over het standpunt vormen. En dan is mijn
eerste vraag, kunnen jullie terughalen, even in jullie herinnering, wat we in les twee over de vleestaks
precies hebben gedaan met betrekking tot standpunt vormen. Wie weet dat nog?
L1: Ik denk eerst kijken wat je al weet over het onderwerp. Om vervolgens informatie te krijgen van
mensen die voor de vleestaks zijn en mensen tegen de vleestaks. En dan weer terugkijken op je eigen
mening en standpunt of je daarin veranderd bent.
L2: Ja, we moesten teksten lezen daarvoor en de standpunten van andere mensen daaruit halen.
I: Oké. En hoe zag je in de lessenreeks nog meer het standpunt vormen terug? Dus behalve die les
over de vleestaks.
L1: Het luisteren naar wat iemand anders te zeggen heeft. Iemand anders standpunt, denk ik. Dat dat
invloed kan hebben op je eigen standpunt.
L3: Ja, inderdaad. Dat je luistert naar de ander, zodat je… Het hoeft niet per se invloed te hebben op
je standpunt, maar dat je in ieder geval meekrijgt waarom het de ander zijn standpunt is en dan kan
je ook begrip opbrengen en dan kun je... Vanuit dat begrip kan je dan proberen… Kan de ander
proberen jou over te halen of andersom.
L2: Ja en dat je het dan vanuit verschillende invalshoeken gaat bekijken eigenlijk.
I: Dus jij noemde net eigenlijk al heel netjes, of jullie samen, het stappenplan dat we hebben gebruikt
bij die vleestaksles. Dus eerst je eigen argument, argument voor, argument tegen, aanpassen. Hoe
was het om op die manier een standpunt te vormen? Ik heb dat ook al wel gevraagd in de evaluatie.
L4 komt binnen.
I: Kom er snel bijzitten. Fijn dat je er bent. Er staat een opname ook, ik hoop dat je dat niet erg vindt.
Wordt allemaal keurig netje gewist straks. Maak je geen zorgen. We hebben het over de vier lessen
burgerschapsvorming. Dus die groepjes vormen, over de vleestaks, de dialoog en het rollenspel. En
we zijn nu bij het eigen standpunt vormen en mijn vraag was hoe was het om zo gestructureerd
volgens zo’n stappenplan je standpunt te vormen bij die vleestaks. Hoe was dat voor jullie om te
doen?
L5: het was niet de eerste keer en het was ook niet heel bijzonder. Het was niet iets van hé dit is
nieuw voor mij.
I: Heb je dat al eerder gedaan dan?
L5: Niet specifiek zo, maar ik heb wel dingen opgepikt en ik weet wel hoe het hoort eigenlijk.
I: En hoe weet je dat? Ja dat is allemaal zo’n poos geleden. Voornamelijk met Nederlands debatteren.
Daar hebben we het ook heel veel… Daar moet je je eigen standpunt vormen en daar hebben we
eigenlijk al alles geleerd.
L3: Ja, het had ook wat nieuwsbegrip trekjes een heel klein beetje.
L1: Ja
L2: Ja
I: Hoe bedoel je dat?
L3: De vraagstelling en waar je op moest letten was nogal… was te vergelijken met nieuwsbegrip.
I: Wat is nieuwsbegrip?
L5: Begrijpend lezen dat je doet vanaf groep drie tot aan de tweede.
I: Oké, dus dat herkende je erin?
L3: Een beetje. Ik had niet zoiets van, dit is gewoon nieuwsbegrip. Maar ik had wel… Dezelfde vorm
van geen zin hebben om het te doen kwam wel enigszins naar boven. Met die teksten.
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I: En wat maakte dan dat je geen zin had om het te doen?
L3: Nou, uhm. Wat maakte dat ik geen zin had om het te doen? dat is een goede vraag
L5: Ik denk voornamelijk omdat je niet echt iets nieuws leerde. Het was niet echt dat je iets kreeg van
wow dat wist ik nog niet, ik wil er meer van weten, want het was…
L1: Nou die vleestaks was voor mij wel een onderwerp waar ik niet veel van wist en het was voor
mij… Omdat er eerst voor werd gezegd, dat kwam al zo overtuigend over, dat ik eigenlijk dacht, nou
ja, waarom zou je tegen zijn. Maar toen las ik de tegentekst en toen dacht ik, waarom zou je voor
zijn. Het was wel in die zin voor mij wel verbredend, in die zin dat ik alle twee de kanten gelezen heb.
Normaal gesproken was ik opgehouden bij voor, van nou ja.
L3: Ik denk inderdaad dat dat de reden is dat ik het niet helemaal op nieuwsbegrip vond lijken. Ik had
het gevoel dat het nuttig was en dat ik actually er iets mee kon.
I: En dat komt dan puur door de inhoud die we gekozen hadden om vleestaks te doen, omdat je dat
interessant vond?
L1: Uhm ja.
I: En misschien als er iets gekozen was waar je toch wel een heel duidelijke mening over had of wat je
niet zo interessant vond…
L1: Of gewoon al veel over wist.
L3: Nou ja, als je er een duidelijke mening over hebt… Zolang die meningen verschillen kan je het nog
steeds interessant vinden, maar dan is de tekst waarschijnlijk minder interessant, maar dan is de
discussie die volgt waarschijnlijk interessant. En inderdaad, wat het nu is, voor mij in ieder geval, is
als je gewoon een tekst hebt en die lees je en dan heb je zoiets van, oké ik heb nu een tekst gelezen,
ik ga mijn wiskunde leren, ik kan hier niks mee. Dat idee denk ik. Oh, er is een walvis aangespoeld,
oké.
I: Oké duidelijk. Even in algemene zin, dus los van deze lessenreeks. In wat voor situaties buiten
school heb je wel eens te maken gehad met je standpunt vormen?
L4: Ja ik denk gewoon als je bijvoorbeeld een verjaardag met de vriendengroep en dan met
afspreken, dan is er iets of iemand zegt iets over weet ik veel wat. En daar heb jij dan je eigen mening
over. Meestal zijn het wel onderwerpen, dat is gewoon bekend. Wat ik dan wel heb, je gaat er over
praten, dus je hoort de kanten en verhalen van andere mensen en dan ga ik er wel over nadenken
van, o oh ja, dat is ook wel waar. Ik heb zelf dan dat ik me er vaak goed in kan verplaatsen, dus niet
per se een vast standpunt heb en daardoor wel vaak verander van standpunt.
L1: Ja het begint al bijvoorbeeld bij een datum kiezen voor een afspraak maken ofzo. De een vindt dit
en de ander vindt dat en dan ja, je daarin verplaatsen hoe die ander zich voelt. Bijvoorbeeld door
veel toetsen ofzo, ik kan dan snel denken, ah ja, dan doe ik dat een andere keer, maar als iemand
anders dan… ja, dan heb je dat ook al.
L2: Ik heb het thuis heel erg. Want ik praat met mijn ouders vaak aan tafel gewoon over wat er
allemaal kan komen en ook bijvoorbeeld over de co2 uitstoot waar we het over hebben gehad. En ja,
daar vorm ik mijn eigen mening over, maar mijn ouders vormen daar ook een mening over en zo
wissel je die mening uit.
I: Ja, mooie voorbeelden. Nog meer voorbeelden?
L3: Ja, inderdaad thuis, een beetje hetzelfde idee voor mij. En in de… ik doe aan schermen voor sport
en daar zie je heel vaak… er zijn een hele hoop regels voor als je elkaar ongeveer tegelijk raakt voor
wie er dan een punt krijgt. En er zijn zoveel regels dat het eigenlijk altijd praktisch gezien onduidelijk
is wie er nou eigenlijk een punt krijgt, dus dan zie je heel vaak dat je inderdaad… ook uh… je moet…
goed moet kunnen aangeven van, oké ik heb om deze en om deze redenen een punt en dan moet je
luisteren naar die andere inderdaad, van oh oké ik neem aan dat je wel gelijk hebt, want die regel
gaat eigenlijk boven die andere regel. En ga zo maar door. Dus daar zie je het wel… zie ik het
persoonlijk in ieder geval heel vaak terug.
I: Ja, dus in het schermen. En jij, L heb je nog situaties?
L5: Nee, in ieder geval niet die nog niet genoemd zijn. Ik uit mijn mening niet heel vaak.
I: Nee?
L5: Nee. als ik het niet nodig vindt dan zeg ik er ook niks over.
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I: En heb je dan wel een mening?
L5: Ja nee dat wel. Maar ik luister liever. Om zo mijn mening zelf aan te passen.
I: En zijn er dan specifieke situaties waarin je dat extra erg niet doet zeg maar. Waarin je dus meestal
denkt, ik hou nu mijn mening wel voor me?
L5: Dat ligt eraan.
I: Kan je een voorbeeld geven?
L5: Ja, zo eventjes niet. Even nadenken, maar geen idee.
I: Is dat bijvoorbeeld thuis meer dan bij vrienden of juist andersom?
L5: Nou het is meer, als iemand praat dan laat ik hem uitpraten en dan… Als dat dan uren duurt, ja
prima.
I: Oké duidelijk. Nu zitten jullie nog op school, nog een paar jaartjes. Straks ben je van school af. Dan
krijg je ook te maken met dat je je standpunt moet vormen natuurlijk, dat blijft de rest van je leven.
Als je nou even denkt aan die periode dat je hier straks klaar bent, hoe zou jij dan je ideaalbeeld voor
je zien, wat voor standpuntvormen zou jij willen worden. dat klinkt misschien een beetje abstract,
maar wat zou jij belangrijk vinden daarbij?
L1: Dat ik zo min mogelijk op mijn ouders lijk. Ik merk dat mijn ouders heel erg zijn van, oké ik hoor
iets en ik vind dat zelf zo en zo is het ook. Heel vast in hun manier van denken. En ik denk ook dat dat
komt omdat, ja, jong en je ziet veel en je weet weinig, dus vindt van jezelf dat je weinig te vertellen
hebt. Of dat merk ik bij mezelf. En ik merk bij mijn ouders dan hoe ouder je wordt, hoe meer je
denkt, ik weet het wel.
L4: Dat je eraan vastklampt. Dat je het wel weet.
L1: Ja, bijvoorbeeld gisteren met mijn ouders had ik het ook over co2 uitstoot, maar, en toen begon
mijn vader een of ander verhaal alsof hij scheikundeleraar was. En ik was zo van, ja maar, waarom
doe jij nou alsof ik minder weet van scheikunde, terwijl jij een sportopleiding heb gedaan. dat vind ik
dan, ik denk, je kan best wel wat meer aanpassen.
I: Dat zou je zelf anders doen, of anders willen?
L1: Ja dat zou ik anders willen.
L4: Ja, ik denk ook gewoon vooral het blijven luisteren naar andere meningen en standpunten. Want
ik merk bij mezelf dat ik niet echt een eigen mening heb, in de zin van ik luister vaak naar anderen en
dan kan ik me daarin verplaatsen en herkennen en dat is dan waar ik me bij aansluit. En niet per se,
dit is waar ik voor sta, dit is wat ik vindt en onveranderlijk ofzo.
I: En zijn er mensen van jullie die wel zoiets hebben van, nou ik zie mezelf later nog best wel eens een
keer ergens tegen demonstreren of in de politiek gaan? Duidelijk mijn standpunt naar voren brengen.
L3: Heel misschien, nou, demonstreren eventueel. Maar niet politiek, dat is veel te… Nope, nee.
L2: Te groot
L3: Dat is iets waar ik me niet aan wil branden. Nope.
L5: Dat zien we dan wel.
I: En jij?
L2: Ik vind het wel interessant politiek, maar…
Er komt een leerling binnen
X: Is hier een aardrijkskundeboek gevonden?
I: Uhm nee.
X: Oké.
L1: Jawel
I: Oh. Toch wel.
X: Ik zag het, tanks.
L1: Alsjeblieft
L2: Nou ik zie mezelf daar eigenlijk later niet, maar ik vind het wel heel interessant politiek. Want ja,
ik kan voor mezelf een mening heel snel uiten. Ik vind het makkelijk en ja, ik heb ook snel mijn
mening gevormd. Het is dan wel zo dat ik mijn mening kan aanpassen, alleen het is veel moeilijker.
Om aan te passen.
40

