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VOORWOORD
VOORWOORD

Khadija Arib | Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

L

aat ik beginnen met felicitaties:
van harte gelukgewenst met jullie
jubileum. Al vijftig jaar lang
speelt de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer een
grote rol in het onderwijs over onze
parlementaire democratie, onze rechtsstaat, verzorgingsstaat en cultuur. En
hoewel ik inschat dat de meesten van
jullie nog geen vijftig jaar lid zijn van
de NVLM (tenzij jullie doorwerken tot na
de pensioengerechtigde leeftijd), draait
het bij dit jubileum in de eerste plaats om
jullie: de docenten maatschappijleer en
burgerschap.
Als docent spelen jullie een sleutelrol
in het creëren van betrokkenheid van
jongeren bij de politiek. Dat is belangrijk, want het is soms lastig om hen te
bereiken. Alweer een poosje terug ontmoette ik een groot aantal docenten
maatschappijleer en burgerschap in de
Oude Zaal van de Tweede Kamer. Wat
ik toen hoorde, is dat jullie veel leerlingen zien die nieuwsgierig zijn naar de
Nederlandse politiek, maar nóg meer
scholieren die – begrijpelijk – met heel
andere dingen bezig zijn. Met huiswerk,
sport, feestjes, uitgaan, verkering. Veel
jongeren zijn blij met onze democratie,
maar vinden die ook vanzelfsprekend.
Als Tweede Kamer doen we ons best
om het belang van democratie te onderstrepen. We proberen jongeren aan te
spreken en te betrekken, bijvoorbeeld
door het streamen van debatten, het
organiseren van open dagen of het afleggen van werkbezoeken. We zien
ook een stijgende lijn in het aantal
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jongeren dat de Tweede Kamer bezoekt,
soms in het kader van bijzondere activiteiten zoals het Nationaal Jeugddebat
of het Kindervragenuur. Daarin krijgen
scholieren het woord; kunnen zij met
elkaar of met bewindspersonen in gesprek over onderwerpen die (ook) hen
bezig houden.
Maar voor het grootste deel ligt het in
jullie handen. Ik realiseer me dat jullie
het beeld bepalen waarmee jongeren
de maatschappij in stappen. Jullie zijn
van invloed op het vertrouwen dat ze
hebben in onze democratie, in ons
systeem van representatieve vertegenwoordiging, in onze rechtsstaat. Jullie
praten met hen over de achterliggende waarden, zoals gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, respect voor
andersdenkenden, zorg voor minderheden. En jullie maken duidelijk dat
de wet- en regelgeving waar we in
de Tweede Kamer over debatteren – hoe
technisch soms ook – grote consequenties kan hebben voor hun leven, nu
en later, en voor het leven van hun
ouders en opa’s en oma’s.
Voor de vorming van jongeren en hun
houding ten opzichte van de politiek
zijn we, kortom, afhankelijk van jullie.
Het staat of valt met jullie deskundigheid, bezieling en enthousiasme. De
meeste scholieren mogen nog niet
stemmen, maar ze kunnen zeker nadenken en discussiëren over ons stelsel en de onderwerpen die ook in de
Kamer aan de orde zijn. Een goed
voorbeeld is het onderwijs. In het
parlement debatteren we daar veel-

Foto: Iris Planting/DutchandFamous

vuldig over, maar we zagen ook dat het grote
groepen leraren en jongeren bezig houdt. Ze gingen
er zelfs voor de straat op, om aandacht te vragen
voor goed onderwijs en de werkomstandigheden
van leraren.
Van mijn eigen opleiding kan ik me nog herinneren
dat lesstof pas écht ging leven als je je er een beeld
bij kon vormen. Dat geldt, denk ik, bij uitstek voor
maatschappijleer en burgerschap. Een stevige verbinding tussen theorie en praktijk is cruciaal. Ik
ben dan ook blij dat er hier dagelijks schoolklassen
rondlopen. Mochten jullie nog niet zijn geweest, dan
nodig ik jullie bij deze van harte uit. Weet dat jullie
altijd welkom zijn, hier in het brandpunt van de
Nederlandse democratie, zodat scholieren met eigen
ogen kunnen zien wat ze in de klaslokalen leren.
Ik wens jullie een heel mooi jubileumjaar. l
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Eens
Oneens
Kies maatschappijwetenschappen!
Het vak dat je helpt de samenleving te begrijpen

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE / PETER HILZ

Referenda
zorgen voor
een betere
democratie
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VOORWOORD
GOUD
IN HANDEN

Arie Slob |
 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

W

at een eer en genoegen om het
voorwoord te mogen schrijven
in dit jubileummagazine. Het
gouden jubileum zelfs. Fantastisch.
Mijn gedachten gaan terug naar de tijd
dat ik zelf als docent maatschappijleer
voor de klas stond. De NVLM was nog
maar vijftien jaar jong (en ik zelf 23 jaar)
toen ik mijn eerste lessen maatschappijleer mocht geven. Een geweldig vak vond
ik het – en dat vind ik het nog altijd. Belangrijke materie, die je niet zomaar tussen de oren kreeg bij je leerlingen.
Ik weet nog goed dat ik als docent van
een niet-examenvak alle didactische
vaardigheden in stelling moest brengen
om leerlingen te blijven interesseren. Dat
was met name het geval in de examenklassen. Maatschappijleer was misschien
wel om die reden het vak waarbij docenten nauwelijks frontaal les gaven. Mede
dankzij de goede ondersteuning van de
NVLM kon je via allerlei creatieve en uitdagende werkvormen de leerlingen aan
het werk en nadenken krijgen.
Het vak heeft zich in de loop van de
jaren geweldig ontwikkeld. Ook de plek
van het vak binnen de school is mede
dankzij de al jaren geleden verworven

status van examenvak een stuk volwassener geworden. De leerinhoud blijft onverminderd van groot belang voor de
ontwikkeling van jongeren tot mondige
en betrokken burgers. Misschien is dat nu
nog wel belangrijker dan ooit. Eén goede
les maatschappijleer kan al ogen openen,
bij jongeren die zich misschien niet eens
afvragen waarom we samenleven zoals
we doen.
U kunt jongeren laten ervaren dat onze
democratie iets is om zuinig op te zijn.
U kunt in uw lessen laten zien dat onze
rechtsstaat geen toevalligheid is, maar
een zorgvuldig opgebouwd raamwerk
voor een vreedzaam bestaan. En ú kunt
aan uw leerlingen uitleggen dat vrije en
onafhankelijke media onontbeerlijk zijn
voor een deugdelijke controle van de
macht.
Leraren maatschappijleer op middelbare
scholen en in het mbo zijn daarmee in
mijn ogen sleutelfiguren in de levens van
jonge mensen en daarmee in de toekomst van onze sameleving. Als minister
voor basis- en voortgezet onderwijs feliciteer ik de jubilerende NVLM dan ook
van harte. U heeft met uw vak goud in
handen. Dat dit rijke jubileummagazine
daarvan mag getuigen. l
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HET RAADSEL VAN HET
MAATSCHAPPIJLEERBOEK

Coen Gelinck | voorzitter a.i. NVLM (2019-2020)

H

Foto: ProDemos

et vijftigjarig bestaan van
de NVLM
leek me een mooie
gelegenheid om het
raadsel
van
het
maatschappijleerboek in mijn boekenkast op te lossen.
Het is nogal vanzelfsprekend
dat ik
maatschappijleerboeken in mijn kast
heb staan: ik begon
eind jaren negentig
als leraar maatschappijleer en ben nu
met een korte onderbreking twintig jaar
bestuurslid van de NVLM. In de tussentijd heb ik dus alle tijd gehad om een
mooie verzameling maatschappijleerlectuur aan te leggen. Toch stond er op
mijn boekenplank één maatschappijleerboek dat ik niet kon thuisbrengen.
TIJDSBEELD
Het boek is ouder dan ikzelf ben, zo kon
ik opmaken uit de foto’s op de voorkant:
een boer met een paard, een verkeerssituatie met bussen en auto’s die je al lang
niet meer op de weg tegenkomt. Zeker is
dat ik het boek niet zelf heb gekocht, dus
het moet uit de boekenkast van mijn ouders komen. Waarschijnlijk is het meegekomen in één van de dozen met memorabilia uit mijn jeugd waarvoor ik “vast
nog wel een plekje had”. Het boek bevat
zoveel tekst dat de leerlingen van tegenwoordig er niet eens aan zouden beginnen
en het laat een mooi tijdsbeeld zien. Een
paar kenmerkende citaten:
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“Dat de mensen in ons land aanzienlijk
langer leven dan vroeger, blijkt wel uit
de volgende cijfers: in het begin van de
vorige eeuw was de gemiddelde levensduur 30 jaar, in 1875 40 jaar en in 1961
bijna 73 jaar. Als gevolg hiervan is het
bejaardenvraagstuk ontstaan. 10 % van
de bevolking is ouder dan 65 jaar. Voor
dit toenemende aantal mensen moeten er
mogelijkheden aanwezig zijn om de vrije
tijd op gepaste wijze te besteden.”
En verderop:
“Aangezien de resultaten van verkiezingen slechts geringe verschuivingen te
zien geven, mede als gevolg van het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging, is de
interesse voor de politiek verminderd.
De gewoonten van kiezers veranderen
niet gemakkelijk, terwijl een deel van de
kiezers op grond van een bepaald geloof
op een confessionele partij stemt. Dit
maakt het politieke leven in Nederland
nogal rustig, hetgeen door sommigen
toegejuicht en door anderen (vooral de
jongeren!) betreurd wordt. “
Ook viel me in het voorwoord op dat:
“de hoofdstukken van dit boekje zijn geschreven na voorafgaande besprekingen
met collega’s van andere geloofs- of levensbeschouwelijke kleur.”
HERKENBAAR
Uit datzelfde voorwoord blijkt echter ook
dat sommige zaken van alle tijden zijn,
om te beginnen de discussie over de afbakening van het vak:
“Hoewel enkele vraagstukken door een
sociologische bril worden bekeken, is het
vooral de bedoeling de leerlingen kennis
van de maatschappij en haar instellingen
bij te brengen en enig inzicht te verstrekken

in de menselijke verhoudingen, waardoor men minder
vreemd tegenover de problemen van de moderne,
zo ingewikkelde wereld komt te staan. Dat daarbij
ook het terrein van de geschiedenis, aardrijkskunde, economie, staatsinrichting en andere vakken
moet worden betreden, mag niet als een bezwaar
worden gezien.”
Ook herkenbaar is de verzuchting:
“Omdat elk hoofdstuk de gelegenheid biedt tot uitvoerige benadering van vraagstukken op maatschappelijk gebied, zal het niet mogelijk zijn de inhoud van
dit boekje binnen twee cursusjaren (met één lesuur
per week) door te werken.”
Nadere bestudering laat zien dat deze tekst al 1963
aan het papier werd toevertrouwd door B. van
Wakeren. Het boek beleefde in 1966 zijn vijfde druk
bij J.B. Wolters in Groningen. Dat is best vreemd voor
een vak dat pas werd ingevoerd met de Mammoetwet van 1968.
HET RAADSEL ONTRAADSELT
Dus waarom werd dit boek al zo vroeg gepubliceerd
en hoe kwam het in de kast van mijn ouders terecht? Hebben ze ooit op school het vak maatschappijleer gehad? Dat leek me onwaarschijnlijk.
Mijn vader Theo Gelinck - geboren in 1942 - ging
na de rooms-katholieke lagere school nog twee
jaar naar de ambachtsschool en daarna aan het werk.
Heel gebruikelijk in die tijd. Mijn moeder Fien
Frank - geboren in 1944 - ging als één van de eerste
meisjes naar de hbs in Groenlo die in 1948 was opgericht door de Paters Maristen. Maar ik kan me
niet voorstellen dat op de ambachtsschool van mijn
vader of de hbs van mijn moeder al maatschappijleer op het rooster stond. Hoe kwam er dan toch
een maatschappijleerboek uit 1966 in de boekenkast van mijn ouders? Het Handboek vakdidactiek
maatschappijleer werpt gelukkig enig licht op deze
kwestie:
“Een katholieke maatschappijleer bestond al voor
de oorlog op katholieke huishoudscholen en andere
katholieke scholen voor beroepsonderwijs”.
Uit het bovenstaande relaas mag duidelijk zijn
dat de opleiding van mijn ouders zich in de katholieke zuil afspeelde. Vanwege de koppeling die het
handboek maakt met het beroepsonderwijs, ligt
het voor de hand dat het maatschappijleerboek uit
1966 van mijn vader is geweest. De weinige aantekeningen die ik in het boek vindt, blijken ook in zijn

handschrift. Maar hij was in 1966 al een jaar of tien
van school af. Nadat ik hem een foto van het boek
heb geappt komt het verlossende antwoord:
“Vermoedelijk een cursus van de vakbond. Toen was
ik voorzitter van Sint Willibrordus (voeding en genotmiddelenindustrie), afdeling Groenlo.”
Google legt mij vervolgens uit dat Sint Willibrordus
in 1972 opging in de industriebond NKV, dat op zijn
beurt later weer opging in de FNV.
WAT LEVERT DEZE ZOEKTOCHT U EN MIJ OP?
Om te beginnen een klein beetje inzicht in het katholieke onderwijs en de emancipatiebeweging van de
katholieken in de jaren ’50 en ’60. Maar het boek uit
1966 laat ook zien dat men (meer dan) vijftig jaar geleden het maatschappijleerboek van 2020 niet had
kunnen schrijven, net zoals wij het maatschappijleerboek van 2070 niet kunnen schrijven. Misschien
kunnen we voorspellen dat het geen boek meer zal
zijn en dat het nog minder tekst zal bevatten dan de
maatschappijleermethodes van 2020, maar verder
geeft de glazen bol ons weinig zicht op de toekomst
van ons vak.
Misschien kunnen we de toekomstige generaties
leraren maatschappijleer echter wel een missie meegeven. Een missie die kan zorgen dat het vak in
2070 bij het honderdjarig bestaan van onze vereniging nog net zo levendig en essentieel is als nu.
Net als in 1966 en sinds 1970 is het ook voor de
komende vijftig jaar onze missie om (en ik citeer het
raadselachtige boek nog één keer):
“Leerlingen kennis van de maatschappij en haar instellingen bij te brengen en enig inzicht te verstrekken
in de menselijke verhoudingen, waardoor men minder vreemd tegenover de problemen van de moderne,
zo ingewikkelde wereld komt te staan.”
Daar zou ik alleen wel wat aan willen toevoegen:
“En dat zij op basis van die kennis en dat inzicht het
vermogen en het politiek zelfvertrouwen opbouwen
om invloed uit te oefenen op de maatschappelijke
en politieke verhoudingen. Zodat de toekomst van
onze samenleving niet slechts door geïnformeerde en
machtige enkelingen worden bepaald.”
Omdat niet alle ouders het politiek zelfvertrouwen
van hun kinderen (kunnen) stimuleren zoals mijn
ouders dat hebben gedaan, wens ik alle Nederlandse
jongeren de komende 50 jaar een bezielende leraar
maatschappijleer toe. l
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VIJFTIG JAAR MAATSCHAPPIJLEER:
VAN WERELDVERBETERINGSLEER
TOT BURGERSCHAPSVORMING

