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Verzonden brief aan gebruikers van Essener lesmethode
maatschappijwetenschappen, maart 2014

Beste auteurs en uitgevers van Essener,
Een aantal verontruste docenten maatschappijwetenschappen heeft contact met ons gezocht naar
aanleiding van de door u verzonden brief, over uw besluit geen methode voor het nieuwe programma
maatschappijwetenschappen te gaan ontwikkelen.
De betreffende brief is voorgelegd aan de stuurgroep pilot maatschappijwetenschappen, een
adviesgroep die al vanaf de start de voortgang van de pilot bewaakt.
Op twee zaken uit de genoemde brief wil de stuurgroep een reactie geven.
U schrijft: "We hebben ons als uitgever niet nadrukkelijk met de pilot en het proces van politieke
besluitvorming omtrent de eindtermen bemoeid omdat dit tot een vreemde belangenverstrengeling zou
leiden". Op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van OCW zijn de uitgeverijen – waaronder Essener
– vertegenwoordigd in de stuurgroep via een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke
Educatieve Uitgeverijen (GEU).
Deze GEU vertegenwoordiger heeft steeds de aangesloten uitgeverijen geïnformeerd over het verloop
van de pilot.
De rol van de GEU-vertegenwoordiging bij vakvernieuwingen beperkt zich tot advies in relatie tot de
gevolgen voor leermiddelen. De GEU-vertegenwoordiging gaat niet over de inhoud van de eindtermen.
Daarmee wordt voorkomen dat sprake is van belangenverstrengeling.
U heeft bijna drie jaar lang de kans onbenut gelaten om via de GEU-vertegenwoordiger uw visie en
zorgen over de gevolgen van het nieuwe programma voor leermiddelen in te brengen.
Het tweede punt betreft de uitspraak " het vak is theoretisch geworden en vooral aantrekkelijk voor
vwo-leerlingen…." met als conclusie "dat het voor uitgevers bijna onmogelijk is om er lesmethoden
voor uit te brengen".
Het nieuwe havo-examenprogramma is uitgebreid geëvalueerd onder andere door middel van het
afnemen van een vragenlijst onder alle havo pilot leerlingen. In het evaluatierapport wordt gemeld dat
"havoleerlingen enthousiast zijn over het vak en zij geven aan verbanden in de maatschappij beter te
begrijpen aan de hand van de concepten. Het leeswerk en het toepassen van de (wetenschappelijke)

begrippen ervaren ze als lastig (pag. 62)". Mede naar aanleiding van deze evaluatie en brede
uitwisseling tussen alle betrokkenen vindt momenteel groot onderhoud aan de syllabus plaats.
De formulering "dat het voor uitgevers bijna onmogelijk is…" leest de stuurgroep als "dat Essener het
als onmogelijk beschouwt". In vergaderingen van de stuurgroep is vaak gesproken over de kwestie van
de nieuwe methodes. Inmiddels heeft één uitgeverij aangegeven aan een nieuwe methode te werken,
een andere heeft het in overweging.
Het is begrijpelijk dat u docenten op de hoogte brengt van uw besluit geen nieuwe methode te zullen
uitbrengen. Het heeft de leden van de stuurgroep echter ten zeerste verbaasd dat u door uitspraken
als “dat het vak geen vanzelfsprekende overlevingsperspectief heeft” in het veld van docenten
maatschappijwetenschappen onrust heeft veroorzaakt.
Met vriendelijke groeten,
De stuurgroep maatschappijwetenschappen:
Margriet Hielkema (CvE)
Victor Gijselhart (Cito)
Hans Teunissen (NVLM)
Gerard Ruijs (vakdidacticus)
Rob Martinot (rector De Nassau college)
Ronald van der Have (GEU)
Lieke Meijs (SLO)
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