I: Hoe bedoel je dat precies?
L2: Nou, ik heb snel dat ik mijn mening… Het is zo. En dat ik hem als ik naar andere mensen hun
mening luister, dat dat dan, dat ik daardoor, dat ik wel luister, maar eigenlijk nog steeds bij mijn
eigen mening blijf en niet aanpassen.
I: En dat zou je anders willen zien?
L2: Ja dat zou ik misschien wel anders willen zien. Dat ik voor mezelf in ieder geval mijn mening ook
kan aanpassen. Want ik kan me soms wel vinden in wat mensen zeggen en ja, en toch blijf ik bij mijn
eigen mening.
L4: Dat is voor een discussie voeren toch juist handig? Als je heel sterk bent van je eigen mening.
L2: Ja, dat wel.
L3: Dat is zeker waar inderdaad. Wat vooral belangrijk is naar mijn idee is dat het mogelijk moet
blijven om verschillende meningen te hebben.
L2: Zeker
L1: Ja
L3: Het is niet erg om iemand anders mening, een andere mening te hebben. En dat je, dat dat dan
ook gewoon, qua verhoudingen in principe niks verandert. Dat lijkt mij heel belangrijk.
I: Oké heel mooi. Ja, wilde je nog wat zeggen?
L1: Nu heb ik soms wel het idee dat als ik van mening verander, dat omslagpunt, dat je eerst, en dat
je dan iets hoort, soms vind ik het dan wel lastig om om te schakelen, omdat dat soms een beetje
voelt alsof je, verloren hebt ofzo.
L2: Ja
L1: Dat zou denk ik niet zo moeten voelen, maar zo voelt dat soms wel. Omdat je… ja… Ik weet niet,
zo voelt dat voor mij.
L3: Ja, je moet toegeven dat je ergens naast hebt gezeten en dat is altijd moeilijk.
L1: Ja klopt ja. Precies.
I: Snap ik. Dit was even algemeen. En als je nu terugdenkt, we hebben twee weken geleden die
lessenreeks afgesloten. In die periode, dus die twee weken geleden tot nu, zijn er daar situaties
buiten de les maatschappijleer geweest, dus concrete situaties, waarin je je eigen standpunt naar
voren moest brengen of wilde brengen? En dat niet deed, dat kan ook.
L5: Twee weken? Ik weet niet of dat…
I: Twee weken.
L5: Ik weet niet of dat twee weken geleden was. Nee, dat is langer dan twee weken geleden. Veel
langer volgens mij.
I: Kunnen jullie iets… komt er iets naar boven? Kan heel klein zijn hè, hoeft niet iets groots te zijn.
L2: Nee, dat is ook langer geleden.
L3: Jawel, ik had, ik had het met mijn moeder over, we hebben een Nederlands project over
vaccinaties en dat erom heen. Daar had ik het met mijn moeder over. En mijn moeder die gaf, die
was zo van, oké onderzoek heeft dit aangetoond. Uhm. Wacht, nu moet ik het even goed uitleggen.
Onderzoek heeft aange… oh, het is zo dat, uhm. Stel je, ik weet niet meer precies wat de situatie was,
maar ik kan wel, met veranderen dat het… Mensen sterven, stierven, het kan best zijn dat vaccins
een tegenovergestelde werking hebben of zoiets. En dat was, want als je, hebben ze dat al
uitgezocht? Nee, dat was het niet. Het was… Discussies gaan alle kanten op vaak. Het was, ik had
eerder aangegeven dat mazelen al aan, het dodental aan mazelen al aan het dalen was en mijn
moeder gaf aan… En ik had ook aangegeven dat dat kwam omdat de zorg verbeterd was. Dus mijn
moeder kwam aan met het argument, dus vaccins werken niet? Maar dat is dus, daar, ja, dat is dus
een van, dat is waar ik dus inderdaad mijn mening in ieder geval probeer goed uit te zetten.
I: Oké, dus je hebt je standpunt naar voren gebracht?
L3: Ja. Dat was wel eerder al het standpunt. Maar dat was een gevolg van…
I: En heb je toen iets in die situatie aan de lessenreeks gehad, dus aan die vier lessen?
L3: Uhm, de lessenreeks werkt voor mij eigenlijk meer als een soort reminder. Want ik kende in
principe de stof al. Maar die stof heb ik wel gebruikt ja.
I: En hoe?
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L3: Hoe? Nou, het inderdaad gewoon luisteren naar de ander en dan proberen, proberen door het
luisteren te vinden waar steunt de… In dit geval was het mijn doel om aan te geven van, mijn mening
is correct. En dan te zoeken, waar steunt, wat zijn de belangrijkste steunpilaren van de mening van
de ander en kan ik die onderuit halen. Want dan moet de ander toegeven dat de mening, dat die
ander klopt. Dat is… En het luisteren helpt dan heel erg bij het analyseren van, het zoeken naar
steunpilaren.
I: Iemand anders nog een concreet voorbeeld?
L2: Ia, ik weet alleen niet of het een beetje, het is iets heel kleins.
I: Nee dat mag
L2: Wij zijn midden in de verbouwing en we hebben, mijn ouders die kiezen dan zelf voor de
badkamer. En die hadden bijvoorbeeld dan een vierkante wc pot eigenlijk gekozen. Alleen dan een
ronde wc borstelhouder en zo. Ik vind dat persoonlijk niet mooi en ik heb daarin dus mijn mening
naar voren gebracht, van eigenlijk moet je een vierkante houder doen of een ronde wc pot, want ja,
het kan niet. Dus ja, daarin heb ik eigenlijk wel de mening van mijn ouders onderuit gehaald. Eigenlijk
hun overtuigd om voor mijn optie te kiezen. Dus ja.
I: En zijn er toen dingen geweest, dat je terugdacht aan de lessenreeks, die je gebruikt hebt daaruit?
L2: Ik hen natuurlijk wel geluisterd naar mijn ouders en ja, voor de rest heb ik ze eigenlijk alleen
geprobeerd te overtuigen, dus met goede argumenten komen en ja.
I: Oké ja. jij had ook nog een voorbeeld? Goed voorbeeld trouwens.
L5: Ja, het was op het, afgelopen zondag, nee zaterdag. Ik was mijn galerij op mijn telefoon aan het
legen en ik had er iets opgeslagen waarvan geroepen werd leuk, maar daar stond OMG in en mijn
ouders, ja ik ook, maar wat minder, zijn christelijk. En mijn moeder, mijn vader vond dat niet zo leuk.
Maar ik heb daar niet, ik vind dat niet erg. Goed, ik heb mijn mening wel naar voren proberen te
brengen, maar ik dacht, ik stop nu, want anders flippen ze helemaal.
I: Ook een mooi voorbeeld. En heb je toen nog dingen anders gedaan door die lessenreeks? Die je
anders misschien niet had gedaan?
L5: Ja, wat meer, wat brutaler zijn.
I: Oké
L5: Het heeft me net niet de kop gekost.
I: Wil jij ook wat zeggen?
L4: Uhm, nou niet echt een bepaalde situatie ofzo. Ik had wel gisteren een discussie. Ik wil graag voor
mijn zestiende verjaardag een scooter, dus ik had er al het een en ander voor uitgezocht, wat
goedkoper was en handiger was en dat soort dingen. Maar ik was echt heel erg sterk van mening dat
ik graag een scooter wilde enzo. Maar uiteindelijk kwamen mijn ouders ook gewoon met goede
argumenten en ik had het laat maar zeggen op korte termijn bekeken hoe leuk en allemaal het is.
maar op lange termijn heb ik er eigenlijk niet zoveel aan. Nou ja, daarover gediscussieerd en
uiteindelijk tot de discussie gekomen om het gewoon helemaal niet te doen. dus geluisterd en
aangepast.
I: En is dat iets, dat je anders door die lessenreeks ook had gedaan of zeg je, nee daar heb ik wel wat
van opgestoken?
L4: Uhm, wel wat van opgestoken. Het is niet zo dat ik zeg maar bij elke discussie bewust terugkijk
naar de lessen, maar ik merk wel zoals, als ik deze discussie een jaar geleden had gehad of anderhalf
jaar geleden, dat ik heel erg bij mijn eigen mening was gebleven en was blijven doordrammen zal ik
maar zeggen. Dat wel.
I: Is het dan meer een soort onbewuste oefening die je aanleert? Of denken jullie echt tijdens een
discussie, oh ja, dat hebben we toen gedaan in die les?
L5: Nee
L2: Nee
L1: Nee onbewust
L3: Ik denk dat het een combinatie is van iets wat je leert, gewoon met je leeftijd en… Maar ik merk
wel dat ik inderdaad… vorig jaar heb ik inderdaad debatregels gehad. Dat heeft mij wel behoorlijk
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geholpen, in ieder geval in efficiëntie. Ik weet niet of dat mij geholpen heeft met het veranderen van
mening, maar net efficiëntie in debatteren wel.
L1: Ja, van feiten en wat dan toch een verduidelijking van je mening is en niet een argument wat het
onderbouwd.
L2: Ik denk er in ieder geval na de discussie, dan denk ik er wel aan terug zo van, oh ja, dat hebben
we ook in de les gedaan. Het is niet dat ik er tijdens de discussie heel erg mee bezig ben.
I: Maar je hebt wel het gevoel dat je onbewuster dus wel, dat het er wel een beetje inslijpt ofzo.
L2: Ja
L3: Ja
L2: Ja, zeker.
L1: Maar het is niet zozeer na die vier lesjes, van een beetje, ja.
I: Dus dat is niet genoeg
L1: Nee
L3: Ik denk dat de reporter van de week daar ook wel bij helpt, enigszins, met die discussies.
L2: Ja, ik denk het wel
L4: Ik denk het debatteren van vorig jaar vooral.
L2: Ja ook.
I: bij Nederlands?
L4: Ja. Daar zijn we het hele jaar wel mee bezig geweest. Ja, en vorig jaar ook met
Levensbeschouwing ook wel mee bezig geweest. En ook wel heel bewust, je wordt erop beoordeeld,
dus dan wil je sowieso je best doen en ga je erop letten. En ja, ik denk ook, voor mij in ieder geval is
dat wel echt van belang geweest.
L1: Ik heb het ook op mijn basisschool, heb ik elk jaar van groep zes tot groep acht elk jaar, hadden
we elke week een discussiekring. Dus toen heb ik al heel veel, ja, daar al best veel, ja. Goed verhaal
weer.
I: Ja, goed verhaal. We moeten helaas stoppen. Hele goede verhalen. Jammer, ik had nog wel heel
veel meer willen vragen. Dankjewel, heel fijn.