Lieke Meijs

G

een schoolvak is meer onderhevig aan maatschappelijke veranderingen dan maatschappijleer. De inhoud van het vak
verandert mee met de politieke agenda.
Maar ook het feit dat het zo jonge vak
zichzelf nog moest ontwikkelen leidde tot
steeds veranderende keuzes voor het vak.
Op 27-jarige leeftijd gaf ik op 22 augustus 1978 mijn eerste les maatschappijleer aan 4-havo. Er was geen programma, geen lesboek en het vak telde niet
mee voor de overgang. Mijn voorganger,
docent geschiedenis, adviseerde om de
leerlingen die afwezig waren maar niet
te noteren, ‘dat levert alleen maar gedoe op’. Uit mijn logboekje dat ik bijhield
lees ik mijn zelf bedachte doelstellingen:
‘Het is belangrijk te leren zien dat dingen
niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken.
Het gaat niet om dingen uit je hoofd te
leren maar om zaken in verband te zien.
Zaken zijn niet onveranderbaar. Samenlevingen kunnen ook heel anders zijn.’ De
leerlingen kozen een paar onderwerpen
zelf (reclame, criminaliteit); ik vulde die
aan met andere (politieke besluitvorming,
psychiatrie en een project). De didactiek
was gericht op meningsvorming aan de
hand van stellingenlijsten en op het voeren van discussies. Bij psychiatrie kregen
leerlingen uitspraken om na te gaan wat
ze ‘gek’ en wat ze ‘normaal’ vonden. Ik gaf
geen huiswerk en geen cijfers (die telden
toch niet mee) maar schreef voor iedere
leerling een woordrapport over hun verworven inzichten en vaardigheden. De
leerlingen mochten mij aanspreken met
Lieke; de banken zette ik iedere les weer
opnieuw in carrévorm.
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Minister Jo Cals had bij de invoering van
de Mammoetwet (1965) gemeld dat de
invulling van het vak overgelaten moest
worden aan de scholen en het onderwijsveld. Het vak werd door Abram de Swaan
‘wereldverbeteringsleer’ genoemd, waarbij docenten ervoor moesten zorgen dat
leerlingen ‘maatschappelijk bewust werden’. In de jaren zeventig en tachtig werden de doelstellingen voor het vak maatschappijleer aangescherpt: het ging om sociale en politieke vorming, niet langer om
attitudevorming.
En nu, anno 2020, staat burgerschapsvorming centraal. Pas in 2001 – toen de
dreiging van het opgaan van maatschappijleer in een combinatievak was afgewenteld – werd door het ministerie een
programma voorgeschreven voor havo/
vwo met vier karakteristieken van de
samenleving (parlementaire democratie,
rechtsstaat, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving).
Ook de didactiek van het vak is veranderd. In de jaren zeventig werd een grote
variatie aan werkvormen gebruikt, die
allemaal bijdroegen tot attitudevorming.
Met de verandering van de doelstellingen
werd de didactiek bij maatschappijleer
ook traditioneler: meer doceren gericht
op kennis en inzichtverwerving. Maar
met de invoering van de Tweede Fase is
er meer aandacht gekomen voor denkvaardigheden. In de jaren zeventig stond
voornamelijk het perspectief van de leerling centraal. Anno 2020 is dat aangevuld
met het perspectief vanuit de wetenschap
(de sociologie en de politicologie) en vanuit de maatschappij.

En tot slot veranderde - niet het minst belangrijk de positie van het vak. Van een niet meetellend vak
‘achter de streep’ naar een schoolexamenvak. Maar
ook de inhoud van het toetsen is veranderd: meer
gericht op inzichten en denkvaardigheden en minder
op reproductieve kennis. Met daarnaast formatieve
toetsen om na te gaan in hoeverre leerlingen de stof
al beheersen, en de docent nog moet bijsturen.

‘mysterie’, vanuit de vraag op welke partij meneer
De Bruin zal gaan stemmen. Dit gebeurt in groepjes
om leerlingen te activeren. In het nagesprek geeft
de studente aan ontevreden te zijn: ze krijgt de leerlingen nog niet zover dat ze echt dóór denken. De
leerlingen spreken haar aan met juffrouw; de banken
staan in drie rijen, die de leerlingen even verschuiven
voor overleg.

Op 4 december 2018 bezoek ik een les maatschappijleer aan 4 havo van een van mijn studenten aan de
lerarenopleiding. Het is een les over politieke besluitvorming, waarbij het boek leidend is in verband
met het schoolexamen over politieke stromingen.
De studente heeft de beginsituatie van de leerlingen
geanalyseerd en doelstellingen geformuleerd: ‘De
leerling kan de opgedane kennis over politieke stromingen en partijen toepassen op een casus’. De didactiek is afwisselend. Een deel is een doceerles met
verwijzingen naar de theorie uit de wetenschap en
formatieve controlevragen. Een deel is oefenen met
denkvaardigheden door te werken aan een werkvorm

Er is veel veranderd in vijftig jaar, maar veel ook niet.
Het blijft meer dan andere schoolvakken een vak
waarin de docent naar manieren zoekt om leerlingen
bij de maatschappij te betrekken. En daarmee ook
een vak waarin de bevlogenheid van de docent essentieel is. l

Lieke Meijs is docent maatschappijleer geweest;
werkte bij SLO als vakspecialist maatschappijleer
en maatschappijwetenschappen en was de afgelopen drie jaar vakdidacticus aan de universitaire
lerarenopleiding.
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5

LERAARSCHAP
EN PROFESSIONELE
POLITIEK

Hans Hillen over maatschappijleer en politiek

H

ans Hillen was van 1972 tot
1977 leraar maatschappijleer.
Van 1972 tot 1983 was hij
werkzaam als journalist bij
het NOS Journaal. Van 1990 tot 2002
was hij lid van de Tweede Kamer voor
het CDA. Lid van de Eerste Kamer was
hij van 2007 tot 2010, om vervolgens
minister van Defensie te worden (20102012).

Foto: Rijksoverheid

Waarom koos u destijds voor het vak
van leraar maatschappijleer?
‘Sowieso wilde ik graag leraar worden
op een middelbare school. Leerlingen
op die leeftijd vind ik plezierig om mee
te werken. Ze zijn bezig de wereld te
ontdekken en ze daarbij een beetje
gidsen is gewoon heerlijk. Maatschappijleer was een vak in ontwikkeling. Als
socioloog voor mij een logische keuze. Ik
heb er nooit spijt van gehad. Het was best inspannend, zeker het vierde
jaar. Ik gaf toen 32 uren
les per week. Dat is eigenlijk te veel voor zo’n creatief leervak, waarvoor je
in topconditie moet zijn.
Maar dan ging ik na
school naar een late Journaaldienst en dan kwam
je helemaal bij, omdat
dit om andere vaardigheden vroeg.’
Welk thema of onderwerp behandelde u met
extra plezier en enthousiasme?
‘Naast nieuws de kunst
van het beïnvloeden via
reclametechnieken. En
ook een aantal lessen
inleiding
strafrecht,
waarbij de leerlingen
leerden te kijken en te
denken vanuit verschillende invalshoeken: verdachte, Openbaar Ministerie, advocaat, verslaggever, rechter.’
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Had u in de politiek voordeel van uw achtergrond als docent maatschappijleer?
‘Het leraarschap in het algemeen is een ideaal
element in de voorbereiding voor de professionele
politiek. Je wordt telkens direct geconfronteerd
met een publiek dat niet per se steeds gemotiveerd is. Je ontdekt wat boeit en wat afleidt. Je
leert hoe je overwicht op een groep moet ontwikkelen. Je leert je goed en zonder omhaal uit te
drukken, als het kan met sprekende voorbeelden.
De journalistiek is het andere ideale been voor
een politicus om op te staan. Dan leer je kort en
bondig te zijn. Nog belangrijker: zelf besluiten wat
je meeneemt, zelfs benadrukt, of wat je laat vallen.
En hoe je het nieuws interpreteert. Dus zelf keuzes
maken. En vervolgens jezelf disciplineren op deadlines, die altijd eerder komen dan jou uitkomt.’
Aan welk onderdeel van de politiek zouden
docenten maatschappijleer die lesgeven over politieke besluitvorming extra aandacht moeten
schenken?
‘Ik zou willen dat docenten maatschappijleer
hun leerlingen proberen warm te maken voor
een paar jaar gemeenteraad. Je leert in die tijd
heel veel, waar je later – wat je ook gaat doen – ontzettend veel aan kunt hebben. Natuurlijk jezelf
presenteren en debatteren, maar ook doseren,
meerderheden zoeken, invloed ontwikkelen, samenwerken met anderen, ook van andere partijen. Je leert de organisatie en de werking van
het openbaar bestuur kennen. En het verdient
beter dan die vreselijke studiefinanciering. Bovendien is er een schreeuwende behoefte aan serieuze
burgers die bereid zijn verantwoordelijkheid te
nemen, al is het maar voor een paar jaar, in het
openbaar bestuur. Op dit moment ondervinden
politiek en bestuur voor al die gecompliceerde dossiers veel hinder van te veel emotie, te veel ondeskundigheid en veel te weinig geduld bij heel veel
volksvertegenwoordigers.’ l

6

Rachid Akuauch over zijn keuze

J

arenlang ben ik rijinstructeur geweest.
Het was leuk en dankbaar werk om
jongeren en volwassenen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Naast de
praktijklessen gaf ik theorielessen, waardoor
mijn belangstelling hiervoor groeide. En wat is
er dan nog leuker dan het onderwijs!
Ik heb heel lang nagedacht over de vraag
welke richting ik binnen het onderwijs moest
inslaan en of ik er wel voor in de wieg gelegd
was. Maar na lang wikken en wegen heb ik
gekozen voor de studie maatschappijleer.
Waarom ik hiervoor heb gekozen? Ik merk
dat er binnen dit vak veel ruimte is voor interactie. Het vak is niet statisch en heeft zoveel
mogelijkheden. Die vrijheid vind ik erg fijn.
Je kan leerlingen helpen in het vormen van
een eigen mening, omdat je als docent
maatschappijleer je leerlingen ertoe aanzet
om heel veel maatschappelijk kwesties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. l

Rachid Akuauch is deeltijdstudent lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam.
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BURGERSCHAPSONDERWIJS
KAN HET VERSCHIL MAKEN

Vragen aan Dilek Semur 

W

ie of wat inspireerde je
om docent maatschappijleer/burgerschap te worden?
‘Het menselijk gedrag en hiermee ook
het functioneren van samenlevingen
hebben mij altijd geïnspireerd. Het bestuderen van burgerschap was dan ook
een logische vervolgstap. Een carrière
in het onderwijs heb ik echter nooit geambieerd. Dit veranderde tijdens mijn
eerstejaars stage toen ik zelfstandig een
les over massamedia mocht ontwikkelen
en uitvoeren. Sindsdien ben ik niet uit
het onderwijsveld weg te slaan! De docenten van de Lerarenopleiding Maatschappijleer 2e graads aan de Hogeschool van Amsterdam zijn hierin een
ware inspiratiebron geweest. Zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch heb ik veel
van hen geleerd.’
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Wat vind je het leukste en/of het belangrijkste onderwerp om met je leerlingen te bespreken?
‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen vanuit een helikopterblik naar maatschappelijke gebeurtenissen leren kijken en
zich bewust worden van de complexiteit
van het menselijk gedrag en het functioneren van samenlevingen. Het thema
‘analyse van maatschappelijke vraagstukken’ vormt hierin een belangrijke basis voor de overige thema´s en hiermee
voor mijn lessen maatschappijkunde. Tijdens mijn lessen werk ik graag vanuit de
realistische evaluatie aanpak: wat werkt
voor wie in welke omstandigheden?’
Welke les heeft de meeste indruk op
jou gemaakt en waarom?
‘Dit zijn de lessen waarin controversiële
onderwerpen worden behandeld. Onlangs hebben we tijdens de lessen maatschappijkunde de veeen vleesindustrie bestudeerd. Gewenst of ongewenst kom je uit bij
ethische kwesties en
morele dilemma’s. Sinds
deze lessen eet één
van
mijn
leerlingen
geen vlees meer. Het is
onze taak om leerlingen
bewust te maken van
wat er ‘achter de schermen’ gebeurt. Als dit
tot gedragsverandering
leidt, dan is dit winst.
Burgerschapsonderwijs
kan hierin het verschil
maken.’

8
Vragen aan Mitchel Eijkemans

Van welke media maak je
vooral gebruik in je lessen
en waarom?
‘Tijdens de lessen gebruik
ik verschillende media.
Denk bijvoorbeeld aan
Kahoot! voor een nulmeting. Voor het visualiseren en verdiepen van de
lesstof documentaires en
statistische informatie van
het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Om
controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken maak ik bij het thema
‘analyse van maatschappelijke vraagstukken’ gebruik
van het spel en discussietool Terra Nova Minimaatschappij. Als het praktisch haalbaar is worden
er ook gastsprekers uitgenodigd. Zo heeft Erik
Akerboom (korpschef van
de Nationale Politie) onlangs een educatieve gastles verzorgd. Hiernaast nemen we jaarlijks deel aan
het ProDemos-programma
Politiek.’ l

Dilek Semur is docente
maatschappijkunde aan
het Huygens College in
Amsterdam en ambassadeur dialooggroep gemeente Amsterdam.

W

at heb je vroeger als scholier tijdens de lessen maatschappijleer meegekregen?
‘Wat ik me vooral herinner van de lessen is
een enthousiaste docent die discussies aanzwengelde over grote gebeurtenissen in de wereld. Gebeurtenissen waar de helft van de klas wat van vond (omdat zij
de krant thuis lazen), en de overige helft van de klas niets.
De docent gaf zoveel voorbeelden en was zo enthousiast dat
iedereen altijd uitkeek naar het “uurtje actualiteit”.’
Wie of wat inspireerde je om docent maatschappijleer en
burgerschap te worden?
‘Tijdens mijn studie Bestuurskunde ontdekte ik hoe ingewikkeld de overheid en het maatschappelijk middenveld georganiseerd zijn, maar dat dit op iedereen impact heeft. Van
jong tot oud. Ik werd ontzettend enthousiast van het informeren en motiveren van jongeren over deze thema’s en wilde
het heft in eigen handen nemen. Dat doe ik nu iedere dag
van de week!’
Wat vind je de essentie van het vak?
‘Maatschappijleer en burgerschap gaan om het begrijpen van
de gebeurtenissen in de wereld, zowel door feitenkennis (wat
betekent het?) als door het volgen en bespreken van die gebeurtenissen in de klas, en het vormen van je eigen mening
hierover. Dat doe ik als docent door verschillende meningen
tegenover elkaar te zetten, en leerlingen/studenten aan te
zetten tot kritische meningsvorming.’
Wat is voor het vak maatschappijleer in de toekomst de
grootste uitdaging?
‘De grootste uitdaging is de balans tussen klassikale instructie
en kennisoverdracht enerzijds en individuele meningsvorming
anderzijds. Hoe bedien je iedereen in de klas, hoe zorg je voor
een diversiteit aan meningen en politieke kleuren.’ l

Mitchel Eijkemans is docent maatschappijleer en burgerschap
bij Helicon Opleidingen in Eindhoven.
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‘HET WAS EEN TOPTIJD
OM MAATSCHAPPIJLEER
TE GEVEN’

In gesprek met Andries Knevel

T

ussen 1976 en 1978 was
Andries Knevel onder meer docent maatschappijleer op het
Farelcollege in Ridderkerk.