Focusgroep Liemers College
I: Vanaf nu aan. Ik denk dat ik hem het beste hier kan zetten. (uhm) Misschien is het beter om nog
dichter bij elkaar te zitten (haha).
Lx: Gezellig
I: Als jullie hier komen zitten
L(j): Sam schuif eens op
I: Heb ik hier... goed, voor de opname is het denk ik het fijnst als één iemand tegerlijkertijd praat, dus
als iemand aan het praten is, is het goed als, is het fijn als diegene kan uitpraten en als je daarna iets
te zeggen hebt, zeg dan daarna iets. Uhm, en als je je geroepen voelt, we gaan het zo doen, ik ga niet
iedereen persoonlijk af, maar als je iets kan vertellen, uhm, wees dan open, wees dan ook eerlijk,
uhm, kan ook een negatieve ervaring zijn, en het gaat niet om een beoordeling van de lessenreeks
zelf overigens, maar meer wat ermee gebeurt is, dus laten we beginnen, uhm, eerste item eigenlijk,
eerste vraag, kunnen jullie je herinneren wat er in de tweede les met het standpunt vormen, ja wat
we daar gedaan hebben, en die tweede les dat was die les met die artikelen lezen, of wie zou daar
iets over kunnen vertellen.
L(n): Hmm, je kreeg toch een artikel voor het standpunt en tegen het standpunt...
I: Ja.
L(n): ...te lezen en dan moest je vooraf je mening en achteraf je mening geven.
I: Ja, ja. Klopt. En we hebben inderdaad vooraf achteraf en daarna lezen, uhm, kunnen je je nog
herinneren op voor een volgorde we dingen hebben gedaan toen?
L(s): Eerst hadden we toch een paar stellen, of was dat de les ervoor nog?
I: Uhm, nee dat was de les daarvoor..
L(s): oh
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I: Maar dat is ook goed als je daar iets over kwijt wil, want dat slaat er eigenlijk ook op.
L(s): Eh, nou ja, dan hadden we eerst dus een paar stellìngen in de les daarvoor en daarna dus de
teksten, waar we ook een paar opdrachten bij moesten maken voor en na.
I: Ja.
L(s): En daarna nog een tekst volgens mij.
I: Ja.
L(s): Over een ander onderwerp.
I: Ja.
L(n) + Lx: maar eerst nog (onduidelijk).. groepje.
L(s): van mening was veranderd.
I: Sorry?
L(s): Of je van standpunt was veranderd of niet.
I: Ja, of je van standpunt was veranderd inderdaad, ja zeker, kwam er ook in terug. Goed zo dat je, ja
leuk, dat je dat nog weet. Ehm. Hoe, ja, hoe was het om je standpunt te vormen over iets?
L(n): Ja, ik denk wel positief eigenlijk, want je krijgt toch twee kanten van een verhaal te horen, dus
dan is het wat meer objectief opzich, en daar kun je gewoon zelf bedenken waar je het best in kan
vinden.
I: Ja. Anderen? Die nog.
L(x): Ik denk het zelfde ja.
Meerdere L: reageren bestigend.
L(n): Oh maar ik denk wat als je voor een bepaald, als je bijvoorbeeld er voor bent, dan, heeft zeg
maar het artikel voor die stelling wel meer invloed op je, dus dan voelt het denk ik wel meer alsof je
dan bevestigd wordt.
I: Je leest graag bevestigingen bedoel je..
L(n): Ja.
I: Ja. interessant. Ja. Okay. En het, kunnen jullie terughalen, het, we hebben op een gegeven moment
geoefend met een dialoog voeren, twee lessen, wat kunnen jullie daarvan terughalen?
L(J): Dat we, in, in tweetallen gingen we het gewoon oefenen en deed iedereen het, en toen werden,
ehm, werd 1 groepje, ehm margot en sanne werden naar voren gehaald, en die gingen dat, ehm,
laten zien, maar dat liep uit tot een discussie meer.
I: Ja
L(Jv): Dan naar een dialoog.
I: Ja. Kunnen jullie je dat ehm schema nog herinneren?
Meerdere L: Reageren bevesitigend.
L(x): Ja een beetje wel.
I: Hoe was het om dat schema te gebruiken?
L(j): Moeilijk, vaak ga je toch wel overtuigen, snel doen.
I: Ja, ja.
L(jv): Ja, ik kon het wel volgen maar ik vond het wel lastig om het toe te passen op hoe ik het zelf zou
doen.
I: Ja, precies.
L(n): Ja, vooral als je het er niet meeens was.
L(x): Ja, je bent al gauw geneigd mensen te overtuigen van je eigen mening en niet te..
I: Ja, klopt ja, dat is iets wat ik zelf ook herken inderdaad, wat ik zelf ook wel doe misschien. Ehm, zijn
er eh, ja, situaties, eh, buiten school waarin je, waarin je wel eens met dat, ja, met zo'n dialoogvorm,
met zo'n dialoog te maken hebt gehad, dat je een gesprek hebt, gehad, eh, ja, waarbij het ja, een
dialoog had kunnen zijn.
L(jv): Ja. Ja, denk het wel, maar ik heb het gepro, geprobeerd toe te passen maar uiteindelijk liep het
toch weer uit een discussie
L(n) + I (tegerlijkertijd): Ja
L(n): Veel mensen gaan over op overtuigen.
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L(jv): Ja, en ik had zeg maar zo'n gesprek had ik ook met mensen buiten de lessen om, dus die kregen
het ook zeg maar niet mee, wat ik had geoefend, omdat zij het niet hadden geoefend als het ware,
I: Oh ja,
L(jv): Gingen zij als (...) in discussie en ging ik daarin mee omdat ik niet hun kon overtuigen in een
dialoog zeg maar...
L(n) + I: Ja.
L(n): Dan voel je je een beetje de verliezende partij ofzo en dat wil je niet zijn.
L(x): ehem.
I: En voor dat je die dialooglessen had gehad, had je nog, heb je, sta je dan wel eens stil bij eh, ja,
discussies of dat soort type gesprekken, dat soort soort gesprekken dat je met de ander hebt, sta je
daar wel eens bij stil van ehm, ja, wordt er geluisterd naar elkaar.
L(jv) + L(n) + L(x): Ja
L(n): Discussie enzo, dat vind ik zelf meestal niet zo'n prettige manier van een gesprek voeren dus
dan probeer ik zelf wel altijd eigenlijk, het is meer als een soort van dialoog van die heeft zijn mening,
die heeft zijn mening, maar meeste mensen die gaan toch over op eh, mijn mening is echt waar, dat
is gewoon hoe het is, ja dat vind ik nooit zo fijn eigenlijk.
I: In wat voor situaties is dat dan, is dat me je ouders, of is dat..
L(jv): Ja.
I: Oh zou iedereen trouwens..
L(jv): Met je ouders
I: Oh zou iedereen trouwens voor de opname iets harder kunnen praten.
L(jl) + L(x): ja
I: Is eh
(kort gelach)
I: Is dat, ja met je ouders zeg jij al -naam L(jl)-?
L(jl): Ja, want, zeg maar, ja, ik denk dat wij allemaal nu wel een beetje in de pubertijd zitten en dan
heb je sowieso meer discussies dan dat je normaal hebt.
I: Ja.
L(jl): En vooral, ja, ik weet niet bij mij thuis, ik heb wel een groot gezin, dus iedereen eh heeft echt
wel zijn eigen mening zeg maar, en dan iedereen die wil dat ook heel erg laten dus ja, bijvoorbeeld
mijn stiefbroer dan, die heeft een hele sterke mening en ja daar kan ik dan niet tegen op dan dus eh,
ja.
I Ja, ja.
L(s): Ja, dat. Kan ik ook herkennen, maar dan in mijn kleinere broertjes en zusje.
(Gelach)
I: Oh ja.
L(s): Altijd is je ie dan als, iets tegen ze zegt ehm, is het niet argumenten of iets, gewoon zeg maar
meteen 'nee, klopt niet, dit is het, punt.
I: Ja, okay. En met vrienden onderling of op het hockeyveld?
L(x): Ja.
L(n): Ik herken vooral in vrienden denk ik.
I: Ja.
L(n): Daar zitten wel een paar die een sterke drang hebben om te gaan discussieren, denk ik.
I: Ja.
L(n): En ook wel een sterke mening hebben.
L(x): Maakt bevestigend geluid.
I: Ja. En ehm, en dat ging dan voornaame.. met het dialooggedeelte en, en het, als je kijkt naar je
mening vormen, moet je dat je vaak in thuissituaties of juist meer in, op sportclubs of juist meer met
vrienden, of, of buiten de les op school.
L(s): Ik denk meer met vrienden. Want je moet ook, ja, wat je zelf wil doen moet je ook wel zeggen.
L(n): Knikt bevestigend
L(n): Je kan niet heel meegaand zijn, ofzo
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L(s) Nee, precies.
I: Ja. Nou leuk, ehm, wat vinden jullie in de toekomst belangrijk, gewoon voor mensen in zijn
algemeenheid, als het gaat om wanneer ze hun mening vormen of wanneer ze, ehm, ja, de dialoog
met elkaar of een discussie met elkaar aangaan.
L(x)
I: Ja.L(n): Ehm, ik denk dat de mensen meer moeten openstaan om hun mening ook te kunnen
aanpassen en een gesprek met iemand te kunnen voeren zonder dat het per se een soort van
gevecht wordt van heeft de beste mening.
L(s): En ook naar elkaar luisteren...
Meerdere L(x) maken bevestigend geluid:
L(s): ...echt
I: En hoe, hoe gaat dat met de maatschappij van nu denken jullie, over 10 jaar, is dat een, doe eens
toekomstvoorspelling, is dat een beetje, gaat dat een beetje de richting op, die jullie, gaat dat goed in
jullie leeftijdsgroep, of je denk je van.
L(x): hmm
L(s): Ik denk het niet.
Meerdere L(x): Nee. (bevestigend)
I: Nee?