Waarom wilde u destijds docent maatschappijleer worden?
‘Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde leraar
godsdienst worden. Ik studeerde nog
theologie. In die tijd was op veel scholen
het vak godsdienst gekoppeld aan maatschappijleer en ook nog een beetje aan
staatsinrichting op scholen die met een
oud curriculum werkten. Ik werd docent
godsdienst en kreeg daar maatschappijleer bij. Dat gezegd hebbende – dat maatschappijleer niet mijn primaire keuze
was – vond ik het ontzettend leuk om te
doen. Met heel veel plezier gaf ik die jaren
maatschappijleer.’
Is er een les maatschappijleer die u
altijd is bijgebleven?
‘Tussen 1976 en 1978 was het een heerlijke tijd om maatschappijleer te geven.
We hadden net het kabinet-Den Uyl gehad. Polarisatie. We kregen het kabinetVan Agt-Wiegel van 1977 tot 1981. Met
de jongens en meisjes heb ik uitvoerig
de hele formatie van het kabinet-Van Agt
behandeld, omdat het toen net speelde.
De formatie duurde tweehonderd zoveel dagen met hoofdrolspelers als
Den Uyl, Van Thijn, Van Agt en Wiegel.
Het was een heerlijke tijd om betrokken te raken bij de politiek. Alle moglijke opties heb ik als docent behandeld.
Ik hoop dat ik ze een beetje liefde voor
en betrokkenheid bij de politiek heb bijgebracht. In die tijd trad ook Willem
Aantjes af vanwege zijn vermeende rol bij
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de Germaanse SS. Het was een
toptijd om maatschappijleer te
geven.’
Denkt u dat dit ook geldt voor de
docenten maatschappijleer die
nu voor de klas staan?
‘We hebben politiek rustigere tijden gehad. Ik denk aan de kabinetten Kok-I en Kok-II of het laatste
kabinet-Lubbers toen Nederland
welvarend was en alles de goede
kant op ging. Als je destijds als docent maatschappijleer de actualiteit erbij had genomen, had je
best een tour gehad. Voor docenten is het nu een uitdagende tijd
vanwege de ontwikkelingen in de
samenleving rondom populisme,
de opkomst van de islam in Nederland, de klimaatdiscussie en noem
het allemaal maar op.’
In 1978 koos u voor de journalistiek. Is er een verband tussen
uw werk als docent maatschappijleer en het later bespreken
van actualiteiten voor een groot
publiek?
‘Na mijn afstuderen had ik een dag
vrij om te promoveren. Via een rare,
leuke omweg ben ik toen bij de EO
terechtgekomen. Het promoveren
moet nog gebeuren. Doordat ik
jaren maatschappijleer en staatsinrichting gaf, was het voor mij een
vloeiende overgang van leraarschap naar de journalistiek. Eerst
radio en vervolgens televisie. Daarnaast zette ik een theologische
etherleergang op, dus kwam mijn

Foto: Willem Jan De Bruin

studie van pas. Alles vloeide in elkaar over. Ik was toen
en ben nog steeds een gezegend mens.’
Is er een moment tijdens uw journalistieke carrière geweest waarop u dacht ‘Dit voorbeeld zou
ik graag in een les willen gebruiken’?
‘In de loop der jaren gaf ik gastlessen. Ik vind voor de
klas staan leuk. Ik ben een verhalenverteller. In veertig
jaar journalistiek heb ik heel wat verhalen mogen
meebeleven. Ik denk aan de bekende politici die ik tijdens mijn radio- en televisietijd ontmoette. Of er één
uitspringt, kan ik zo niet zeggen.’
Hoe belangrijk is het vak maatschappijleer anno
2020 voor jongeren?
‘Hartstikke. Een deel van de jongeren is niet bijster geïnteresseerd in de politiek of maatschappelijke ontwikkelingen of denkt alleen in oneliners. De docent maatschappijleer heeft een enorme verantwoordelijkheid
om jongeren op dit gebied te vormen tot goed burgerschap. Wiskunde is belangrijk, maar maatschappijleer is
dat zeker ook.’
Stel dat u uitgenodigd wordt voor een gastles, wat
zou u dan zeker met die klas willen bespreken?
‘Ik zou de vraag willen stellen hoe een land op een
langere termijn regeerbaar is. Hoe houden we een
samenleving bij elkaar? Ik zou niet aan politieke beïnvloeding doen. Daar moet een docent maatschappijleer vreselijk voor oppassen. Ik zou wel met een klas
bespreken hoe mensen tot bepaalde keuzes komen,
hoe het populisme is gegroeid, wat de invloed van de
islam is in Nederland en hoe mensen daarop reageren. Hoe kan een land op langere termijn stabiel blijven? Deze vragen moet ik zonder enige politieke
voorkeur behandelen. Met zo’n klas zou ik televisieuitzendingen of krantenkoppen bekijken om er achter te
komen waar het over gaat. Zijn problemen die met een
oneliner opgelost lijken te zijn niet veel complexer? Is
het een oneliner die iemand wordt ontlokt en daardoor
nieuws wordt? Dit thema houdt mij erg bezig.’ l
19

10

INGEWIKKELDE
WERELD

Voormalig maatschappijleerdocent Ed Nijpels over toen en nu

E

d Nijpels was voorzitter van de
JOVD, raads- en Kamerlid voor de
VVD, minister van VROM, burgemeester van Breda en commissaris van de Koningin in Friesland. Tegenwoordig is hij onder meer voorzitter
van het Klimaatberaad, kroonlid van de
SER en voorzitter van de Raad van
Toezicht van AVRO-TROS. Voor aanvang
van zijn imposante carrière stond Nijpels voor de klas en gaf hij maatschappijleer op het Roosendaalse Gertrudislyceum en op Sint Marie in Huijbergen.
‘Tijdens mijn studie ben ik begonnen als
docent maatschappijleer. Ik was 21 en had
mijn kandidaats. Het docentschap vond ik
altijd spannend. Het leek mij leuk om een
aantal uren les te geven. Ik had staatsinrichting gehad op de hbs-a. Maatschappijleer raakte daar het meeste aan’, vertelt Ed Nijpels. Hij liep een aantal keer
mee met een kennis die maatschappijleer gaf op een middelbare school. Nijpels:
‘Op een zeker moment kwam er een vacature op het Gertrudislyceum in Roosendaal. Als 21-jarige kwam ik terecht in twee
vwo-6-klassen en drie mms-5-klassen. Ik
geloof dat ik ook nog een havo-4-klas
had. Het leeftijdsverschil tussen mij en gedoubleerde leerlingen was twee jaar. Sommige leerlingen kwam ik doordeweeks in de
klas tegen en in het weekend in de kroeg.
Tegenwoordig zou dat heel gevaarlijk zijn.’
Wat is u uit die tijd bijgebleven?
‘Wij waren twee studenten die maatschappijleer gaven. Mijn collega was de zogenaamde linkse docent en ik de rechtse.
We konden het uitstekend met elkaar vinden. Hij deed de ene helft van het gym-
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nasium, ik de andere. Tussen de middag
aten wij onze boterham niet in de lerarenkamer, maar in de kroeg honderd meter
van school. In die tijd was het een vrij
strenge school. Een non was conrectrix.
Wij gedroegen ons als jonge leraren. Niemand maakte er ooit een opmerking over.
Ik had leerlingen met scherpe standpunten. Ik vond het leuk om met deze leerlingen te debatteren. De kunst is dat je
nooit je mening opdringt. Je moet beide
kanten laten zien.’
Wat heeft u destijds geleerd?
‘Eén ding dat ik in die tijd heb geleerd, is
dat ik onder diepe indruk ben van het
leraarschap. Het is een onnoemlijk zwaar
vak. Dit wordt onderschat. Om zeven of
acht uur per dag kennis over te dragen
is vermoeiend. Ik vind dat we in Nederland verkeerd omgaan met dit vak.
Docenten worden onderbetaald. Onderwijs is zo ongeveer de beste investering
die je als samenleving kunt doen. Als
samenleving heb je de plicht om ervoor
te zorgen dat jongeren maximaal toegerust van school af komen. Wat ze daar
vervolgens mee doen, is hun eigen keuze.
Kinderen hebben er nooit om gevraagd
om op de wereld te worden gezet. De
ouders zijn daarvoor verantwoordelijk.
Als je die verantwoordelijkheid op je hebt
genomen, dan heb je als ouders ook de
plicht om bij te dragen aan de maximale
ontplooiingsmogelijkheden van je kind.
Hetzelfde geldt voor de overheid.’
Wat speelde er destijds vooral in uw
lessen?
‘Maatschappijleer was een nieuw vak.
Iedereen met een kandidaatsexamen, of
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het nu scheikunde, wiskunde of rechten was, mocht
maatschappijleer geven. Er was een schreeuwend
tekort aan docenten maatschappijleer. Het vak kwam
net op gang. Binnen het OMO ontstond een vakgroep maatschappijleer en er was een aantal boeken. Het was geen eindexamenvak, maar stond wel
op de lijst. Het vak moest zijn bestaansrecht bewijzen. Ik vond het belangrijk dat leerlingen in staat
werden gesteld om de krant te kunnen lezen. Om
te weten dat een nieuwsbericht op zeven verschillende manieren kan worden gebracht. Dat dit je perceptie beïnvloedt. Ieder jaar liet ik een week lang
alle landelijke kranten bezorgen. Clubjes leerlingen
vergeleken de kranten met elkaar. Wat was de toon
van een bericht in de ene krant? Zo leerden zij om
altijd het eigen verstand te gebruiken. Daarbij moeten leerlingen worden geholpen. Iemand moet vertellen dat wat er in de krant staat, niet de absolute waarheid is. Daarnaast vond ik dat leerlingen over
allerlei belangrijke dingen iets moesten weten. Ik
liet leerlingen bijvoorbeeld een werkstuk maken over
het bezoek van Nixon aan China. Zo gaf ik een aantal
onderwerpen op die zij moesten uitvogelen.’

Besteedde u destijds in uw lessen maatschappijleer al aandacht aan het milieu?
‘Niet zozeer in mijn lessen. Ik was toen al wel actief
binnen de JOVD en werd landelijk voorzitter op het
moment dat ik nog op het Gertrudislyceum werkte.
Voor die tijd voerden wij met de plaatselijke JOVDafdeling actie in Bergen op Zoom. Bergen op Zoom
ligt onder de rook van Antwerpen. Staat de wind
verkeerd, krijg je de rook. Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik bij helder weer de kerncentrale van
Doel zien. Ik was dus zelf bezig met het milieu. Overigens zou ik later aanvankelijk geen milieuminister
worden, maar minister van WVC. Mijn opvolger als
fractievoorzitter belde mij op. Ik kreeg te horen
dat ik de volgende ochtend bij de formateur moest
zijn. Tegen het einde van het gesprek zei hij: “by
the way, het is geen WVC geworden, maar VROM.”
Zo gaat het… soms. Ik verheugde mij op WVC.
Op VROM zat een populaire minister, Pieter
Winsemius. Het is nooit aantrekkelijk om een populair iemand op te volgen. Als fractievoorzitter volgde
ik Wiegel op en nu moest ik weer een populair
persoon opvolgen.’
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In de lessen maatschappijleer is er anno 2020 weer
volop aandacht voor het klimaat. Verbaast u zich
over de wisselende aandacht voor het milieu?
‘Veel issues zitten in een golfbeweging. De klimaatverandering werd destijds al genoemd als onderwerp in mijn Nationaal Milieubeleidsplan. Sterker
nog, de laatste dag dat ik als minister functioneerde,
organiseerde ik de eerste klimaatconferentie op
ministersniveau. Het was de eerste keer dat ministers uit meer dan zestig landen bij elkaar kwamen
om te discussiëren over klimaatverandering. Als je
ziet hoe traag veranderingen zijn gegaan en dat we
nu eindelijk stapjes zetten. Dertig jaar geleden was
het al bekend. Pas na Parijs is er politieke bereidheid. Vroeger waren de milieuproblemen veel zichtbaarder. Het probleem is dat je niks merkt van het
klimaat. Warm klimaat associeer je met plezier.
In de zomer ga je naar de Costa Brava toe. Opwarming associeer je niet direct met het kwaad.
Dat maakt het lastiger. Toen we het vroeger over
zure regen hadden, zag je de bomen kaal worden.
Van het gat in de ozonlaag wist je dat je huidkanker kon krijgen. Door de vervuiling van rivieren kon je
er niet meer in zwemmen. Daarnaast komt de grote
ellende bij klimaatverandering pas na jaren. CO2
heeft de ellende dat het honderd jaar in de lucht
blijft hangen. Het is wel bijzonder dat jongeren die
de gevolgen ook nog niet aan den lijve ondervinden
veel meer in beweging komen dan ouderen. Dit vind
ik fantastisch.’
Welke rol ziet u voor de docent maatschappijleer
als het gaat om het bespreken van de klimaatdiscussie?
‘Het wordt steeds ingewikkelder om deze wereld uit
te leggen. Als het om geopolitieke verhoudingen
gaat, is de wereld er niet beter op geworden. De
Verenigde Staten worden nog altijd als vriend beschouwd, maar daar is een dwaas aan de macht. Ik
kan hier geen ander woord voor verzinnen. Voor de
docent maatschappijleer is het nog lastiger om deze
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ingewikkelde wereld te duiden, bijvoorbeeld landen
binnen de Europese Unie die anders aankijken tegen de democratie. De klimaatdiscussie is nog vrij
overzichtelijk uit te leggen. De vraag is of er sprake is
van klimaatverandering. Zo ja, is de mens daarvoor
verantwoordelijk? Hoe ernstig is het? Wat zijn de
gevolgen en wat kunnen we ertegen doen? Dit kun
je redelijk schematisch behandelen. Als je niet gelooft in klimaatverandering, houdt alles op. Je hebt
te maken met geweldige vervuiling van de politieke
discussie, ook als het gaat om het klimaat. Baudet
blijft roepen dat het duizendmiljard euro kost zonder bewijs of berekening. Als je maar vaak genoeg
tegen een bepaalde groep zegt dat het klimaat de
dwaasheid is van een aantal geitenwollensokkengeleerden – hoe kun je zo dom zijn om daar achteraan te lopen? – dan beginnen sommige mensen zich
af te vragen of hij toch gelijk heeft. Neem het recente
voorbeeld waarbij de VVD en het CDA twijfel zaaien
over de cijfers van het RIVM, een instituut dat boven
alle partijen verheven is. Toch slaagden deze partijen
erin om de conclusies van het RIVM te ondermijnen.’
Als u een gastles mag geven, waar gaat die les dan
over?
‘Ik denk dat ik er bijna niet aan ontkom om het over
het klimaat te hebben. Dit houdt jongeren bezig.
De gevolgen, zoals smeltende ijskappen, zijn al bij
jongeren bekend. Daarom zou ik er meer omheen
vertellen. Ik zou duidelijk maken wat de positieve
kanten van de klimaatcrisis zijn. Doordat we af
willen van de fossiele brandstoffen, ontstaan er
nieuwe economische mogelijkheden. Het beleid
leidt tot extra banen, innovatie en economische
groei. Never waste a good crisis. Als je de klimaatcrisis aanpakt, levert het veel op, los van de plicht
die we hebben om de wereld fatsoenlijk achter te
laten. Mijn boodschap aan leerlingen: klimaatbeleid
is niet iets om bang voor te zijn. We hebben het zelf
gelukkig in de hand, maar we moeten wel nu ingrijpen.’ l
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Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘Jongeren worden dagelijks overladen met beelden en informatie. In zo’n wereld vol prikkels moet
een lesmethode structuur en rust bieden. Inhoudelijk moet een goede methode inzichtelijk maken
hoe de samenleving in elkaar zit. Tegelijk proberen we ze middels lestekst, bronnen en opdrachten
de status quo te laten bevragen. Waarom gaat
dit zo? Is dat wenselijk? Zo niet, hoe kan het
anders, en hoe kun je dat dan voor mekaar krijgen? Persoonlijke ervaringsverhalen voor het inlevingsvermogen mogen ook niet ontbreken.’
Is politieke neutraliteit een thema dat jullie
als uitgever extra bezighoudt?
‘Niet meer dan voorheen. We zijn er al jaren
alert op dat de hoeveelheid aandacht voor
partijen, politici en stromingen evenwichtig is,
ook gelet op toon. Wetenschappers, docenten,
studenten en leerlingen houden ons hierbij scherp; ieder commentaar dat we krijgen wegen we zorgvuldig. Na flinke discussies op de
redactie, en vele screeningrondes, ligt er uiteindelijk een methode waar allerlei keuzes aan ten
grondslag liggen. Die uitgave is onmiskenbaar
een product van zijn tijd; over tien jaar maakt
de redactie vast weer andere afwegingen. We
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willen we hun wereld groter maken door ze te
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waken overigens voor doorgeslagen neutraliteit. Zo zullen we bij een onderwerp als inenting
ook tegenstanders aan het woord laten, maar de
nadruk ligt op de voordelen van vaccineren, waar
immers wetenschappelijke consensus over bestaat. Hetzelfde geldt voor de rol van de mens
bij klimaatverandering. Wij vinden dat een goede
lesmethode bij dergelijke onderwerpen niet
‘neutraal’ in het midden moet gaan staan, maar
positie inneemt op grond van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.’
Waar ligt in de nabije toekomst de grootste uitdaging voor methodes?
‘Naast onze bestaande methodes, werken we
hard aan een nieuwe mbo-methode voor burgerschap. Van mbo-docenten horen we dat burgerschap op teveel scholen helaas niet de aandacht
krijgt die het verdient. Te weinig lesuren, lesmateriaal dat niet voldoet en te vage eisen. Wij pleiten net als de NVLM daarom voor een resultaatverplichting én voor bevoegde docenten burgerschap.’ l
23
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KRITISCHE
STUDENTEN

Lerarenopleider Jan de Kievid blikt terug

J

an de Kievid was van 1990 tot zijn
pensionering in 2009 als docent
verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de
Hogeschool Amsterdam.