L(s): Nee.
I: Oh, dat is wel interessant... wat eh, L(s).. (noemt naam)
L(s): Ja, ik weet niet, soms gewoon, het is gewoon, wat ik vaak soms heb van ja, ik weet niet of er
echt naar me geluisterd wordt, in als we wel eens aan het praten zijn ofzo of.
L(n): Ja, ik denk dat het met sommige te maken heeft dat bij, in hun vriendengroep wel of in hun klas
een bepaalde standen groep is ofzo, die zijn onderaan, en die zijn echt de baas en de baas willen
natuurlijk de beste mening hebben en wordt ook, je komt ook hoger denk ik als je een goede mening
hebt.
I: Oh ja. En een goede mening is de mening van de rest? Dan? Of? of niet?
L(n): Ehm, nee ik denk dat je met de mening van de rest mee gaat als je niet zo hoog in die groep zit.
I: Oh ja, ja. Okay. Nou. En.. met een standpunt vormen, met zelf beslissen wat je standpunt is, wat is
daar, ja, wat zijn daar gevaren voor in de toekomst, of eh, voor jezelf maar ook voor anderen, of wat
gaat er juist goed.
L(Jl): Ik dat er op een gegeven moment gewoon niet meer gelusiterd wordt en het gewoon is van
okay dat is jouw mening maar ik heb mijn mening, ajus, denk ik ik.
I: Hmm, okay. Okay interessant, ehm, goed, dan gaan we nu even naar sinds de lessenreeks in julllie
dagelijkse praktijk, en dat kan, ehm, dat kan buiten school, ehm, buiten de lessen zijn, maar dat ook
op een sportclub zijn, dat kan ook in je gezinssituatie zijn, en dat kan ook met vrienden onderling, je
muziekclub, ehm, (geluid mail) weet ik veel, ik krijg allemaal mailtjes binnen ondertussen.
Meerder L(x): (gelach)
I: Ehm, zijn, ja, zijn er, ehm, buiten die lessenreek situaties geweest, ehm, waarin je je eigen
standpunt naar voren moest brengen en wat voor situaties waren dat dan?
Meerdere L(x): Hmm
L(n): nou, sommige mensen bijvoorbeeld bij dansen dan, ehm, wist de docent niet welk liedje die nou
zou pakken en dan vraagt ie wel van de rest hun mening, van, waarom moet dat liedje enzo.
I: Ja. En echt over, zijn dat dan, okay maar dit is iets heel praktisch.
L(n): (bevestigende 'hmm')
I: Gaat het dan ook wel eens over maatschappelijke, ehm, zaken. Of.
L(x): Ja.
Meerdere L door elkaar: hmm
L(jl): Ja, wel, ja wij hadden het laatst over ehm, pietendiscussie thuis.
I: Oh ja.
L(Jl): Ja, van dat is nu, toch wel actueel nu met sinterklass enzovoorts.
I: Ja.
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L(Jl): En ehm, toen waren we op een verjaardag, eigenlijk was dat wel grappig, want dat gebeurde
dus ook ehm met het toneelstukje wat we moesten doen in de klas, ehm, toen gebeurde eigenlijk
hetzelfde, want toen was er 1 iemand die zei van ehm, ehm, we moeten echt die zwarte piet gewoon
houden, het is onze traditie, toen waren anderen meer meegaand met, van ja, ik snap het wel, en,
dat voornamelijk, buitenlanders zich aangesproken voelen enzo, ging iedereen eigenlijk zijn mening
af, en ook ik. Ja.
I: En ehm, ja, int.. okay, je had dus een situatie waar mensen hun mening gaven. Heb je toen, ehm,
op een bepaalde manier, bewust of onbewust iets aan die, aan die, uhm lessen gehad, of heb je
erover nagedacht, of heb ehm.
L(jl): Ja, ik ging wel echt proberen te luisteren zeg maar, vooral, die les met de dialoog moest ik wel
aan denken. Ehm, en ook wat ik net zei, met dat toneelstukje omdat we het zelf ook moesten doen
en laten zien dat, ehm, wat voor meningen er kunnen zijn erover, ehm, ja ik moest er aan denken,
maar ik weet niet of ik het zelf ook heb toegepast, ehm, ik denk onbewust dan, maar niet bewust.
I: Okay.
L(jl): Ja.
I: Zijn er, ehm, vind ik wel een mooie, naar dit soort situaties ben ik echt op zoek, heel leuk dat je dit
zegt, zijn er anderen die iets vergelijkbaars hebben gehad en dan niet natuurlijk over een zwarte
pieten discussie te gaan.
Lx: Heel kort lachje
L(s): Ja soms hebben we het, 's avonds als ik met mijn ouders gewoon nog op de bank zit, ehm,
afgelopen zondag keken we toevallig nog naar zondag met lubach en dan het soms nog wel over de
onderwerpen waar 'ie het dan over heeft, en voor de rest hebben we het thuis niet echt erover, want
mijn broertjes zijn nog heel jong en die snappen het ook niet.
I: Oh ja, ja..
L(s): Echt zeg maar.
I: Ja, ja.
L(s): Mijn zusje misschien maar ik denk het ook niet echt.
I: En heb je toen, toen ging het ook over standpunten waarschijnlijk. Ehm, heb je toen iets, iets
gedacht nog aan die lessenreeks of iets onbewust meegenomen.
L(s): Ik denk wel, ik denk, ik heb niet bewust gedacht van "oh ja, die hebben we in de les.." maar ik
denk wel dat ik onbewust wel wat aan heb gehad want ik heb wel goed naar ze geluisterd enzo.
I: Ja. En, ehm, okay, en anderen, ook iets? Of niet zo veel.. als..
L(x, j?): Nee ik heb niet zo veel.
I: En ehm, hoe zit dat meer met het dialoog voeren? Met ehm, die discussie of die dialoog, hebben
jullie daar vergelijkbare situaties, ja dat, eigenlijk geldt dat voor jullie allebei met die zwarte piet
discussie, zei jij al. Of denken jullie dat jullie situaties daarin gaan meemaken, heeft de lessenreeks
denk... iets van effect gehad van op jullie denken daarin?
Meerdere L(x): (bevestigend)
L(j): Denk het wel. Je gaat er meer bij stilstaan.
I: Meer bij stilstaan.
L(j): Wat je doet. Dat is wel echt.
Meerdere L(x): bevestigend.
L(n): Ja, en ik denk dat je ook soort van strategie nu om een dialoog te voeren zonder dat het meteen
een discussie wordt, dus dat je het zelf ook kan tegenhouden.
I: Ja, ja. Nou interessant. Okay. Ehn, en is dat dan, zou je dat dan helemaal volgens dat stappenplan
doen of het meer het idee van de dialoog.
L(n)L Nou ik dat je bijvoorbeeld luisteren en de mening van een ander samenvatten, ik denk dat je
aspecten daarvan terugpakt of het helemaal op die volgorde gaat dat weet ik niet, dus, het idee maar
ook wel wat elementen.
I: Want, ehm, want hebben julllie bij die dialoog, L(s) en L(jl) (Noemt namen), ehm hebben jullie toen
ehm, echt elementen uit het schema gebruikt of meer er aan gedacht.
L(jl): ehm, ik heb wel echt gewoon geprobeerd luisteren zeg maar en dat was een stap de andere
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stap, ja ik weet, dat hele stappenplan niet meer heel goed, maar..
I: Ja.
L(jl): Het was wel echt het luisteren en dat ik zelf ook een, ehm, mening vormde, zeg maar, maar het,
ehm je, ehm uitstellen van mijn mening geven, ehm, dat je echt gaat luisteren en focussen op de
ander, dat je niet denkt van ik heb mijn mening, dit is mijn mening, ik ben het er niet meeens.
I: Ja.
L(jl): gewoon, ja, luisteren gewoon.
I: okay, interessant.
L(x): (hoest)
I: Ehm, ja, laatste punt eigenlijk, denk je dat, ehm, in situaties in de toekomst, ook voor de mensen
die situaties zoals die discussie of zwarte pietdiscussies nog niet echt thuis hebben meegemaakt,
denk je dat als die situaties in de toekomst komen, denk je dan, en dan mag je heel eerlijk in zijn, dat
die lessenreeks iets heeft veranderd in hoe je, in je zo'n sitautie aan zou gaan, en dan kan het zijn
om, als wanneer je je mening uit, uhm, dat je bijvoorbeeld je mening kan bijstellen, maar dan kan het
ook zijn ehm, over die dialoog, dat je, dat je je eigen mening dus uitstelt, ehm, meer luistert naar de
ander, niet ander overtuigt. Zouden jullie daar iets over kunnen zeggen?
L(s): Ik denk het wel. Want als het dan, ehm, later, of deze(?) over een paar dagen of over een week,
een, een tijd, in zo'n gesprek kom, dan ga ik denk ik wel nadenken, van okay moet ik naar ze
luisteren, (piepjes van mail tussendoor), gewoon, niet zo overrompelen, dan denk ik van 'hey, dit is it
punt.
I: Ja. Okay. Ja. Een andere verder nog iets toe te voegen?
L(n): Ja, ik denk gewoon, uhm gewoon op een vriendelijke manier want een dialoog is opzich wat
vriendelijker dan een discussie ofzo of een debat.
I: Ja.
L(n): Ehm, je mening geven en ook het gesprek voortzetten zonder dat het echt een strijd wordt ofzo.
I: Ja. Okay. Dus ehm, ja dus je zou er wel zo een paar lessen uit kunnen halen van ehm, ja, misschien
wel onbewust maar misschien ook bewust.
Meerdere L(x): (maken bevestigend geluid of zeggen 'ja')
I: Okay. Top. Iemand nog iets toe te voegen?
(stilte)
Meerder L(x): Nee.
I: Nee?
L(x): Nee.
I: Goed, dan ga ik hem uitzetten. Heel erg bedankt in ieder geval, ik zet hem eerst even uit. (Hele
korte lach).