Een anekdote die Jan de Kievid als lerarenopleider aan studenten vertelde ging over
zijn aanhouding in de jaren zestig. ‘Het
was 1966, een tijd waarin heel weinig demonstreren in Nederland overging in een
tijd waarin demonstreren een gewoon politiek middel werd. Dit kwam vooral door
de Vietnamoorlog. Na een Amerikaans
bombardement op Vietnam besloten we –
zonder dat bij de gemeente Amsterdam te
melden – meteen met een groep te gaan
protesteren. De politie onderschepte ons
vrij snel en voerde ons af naar het bureau’,
vertelt Jan de Kievid. ‘We waren met z’n
tachtigen en konden met elkaar praten.
De politie zette een emmer water neer
met kopjes om te drinken. We kwamen
om negen uur ‘s avonds aan. Om één uur
’s nachts dacht ik dat het pas elf uur was.
Ik realiseerde mij dat de tijd langzamer
gaat als je niet weet wanneer je vrijkomt,
ook als het gezellig en volkomen ongevaarlijk is. Het risico om lang vastgehouden of gemarteld te worden was volstrekt
afwezig. In hoger beroep werden we tot
een boete van tien gulden veroordeeld. Ik
vond het een voorbeeld van hoe Nederland op een nette manier met demonstranten omgaat.’
De Kievid vindt nog steeds dat ieder politiek systeem regelmatig opgefrist moet
worden door demonstraties. Of de politieke betrokkenheid destijds hoger was
dan nu, durft hij niet te zeggen: ‘In de ja24

ren zestig en zeventig deed ook maar een
kleine minderheid iets. In de jaren zeventig was ik docent aan een zeer gepolitiseerde sociale academie. We hadden een
stevige bezetting achter de rug met als
gevolg dat de academie op grond van politieke richtingen in drieën werd gesplitst.
Vooral op basis van hun politieke overtuigingen kozen studenten hun docenten.
De PvdA was voor velen al een verdachte
partij. Mensen die voor de VVD of het CDA
waren, durfden dit denk ik nauwelijks te
zeggen. Het pluralistisch gehalte van het
denken van veel studenten was nogal
laag. Sommige studenten verketterden
studenten of docenten met andere opvattingen. Zulke studenten wilden zich vooral
verdiepen in hun eigen richting en waren
weinig geïnteresseerd in andere perspectieven.’
Tussen 1979 en 1990 werkte De Kievid
eerst als ontwikkelingswerker in Bangladesh en daarna bij het Chili Komitee
Nederland. In 1990 startte hij als docent
op de lerarenopleiding maatschappijleer.
‘Het klimaat was totaal veranderd. Geen
discussies meer over hoe communisme
of socialisme eruit moesten zien en hoe
je dat kon bereiken. Ik vond studenten
ontzettend braaf en de school erg georganiseerd met aparte vakken, studiepunten en tentamenbriefjes. In de jaren
zeventig waren er vaak studenten die
vonden dat een docent het verkeerde

boek behandelde. Zij stelden een boek voor
dat paste bij hun eigen politieke richting. Ik
ging hierover in discussie, maar paste de literatuur nooit aan. In mijn negentien jaar bij de lerarenopleiding heeft één keer een studente mij
gevraagd of ik alsjeblieft een ander boek wilde
gebruiken voor gezinssociologie. Het boek bevatte ontzettend stereotype en negatieve beschrijvingen van allochtone gezinnen. Ze had
groot gelijk, maar ik wist helaas geen beter
boek. In tegenstelling tot de jaren zeventig
vonden studenten het meestal interessant om
vanuit verschillende perspectieven te kijken. Er
was veel politieke betrokkenheid. In sommige
groepen was twintig procent lid van een politieke partij of jongerenorganisatie. We hebben
landelijke voorzitters van de jongerenorganisaties van zowel PvdA als D66 als student gehad. Daarnaast waren studenten actief bij het
CDA, de ChristenUnie, GroenLinks of de VVD.
Twee studenten werden later Tweede Kamerlid
en een van hen daarna burgemeester van een
grote stad.’
Wat de voormalige docent betreft, hadden zijn
studenten best kritischer mogen zijn. ‘In mijn
sollicitatiebrief schreef ik dat ik studenten
waakzaam wilde maken voor de waan van de
dag. Ik vond te vaak dat studenten te veel in die
waan meeliepen, waarbij velen het marktdenken zagen als een soort objectief gegeven en niet
als een ideologie. Studenten maatschappijleer
golden echter bij docenten algemene didactiek
als uitermate kritisch en bijzonder lastig. Dit
kwam denk ik doordat ze bij algemene didactiek
de meest modieuze werkvormen propageerden
als de enige ware. Studenten vroegen terecht
naar de bezwaren en alternatieven. Door de
goede gewoonte om pluralistisch te denken,
stelden ze zulke vragen. Dit leverde vervelende
situaties op. Sommige docenten hadden liever
geen studenten maatschappijleer meer in hun
les, terwijl ik deze studenten buitengewoon
vriendelijke lieden vond. Toen ik met een gemengde groep van studenten maatschappijleer
en aardrijkskunde intercultureel onderwijs behandelde, merkte ik dat de toekomstige leraren
aardrijkskunde helemaal niet in verschillende
perspectieven dachten. Zij vonden dat ik moeilijk deed als ik over andere manieren van kijken
begon, het was toch allemaal al duidelijk. Zulke
reacties vond ik verbijsterend.’ l
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Dolf van der Schoot over zijn keuze

A

ls afgestudeerd filosoof en politicoloog zijn
mijn interesses altijd op politieke theorie
en maatschappij gericht geweest: wat is
politiek en wat is de politieke dimensie in
maatschappij en organisaties? Het was deel van mijn
motivatie als voorzitter van de ASVA, als beleids- en
fractiemedewerker van de LSVb en van een politieke
partij, als onderzoeker en programmacoördinator
voor TIER, en in mijn eerste stappen als docent.
Na al enige ervaring opgedaan te hebben in het
lesgeven, koos ik in eerste instantie ervoor mijn
eerstegraads filosofie te halen. Maar na vervolgens
acht jaar in Portugal en Parijs ook filosofie, maar
voornamelijk ‘social sciences’ en ‘sciences politiques’
les gegeven te hebben, wilde ik in het jaar van mijn
terugkeer naar Nederland meteen maatschappijleer
halen. Ten eerste omdat mijn leservaringen met het
vak positief zijn en ik hiermee meer mogelijkheden
heb dichter bij de dagelijkse realiteit van leerlingen
te blijven. En mijn achtergrond in filosofie erg van
pas komt in dit vakgebied. Ten tweede ook omdat er
nou eenmaal meer vacatures maatschappijleer zijn
dan filosofie.
In mijn lespraktijken heb ik ervaren dat het eens
‘suffe’ maatschappijleer, juist nu, niet alleen heel
veel raakvlakken heeft met dagelijkse ervaringen,
maar ook essentieel is voor leerlingen om een positie te bepalen met betrekking tot dergelijke ontwikkelingen en daar kritisch over te leren reflecteren.
Leerlingen van zowel ‘zwarte’ als ‘witte’ scholen
willen weten hoe het zit met wat er dagelijks op hen
afgevuurd wordt door media en omgeving, maar
hebben ook diametraal andere standpunten en
perspectieven – in mijn ogen heeft maatschappijleer dan ook een taak ervoor te zorgen dat ze elkaar
straks toch nog kunnen vinden.
Mijn promotieonderzoek gaat voornamelijk over het
ontwikkelen van kritisch bewustzijn en agency bij
leerlingen met betrekking tot maatschappelijke veranderingen: naast het leren innemen en beargumenteren van bepaalde standpunten, vervolgens
ook (weten hoe) hieraan vervolg te geven. Mijn hoop
is dat ik hier als docent maatschappijleer mijn leerlingen de eerste stappen in kan laten zetten. l

Dolf van der Schoot is student aan het ICLON
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LEIDING
DURVEN
NEMEN

Janet Duursma 

‘A

ls dit niet van tafel gaat, krijgen
ze nog een keer een ultimatum.
Anders gaan we door de deur
heen. (...) Er wordt niemand opgepakt vandaag. (…) En anders halen we die
gewoon weer uit de cel. Wij bepalen vandaag wat er gebeurt, niet de overheid, niet
het OM! Wij bepalen het beleid!’
Stel je voor dat een groepje leerlingen een
eis heeft aan het schoolbestuur, de deur
van het bestuur met geweld openbreekt
en daarbij eist dat hun regels worden ingewilligd en dat ze pas stoppen als ze hun zin
hebben gekregen. Een reactie zou kunnen
zijn: ‘Ach natuurlijk, jullie hebben helemaal
gelijk. We gaan doen wat jullie willen.’ Maar
ik schat in dat die kans niet zo groot is.
Toch is dat wat er in het najaar van 2019 in
een deel van Nederland gebeurde, zij het
dat het geen leerlingen waren die de regels
overtraden, maar boeren. Zij protesteerden tegen het stikstofbeleid als gevolg van
het rapport-Remkes en pakten daarvoor
alle mogelijke middelen aan, geoorloofde
en ongeoorloofde. Verrassend genoeg
werden nauwelijks arrestaties verricht, terwijl de boeren met tractoren op de snelweg
reden, politieaanwijzingen negeerden, hekken omverreden en de deur van het provinciehuis in Groningen met geweld openbraken. Democratie op zijn lelijkst!
Een van de gevolgen: bij de politiek ontstond twijfel of ze de boeren niet tegemoet
moesten komen. Om met juf Ank te spreken, dat vind ik bijzonder. Immers, politici
hebben twee functies: zij zijn volksvertegenwoordiger en zij maken beleid. Bij het
maken van dat beleid staat het dienen van
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het algemeen belang centraal. Maar bij
veel politici slaat de balans tegenwoordig
helaas steeds vaker door naar het volk
vertegenwoordigen. Men wil de kiezer tevreden stemmen. ‘Luisteren naar de kiezer’, noemt men dat. Maar een politicus
moet niet alleen luisteren, hij moet ook
richting aangeven. Hij moet een stip aan
de horizon schetsen, een beeld van hoe
een betere toekomst eruitziet. Kortetermijnoplossingen leiden zelden tot een mooi
vergezicht. Met als gevolg dat de kiezer,
ondanks dat er naar hem geluisterd is, zich
bedrogen voelt.
Ik zie hier een parallel met de rol van de
leraar. Is de discussie waarbij de leraar van
vakdocent tot een algemeen coach wordt
niet van hetzelfde laken een pak? De leerling wordt steeds meer verondersteld zijn
eigen leertraject te kunnen bepalen en de
leraar heeft daarbij vooral een coachende
rol. Naar mijn mening raakt de overdracht
van kennis teveel ondergesneeuwd. De leraar heeft veel kennis en moet deze gebruiken om richting te geven aan hoe het onderwijs eruit moet zien. Immers, hoe kun
je leerlingen het wezen van de rechtsstaat
duidelijk maken als je niet begrijpt hoe big
data een risico vormen voor de privacy en
hoe het gebruik van algoritmen discriminerend kan werken? Voor zinvol onderwijs
is kennis een eerste vereiste.

Voor alle duidelijkheid, ik ben
een fervent voorstander van de
democratie. Ook van democratisering op school. Het is goed dat
alle mensen, dus ook boeren, en
ook leerlingen, opkomen voor hun
belangen. Maar het is vervolgens
aan de politiek om die verschillende belangen zorgvuldig te wegen en tot een besluit te komen dat
een langetermijnoplossing biedt
voor het grotere geheel. Zoals dat
ook geldt voor de leraar bij de inrichting van goed onderwijs.
En voor wat betreft de boer uit
de begin van deze tekst, ook hij is
erbij gediend dat de politiek verder kijkt dan dit ene belang op
korte termijn. Als we de landbouw willen behouden in Nederland kan dat alleen als we het
ecosysteem niet ontwrichten – het
stikstofgehalte in de natuur moet
omlaag om het leven van insecten
en vogels te behouden. In een uitgeput ecosysteem is geen landbouw meer mogelijk.
Dus docenten en politici: pak je
rol, luister naar de leerling, luister
naar de kiezer, maar wees niet
bang om aan te geven welke kant
het op moet gaan. Oók als er
een groep is die het niet met je
eens is! l

Janet is docent maatschappijleer
en fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van
Gelderland. Voor de klas wil zij het
blikveld van de leerlingen graag
verruimen. Daarbij bepleit zij met
evenveel enthousiasme beginselen van de sociaaldemocratie als
van het liberalisme en het confessionalisme. Voor haar politieke
werk is solidariteit het leidend
principe: solidair met mensen die
het minder hebben én solidair met
toekomstige generaties.
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Methode M

W

elke kernwoorden staan centraal bij de methode(s) die jullie uitgeven?
‘Actualiteit en belevingswereld. Methode M is een
online methode en kan daardoor direct inspringen op de actualiteit. We kunnen de methode snel voorzien van
nieuwe informatieve video’s en actuele nieuwsbronnen. Dit is belangrijk voor een vak als maatschappijleer, maar ook voor de leerlingen voor wie zaken van drie tot vijf jaar geleden echt te lang
geleden zijn. Bij Methode M zoeken we heel erg de belevingswereld van leerlingen op met onderwerpen die dicht bij hen staan.’
Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘Vanzelfsprekend moet het de leerlingen aanspreken, maar belangrijker nog, een methode moet een hulpmiddel zijn van de docent
en nooit het doel van een les. Bij maatschappijleer wil je de leerlingen meenemen in belangrijke maatschappelijke onderwerpen
en ze inzicht geven in hoe bepaalde processen in de samenleving
werken. Dit doe je niet door les in, les uit, uit een boek te werken.
De docent kent zijn klas en weet wat leerlingen nodig hebben. Hij
of zij moet voldoende ruimte hebben om zijn lessen zelf creatief
in te vullen. Methode M biedt daarvoor de juiste mix.’
Regelmatig gaat het in de media over de (politieke) neutraliteit van de methodes die docenten gebruiken. Is dit een
thema dat jullie als uitgever extra bezighoudt?
‘Volledig neutraal zijn is een utopie, men vindt er altijd wel wat
van. Zelfs de kleinste onderwerpkeuzes kunnen al een reden zijn
om je neutraliteit in twijfel te trekken. Maar objectiviteit is natuurlijk wel een uitgangspunt van onze methode. De methode moet
de gelegenheid bieden om overal het gesprek over aan te gaan,
daarom is het belangrijk dat er verschillende standpunten belicht
worden. Het is juist goed als een methode je helpt om uit je filterbubbel te stappen.’
Waar ligt in de (nabije) toekomst de grootste uitdaging voor
de methodes?
‘Aanpassen aan de context van de leerling. Veel methodes gooien
alle klassen op één hoop, alsof iedere leerling dezelfde lesstof
nodig heeft. Terwijl de thema’s waar een leraar maatschappijleer
in Amsterdam over praat anders zullen zijn dan die waar zijn collega in Heerlen het over heeft. Ik denk dat de kunst voor methodes
van maatschappijleer is om ervoor te zorgen dat je de docent de
ruimte geeft om zelf zijn onderwerpen te kiezen. Persoonlijk vind
ik dat een hele mooie uitdaging.’ l
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VAK
VAN DE
TOEKOMST

Eppo Bruins

T

oen ik in de jaren tachtig van de
vorige eeuw op de middelbare
school zat, vond ik maatschappijleer een interessant vak. Ik werd
geboeid door de combinatie van geschiedenis (van maatschappelijke gebeurtenissen en stromingen) en actualiteit. Waardering voor maatschappelijke ontwikkelingen wordt vergroot wanneer je de wortels ervan begrijpt. De inhoud van het achtuurjournaal werd door de docent in de bredere context geplaatst van de negentiendeen twintigste-eeuwse Nederlandse geschiedenis. Het hielp mij als jong mens mijn

Foto: Anne Paul Roukema

omgeving beter te begrijpen en het hielp
me mijn identiteit te vinden. Want... wat
vind ik eigenlijk zelf?
Hierover mijmerend trof het me hoe overzichtelijk de maatschappij was. Zeker in de
politieke stromingen was er nog een directe en duidelijke link tussen grote ideologieën en maatschappelijke voorkeuren. Je
was links of rechts, je had kapitalisme en
socialisme, je wilde een grotere of een
kleinere overheid. Je las de Vara-gids of
Tros-kompas. Je vader was heel bewust
lid van een vakbond of juist niet. Je ging
naar de kerk of heel bewust niet.
Hoe anders is het nu. Politieke stromingen
en afsplitsingen komen en gaan, zonder
duidelijke onderliggende ideologie, of gebaseerd op een gepercipieerd gevoel in
de samenleving. Verkiezingsprogramma’s
die de ene keer dit en de andere keer dat
bevatten. Hoe duid je het huidige politieke
landschap en hoe praat je daar als docent
over met je klas? Hoe duid je de maatschappelijke onvrede van grote
groepen burgers? En hoe duid je
de stemmers op de flanken en de
groter wordende groep niet-stemmers? De maatschappij is er niet
overzichtelijker op geworden. Des
te relevanter en boeiender is het
geworden om de huidige generatie
jonge mensen te helpen hun weg te
vinden door dit bos waarvan je je
afvraagt welke bomen er staan.
Daarbij is er één ontwikkeling die mij
zorgen baart: de door sommige politici geuite opvatting dat leraren neutraal moeten zijn in hun uitingen.
Zoals ik hierboven duidelijk probeer
te maken, kun je deze materie niet
behandelen vanuit een neutraal observatiedek hoog boven de werkelijkheid van alledag. Wij allen, docenten, leerlingen, ouders, zijn deel van
die werkelijkheid die we proberen
te duiden en te begrijpen. De rol van
de docent maatschappijleer is daarbij het helpen ontwikkelen van
kritisch vermogen, het vormen van
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zelfdenkende jongvolwassenen,
het helpen bepalen van identiteit en positie in de leeftijdscategorie waarin juist verwarring en onzekerheid vaak de
boventoon lijken te voeren. De
gedachte van sommige politici
dat dat een neutraal proces van
kennisoverdracht zou kunnen
en moeten zijn, is irreëel.
Zo gezien is het politieke landschap toch wel weer overzichtelijk: je hebt politieke partijen die een neutrale overheid
en neutraal onderwijs propageren. En je hebt politieke partijen die beseffen dat neutraliteit niet bestaat maar dat alles
wat we doen geworteld is in een
mensvisie, een visie op de maatschappij en op het goede leven.
Je hebt partijen die zeggen: wij
zijn allen gelijk. En je hebt partijen die zeggen: wij zijn allen
verschillend. Misschien is dit in
versimpelde vorm wel de nieuwe tweedeling in de politiek.
Niet links of rechts, niet progressief of conservatief, niet liberaal of socialist. Maar: individualiteit versus collectiviteit.
Wat versta je onder gelijkheid
en hoe ga je om met verschillen in de samenleving? In hoeverre geef je als overheid vertrouwen en vrijheid? En waarop kan en wil je controle houden? En besef ik bij dat alles dat
mijn mening niet synoniem is
aan neutraliteit?
Ons land heeft politici en burgers nodig die daarover kunnen
nadenken. Zo beschouwd is
maatschappijleer het vak van
de toekomst. l
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Maikel van Koningsveld over zijn keuze

‘MENEER, DIT IS DEFINITIEMACHT!’

N

a het behalen van mijn mbo-opleiding tot onderwijsassistent niveau 4 wist ik één ding zeker: ik wil leraar worden. Op de open dag van de Hogeschool van Amsterdam
ben ik op aanraden van mijn vader bij maatschappijleer
gaan kijken. Bij binnenkomst stonden er drie tafels, bezaaid met
boeken, langs de wand. We werden verwelkomd door een grijze
geitenbreier, gekleed in een witte blouse en een iconisch vissersjasje. Hij volgde mijn blik naar de stapels met boeken en zei: ‘Dat is
de studieliteratuur voor de eerstejaars…’ Na het korte gesprek dat
volgde wist ik twee dingen zeker: dit wordt niet makkelijk, maar wel
heel leuk! Vijf schooljaren, vier studiereizen en vele stage-uren later
is het intellectuele enthousiasme dat in dat eerste gesprek werd
aangestoken alleen maar meer gaan branden.
Ik hoop dat de lessen burgerschap die ik op het mbo 2 verzorg,
kunnen bijdragen aan het vormen van kritische en participerende
burgers. Studenten zouden, ongeacht het onderwijsniveau, gelijkwaardig voorbereid moeten worden op hun rol als burger in de
samenleving. Tijdens de lessen doen zij algemene kennis op en
worden ze voorbereid om een moreel oordeel te vellen over maatschappelijke en politieke vraagstukken. Wanneer een student twijfelt,
ontstaat er ruimte om te leren. Zo hoop ik hen een stukje bescheidenheid bij te brengen, maar ik wil hen ook stimuleren om informatie
te verzamelen op basis waarvan zij een beargumenteerde mening
kunnen vormen.
Mijn rol als leraar is om hen de handvatten te geven om maatschappelijke en politieke problemen te analyseren en hen de moed
te geven om kritische vragen te stellen. Laatst duwde een oudstudent mij een artikel onder neus en zei grijnzend: ‘Meneer, dit is
definitiemacht! Want…’ Die momenten zijn voor mij de kersen op
de spreekwoordelijke taart. l
Maikel van Koningsveld is student maatschappijleer tweedegraads
aan de Hogeschool van Amsterdam.

Eppo Bruins is lid van de Tweede
Kamer voor de ChristenUnie.
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OVER
HET RAAM
EN DE SPIEGEL

Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch over maatschappijleer

I

n mijn burgemeestersziel huist een
docent maatschappijleer. Bevoegd en
al. Ik vind het een mooi deel van mijn
inborst. Want van de docent maatschappijleer krijgen jonge mensen de grote ogen en oren waarmee zij onze samenleving leren begrijpen en dus vertrouwd
raken met hun eigen plek. Hun voeten
stevig in de grond, hun hoofd vol zelfvertrouwen in de lucht, de nek lang gestrekt
en de armen breed gespreid. Als docenten maatschappijleer zijn wij goud waard,
juist in deze turbotijden vol herleefde
ideologieën en nieuwe politieke bewegingen, een tijd vol nepnieuws, complottheorieën, fantasieën van hoop en vrees.
Heel soms wordt een politieagent docent
maatschappijleer. Bij de politie kreeg ik zo
vaak de boodschap dat Ahmeds zoals ik
weinig kans maken, dat ik voor de zekerheid in het werk in de leer ging voor docent maatschappijleer. Gelukkig kon ik mij
goed waarmaken bij de politie, maar de
roep van de klas zou ik nooit meer kwijtraken. Ik bleef in heel Nederland gastlessen geven, want ik wil dat leerlingen
erachter komen hoe gelukkig wij zijn
met deze democratie van ons, waarin wij
volksvertegenwoordigers kiezen die zich
sterk maken voor vrijheid, gelijkheid en
broederschap – ook voor minderheden.
Ik heb de docent maatschappijleer gemist.
Een kind als ik kreeg van zijn vader veel
wijsheden mee, maar niet altijd het brede
en heldere inzicht in de Nederlandse samenleving. Toen mijn vader ons vanuit
Nederland in Marokko kwam bezoeken,
gaf hij zijn blik op het land van melk en
honing, waar de mensen tot op hoge leef-
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tijd rechtop lopen, niet gekromd zoals in
Marokko. Maar toen wij als kinderen zelf
in Amsterdam kwamen wonen, waarschuwde hij voor een gevaarlijk land
vol Dolle Mina’s met aan het hoofd een
vrouw: koningin Juliana. De politiek bestond via mijn vaders ogen uit de goede
man die zegt dat arme mensen een zetje
nodig hebben en de slechte die zegt dat
wie arm is nou eenmaal pech heeft. Dus
de docent maatschappijleer missen betekent een wegwijzer missen die samenhang toont in de bevreemdende veelvormigheid, een klankbord ontberen dat
ons de juiste vragen leert stellen, een
toetssteen om ons kritisch
te leren denken. We missen
het raam en de spiegel. Ik
behielp mij met een boekje
van Vroom & Dreesmann
over sociale vaardigheden,
leerde solliciteren en dacht:
vanaf nu ga ik er zelf werk
van maken om mijn nieuwe
wereld te begrijpen.
Banen, bijbanen en vrijwilligerswerk – alle belevenissen zijn mooi lesmateriaal
voor de docent maatschappijleer. De hindernisbaan
bij de politie bijvoorbeeld.
Aspirant-agenten moeten
zelf in hun eentje binnen
de tijd het parcours afleggen, maar wel staat langs
de kant van het parcours
de docent die jou een belangrijke les leert: durf te
springen, klauteren gaat
te langzaam. Discriminatie

is zo’n hindernis. Ik heb tijdens mijn gastlessen veel
studenten kunnen aansporen over die horde heen
te springen, op weg naar het doel. Ik kon naast de
blik door het raam ook de reflectie van de spiegel
geven. ‘Kijk wat je doet’, zei ik na de pauze, ‘je hebt
zojuist de mensen opgezocht die op je lijken en dat
is precies wat een sollicitatiecommissie ook doet.’
Empathie helpt. Als ze empathisch worden, kunnen
mensen beter anticiperen op de hindernissen die
komen. Dat maakt de studenten weerbaar.
Weerbaarheid is cruciaal. Tegen alle ondeugden en
verslavingen, maar ook tegen radicale denkbeelden.
In mijn eigen radicale periode verketterden wij
andersdenkenden. Pas toen ik bij maatschappijleer
filosofiecolleges kreeg, ontdekte ik filosofen die God
Foto: gemeente Arnhem

ontkennen noch erkennen. Ze erkennen de wereld
zelf, die willen ze kennen en daarom hebben ze geen
oordelen, maar vragen. Want van oordelen leer je
niets en van vragen stellen alles. Dat is de kern van
ons vak. Zo werken wij mee aan een nieuwe generatie jonge mensen die leren om de vrijheid die zij krijgen ook aan elkaar te geven – aan homo’s, Joden,
moslims en alle andere andersdenkenden. Zo overwinnen zij de grootste hindernis, het superioriteitsgevoel dat vrijwel alle ouders hun kinderen meegeven: ‘ons soort mensen is anders, wij zijn beter’.
Over die hindernis moeten wij heen in de strijd
tegen discriminatie, maar ook tegen radicalisering.
Als burgemeester in Arnhem, waar het risico op radicalisering op oranje staat, heb ik de docenten maatschappijleer nodig, samen met collega’s, jongerenwerkers en zo nodig ook de religieuze voorgangers.
Lukt het ons om onze jongeren vragen te laten stellen, kritisch te leren denken, dan worden ze weerbaarder tegen ronselaars en andere salafistische
verleiders. Ik heb gezien dat docenten maatschappijleer hier veel belangstelling voor hebben. De sessie
voor docenten maatschappijleer in de Tweede Kamer
die Ivo Pertijs en ik organiseerden na de terreuraanval op Charlie Hebdo, was binnen een dag volgeboekt.
Wie radicalisering zegt, zegt tegelijk: identiteit. Als
ik identiteit bespreek, leeft de klas op. Je hoeft niet
te kiezen, zeg ik: ‘Doe als de boom. Juist je brede wortels maken dat je een stevige stam hebt die mensen
steun biedt, schaduw en vruchten geeft. Sta niet toe
dat een wortel gekapt wordt, je boom gaat wankelen
bij elk briesje. Ik zie mijn leerlingen lichter worden;
ze mogen er zijn. Daar gaat het ons om. En daarom
zeg ik tegen onszelf, zorg dat de ouders meedoen,
het schoolbestuur en ook het docententeam, zorg
voor je bevoegdheden, bekwaamheden, methoden
en middelen. Zodat je de conditie hebt om langs de
lijn de leerlingen te begeleiden op hun hindernisbaan – als richtingaanwijzer, klankbord en toetssteen. Zorg goed voor jezelf. l
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MAAK LESSEN
DIE LEERLINGEN
RAKEN

Gerard Ruijs

R

ond 1984 maakte ik een fietstocht
van Florence via Pisa, Volterra en
San Gimignano naar Siena. Ik was
net begonnen als docent maatschappijleer. Natuurlijk bezocht ik het
stadspaleis op het grote plein van Siena en
zag daar de fresco’s van Ambrogio Lorenzetti, al drong toen nog niet tot me door
wat de voorstelling inhield. Ik vond het
alleen maar mooi. Zo’n vijfentwintig jaar
later was ik er weer. In die tussentijd had
ik meegewerkt aan het eerste experiment
met maatschappijleer als eindexamenvak, eindexamenopgaven gemaakt en gescreend, was ik lesmateriaal gaan schrijven en in de vakdidactiek gerold.
En ik had blijkbaar beter leren kijken. We
waren bezig met het schrijven van het
Handboek vakdidactiek maatschappijleer. De
ervaring in Siena was nu een heel andere. Die Lorenzetti bleek zo’n 700 jaar geleden ‘een dijk’ van een maatschappijleerles te hebben geschilderd. Niet een lesje
over instituties. Hij
liet juist het verschil
zien in de levensomstandigheden van
de bevolking onder
een goede en onder
een slechte regering.
Op de ene muur
de effecten van de
deugd en op de andere de gevolgen
van de hebzucht:
bloei versus verval.
Het leuke is dat hij
verschillende collectieve goederen schil-
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dert die het stadsbestuur van Siena had
verwezenlijkt. Een weg en een brug die
handel mogelijk maakten, een molen en
een dijkje waardoor irrigatie van de landbouw kon plaatsvinden. De stad in bloei:
onderwijs, handel, welvaart, vreugde. Tussen die twee muren is een beeld van een
scheiding van macht geschilderd. Vrouwe
Justitia die door haar rechtvaardigheid de
bevolking verbindt (!) met het wetgevende en uitvoerende stadbestuur. God is
nog de hoogste macht, maar goed – begin
van een idee van drie machten wordt hier
al verbeeld. En (!) het gevolg ervan: cohesie, verbinding, bloei.
‘Als je één samenleving kent, ken je er
geen’, is een uitspraak van de grondlegger
van de sociale wetenschappen in Nederland, hoogleraar Sebald Steinmetz. Nico
Wilterdink en Bart van Heerikhuizen omschrijven sociologie als een wetenschap
die door vergelijking (van gegevens) uitspraken kan doen over oorzakelijke verbanden. Dat principe van vergelijken
namen we op in de eerste druk van het
Handboek vakdidactiek.
Maar de vraag blijft of we met maatschappijleer en burgerschapsonderwijs
wel op de goede weg zijn. Het leren van
allerlei details over instituties in onze
samenleving levert wel kennis van staatsinrichting op, maar is nog geen maatschappijleer. Dat is veel breder. Doel is immers dat leerlingen kritisch leren kijken
naar (het ontstaan van) sociale en politieke problemen. Maar het uit het hoofd
leren van de bevoegdheden van de officier van justitie of het gokken op de goede
volgorde van de stappen in een kabinets-