Focusgroep Rodenborch
“Welke doorvertaling maken leerlingen van het oefenen met democratisch handelen in de klas naar
situaties buiten de klas?”
Het gesprek werd gehouden op 5 december in de grote pauze van 13:00 tot 13:30 uur.
Het gesprek vond plaats met, Bas, Tom, Indy, Jasper en Ruud.
Robert: Een tijdje terug hebben we vier lessen gegeven over democratisch
handelen/burgerschapsvaardigheden. Voor een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen
zijn we nieuwsgierig of jullie de vaardigheden die in de lessenreeks zijn behandeld in het dagelijks
leven hebben toegepast. Het gaat hierbij om standpunt naar voren brengen en luisteren naar het
standpunt van anderen. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Het gaat echt om jullie
ervaring. We vragen jullie om toestemming om auditieve opnames te maken. Deze zullen puur en
alleen voor het onderzoek gebruikt worden. De gesproken tekst wordt uitgeschreven waarna het
geluidsfragment vernietigd zal worden. Jullie namen worden bij het uitschrijven weggelaten. De
uitgeschreven teksten worden geanalyseerd en gebruikt voor het onderzoek. Als jullie het leuk
vinden, kan ik jullie laten weten wat er uit het onderzoek is gekomen.
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Als eerste, kunnen jullie terughalen wat we in de tweede les over het standpunt vormen hebben
gedaan?
T: de tweede les was met die teksten..eh.. van minder vlees eten.
Robert: precies, de vleestax.
J: ja die vlees, het vlees eten en die voor en die tegenstanders daarvan.
Robert: klopt. Kunnen jullie je nog herinneren wat voor stappenplan we hebben gebruikt?
R: argumenten…..eerste de argumenten voor en tegen, die moest je opzoeken….ehhu… toen
voorstanders en tegenstanders… de rest eeeh.. is erg ver weg..
Robert: maar wat was toen de vraag? Eerst een artikel lezen… en wat was de vervolg vraag?
I: wat je er zelf van vond toch?
B: je eigen mening erover geven.
Robert: en is die eigen mening veranderd na het lezen van die tekst?
J: nou bij mij niet want ik heb dit al een keer ergens gezien dus ik wiste er al veel van af…. Dus nee.
Robert: en wat betekent dit je wist er al veel van af?
J: ik wist de voor en nadelen al, omdat ik een keer een documentaire erover gezien had…dus nee het
is niet veranderd.
Robert: dus niet veranderd en deze manier van de argumenten tot je nemen ook van de
tegenstanders…
J: ja dat was goed je moet toch allebei de kanten horen.
I: vond ik ook ja
Robert: en hoe was dat nu om via teksten aangereikt te krijgen?
J: ja saai…. Moet je zo’n tekst gaan lezen…ik kijk dan liever een filmpje of zo daarvan..
T: met tekst staat het wel makkelijker zo onder elkaar dan kun je het wel terug halen.
R: je kunt het rustiger doornemen.
J: maar het is wel saai… ja ik vond de documentaire kijken leuker…
Robert: anderen….Bas
B: Ja ik vond wel…mijn mening is niet veranderd maar de argumenten zijn aangescherpt…want als je
in discussie gaat of ik weet niet hoe je dat noemt… dat je dat je dan wel betere argumenten
hebt maar wel gewoon dezelfde mening
I: wat ik wel fijn vond van deze manier is dat je de voor en nadelen kon afwegen zeg maar.
Robert oke, heel mooi in wat voor een situaties buiten school heb je wel eens te maken met ‘je
standpunt vormen’?
J: continue thuis…komt er een bericht of he het nieuws op de televisie en dan mijn vader, zegt o dit
vind ik echt slecht of hij is het er niet mee eens en mijn moeder zegt nee, je moet niet zo snel
oordelen..dat zit ze van alles eh.. te argumenteren.. eigenlijk elke avond wel een keer.
I: en thuis met vrienden…
Robert: en op wat voor een manier gaat dat?
I:uhmmm, meestal gewoon rustig normaal… soms loopt het ook een beetje uit de hand.
R: ja volgens mij is dat bij iedereen wel, thuis en bij vrienden…
T: ja volgens mij moet je constant je eigen mening wel en je standpunt vormen want je hebt toch
overal wel een mening over..
Robert: oke, en op school?
T: ook
Robert: en hoe denk je dat je in de toekomst, als je van school af bent, te maken krijgen met ‘je
standpunt vormen’? Wat vind je daarbij belangrijk? Wat voor een standpuntvormers worden jullie
later denk je?
I: misschien dat je met je werk het later nodig hebt… als je bijvoorbeeld een bepaalde oplossing in
gedachte hebt en een ander is het daar niet mee eens dat je dan dit kan verwoorden en
beargumenteren… dat jouw idee eigenlijk de oplossing is.
R: dat je mensen van iets kunt overtuigen later
J: ja mee eens
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Robert: Zijn er sinds de lessenreeks situaties buiten de les maatschappijleer geweest waarin je je
eigen standpunt naar voren moest of wilde brengen?
J: nou wat we net toch ook gezegd hadden. Thuis en gewoon met vrienden van dat doe je toch
continue gewoon….ik geloof niet dat iedereen het met elkaar eens is altijd.
Robert: Heb je iets aan de lessenreeks gehad tijdens deze situatie dat je je eigen standpunt naar
voren moest brengen? Wat?
J: nee ik vind niet dat ik nu beter ben in je standpunten vormen ofzo.
T: misschien wel beter op deze manier om naar elkaar te luisteren.
Robert: daar komen we dadelijk op, we hebben nu het punt standpunt vormen. Die tweede les door
naar die teksten te kijken, argumenten af te wegen, hebben jullie al verteld. Je kon alles duidelijk
nalezen argumenten stonden onder elkaar. Heb je daar iets van geleerd in een situatie buiten de
klas?
J: je gebruikt nu eerder meningen.
T: ja en je gevoel.
Robert: het werken met een formulier heeft dat je veranderd in je eigen mening vormen?
J: het laat je toch een beetje anders denken
Robert: ik zie andere mensen knikken
I: Ik vind ook dat je ziet dat beide kanten te beargumenteren vallen.
B: ja ik vind dat je wel moet overwegen en als je argumenteert dat je tijdens het argumenteren moet
afwegen, dat je zegt dit is een standpunt en dat ook maar ik vind dat gewoon minder belangrijk.
Robert: heb je iets aan de lessenreeks gehad?
I: ik vind niet dat we ze veel hebben toegepast die vaardigheden. Vond ik best wel meevallen met de
dialoog en de discussie die we hebben gehad.
J: ik vond het ook wel meevallen. Het waren niet echt interessante onderwerpen om over te praten
ofzo… het waren een beetje vage situaties… als het je niet aanspreekt of zo dan…
T: ik denk dat je het zo al vaak doet het naar elkaar luisteren en je standpunt vormen.
J: ik denk dat die laatste les dat rollen spel dat was een beetje vaag en dan zie je ook snel….het liep
niet helemaal lekker
Robert: Heb je elementen uit het stappenplan gebruikt? Bijvoorbeeld bij dialoog voeren?
J: nee want dat doe je gewoon automatisch.
Ja je gat niet per punt per punt doen wat op dat blaadje staat.. dan voer je de dialoog toch niet.
R: dat doe je automatisch. Ik weet niet of we precies die stappen uit het plan gevolgd hebben maar
met vrienden of familie ga je niet die stappen doorlopen dat gaat automatisch.
Robert: Denk je dat er door de lessenreeks iets veranderd is of gaat veranderen in hoe jij gewend
bent je standpunt naar voren te brengen?
J: nee
B: dat je meer luistert naar anderen denk ik.
R: dat je niet door elkaar heen gaat roepen, dat je gewoon rustig wacht op de anderen
T: en misschien je mening iets meer baseren op feiten in plaats van op gevoel.
Robert: dat zou een hele mooie zijn. Nu komen we eigenlijk op het standpunt luisteren naar anderen.
Kunnen jullie terughalen wat we in de derde les over het luisteren naar anderen hebben gedaan?
R: was dat niet bij.. die roze en die blauwe plakkertjes die les? Dan had je een argument en de ene
kant was voor en de ander kant was tegen.. en moest je een dialoog voeren en mekaar laten
uitpraten..tegen in gaan.
Robert: Kunnen jullie je nog herinneren wat voor schema we toen hebben gebruikt?
Hoe was het om op deze manier in gesprek te gaan met elkaar?
R: ik vond het beter dan bijvoorbeeld de laatste les…uhmm. Omdat het duidelijker was je voor en
tegen hebt. Ik denk dat het ook makkelijker gaat om dan in gesprek te gaan. Want de laatste les met
de hele groep, dan gaat edereen door elkaar heen roepen en dat gaat moeilijker denk ik.
J: o die les ja dat was sowieso beter eerst je standpunt opschrijven en dan…maar moet je eerst een
tekst lezen dan iets opschrijven terwijl je sowieso al met elkaar in discussie bent.. nou dat vond ik
niet zo’n goed opdracht.
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I: ik vond de dialoog ook fijner dan die laatste want eh dat rollenspel moest je echt voor de klas doen
en niet iedereen wist eigenlijk wat die moest doen en met die dialoog was het overzichtelijker en je
kon ook beter je kon ook beter je mening uiten want je had zelf voor een standpunt gekozen.. dus
dat was ook wel wat makkelijker.
Robert: T heb je nog iets toe te voegen… T:nee
Robert: in wat voor situaties buiten school heb je wel eens met het luisteren naar een standpunt van
anderen te maken gehad?
J: overal en nergens
Robert: en nergens?
J: gewoon overal heb je toch gewoon een discussie met elkaar. Je moet elkaar laten uitpraten en
elkaars mening aanhoren
R: de een doet het beter dan de ander maar in principe zou het zelfs moeten.
B: maar op de televisie is het continue naar argumenten luisteren en dan moet je zelf weten wat je
daarmee doet. Soms nemen mensen dat te snel aan. Dan denken ze zelf dat is een feit terwijl dat niet
is.
Robert: Hoe denk je in de toekomst, als je van school af bent, te maken te krijgen met ‘luisteren naar
anderen’ Wat vind je daarbij belangrijk? Wat voor luisteraars worden jullie later?
T: ja je moet gewoon altijd luisteren naar anderen, want naders ja , je kan wel steeds je eigen ding
vertellen maar dan ben je na een paar zinnen ook uitgepraat.
R: en van andere mensen kun je ook leren.
Robert: stel jullie zitten later in een vergadering, ga je dan iets doen met het stappenplan van een
dialoog aangaan? Kun je daar een vertaling naar maken?
I: ik denk wel dat je dan meer zult opnemen van de andere maar.. voor de rest… ik ben het
stappenplan inmiddels al wel verleerd.
J: ik heb ook helemaal niets met het stappenplan.
Robert: daar stond bijvoorbeeld ook in samenvatten.
T: ik denk dat je gewoon in je hoofd denkt van hij zegt dit en dit en dit dat doe je gewoon in je hoofd.
R: nou ik denk tijdens een vergadering, als je mensen moet overtuigen een samenvatting op het eind.
Maak je duidelijk aan iedereen voor wie je presenteert.
Robert: Zijn er sinds de lessenreeks situaties buiten de les maatschappijleer geweest waarin je
luisteren moest of wilde luisteren?
I: niet echt volgens mij
Robert: Heb je iets aan de lessenreeks gehad tijdens deze situatie dat je dit gesprek voerde? Wat
dan?
J: ja misschien als je moest luisteren maar er was niets dat ik mis. De meeste doen nog steeds het
zelfde argumenteren toch?
Robert: maar je zei net iets interessants dat je nu misschien beter luistert, waar zit dat dan in?
R: nou ik weet niet of ik nu veel beter luister ook al moest je dat leren. Ik weet niet of je dat doet. Ik
geloof niet dat je binnen één les nu beter argumenteert, terwijl je al zestien jaar iets op een manier
doet, toch? Dat zou toch raar zijn. Dat is hoe ik erover denk en dat is niet veel anders geworden.
B: ja vind ik ook wel, dat je dat niet zo snel kunt aanpassen.
I: ben ik ook wel mee eens maar je zit ook wel dat een tegenstanders iets nuttig kan zeggen ondanks
dat je het er niet mee eens bent.
Robert: en heb je dat ervaren tijdens deze lessenreeks?
I: ja bijvoorbeeld met het minder eten van vlees zie je wel dat aan beide kanten nuttige denken
werden gezegd.
Robert: Heb je elementen uit het schema gebruikt bij het voeren van dit gesprek?
I:nee
J:nee
Robert: Denk je dat er door de lessenreeks iets veranderd is of gaat veranderen in hoe jij gewend
bent te luisteren naar anderen?
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T: nee ik denk dat ik gewoon en iedereen goed naar iemand luistert zodat je voldoende meepikt en
dat wat belangrijk is voor de ander dat je dat juist meeneemt.
R: ik denk dat in deze paar lessen kun je niet je eigen doen veranderen. Als je er echt lange tijd op
hamert dan zou het eventueel wel kunnen.
J: je kunt wel veranderen maar niet op zo’n korte termijn.
Robert: ik begrijp wat jullie zeggen maar kun je toch nagaan of je buiten de klas situaties kunt
benoemen waarbinnen je enige verandering hebt gezien?
T: nou als ik in een discussie de voor en tegenargumenten hoor merk ik dat bij mij het gevoel nog
steeds het sterkste is.
I: ik denk niet dat er veel verandert misschien in het afwegen van bepaalde dingen… de rest denk ik
niet.
B: ik denk dat je heel objectief moet kijken… zonder dat je je eigen mening erin gaat mengen, dat je
naar de feiten gaat kijken hoe ze zijn. Dat neem ik wel mee, maar niet dat ik dat nu tijdens de lessen
heb geleerd.
Robert: is er iets anders dat jullie ons mee willen geven?
J: misschien een documentaire een korte film laten zien, dat houdt leerlingen ook meer
geinteresseert denk ik.
R: die laatste les zou ik die rollenspellen niet voor de hele klas doen, daar raakt iedereen ook een
beetje ongemakkelijk van. Van ik zeg maar niets.
I: ik zou het in groepjes doen dat u er dan bij komt staan.
Bedankt voor jullie medewerking.
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Bijlage D Codeboom

C1

Herinneringen
C1a
Herinneringen standpunt vormen
C1aa Herinneringen stappenplan
C1b
Herinneringen luisteren
C1ba Herinneringen schema

C2

Betekenis van het geleerde
C2a Situaties buiten school
C2aa Standpunt
C2ab Luisteren
C2b Toekomst
C2ba Standpunt
C2bb Luisteren

C3

Koppeling lessen praktijk
C3a
Situaties buiten school (na lessenreeks)
C3aa Standpunt
C3ab Luisteren
C3b

Gebruik lessenreeks
C3ba Standpunt
C3baa Elementen stappenplan
C3bb Luisteren
C3bba Elementen schema

C3c

Verandering door de lessenreeks
C3a Standpunt
C3b Luisteren
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Bijlage E Les 1
Werkblad 1
Naam:
Klas:

Welke eigenschappen van medeleerlingen wil jij graag in je groep?

Reflectievragen
1. Welke stappen hebben jullie doorlopen om de groep te vormen waarin je nu zit?
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2. Hoe tevreden ben je met je groep?

3. Heb je het gevoel dat er naar je geluisterd werd tijdens de groepsvorming? Wanneer
wel/niet?

4. Heb je het idee dat je zelf naar anderen geluisterd hebt tijdens de groepsvorming? Wanneer
wel/niet?
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5. Heb je mening naar voren gebracht? Zo ja, hoe was dit om te doen?

6. Wat zou je de volgende keer anders doen als jullie weer op zo’n manier groepen moesten
vormen?
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Stappen groepsvormingsproces
Stap 1
Leerlingen worden verdeeld in vier groepen (links-progressief, links-conservatief, rechts-progressief,
rechts-conservatief) op basis van twee stellingen waar leerlingen hun mening over geven. Op basis
van de eerste stelling worden leerlingen verdeeld in twee groepen (links of rechts).
De tweede stelling zorgt ervoor dat de twee groepen opsplitsen (progressief of conservatief)
waardoor vier groepen ontstaan. Er is geprobeerd zo gemêleerd mogelijke groepen te vormen. De
groepen zijn allereerst gevarieerd wat betreft politieke voorkeur. Dit zorgt er tijdens les 2 en 3 van de
lessenreeks voor dat leerlingen zo goed mogelijk kunnen oefenen met democratisch handelen.
Overleggen met iemand met een andere politieke voorkeur is immers lastiger dan met iemand die
dezelfde mening heeft als jij. De vier groepen staan elk in een hoek van het lokaal.
Stelling 1
Eens
(links)

Stelling 1
Oneens
(rechts)

Eens
(links)

Oneens
(rechts)

Stelling 2
Eens
Eens
(links/progressief) (rechts/progressief)

Oneens
Oneens
(links/conservatief)(rechts/conservatief)

De stellingen luiden als volgt:
1. In de horeca verdient een afwasser minder dan iemand uit de bediening. Alle jongeren die
werkzaam zijn in de horeca onder de 18 jaar moeten hetzelfde uurloon krijgen, ongeacht wat
voor werk ze doen.
2. Een huwelijk zou niet beperkt moeten zijn tot twee personen.

Stap 2
Leerlingen moeten er vervolgens voor zorgen dat de vier groepen even groot zijn. Om dit te bereiken
zullen uit bepaalde hoeken leerlingen moeten vertrekken, terwijl er bij andere hoeken leerlingen bij
moeten komen. Hier is voor gekozen zodat leerlingen leren dat je soms concessies moet doen (naar
een andere groep vertrekken) als je een groter doel wil bereiken (gelijke groepen). Dit hoort bij een
democratie. De docent geeft leerlingen sturing door te vertellen dat leerlingen die het niet extreem
eens of oneens met de stellingen waren, het beste kunnen wisselen. Om dit te bereiken zullen
leerlingen moeten luisteren naar de meningen van hun groepsgenoten. Pas dan kunnen ze bepalen
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wie het beste kan overstappen naar de andere kant. Zodra er vier gelijke groepen zijn gevormd, krijgt
elke leerling een sticker met een kleur. Die kleur staat voor de hoek waarin de leerling staat.
Voordat de definitieve groepen gevormd worden, schrijven leerlingen op hun sticker hun beste
eigenschap (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of eerlijkheid). Ook schrijven leerlingen op een
blaadje welke andere eigenschappen van medeleerlingen zij graag in hun team zouden willen.
Stap 3
Leerlingen krijgen de opdracht om een zo sterk mogelijk team te vormen op basis van elkaars goede
eigenschappen. Voorwaarde daarbij is dat er per groep maximaal twee leerlingen uit dezelfde hoek
mogen komen (dus met dezelfde kleur sticker). Leerlingen zullen dus moeten overleggen met elkaar
om een sterk team te vormen. De groepen zullen gevarieerd zijn wat betreft karakters van
leerlingen, omdat leerlingen een groep vormen met medeleerlingen met verschillende goede
eigenschappen. Ook dit kan mogelijk leiden tot frictie of spanning binnen de groep, iets dat goed is
om mee te oefenen in deze context. Zodra leerlingen een groep hebben gevormd, krijgt hun team
een nummer en mogen zij hun sticker afdoen. De volgende lessen zal gewerkt worden met deze
teams.
Nadat de groepen zijn gevormd, beantwoorden leerlingen de reflectievragen, omdat het belangrijk is
dat zij nadenken over de manier waarop ze keuzes hebben gemaakt. De reflectievragen luiden als
volgt:
1. Welke stappen hebben jullie doorlopen om de groep te vormen waarin je nu zit?
2. Hoe tevreden ben je met je groep?
3. Heb je het gevoel dat er naar je geluisterd werd tijdens de groepsvorming? Wanneer
wel/niet?
4. Heb je het idee dat je zelf naar anderen geluisterd hebt tijdens de groepsvorming? Wanneer
wel/niet?
5. Wat zou je de volgende keer anders doen als jullie weer op zo’n manier groepen gaan
vormen?
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Les 1: Groepsvorming
Tijd

Doel

Inhoud

Docent activiteit

5 min.

-De leerling weet wat -Welkom heten
-Vertelt wat we deze les
er deze les gaat
-Vandaag deel I van de gaan doen
gebeuren
lessenreeks:
groepsvorming

-Luisteren naar de
introductie en stellen
eventueel vragen

10 min.

-De leerling kan een
standpunt innemen
over een stelling.

-Stap 1 groepsvorming
-Leerlingen aan de
hand van twee vragen
in vier groepen
verdelen op basis van
links, rechts,
progressief,
conservatief

-Legt de werking van stap
1 uit
-Leest de twee vragen
voor
-Vertelt leerlingen naar
welke hoek van het lokaal
ze moeten lopen

-Beantwoorden de
twee vragen
-Lopen naar de
bijbehorende hoek
van het lokaal

10 min.

-De leerling kan
luisteren naar de
standpunten van
medeleerlingen
-De leerling kan in
samenspraak met
medeleerlingen een
beslissing maken,
waarbij de andere
leerling en/of de
leerling zelf een
concessie maakt
-De leerling ervaart
dat er in een
democratie
concessies moeten
worden gedaan

-Stap 2 groepsvorming
-Leerlingen aan de
hand van overleg in
vier gelijke groepen
verdelen

-Legt de werking van stap
2 uit
-Geeft uitleg over hoe
leerlingen een beslissing
moeten nemen

-Luisteren naar hun
groepsgenoten
-Overleggen met hun
groepsgenoten
-Zorgen voor een
gelijke verdeling over
de vier hoeken
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Leerling activiteit

5 min.

-De leerling kan zijn
-Er wordt een tweede
goede eigenschappen factor gecreëerd
benoemen.
waarop leerlingen
verdeeld kunnen
worden over de
groepen
-Leerlingen bepalen
hun goede
eigenschappen
-Leerlingen bepalen
welke andere
eigenschappen zij in
hun team willen

-Geeft leerlingen
instructies over het
opschrijven van goede
eigenschappen van de
leerling zelf en gewenste
eigenschappen van de
ander

-Schrijven een goede
eigenschap van
zichzelf op hun
sticker
-Schrijven op welke
andere
eigenschappen zij in
hun team willen

5 min.

-De leerling kan
aangeven welke
leerlingen met een
door hem gewenste
aanvullende
eigenschap hij in zijn
groep wilt.

-Stap 3 groepsvorming
-Leerlingen kiezen op
basis van de goede
eigenschappen hun
team
-Uit elke hoek komen
maximaal twee
leerlingen in een team
-De groepen worden
zo gemêleerd mogelijk

-Legt de werking van stap
3 uit
-Vertelt leerlingen hoe ze
hun teamgenoten
moeten kiezen

-Gaan op zoek naar
medeleerlingen met
goede eigenschappen
voor het team
-Houden in de gaten
dat er uit elke hoek
maximaal twee
leerlingen in het
team zitten

10 min.

-De leerling kan
reflecteren op het
proces van
groepsvorming.