formatie in een multiplechoicevraag heeft nauwelijks
of geen effect op het kunnen analyseren van sociale
problemen, het onderkennen van dilemma’s en het
kunnen maken van vergelijkingen – om op basis daarvan afwegingen te kunnen maken.
Er wordt nu zoveel detailkennis in de schoolboeken
gestopt over een domein als rechtsstaat, dat het belangrijkste wordt overgeslagen. Wat betekent het
voor de levensomstandigheden van mensen om in
een rechtsstaat te wonen of niet? De lessen gaan niet
over de angst, de willekeur, het misbruik, de dwang,
de onmacht, de rechteloosheid van de bevolking.
Ik denk dat het bekijken en analyseren van de serie
Making a Murderer (dat is trouwens leuk huiswerk
opgeven!) veel meer teweeg zou brengen aan inzicht
in de vraag waarom rechtsregels van belang zijn
voor het beschermen van burgers dan de huidige
schoolboeken maatschappijleer. Ik zag Das Leben der
Anderen weer eens: we zouden een versie van fragmenten moeten hebben die behapbaar is voor leerlingen, maar die de sociale druk, de argwaan en het
machtsmisbruik voelbaar maken.
Er is een tijd geweest dat de affectieve kant van het
leren en attitudedoelstellingen taboe waren bij maatschappijleer. Het heeft geleid tot eindtermen en
schoolboeken vol objectiveerbare rijtjes. We zouden
mijns inziens veel meer moeten onderkennen dat
vrijwel elk begrip van maatschappijleer eigenlijk ook
een affectieve kant heeft, het gaat immers ook om
een (kritische) waardering van wat Kees Schuyt de
steunberen van de samenleving noemde. Maar waardering voor een verzorgingsstaat, voor democratie
of rechtsstaat ontwikkelt zich niet door alleen kennis
te kunnen reproduceren van de instituties ervan.
Daar is vergelijking voor nodig. Laat zien wat het verschil maakt, zoals een fragment uit Eva Jineks reportage over Amerika, waar mensen al een dag van te
voren in de rij gaan staan voor de gratis tandarts
die af en toe langs komt. En dat in een land dat het
meest uitgeeft aan gezondheidszorg. Hoe komt het
eigenlijk dat de gebitten van Nederlandse jongeren
er tegenwoordig zo goed uit zien en wat heeft dat
voor gevolgen voor de levenskansen? Voorbeelden
en tegenvoorbeelden. In de vakdidactiek noem ik dat
lessen waarin leerlingen op het droge worden gelegd.
Even bewust laten worden van het water waarin ze
zwemmen. Als er geen basisverzekering zou zijn, als er
geen leerplicht zou zijn, als er geen bouwvoorschriften
zouden zijn. Even naar womanstats.org en ons afvragen waar de verschillen in de positie van vrouwen van

afhangen. Allerlei zaken die nu als een soort natuurlijke
omge-ving vanzelf lijken te spreken voor leerlingen. Met
behulp van dergelijke ‘als-dan redeneringen’ kan meer
zicht ontstaan op de rol die de overheid in verschillende landen speelt en wat dat voor verschil maakt
voor die levensomstandigheden, voor de kwaliteit van
het water waarin we zwemmen. Dat raakt aan de preconcepties en de politieke intuïties waar kinderen mee
opgroeien. De illusie van begrip wegnemen, zou Philip
Fernbach dat noemen.
In de pilot voor maatschappijwetenschappen zagen
we dat docenten, uit een soort onmacht, de placemat met begrippen maar uit het hoofd laten leren.
Maar het leren van een concept is veel ingewikkelder. Een concept krijgt pas betekenis door het tegendeel. Een begrip als cultureel kapitaal heeft het tegenvoorbeeld nodig van meritocratie. Je moet begrijpen tegen welk idee het begrip zich eigenlijk
afzet. Maar om dat voelbaar te maken, gaat het
ook om het kennen van voorbeelden van levensomstandigheden in een meritocratie en om de vergelijking met de levensomstandigheden van mensen
als de verdeling van welvaart op andere gronden
is gestoeld. Het idee van verzorgingsstaat krijgt
alleen betekenis door de levensomstandigheden te
vergelijken met landen waar die niet bestaat. Regels
over arbeidsomstandigheden hier krijgen betekenis
door bijvoorbeeld de film China Blue te laten zien. Of
toon foto’s van de ingestorte fabriek in Bangladesh en
laat de leerlingen kijken waar hun schoenen en kleren
vandaan komen. Lessen moeten wringen en wrikken.
Een concept leer je immers door (verschillende) voorbeelden (te kunnen geven), door het meetbaar te
maken, er indicatoren voor te geven, door beelden en
andere associaties, door te vergelijken en te categoriseren: wat is het wel en wat is het niet. Zo ontstaat
een conceptueel netwerk, dat je wendbaar kunt gebruiken, waarmee je ook in nieuwe situaties kunt
redeneren, niet alleen op de toets. En als we instituties behandelen: elke wet of regeling was ooit een
oplossing voor een probleem. Laat die instituties
niet alleen uit het hoofd leren, maar zorg dat leerlingen het probleem eronder begrijpen en kunnen uitleggen wat het verschil maakt.
Maatschappijleer gaat dan niet alleen over het
reproduceren van kennis, maar veel meer om het
leren kijken, leren vergelijken, leren redeneren. De
lessen die mij zijn bijgebleven door het effect op
leerlingen, waren de bezoeken aan de toenmalige
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gevangenis in Leeuwarden. Ze hadden veel meer effect dan
alle lessen over de theorieën over het ontstaan van criminaliteit en over de functies van straffen bij elkaar. Ja, toen
vielen kwartjes en ontstond nieuwsgierigheid naar die theorieën. Of de gastles van een vertegenwoordiger van de ambassade van Zuid-Afrika, nog voor de afschaffing van de
apartheid. Daar ontstond pas echt begrip voor de ernst
van het systeem. Eigenlijk is het context concept leren,
en niet andersom. Fragmenten uit (de Amerikaanse versie van) Seven Up! gebruikte ik veertig jaar lang in de les op
de middelbare school, maar later ook in het hoorcollege
op de lerarenopleiding over ongelijkheid in het onderwijs.
Het moet toch ook een college zijn dat over mensen gaat.
Studenten moeten zich kunnen inleven. Kennis van contexten, voorbeelden en casuïstiek is daarom voor het leren
begrijpen van concepten zeker zo belangrijk als kennis van
de (definities van) concepten zelf. De concepten zijn immers
geen doel op zich, maar ‘gereedschap’ om de concrete politieke, sociale en economische werkelijkheid om leerlingen
heen, te leren begrijpen, duiden en waarderen.
In die veertig jaar dat ik lid was van de NVLM heeft het vak
zich ontwikkeld, van een vak waarin in de jaren zeventig
en tachtig de nadruk teveel lag op de vorming (met een afwijking naar links) naar een vak dat de nadruk legde op objectiveerbare institutiekunde. Daarmee verwierven we status als schoolvak, maar verloren we ook aan ‘betekenis’.
Schoolboeken vol met weinig omstreden institutiekennis:
het geeft docenten houvast, het levert makkelijk toetsbare
kennis en heldere PTA’s op en dat verkoopt goed. Maar ze
gaan voorbij aan de grote vraagstukken van deze tijd: leerlingen weten vrijwel niks van de geschiedenis van het Midden-Oosten, kunnen de achtergronden van economische
ontwikkelingen/crises nauwelijks duiden. Ze leren bij ons wel
de instituties uit het hoofd maar nauwelijks iets over ingewikkelde maatschappelijke veranderingsprocessen die
veel meer inzicht bieden in het ontstaan en de ontwikkeling van populisme, polarisatie, radicalisering, verandering in
vertrouwen in politiek enzovoort. Dat eindtermen veel meer
ruimte laten voor een dergelijke invulling van lessen verdwijnt mede door de overvolle schoolboeken bijna uit beeld.
Ik hoop dat we in de komende tien jaar meer een balans
vinden. Er ligt nu een nieuw Handboek vakdidactiek maatschappijleer (2019) waar we ons niet voor hoeven te schamen. Toen ik voor het eerst in Siena was, had ik nog niet
geleerd (leerlingen) te leren kijken. Door ontwikkelingen in
de (vak)didactiek gebeurt dat nu wel, hoop ik. Dat er maar
nieuwe generaties docenten opstaan die lessen en programma’s maatschappijleer gaan ontwikkelen, waarin het leren
kijken, redeneren en waarderen een grotere plaats innemen:
maak lessen die leerlingen raken. l
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Luuk Kampman

I

n de alweer ruim twaalf jaar
dat ik werk als lerarenopleider in Leeuwarden, ben ik
in de eerste plaats positief
over de ontwikkelingen die er
hebben plaatsgevonden. Bij mijn
binnenkomst op de hogeschool
in 2007 was maatschappijleer
als opleiding nog een kleine
speler en niet veel jaren eerder
is er zelfs gesproken over het
sluiten van de opleiding vanwege kleine aantallen studenten en het veronderstelde minimale belang en positie binnen
het voortgezet onderwijs.
Gelukkig is er in de loop der jaren veel gebeurd. Het vak maatschappijleer staat als een huis,
ook in het tweedegraadsgebied

MAATSCHAPPIJLEER
EN BURGERSCHAP
waarbinnen ik vooral werk als opleider. Maatschappijkunde heeft zijn plek verworven in het vmbo en bijna
elke student krijgt te maken met burgerschap in
het mbo door stages en door lessen en projecten in
de opleiding. Onze opleiding zelf is door gestage
groei in de afgelopen jaren zelfs een van de grotere
tweedegraads lerarenopleidingen. Niet in de laatste
plaats heeft de NVLM nadrukkelijk een rol gespeeld
bij de betere positionering van maatschappijleer
en nu recentelijk ook van burgerschap, iets wat ik in
de loop van de jaren meerdere keren van dichtbij
heb mogen meemaken.
Natuurlijk ben ik als lerarenopleider blij met bovenstaande ontwikkelingen, maar zoals altijd is er ruimte voor verbetering en voor ambitie. Hier wil ik
graag twee zaken noemen die mij als opleider in
Leeuwarden bezighouden.
Ten eerste de ontwikkelingen rondom burgerschapsonderwijs. Een absolute verrijking voor onze studenten is dat ze steeds vaker in aanraking komen
met het belang en de toekomst van burgerschapsonderwijs, bijvoorbeeld tijdens hun lessen
op een ROC. Dat maakt dat onze eigen startbekwame leraren maatschappijleer flink toegerust
zijn met kennis van en opvattingen over burgerschapsonderwijs. Wij zien hier als opleiders in het
noorden dat zij steeds meer dragende spelers
worden op scholen in het ontwikkelen, uitwisselen
en verzorgen van burgerschapsonderwijs en zetten
daarmee het vakdomein maatschappijleer nadrukkelijker op de kaart. Maatschappijleer is niet
hetzelfde als burgerschap. Maatschappijleer hoeft
ook niet de ‘claim’ te leggen op burgerschap,
maar beide domeinen zijn zo verwant dat ze
steeds meer bij elkaar gaan horen binnen onze
lerarenopleiding maatschappijleer. Wat mij betreft
geeft deze ontwikkeling aan ons als leraren
maatschappijleer, aan lerarenopleidingen en ook
aan de NVLM de verantwoordelijkheid om voortdurend betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling

van burgerschapsonderwijs. Het tweede wat ik hier
wil noemen betreft de meer specifieke regio waarbinnen wij onze studenten maatschappijleer en
tegenwoordig dus ook burgerschap aan het opleiden zijn. Of eigenlijk de regionale verschillen
die ik zie in publicaties en die ik tijdens bijeenkomsten
en congressen soms ervaar. Persoonlijk ben ik zelf
geen ‘noordeling’, maar ik werk wel met studenten,
collega’s en scholen in de noordelijke provincies.
En de onderwijsthematieken, onderwijsproblemen,
sociale problemen en kansen voor leerligen en
studenten zijn toch sterk regionaal gekleurd en
bepaald. Zo zien we al dat vmbo-scholen door demografische krimp soms moeten sluiten, waardoor onze studenten minder stageplekken hebben
of arbeidsperspectief in het onderwijs. De krimp
betekent ook dat onze eigen hogeschool al snel
minder studenten zal hebben.
Landelijk gezien is er veel aandacht voor grootstedelijke problematiek rondom bijvoorbeeld migratie en inclusie, terwijl hier in het noorden in
sommige dorpen en steden de sociale dynamiek
en problematiek behoorlijk anders ligt en onze studenten in opleiding en docenten maatschappijleer
zich niet altijd herkennen in het landelijke discours.
Het vraagt van hen ook een vakdidactisch handelen dat regionaal gekleurd kan zijn. Nu suggereer ik
niet per se om dit punt van regionale verschillen
landelijk te agenderen, maar het valt me als opleider
in Leeuwarden op dat er eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Maar wellicht kunnen we van elkaar
leren en deze regionale component meenemen in
de dialoog over de vraag wat goed maatschappijleer- en burgerschapsonderwijs is. l

Luuk Kampman is sinds 2007 lerarenopleider
maatschappijleer aan de NHL Stenden Hogeschool
Leeuwarden.
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EXAMENS MAKEN IN EEN
VERANDERENDE CONTEXT
CITO, NVLM EN 35 JAAR EXAMENVRAGEN MAKEN

Judith Veldhuizen

V

ijftig jaar maatschappijleer en
NVLM betekenen nog geen vijftig jaar centrale examens. Het
duurde vijftien jaar voordat
de overheid besloot tot een facultatief
centraal examen.
Het was een experiment dat – zo weten
we nu – goed uitpakte. ‘Maar dat was
niet dankzij de NVLM’, lacht Victor Gijselhart, gepensioneerd examenvragenmaker bij Cito. ‘De NVLM was verdeeld
over de invoering van centrale examens.
Volgens critici zouden ze de vrijheid van
docenten aantasten en haaks staan op
maatschappijleer als kritische sociale
vorming.’ Het is duidelijk: tijden veranderen. Examens, examenvragen en
maatschappelijke gevoeligheden ook. De
relatie tussen Cito en NVLM is vanaf de
eerste examens een warme. Dat blijkt
ook uit de vele NVLM-bestuursleden die
regelmatig meewerken in examenconstructiegroepen en vaststellingscommissies. ‘We zijn een stelletje vakidioten bij
elkaar’, vertellen Cito-toetsdeskundigen
Anne Hemker en Annelies van Vugt.
De liefde voor het vak zit diep bij de Citotoetsdeskundigen. En praktijkkennis is
door onderwijservaring, praktijkonderzoek en de samenwerking met docenten
ook in huis. Het maken van steeds weer
nieuwe examenvragen blijft een uitdaging in de context van een steeds weer
veranderend examenprogramma én een
veranderende maatschappij. ‘Och’, nuanceert Victor direct, ‘de vragen uit het allereerste centrale examen voor lbo-mavo
C en D in 1987 zijn eigenlijk nog opvallend
actueel. Dat examen was zo vernieuwend,
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ik ben er nóg trots op.’ Ter illustratie vertelt hij over de twee krantenpagina’s
die op ware grootte als bijlage met het
examen meegingen. ‘Leerlingen moesten vragen beantwoorden over de verschillen in journalistieke aanpak van
De Telegraaf en de Volkskrant. We kregen
een lovende brief van de NVLM.’
VRAGEN MAKEN ALS KUNST
De door de NVLM vooraf gevreesde té
eenzijdige toetsing in het centrale examen ging dus snel overboord. Net zoals

Van links naar rechts: Annelies van Vugt, Niek Bogaard en Anne Hemker
(de drie huidige toetsdeskundigen). Op de voorgrond: gepensioneerd
toetsdeskundige Victor Gijselhart.

de angst dat een examen zou opleiden tot weinig
maatschappijkritische individuen. Annelies: ‘Het is
altijd de uitdaging geweest om binnen de kaders
van de syllabus creatief te zijn.’ Victor: ‘Dat is wel
de kunst, ja. Vragen maken die de gewenste stof en
vaardigheden leuk en zinnig toetsen.’ En Annelies
weer: ‘We vinden het oprecht fijn als we een onderwerp vinden dat aansprekend is voor leerlingen.
Maar leuk is niet ons eerste doel. Examenvragen
moeten duidelijk zijn, begrijpelijk en passen bij wat
leerlingen zich eigen moesten maken.’
Anne legt dit uit: ‘De centrale examens zijn een
specifieke manier van toetsen. Docenten in de constructiegroepen moeten daar in het begin ook altijd
aan wennen. Voor een centraal examen maak je
vragen voor leerlingen in heel Nederland. Leerlingen van wie je de specifieke voorkennis en omstandigheden niet kent. Aannemen dat iets wel
duidelijk zal zijn, kan dus niet. Leerlingen moeten
alle vragen kunnen beantwoorden op basis van
de syllabus en het bijgevoegde bronnenmateriaal.
Die bronnen zijn uiteraard gecheckt, want je kan in
een examen geen kletskul verkopen.’