-Invullen
reflectieformulier

-Geeft het belang aan van -Vullen het
reflecteren
reflectieformulier in
-Deelt de
reflectieformulieren uit
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Bijlage F Les 2
Werkblad 2
Naam:
Klas:

Wel of geen vleestax? - Vorm je eigen standpunt
Introductie (individueel)
1 Wat weet je van de plannen voor een eventuele vleestax?

2 Ben jij het eens of oneens met de stelling? Waarom?
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Welke mogelijke argumenten zijn er? (individueel)
3 Lees het volgende artikel - “Laat die vleestax er komen, en wel nu”
Vragen:
-wat zijn de argumenten voor een vleestax?
-wie is er voor?
-wat zijn de belangen van de voorstanders?
-kan je nog meer argumenten voor verzinnen die niet in het artikel aan bod zijn gekomen?
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4 Lees het volgende artikel - “Zo’n vleestax stelt helemaal niks voor”
Vragen:
-wat zijn de argumenten tegen een vleestax?
-wie is er tegen?
-wat zijn de belangen van de tegenstanders?
-kan je nog meer argumenten tegen verzinnen die niet in het artikel aan bod zijn gekomen?
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Jouw mening
5 Is je standpunt over de vleestax na het lezen van de artikelen veranderd? Zo niet, waarom niet? Zo
ja, waarom wel?

Uitwisseling standpunten
6 Bespreek binnen jullie groepje wat jullie aan argumenten hebben opgeschreven. Deel je standpunt
met je groepsgenoten.

Bekijk nu de filmpjes

7 Maak een samenvatting waarin je je standpunt in één zin duidelijk maakt.
Ik vind dat…. omdat….
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Laat die vleestaks er komen, en wel nu

OPINIE - HANS BAAIJ EN JAN TERLOUW (Trouw, 12 sept, 2013)

Meer belasting ophalen en in één moeite door volksgezondheid, milieu en dieren een dienst
bewijzen? Accijns op vlees biedt een oplossing, stellen Hans Baaij en Jan Terlouw.

Hoewel het aantal vegetariërs, al dan niet in deeltijd, gestaag toeneemt, is de consumptie van
vlees de afgelopen tien jaar nauwelijks afgenomen. Die bedraagt nu 85 kilo karkasgewicht per
persoon per jaar. Minder mensen zijn dus steeds meer vlees gaan eten - volgens het
Voedingscentrum in ongezonde hoeveelheden. Supermarkten spelen hierbij een belangrijke
rol door het stunten met vleesprijzen, zoals een kilo kipfilet of karbonade voor minder dan vijf
euro. Met dit soort prijzen is vlees nu verhoudingsgewijs goedkoper dan ooit en dit trekt
vooral mensen aan met een laag inkomen.

Peperduur bevolkingsonderzoek
De gevolgen van die toegenomen vleesconsumptie, zoals darmkanker, zijn enorm. Vanaf
2014 zullen alle 55-plussers worden uitgenodigd hun ontlasting op te sturen om zo
darmkanker vroegtijdig te ontdekken. De Tilburgse hoogleraar gezondheidseconomie Peter
Kooreman stelt dat het actief ontmoedigen van (rood) vlees eten vele malen effectiever is dan
dit peperdure bevolkingsonderzoek. Zijn voorstel: maak vlees duurder door er een extra
belasting op te heffen. Daar is veel voor te zeggen. Duurder vlees dringt het stunten met vlees
terug en daardoor ook de (overmatige) consumptie en de kans op darmkanker. Minder vlees
verlaagt ook het gebruik van antibiotica en dus de kans op resistente bacteriën. Veel
Nederlanders reageren, tot grote zorg van ziekenhuizen, door infecties afkomstig uit de veeindustrie niet meer op antibiotica. Naast de negatieve effecten op de volksgezondheid
veroorzaakt de productie van vlees ook een groot verlies aan natuur. Voor een kilo Argentijns
rundvlees is 1000 keer zoveel ruimte nodig als voor de productie van 1 kilo Quorn
(vleesvervanger). Voor de productie van veevoer voor onze kippen en varkens wordt het
tropische regenwoud gesloopt. De vleesproductie veroorzaakt ook klimaatverandering.
Runderen produceren methaangas dat 20 maal sterker is dan CO2. Bij de verwoesting van
oerwoud voor de productie van veevoer komt CO2 vrij en op die manier vernietigen we de
longen van de aarde. Over onverantwoord waterverbruik en schrijnend dierenleed hebben we
het dan nog niet eens gehad.

Vleeslobby
De ware kosten van een kilo vlees liggen vele malen hoger dan de prijs die de consument
ervoor betaalt, daar zijn alle deskundigen het over eens. Een belasting op vlees in de vorm van
een accijns kan dit compenseren. Maar de machtige vleeslobby, in Den Haag
vertegenwoordigd door CDA en VVD, houdt stug vol dat vlees een primaire levensbehoefte is
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die betaalbaar moet zijn voor iedereen. Ook PVV en SP zien weinig in een vleestax. Hun
achterban, 'de gewone man', mag immers niet de dupe worden. Hem mag zijn recht op
betaalbaar vlees niet afgenomen worden. Mensen moeten echter beseffen (a) dat zeker de
gewone man veel te veel vlees eet (en dus veel extra gezondheidsrisico's loopt) en (b) dat kip
7 maal goedkoper is dan in de jaren zestig en varkensvlees 2,5 maal. Met die betaalbaarheid
zit het in verhouding dus wel goed, ook met accijns, maar de gezondheid kan beter.

Vleesvervangers
Een eenvoudige en doeltreffende maatregel die zowel op de volksgezondheid als het milieu
een gunstig effect zal hebben, is dus accijns op vlees. Het Centraal Planbureau heeft in 2007
al geconcludeerd dat een vleesaccijns goed kan. Een heffing van 1 euro per kilo levert de
schatkist jaarlijks iets van 1,5 miljard euro op. Een deel van dit geld kan bestemd worden voor
compensatie van koopkrachtverlies bij de minima of voor meer controle van slachterijen. Een
ander deel kan geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van vleesvervangers. Nederland loopt
hierin voorop, met de eerste Vegetarische Slager en de onlangs gepresenteerde
kweekvleeshamburger. Toch worden initiatieven op dit terrein door de overheid nauwelijks
financieel ondersteund. De ontwikkeling van goede vleesvervangers kan voor een
wereldwijde revolutie zorgen en Nederland een koppositie geven. Dat kan keurig betaald
worden uit een heffing op vlees, waarbij de vervuiler betaalt.
Duurder vlees dringt het stunten met vlees terug en daardoor ook de (overmatige) consumptie
en de kans op darmkanker.
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Zo'n vleestaks stelt helemaal niks voor
Als vegetariër zou ik voorstander van een vleestaks moeten zijn.
Maar ik weet dat Thiemes jongste voorstel toch in de vergetelheid zal verdwijnen

.

NRC, Emma Anbeek van der Meijden, 11 oktober 2011

Marianne Thiemes opnieuw voorgestelde vleestaks is het schoolvoorbeeld van een
scheef huwelijk tussen beleid en idealen. Haar pro-mededogen retoriek zal veel
weerklank vinden in de samenleving, om uiteindelijk ten onder te gaan in een zee van
rapporten die telkens hetzelfde zullen melden: niet uitvoerbaar. Hoe ik dat weet?
In 2007 werd al een voorstel voor een vleestaks ingediend door JMA (Jongeren
Milieu Actief), het Burgerinitiatief van Milieudefensie. De jongeren stelden een
belasting voor van 0,85 cent per kilo. Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu en
Natuur Planbureau (MNP) rekenden het idee door en meldden dat het zou leiden tot
een administratief doolhof. Met het voorstel is niets gedaan.
Waarom gebeurt dit steeds? Het plan wordt bejubeld en gesteund omdat het een
redelijke combinatie van idealen en pragmatiek lijkt. Dat is het absoluut niet, en wel
hierom:
1Het voldoet niet. De eerder genoemde Milieubalans 2009 spreekt niet alleen over de
milieuonvriendelijkheid van vlees, maar juist ook over vis en zuivel. De gemiddelde
vleesconsumptie ligt in Nederland 8 procent lager dan in de rest van de EU; toch ligt
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de consumptie van dierlijk eiwit per persoon op het niveau van de Europese lidstaten,
omdat er in Nederland veel meer zuivel wordt geconsumeerd. In de Milieubalans
2009 wordt de Gezondheidsraad geciteerd, die beweert dat het verlies van
biodiversiteit doorgaat en de broeikasgasemissies blijven stijgen door groeiende
vlees-, vis- en zuivelconsumptie. Dus: als er een vleestaks komt, dan ook een
zuiveltaks. En wat is een van de grootste vleesvervangers? Juist: kaas (denk maar aan
de zoveelste geitenkaassalade die een vegetariër wordt geboden in menig restaurant).
2Het is een prijsprikkel van niks. Stel dat er, zoals in 2009 werd voorgesteld, een taks
komt van 2 euro per kilo vlees. Even een berekening om het verschil duidelijk te
maken: 250 gram ‘gewone’ kipfilets van de Albert Heijn kost circa 1,42 euro. Voor de
biologische equivalent betaalt men 7,47. Tel daar de vleestaks bij op: ca. 1,92 euro
respectievelijk 7,97 (daarbij nog niet eens in acht genomen dat biologisch vlees
waarschijnlijk minder belast zal worden). Zeg nou eerlijk: is dit de prijsimpuls
waardoor de Nederlandse vleeseter zijn kip zal verlaten voor een biokip, of nog beter:
een blok tofu? Consumenten die nu biologisch vlees kunnen betalen, zullen dat ook
na de taks kunnen. Wat betekent dit echter voor vleeseters met een lager inkomen?
Voor arme gezinnen die leven op kiloknallers? Voor studenten zonder rijke papa en
mama (ze bestaan!). Hun kip wordt duurder – en voor sommigen is 50 eurocent echt
duurder. En de biokip blijft duur. De vleestaks is dus geen sociaal voorstel.
3Het kan niet. Voor een eerlijke en logische berekening van de vleestaks is een
ambtenarenapparaat ter grootte van Noord-Holland nodig. Ten eerste moeten bioindustrievlees, scharrelvlees en biologisch vlees verschillend worden belast. Zoek dat
maar eens uit. Ten tweede zal de export van Nederlands dierenvlees verstrikt raken in
bureaucratische webben.
De vleestaks: mooi idee, slecht plan. Als vegetariër zou ik zo graag willen dat het wél
een pragmatisch juweeltje is – maar helaas. Mensen die achter dit plan staan, willen
een snelle oplossing voor een groot probleem: een groeiende wereldbevolking, veel
vleeseters, gemartelde dieren, maar één aarde. De enige oplossing voor onze
overconsumptie van vlees is het oerhollandse adagium: mag het een onsje minder
zijn?
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Les 2: mening vormen
Tijd

Doel

Inhoud

Docent activiteit

Leerling activiteit

5 min.