ONDER EEN VERGROOTGLAS
Als examenmaker lig je tegenwoordig onder een
vergrootglas. Dat is wel duidelijk. Annelies: ‘Iedereen leest mee, geeft commentaar. Het lijkt ook wel
alsof er minder kan dan vroeger.’ Victor beaamt dit:
‘Dertig jaar geleden stelden we nog een vraag over
vermeende fascistische trekken van de Centrumpartij. Zo’n vraag kan tegenwoordig echt niet meer.’
Annelies: ‘We zijn voorzichtiger geworden. Gevoelige
onderwerpen horen niet in een centraal examen.
Die zijn voor in de klas, voor het schoolexamen als
je wilt.’ Anne vult aan: ‘Neem radicalisering, feitelijk
een mooi onderwerp. Of pesten in de klas, daar kun
je een prachtige analyse van maken. Toch zul je ze
in een centraal examen niet tegenkomen. We willen gewoon niet dat een leerling tijdens het examen
dichtslaat, of er verdrietig van wordt.’
TOETSBAARHEID VAN EXAMENSTOF
En zo drukt de maatschappij met al zijn gevoeligheden ook zelf een stempel op 35 jaar eindexamens. Het maakt het werk van toetsdeskundigen en
constructiegroepsleden alleen maar uitdagender.
Anne: ‘Het is sowieso een uitdaging om een examen
te maken waarvan de onderwerpen en vragen
actueel zijn. Onze bronnen zijn – vanwege de voorbereidingstijd – namelijk minstens een jaar oud.’ En
dan merkt Victor nog op dat examenstof niet altijd
even goed toetsbaar is. ‘Een deel van de stof uit de
syllabus is nooit getoetst geweest. Dat kon gewoonweg niet.’
Hoe zit het met die toetsbaarheid van de nieuwe syllabus maatschappijwetenschappen? Anne: ‘Al vanaf
2011 zijn we bij Cito aan het uitvinden hoe we het
nieuwe programma kunnen toetsen. Het is een spannend proces geweest. De didactiek van het nieuwe
vak lag er nog niet, maar wij moesten de examenstof met de concept-contextbenadering wel bevragen. Hoe operationaliseer je zo’n benadering dan?’
BOUWEN AAN EEN PUZZEL
‘Het onderwijs in!’, zo schetsen Anne en Annelies.
Continu en veelvuldig contact met docenten en leerlingen in pilots, onderzoeken en meedenksessies.
Annelies legt uit: ‘Het vernieuwde programma is écht
anders dan het reguliere. Tot nu toe ging het om
domeinen, zoals – bijvoorbeeld – politiek. Nu krijgen
leerlingen vanuit de sociologie en politicologie
abstracte begrippen aangereikt om de sociale en
politieke werkelijkheid te analyseren. Het nieuwe
programma vereist een andere aanpak en een andere vraagstelling.’ Leerlingen waren bijvoorbeeld
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nodig om de toetsbaarheid van de concept-contextbenadering vorm te geven. Anne: ‘In het nieuwe
programma gaat het niet meer om het ophoesten
van een definitie, of “hé, ik herken dat”. Maar hoe
leerlingen die abstracte begrippen dan in nieuwe
contexten konden gebruiken, was onvoldoende
bekend. En dat moet je natuurlijk wel weten, voordat je ze kunt toetsen. Daarom organiseerden we
vanuit Cito hardop-denksessies waarin we leerlingen stap voor stap lieten vertellen wat ze doen
en denken bij het analyseren van vraagstukken in
opgaven. Het heeft absoluut geholpen met de vraagstelling en het formuleren van antwoorden.’
DOCENTEN EN HUN EXPERTISE
Ook de rol van docenten kreeg in het voorbereidingstraject veel aandacht. Anne: ‘Het nieuwe programma vergt meer van hun expertise. Het examen
is namelijk veel meer geënt op sociale wetenschappen. Het correctievoorschrift is opener, werkt met
criteria. Docenten zullen hun vakkennis moeten
inzetten om bij het examen te beoordelen of leerlingen een kernconcept beheersen.’ Beide toetsdeskundigen twijfelen echter niet aan de haalbaarheid van de nieuwe examens. Annelies: ‘Voorafgaand
aan de invoering heerste er onder een deel van de
docenten ook wel angst dat het nieuwe examen te
moeilijk zou zijn, zeker op havoniveau. Maar leerlingen bleken in de pilot met de nieuwe opzet goed
uit de voeten te kunnen.’
Maatschappijleer,
maatschappijwetenschappen,
maatschappijkunde… het vak heeft in 50 jaar flink
wat veranderingen ondergaan. En de examens en
examenvragen als gevolg daarvan ook. Cito heeft
al die jaren graag meegewerkt aan mooie, vernieuwende examenvragen die eerlijk meten. Anne:
‘Het is mooi om aan dergelijke vernieuwingstrajecten mee te mogen werken.’ Victor: ‘Ik weet
dat we met onze bijdrage óók betekenis hebben
gehad voor het vak zelf.’ En Annelies besluit: ‘We
doen best belangrijk werk, ja. Met een goed examen
zorgen we ervoor dat leerlingen gelijk beoordeeld
worden. Ik vind dat écht belangrijk. Ik stap er graag
mijn bed voor uit.’ l
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Vragen aan Koen Vossen

W

ie of wat inspireerde
je om docent maatschappijleer te worden?
‘Gekscherend stel ik regelmatig dat
het vak leraar maatschappijleer per
ongeluk op mijn pad kwam. In
havo-4/5 zag ik een toekomst voor
me op een universitaire opleiding
politicologie, sociologie of psychologie. Daarom was het destijds belangrijk om een leuke hbo-opleiding
te vinden waardoor ik via een propedeuse toegang zou krijgen tot de
universiteit.
Door mijn docenten maatschappijwetenschappen (Luuk de Vries) en
maatschappijleer (Pieter Terpstra)
kwam ik tot het idee om een jaartje
te studeren aan de Fontys lerarenopleiding maatschappijleer. Luuk de
Vries had in de derde klas een
diepe indruk op mij achtergelaten door tijdens een invaluurtje
de film Die Welle te draaien.
Een interesse voor het schoolvak
maatschappijleer werd hierdoor

geboren. Het plan leek duidelijk: één jaar Fontys en
dan politicologie, sociologie of psychologie.
Gelukkig lopen plannen altijd anders! Stage één,
op het Dokter Knippenberg College te Helmond,
beviel mij zo goed dat ik alle plannen wijzigde. Het
nieuwe doel werd: docent maatschappijleer worden.’
Wat vind je het leukste onderwerp om met je
leerlingen te bespreken?
‘Een van de leukste onderwerpen is voor mij nog
altijd het thema parlementaire democratie. Over
dit thema heerst zoveel cynisme en onwetendheid,
terwijl, om een mooi cliché aan te halen, de democratie het minst slechte politieke systeem is.
Veel leerlingen beweren dat zij politiek allesbehalve leuk vinden. Het in eind 2019 gepubliceerde ADKS-rapport over burgerschap geeft ook aan
dat jongeren de samenleving interessant vinden,
maar het politieke minder. Desondanks hebben veel
leerlingen wel altijd een mening klaar over politiek.
Het gaat leven als je gebruik maakt van recente voorbeelden en tot de verbeelding sprekende debatten.
Staatsinrichting an sich is niet interessant, maar het
verhoudingenaspect erom heen wel. Wie is de baas?
Wie heeft de meeste macht? Waarom is zo’n “onbeduidend” kleine partij als de SGP van cruciaal belang in Nederland?’
Welke les heeft de meeste indruk op jou gemaakt
en waarom?
‘Naar aanleiding van het boek De achterkant van
Facebook had ik een klassengesprek met havo-4. In
dit boek wordt beschreven hoe Facebook content
wordt gecontroleerd en “schoongemaakt”. Oorlogsvideo’s, wraakporno, zelfpijniging en dergelijke
worden door de content moderator verwijderd.
De vragen waar ikzelf mee zat klonken als volgt:
1) Waarom zou iemand hier überhaupt naar kijken?
2) Wat voor soort mens zou er willen werken als content moderator? Diverse leerlingen gaven aan dat
zij op dagelijkse basis filmpjes zien op sociale media
die volgens de Facebook-eisen eigenlijk niet mogen.

De redenen daarvoor waren heel divers: van tijdverdrijf tot oprechte interesse. Een antwoord dat
mij al enigszins bevreemdde. Dit gedrag wordt in
mijn ‘bubbel’, naar mijn weten, niet bepaald vertoond. Het antwoord op de tweede vraag leverde
nog meer een reactie van vervreemding op. Leerlingen gaven aan dat zij dit werk niet als onwenselijk beoordeelden. Eén van de leerlingen verwoordde het als volgt: ‘Waarom niet? Betaald krijgen voor
filmpjes die je toch wel ziet?’. Dit maakte veel indruk, want ondanks het kleine leeftijdsverschil
tussen mijn leerlingen en mij, ongeveer acht jaar,
blijkt het referentiekader heel verschillend te zijn.’
Van welke media maak je vooral gebruik in je
lessen en waarom?
‘Het mediagebruik in mijn les is zo divers mogelijk.
Linkse columnisten en rechtse YouTube-commentatoren passeren geregeld de les. Enige tijd geleden vond ik op Instagram een “docu” over de vraag
waarom vrouwen aanhangers worden van “vrouwonvriendelijke” neonazi-groepen. Eerst gebruikte ik
vooral de reguliere kanalen: kranten, NPO-docu’s
en Netflix, maar veel bottum-up platforms bereiken
veel makkelijker leerlingen. Ze snijden thema’s aan
die leerlingen relevanter vinden. De keuze om zowel linkse, bijvoorbeeld StukRoodVlees, als rechtse, bijvoorbeeld Café Weltschmertz, geluiden te
laten horen is logisch: leerlingen komen er toch
mee in aanraking en als docent kun ze dan context bieden om bronnen te beoordelen. Als het begrip ‘media’ iets ruimer wordt genomen, zijn app’s
als Flipgrid ook van belang in de les. Via veel app’s
kunnen leerlingen zelf content maken in een veilige omgeving. Waardoor je betrokkenheid in het
leerproces vergroot, maar ook leerlingen leert inhoudelijk op elkaar te reageren.’ l

Koen Vossen is docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.
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MINDFULNESS

Arthur Pormes

‘M

indfulness’ in de zin van
me bewust zijn van het
moment, me bijvoorbeeld
nu beseffen hoe fijn het
is dat ik met een kop koffie achter mijn
computer zit te typen terwijl Norah Jones
op de achtergrond zingt I’ve got to see you
again, dát is een staat van bewustzijn die
ik zoveel mogelijk probeer te bereiken.
Helaas lukt me dat niet zo vaak als ik zou
willen. Het leven op school en lerarenopleiding is boeiend en waardevol maar
vaak ook hectisch.
Bij een 50-jarig jubileum past het om stil
te staan en mindfulness te betrachten. Te
beseffen hoe waardevol de huidige situatie in de NVLM is en herinneringen op te
halen, hoewel docenten maatschappijleer
natuurlijk weten over de selectiviteit van
het geheugen en cognitieve bias, die opspeelt bij de constructie van verhalen over
het verleden.
Ergens in het collegejaar 1990-1991, tijdens mijn lerarenopleiding aan de Vrije
Universiteit, ben ik lid geworden van de
NVLM. Het was vanzelfsprekend om lid te
worden. Het hoorde bij je socialisatie als
docent maatschappijleer. Je werd daarmee deel van een organisatie van docenten maatschappijleer die hun vak serieus
namen. Het lidmaatschap ging natuurlijk samen met een abonnement op het
vakblad Politieke & Sociale Vorming. Naast
de jaarlijkse algemene ledenvergadering
hield het NVLM-bestuur vooral via het
vakblad contact met de achterban.
Mijn betrokkenheid bij de NVLM werd
groter toen Gerard Ruijs, Titia Wittenberg
en ik bij ons op het Montessori Lyceum
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Amsterdam in november 1996 een informatiebijeenkomst organiseerden voor
leraren en vakdidactici om te praten
over plannen voor lobbyactiviteiten met
betrekking tot de invoering van de
Tweede Fase. Naar aanleiding van die
bijeenkomst werd het zogenaamde Platform Maatschappijleer opgericht, waarin
zo’n twintig lerarenopleiders, Citomedewerkers en leraren voorstellen bespraken voor de ontwikkeling van maatschappijleer. Als een van de initiatiefnemers van de vergadering op het Montessori Lyceum kwam ik ook bij het Platform terecht. Het Platform opereerde
onder de vlag van de NVLM. De vergaderingen werden meestal voorgezeten door
de aimabele Rob van Otterdijk. Soms ging
het er hard aan toe. Uit een brief van
Rob aan de leden van het Platform, gedateerd 10 januari 1997: ‘Het is niet verkeerd om van mening te verschillen over
inhouden van Maatschappijleer en daar
stevig over te debatteren. Dat gebeurt bij
andere vakken ook. Er hoeft niet kost wat
kost eensgezindheid te bestaan. Het is wel
verkeerd als: (…) mensen het gevoel hebben, dat ze gepasseerd worden bij overleg; er op de persoon wordt gespeeld; er
met modder wordt gegooid; er (valse) beschuldigingen over en weer gaan (…) Namens het bestuur van de NVLM wil ik jullie dan ook verzoeken om de interne verhoudingen tussen wie en wat dan ook
geen onderwerp van publieke discussie
te maken en zeker niet als wapen in de
lobby te gebruiken. Dat keert zich dan
tegen je.’
Er werd in die tijd wel gesproken over
een strijd tussen ‘Tilburg’ en ‘Amsterdam’.

In retrospectief denk ik dat dit een misleidend frame
was dat een polariserend effect had. Teruglezend in
verslagen, mails en faxen uit die tijd is duidelijk dat
het genuanceerder lag. Niet alle lerarenopleiders
die werkten in Amsterdam hadden dezelfde overtuigingen en dat gold ook voor Tilburg. Bovendien
had ook de lerarenopleiding in Nijmegen een belangrijke, gezaghebbende stem in de interne discussies.
Rob van Otterdijk komt uit het Tilburgse maar was/
is ook een verbindende persoon, een van de vele
voorbeelden dat het frame van de strijd tussen twee
steden niet spoorde met de werkelijke situatie.
In 2002 kwam ik in het bestuur van de NVLM, waar
in dat jaar hoogoplopende meningsverschillen ontstonden over de te volgen strategie bij de lobby voor
maatschappijleer en over de verhouding tussen het
dagelijks bestuur en de overige bestuursleden. Dat
leidde ertoe dat ik op 17 november 2002 een oproep
deed aan NVLM-leden voor steun om een extra
ledenvergadering te beleggen. In die vergadering
werd ik gekozen als interim-voorzitter en samen
met Gerard Ruijs, Coen Gelinck en Tom Stroobach
vormden we het nieuwe bestuur. Een van de eerste
dingen die we deden was het proactief mobiliseren
van politieke en maatschappelijke steun in de lobby.
Dankzij ieders inzet bleef maatschappijleer behouden als een
verplicht vak in havo en vwo en
het examenvak maatschappijleer
werd in de profielschema’s opgenomen als keuzeprofielvak.

aantal reformatorische docenten verliet de zaal.
Helaas. Het Reformatorisch Dagblad van 8 februari:
‘Van Rossems cynisme is een vorm van ultieme relativering waarin hij niets en niemand ontziet en
alleen mensen aan het denken wil zetten’, stelt
NVLM-voorzitter A. Pormes. ‘Het effect is gericht op
het denken en niet op het kwetsen.’
Verder ben ik heel blij dat het ons in die jaren lukte om Paul Schnabel als voorzitter van commissies
te krijgen die een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen gingen ontwikkelen. Met
hem hadden we een gezaghebbende expert als
boegbeeld voor ons vak.
De NVLM, de vereniging als geheel en het bestuur in
het bijzonder, staat er volgens mij goed voor. Er is
continuïteit en vernieuwing, de onderlinge verhoudingen zijn goed. Kansrijk dus. Goed om te beseffen. l
Arthur Pormes was NVLM-bestuurslid van 2002 tot
2016, van 2003 tot 2010 als voorzitter. Hij is nu werkzaam als vakdidacticus maatschappijleer & maatschappijwetenschappen aan het ICLON/Universiteit
Leiden en als docent maatschappijleer, global studies
& maatschappijwetenschappen bij RSG Broklede te
Breukelen.