-De leerling weet wat er

-Welkom heten

-Vertelt wat we deze -Luisteren naar de

deze les gaat gebeuren

-Vandaag deel 2 van de

les gaan doen (via

introductie en

lessenreeks: eigen

een aantal vragen

stellen eventueel

mening vormen

een eigen mening

vragen

vormen en die
formuleren)
5 min.

-De leerling kan een

-De leerlingen

-De docent in

-Formuleren van

eigen standpunt

formuleren individueel

begeleidende rol

standpunt.

innemen over een

een standpunt

-Stickers uitdelen.

-Standpunt

voorgelegd

-Leerlingen krijgen sticker

maatschappelijk

(sticker geeft aan of ze

onderwerp.

voor of tegen stelling

opschrijven.

zijn.).
20 min.

-De leerling kan voor- en -De leerlingen lezen twee -De docent loopt

-Lezen artikelen.

tegenargumenten uit

artikelen. Een artikel is

langs en helpt bij de

-Vinden

een bron halen.

voor de vleestax. Een

voortgang van de

argumenten uit

vragenlijst.

leestekst.

-De leerling kan op basis artikel is tegen de
van zijn voor- en

vleestax.

-Vormen (nieuw)

tegenargumenten een

-De leerlingen vullen

standpunt.

nieuw standpunt

opgaven op het werkblad

vormen.

in over argumenten over
de vleestax.
-De leerlingen vormen
opnieuw een standpunt.

10 min.

-De leerling kan zijn

-De leerlingen vertellen

-De docent begeleidt -Vertellen hun

gevormde standpunt

hun standpunten aan

groepjes bij het

eigen standpunt

naar voren brengen.

elkaar.

bespreken van de

aan

-De standpunten van

standpunten.

groepsgenoten.

leerlingen worden

-De docent vraagt

-(Sommigen) delen

klassikaal behandeld.

klassikaal naar het

hun standpunt

standpunt van enkele met de klas.
leerlingen.
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10 min.

-De leerlingen kijken naar -De docent laat de

-Bekijken de

een twee satirische

video’s

videos. Een video van een
voorstander van de
vleestax en een video van
een tegenstander van de
vleestax.
-De leerling sluit de les op
een luchtige manier af.
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video's zien

Bijlage G Les 3
Werkblad 3
Naam:
Klas:

Wel of geen naaktfoto’s versturen? - Het voeren van een dialoog
Jouw mening

1 Wat was jouw standpunt over de stelling na het zien van de video?

Reflectie
2 Wat was vóór de dialoog begon je standpunt? Welke argumenten had je hiervoor?
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3 Wat was het standpunt van de ander? Welke argumenten noemde de ander?

4 Hoe was het om de dialoog in stappen te doorlopen?

5 Wat ging goed?
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6 Welke stap was moeilijk en waarom?

7 Wat is na de dialoog je standpunt? Wat maakt dat je wel/niet van standpunt bent veranderd?
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Stelling: Het verspreiden van naaktfoto’s via social media zou geblokkeerd moeten worden.
https://www.youtube.com/watch?v=uwzwzdJFqNY
Introductiefilmpje over dialoog: https://www.youtube.com/watch?v=QYK_xCdJ9z8
Stap 1: format aanleren

Stap 2: oefenen in tweetallen
Leerlingen gaan aan de slag met bovengenoemd stappenplan. Dit doen zij in tweetallen, waar zij de
dialoog aangaan over het dilemma dat in deze lessenreeks centraal staat. Ter voorbereiding van de
les hebben zij hun standpunt bepaald. Dit standpunt is het beginpunt voor de dialoog.
Twee leerlingen voeren hun dialoog nogmaals voor de klas. Dit wordt besproken met de klas. Wat
ging goed en minder goed?
Stap 3: reflecteren
Na het voeren van de dialoog benoemen leerlingen wat goed ging en wat moeilijk was. Ook passen
zij eventueel hun standpunt op papier aan.
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Les 3: dialoog aangaan
Tijd

Doel

Inhoud

5 min.

-De leerling weet wat er
deze les gaat gebeuren.

-Welkom heten
-Vertelt wat we deze -Luisteren naar de
-Vandaag deel III van les gaan doen
introductie en stellen
de lessenreeks:
eventueel vragen
dialoog voeren

5 min.

-De leerling vormt een
standpunt over een
voorgelegd
maatschappelijk
onderwerp.

-Een video ter
introductie van het
onderwerp sexting.
-Leerlingen vormen
standpunt over wel
of niet verbieden van
het versturen van
naaktfoto’s.

-Introduceert het
-Kijken video.
onderwerp met een -Vormen standpunt.
korte uitleg.
-Laat het filmpje
zien.
-Legt stelling voor.

15 min.

-De leerling weet wat een

-Bekijken filmpje
Universiteit van
Nederland over
dialoog

-Leidt het filmpje in

-Bekijken het filmpje
-Stellen na afloop
eventueel vragen

-Stappen dialoog

-Legt uit welke
stappen doorlopen
worden in een
dialoog

-Luisteren en stellen
eventueel vragen

dialoog is
-De leerling kent het
belang van het voeren van

Docent activiteit

Leerling activiteit

een dialoog
5 min.

-De leerling kent de
stappen van het voeren
van een dialoog

5 min.

-De leerling kan de stappen -Dialoog voeren in
tweetallen
van het voeren van een
dialoog doorlopen

-Loopt rond en helpt -Voeren in tweetallen
waar nodig
een dialoog waarbij zij
de stappen doorlopen

-De leerling kan luisteren
naar het standpunt van de
ander
-De leerling kan zijn eigen
standpunt aanpassen naar
aanleiding van het
luisteren naar het
standpunt van de ander
10 min.

-De leerling kan aangeven
wat wel/niet goed is aan
een bepaalde dialoog

-Dialoog voeren voor -Luistert naar de
de klas
gevoerde dialoog
-Leidt een
klassengesprek over
de gevoerde dialoog
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-Twee leerlingen
voeren hun dialoog
nogmaals voor de klas
-Andere leerlingen
benoemen wat
wel/niet goed ging

5 min.

-De leerling kan reflecteren -Reflecteren door
op het voeren van een
middel van een
dialoog
aantal vragen
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-Bespreekt kort een
aantal bevindingen

-Beantwoorden
vragen waardoor ze
reflecteren op wat ze
gedaan hebben
-Delen hun
antwoorden met de
klas

Bijlage H Les 4
Deze les gaan de leerlingen in groepjes oefenen met het voeren van een dialoog, door juist een
voorbeeld neer te zetten van een slechte dialoog waarbij alle aangeleerde vaardigheden juist NIET
worden toegepast.
Stap 1: (Divergent) differentiëren
We vragen aan per groepje om te overleggen welke leerling er uitblonk in het doorlopen van de
stappen van de dialoog. Deze leerling krijgt de rol van regisseur en is eindverantwoordelijke voor het
rollenspel.
Stap 2: Korte herhaling door uitleg van de stappen van het voeren van een goede dialoog (door
docent). De docent neemt het stappenplan van een goede dialoog door en legt uit dat in deze
oefening de leerlingen juist alles fout mogen doen in een rollenspel. Hierdoor leren ze te letten op de
stappen van een juiste dialoog, maar in deze oefening kunnen ze juist primair en creatief reageren.
Stap 3: Leerlingen maken met hun groepje een rollenspel. Het rollenspel bestaat uit het naspelen van
een situatie die zich in het dagelijks leven zou kunnen voordoen waarbij de stappen van de dialoog
geheel fout worden doorlopen. De situatie is gegeven en staat op een kaartje wat de regisseur mag
trekken.
Situatie A:
De nieuwe selectie van de B1 van voetbalclub DVV Duiven is bekend. Axel zit er wel bij. Ronnie en
Bart vermoeden dat dit vriendjespolitiek is, Axel is namelijk een matige voetballer maar zijn vader is
wel hoofdsponsor. Ronnie en Bart halen verhaal bij de voorzitter van de technische commissie die de
selectie van de B1 heeft samengesteld.
Situatie B:
De familie de Vries heeft een verjaardagsfeest van Anne. De hele familie is uitgenodigd. Het is een
heel gezellig feestje, totdat ome Mick een discussie begint over de vluchtelingencrisis. Moeder Eva
reageert nogal fel. De situatie loopt uit de hand.
Situatie C:
Eva heeft een 1 gekregen omdat ze verdacht werd van spieken voor de toets maatschappijleer. Eva
heeft niet gespiekt. Meneer Peters is echter overtuigd van zijn zaak en blijft bij zijn standpunt. De
ouders van Eva hebben school gebeld om verhaal te halen. Er vindt een gesprek plaats met directrice
de Goeij, meneer Peters, Eva en haar ouders.
Situatie D:
Charlotte en Jinke zijn hartsvriendinnen. Ten minste, dat denkt Jinke. Charlotte heeft Jinke niet
uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest. Via klasgenoten Robert en Niels komt Jinke hier achter en
gaat verhaal halen.
(Leerlingen mogen extra personages toevoegen of weglaten).

77

Les 4: oefenen met het tegenovergestelde van democratisch handelen
Tijd

Doel

Inhoud

Docent activiteit

Leerling
activiteit

5 min.

-De leerling weet wat
er deze les gaat
gebeuren

-Welkom heten
-Vandaag deel IV van de
lessenreeks: slotles.

-Vertelt wat we
deze les gaan doen

-Luisteren naar
de introductie
en stellen
eventueel
vragen

5 min.

-De leerling weet hoe
een goede dialoog
eruit ziet.
-De leerling kan op
basis van ervaringen
uit de vorige lessen
een leerling aanwijzen
die sterk is in het
voeren van een
dialoog.

-Per groepje bepalen leerlingen
in overleg welke leerling de
sterkste is met het voeren van
een dialoog.

-Legt de opdracht
uit.
-Begeleidt de
leerlingen.

-Bepalen de
sterkste leerling
in overleg.

20 min.

-De leerling weet hoe
een goede dialoog
eruit ziet.
-De leerling is in staat
om een voorbeeld van
een slechte dialoog te
geven.
-De leerling kan een
dialoog naspelen in
een concrete situatie
uit het dagelijks leven.

-Leerlingen bereiden rollenspel
voor waarin wordt voorgedaan
hoe een slechte dialoog wordt
gehouden. De geleerde
vaardigheden worden juist niet
toegepast, de dialoog wordt
nagespeeld hoe het juist NIET
moet.

-De docent loopt
langs alle groepjes
om te kijken hoe
het gaat.

-Leerlingen
maken
rollenspel.

20 min.

De leerling kan
benoemen is wat er
niet goed is aan een
nagespeelde slechte
dialoog.

-Leerlingen presenteren de
rollenspellen die voorbereid
zijn.
-Korte nabespreking per
groepje, waar de foute en
goede vaardigheden van een
dialoog worden benoemd.

-Geeft feedback op
rollenspellen.
-Begeleidt de
nabespreking.

-Uitvoeren van
rollenspel.
-Geven feedback
op andere
groepjes.
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