De Docentendag maatschappijleer werd in samenwerking met
het Instituut voor Publiek en Politiek ontwikkeld tot een groots opgezette scholingsdag waar toonaangevende wetenschappers college komen geven, leermiddelmakers hun materialen presenteren en leraren en opleiders
inspirerende workshops geven.
Hoogtepunten voor mij waren
als we spraakmakende sprekers
konden strikken voor de openingslezing: Kees Schuyt, Joris
Luyendijk, Maarten van Rossem…
Het snerende en schmierende
verhaal van die laatste viel overigens in 2010 niet bij alle aanwezigen in goede aarde en een
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DE RECHTSSTAAT:
FUNDAMENT VAN
GOED BURGERSCHAP

Geert Corstens

P

remier Johnson stuurt het Lagerhuis naar huis en belemmert aldus de oppositie in het parlement
tegen zijn Brexit-plannen. De Hongaarse en de Poolse regeringen proberen
de pensioenleeftijd van rechters te verlagen, zodat een aantal niet–regeringsvriendelijke rechters naar huis gestuurd kunnen
worden. De Amerikaanse president Trump
lijkt van zijn presidentiële bevoegdheden
gebruik te maken om een tegenstander bij
de komende presidentsverkiezingen tegen
te werken. De Turkse President Erdogan
zet rechters en journalisten massaal in het
gevang. Eerder zou de president van Turkije
op de vrijlating door het Constitutionele Hof
van hoofdredacteur Dündar en bureauchef
Gül van de krant Cumhuriyet hebben gereageerd met: “Ik hoef dit niet te accepteren, dat wil ik duidelijk maken. Ik gehoorzaam noch eerbiedig dit besluit”.
Dit zijn een paar voorbeelden van recente
gebeurtenissen die gemeen hebben dat ze
gericht zijn op ondermijning van de rechtsstaat. Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen wordt het belang van de
rechtsstaat-gedachte evident. En dat belang
is: de vrijheid van ons allen te waarborgen.
Zonder rechtsstaat is er geen vrijheid voor
ons allen. Als onze regeerders zichzelf boven het recht plaatsen (presidenten VS en
Turkije) zijn we onderworpen aan hun grillen en worden we niet langer geregeerd
door algemene wetten die met instemming
van onze representanten in het parlement
zijn uitgevaardigd. Als we bij een conflict
met medeburgers of met de overheid geen
toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter hebben (Hongarije en Polen),
geldt het recht van de sterkste, niet alleen
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in de verhoudingen tussen burgers onderling maar ook in de verhouding van burgers
tot de overheid. Als de regering het parlement naar huis stuurt (Verenigd Koninkrijk) is er geen evenwicht tussen de staatsmachten meer. Als journalisten achter de
tralies worden gezet (Turkije), wordt de vrijheid van meningsuiting om zeep geholpen.
Zie daar vier elementen van het begrip
rechtsstaat: de gebondenheid van allen aan
de wet, de toegang tot de rechter, het evenwicht tussen de staatsmachten en het respect voor fundamentele rechten van burgers. De eerbiediging van deze vier elementen draagt bij aan het behoorlijk functioneren van een samenleving. Als een president zijn bevoegdheden gebruikt om tegenstanders uit de weg te ruimen en aldus de
wet opzij zet, is een belangrijk fundament
onder de rechtsstaat, te weten de gebondenheid van ons allen aan de wet, weggeslagen. Als, zoals in Hongarije en Polen gebeurt, rechters aan de kant gezet worden,
nieuwe rechters worden benoemd die pionnen van de regering zijn, ontstaat het risico
dat mensen niet meer hun recht kunnen
halen. Als regeerders met behulp van de
media de burgers manipuleren en minderheden opzij zetten, kun je niet meer spreken van een behoorlijk functionerende samenleving. Op zo’n fundament kun je niet
bouwen.
Goed burgerschap kan pas tot bloei komen,
als die fundamenten er liggen. Goed burgerschap betekent in dit verband dat mensen
zich overeenkomstig de wet gedragen, dat
ze hun vrijheden niet gebruiken om anderen
de voet dwars te zetten. Dat betekent zeker
niet dat men geen kritiek mag uiten op de
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overheid of medeburgers, dan men zich niet afwijkend
mag kleden, of zich niet onconventioneel mag gedragen. Het betekent dat men de vrijheid die men zelf graag
wil hebben, anderen niet ontzegt. Het betekent ook dat
men niet alleen van de samenleving profiteert maar ook
een bijdrage eraan levert. Zoals oud-president van de
VS John Kennedy bij zijn inauguratie op 8 november
1960 zei:
“And so, my fellow Americans, ask not what your country
can do for you; ask what you can do for your country”
Dit sluit perfect aan bij het wetsvoorstel over de burgerschapsopdracht.
Nu zijn dit allemaal mooie woorden, maar hoe kunnen
we dit in de praktijk brengen. Vroeger, zeg tot in de
jaren vijftig van de vorige eeuw, was de samenleving
veel hiërarchischer en waren er veel meer vanzelfsprekendheden. De meeste jongeren aanvaardden het gezag van hun ouders veel gemakkelijker dan nu. Als de
chef zei dat iets op een bepaalde manier moest gebeuren, deed men dat, soms morrend. En inderdaad,
in ons omringende landen is dat - meer dan hier te
lande - nog steeds het geval. Met het stijgen van het
gemiddelde opleidingsniveau, het wegvallen van de
zuilen en de gigantisch toegenomen communicatie,

worden er meer en meer vraagtekens gesteld bij uitspraken van gezaghebbers. Dat is enerzijds positief te
waarderen. Maar het wordt gevaarlijk als ook vraagtekens worden gesteld bij fundamentele waarden die
in de rechtsstaat-idee zijn belichaamd: bij het opbrengen
van respect voor anderen van niet-Nederlandse herkomst of aanhangers van de islam, bij het gunnen van
vrijheden aan anderen, bij het goed kunnen functioneren van overheidsdienaren, zoals politie en ambulancemedewerkers, bij het aanvaarden van democratisch tot stand gekomen wetten. De straat heeft niet
het laatste woord. Dan is de rechtsstaat misschien niet
rechtstreeks in gevaar, maar wordt zij wel belemmerd
in haar functionering. Goed burgerschap brengt mee
dat we op basis van de fundamenten van de rechtsstaat met elkaar omgaan. Dat we ons realiseren dat we
er niet alleen voor onszelf zijn, maar ook voor de ander,
dat we als burgers participeren in een samenleving die
niet goed kan functioneren zonder een loyale inzet van
hen die daartoe in staat zijn. We moeten waakzaam zijn
tegen sluipende afbraak van de rechtsstaat. Daaraan
kan en moet het onderwijs in burgerschap bijdragen. l

Geert Corstens is oud-president Hoge Raad der Nederlanden, auteur van De rechtsstaat moet je leren, 6e
druk, Prometheus, Amsterdam 2018
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LEERLINGEN
WEERBAAR
MAKEN

Michel Rog

D

e eerste zin die ik als volksvertegenwoordiger
vanaf
het
spreekgestoelte in de Tweede
Kamer uitsprak, was een ode
aan mijn geschiedenisleraar Arie Wolfert.
Hij heeft het smeulende vuur in mij aangewakkerd, waardoor ik mij verder verdiepte in onze democratie en rechtsstaat en in de ontstaansgeschiedenis van
politieke partijen in Nederland. Als dertien-, veertienjarige scholier bracht ik
vele uren door in de bibliotheek waar ik
boeken over politieke stromingen verslond en verkiezingsprogramma’s nauwgezet bestudeerde en vergeleek. Toen ik
mij oriënteerde op de lerarenopleiding
bleek maatschappijleer echter veel beter
aan te sluiten op mijn interessegebieden,
dan geschiedenis. Ik kan mij nog levendig
voor de geest halen hoe zeer ik tijdens
de introductiedagen onder de indruk
was van de debatvaardigheden van
ouderejaars studenten. Ik kon er alleen
maar van dromen dat ik ooit zelf ook op
dat niveau zou kunnen debatteren! De
vele maatschappelijke thema’s die werden behandeld, de reflecties daarop en
de discussies daarover naar aanleiding
van de actualiteit hebben mij enorm gevormd. En ik ben er door geïnspireerd
geraakt om later bij de vakbond te gaan
werken en de politiek in te gaan. Te gaan
doen waarover ik eerst les gaf. Want
hoewel er geen opleiding bestaat om
politicus te worden, bestaat er volgens
mij voor een Tweede Kamerlid ook geen
betere voorbereiding dan een studie
maatschappijleer. Voor mij persoonlijk
heeft mijn studie dus heel veel betekend
voor het verloop van mijn carrière. Maar
toen ik zelf docent maatschappijleer
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werd, besefte ik pas ten volle hoe waardevol ons vak is om te leren meedoen in
de samenleving. Juist voor leerlingen die
het niet van huis uit mee krijgen, of niet
een intrinsieke motivatie hebben om
zich te bemoeien met de inrichting van
onze samenleving of om actief gebruik te
maken van hun democratische rechten.
Ik vind het moeilijk te accepteren dat de
mate van politieke en sociale participatie nog altijd zo afhankelijk is van opleidingsniveau. Het is onze opdracht om
leerlingen weerbaar te maken en inzicht
te geven in hoe onze democratische samenleving werkt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Die waardevolle bijdrage van het vak maatschappijleer in de ontwikkeling van leerlingen
naar volwassenheid verdient dan ook
meer ruimte in het curriculum, inclusief
een zwaardere weging bij het examen! l

Michel Rog is lid van de Tweede Kamer
voor het CDA
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Uitgeverij Deviant

W

elke kernwoorden staan centraal bij
de methode(s) die jullie uitgeven? Kun
je dit (kort) toelichten?
‘Aansprekend, actueel en interactie. Wij proberen
onze methodes altijd zo aansprekend mogelijk te
maken voor leerlingen en studenten, bijvoorbeeld
door casuïstiek die aansluit op de belevingswereld
van jongeren en een mooie, heldere vormgeving.
Daarnaast zorgen we ervoor dat onze methodes
actueel zijn. Met de Nieuwsrubriek spelen we in
op actuele maatschappelijke vraagstukken. Ten
slotte zetten we met onze methodes in op interactie tussen studenten of leerlingen. We stimuleren leerlingen om samen te werken, elkaar feedback te geven en met elkaar in discussie te gaan.’
Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘Een methode moet docenten vooral een goede
basis bieden om hun eigen lessen vorm te kunnen
geven. Een logische opbouw en handige structuur
zijn daarbij belangrijk, maar de methode moet
ook ruimte bieden voor eigen invulling. Denk aan
het behandelen van actuele maatschappelijke
dilemma’s. Voor studenten moet de methode
vooral motiverend werken. Dat kan bijvoorbeeld
door activerende werkvormen aan te bieden,

zodat burgerschap gaat leven en studenten
meer betrokken raken bij de les.’
Regelmatig gaat het in de media over de (politieke) neutraliteit van de methodes die
docenten gebruiken. Is dit een thema dat jullie
als uitgever extra bezighoudt?
‘Dit houdt ons zeker bezig, maar neutraliteit is
voor ons altijd belangrijk geweest. Een methode
moet nooit normerend zijn en we letten er altijd
op dat we onze eigen denkbeelden niet opdringen
aan studenten. Dan ontstaat er juist vrijheid voor
de eigen denkbeelden van leerlingen en studenten en de mogelijkheid om daarover de discussie
aan te gaan in de klas. Tegelijkertijd moet een
methode wel de ‘spelregels’ van een vrije, democratische samenleving behandelen en benadrukken.’
Waar ligt in de (nabije) toekomst de grootste
uitdaging voor de methodes?
‘Er is de laatste tijd veel media-aandacht voor burgerschapsvorming en de wet omtrent burgerschapsonderwijs wordt aangescherpt. Onderwijs
in burgerschap wordt als oplossing gezien voor
veel maatschappelijke problemen, zoals radicalisering, schuldenproblematiek en (online) discriminatie. Maar hoe vertaal
je deze wensen naar een
logisch curriculum en een
doorlopende leerlijn van
basisonderwijs tot mbo of
hoger onderwijs? En hoe
voldoe je – als methodemaker – aan de hoge verwachtingen van burgerschapsonderwijs? Jongeren opleiden tot kritische,
zelfredzame burgers, dat
is een interessante uitdaging.’ l
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GOLFBEWEGING IN
HET MAATSCHAPPIJLEERLANDSCHAP

Janneke Nieuwesteeg

‘I

k wil geen leraar worden, maar ik vind de
inhoudelijke vakken
wel interessant…’
‘Pfff. Al die didactiek, ik leer
vooral veel van de theorievakken…’
In 1997 begon ik aan de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Hogeschool van
Amsterdam. Bovenstaande
citaten hadden van mij kunnen zijn, maar ook van veel
andere medestudenten. Leraar worden? Daar kwamen
we niet voor… Het waren
vooral die interessante thema’s rond politicologie en sociologie die ons interesseerden.
Na twee stages kantelde mijn toekomstbeeld. Voor de klas staan bleek stiekem
toch wel leuk te zijn! En in de loop der tijd
veranderde dit in een overtuigde passie
voor onderwijs en voor het vak maatschappijleer. Mijn leerlingen zorgden ervoor dat
ik me voor didactiek en pedagogiek ging
interesseren, want daar had ik wat aan!
Na tien jaar lesgeven in het mbo maakte
ik de overstap naar lesgeven op de lerarenopleiding. Mijn voormalige docenten werden ineens collega’s. En mijn studenten waren nu degenen die aan het mopperen
waren op al die didactiekcolleges. En laten
die colleges nou precies de colleges zijn die
ik mocht verzorgen. Hoe ironisch… Soms
leverden mijn colleges bij de studenten nog
steeds wat weerstand op, maar meestal
kon ik aan de hand van mijn eigen praktijkvoorbeelden de studenten overtuigen
van nut en noodzaak van een goede vakdidactiek.
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Na tien jaar lesgeven op de lerarenopleiding merk ik dat ik minder gemopper
op de didactische vakken hoor. Studenten zijn vaker op zoek naar tips en tools
over ‘hoe ze dit nou toch in de klas kunnen doen’. En tegelijkertijd hoor ik steeds
vaker gemopper over alle inhoudelijke
vakken en al die boeken die ze moeten
lezen. Is de student veranderd? Of is de
opleiding zoveel meer op de praktijk
gericht? Of misschien is de dagelijkse lespraktijk wel veranderd en is er daarom
veel meer behoefte aan kennis hierover.
In twintig jaar tijd zie ik al een golfbeweging in het maatschappijleerlandschap
ontstaan. Een golf van theorie naar praktijk en weer terug…
In de vijftig jaar tijd dat de NVLM nu bestaat is die golfbeweging nog veel sterker
terug te zien. De golf van kennisvak naar
vormingsvak en weer terug…
Dit maakt me nieuwsgierig naar de toekomst van ons vak. Zoals de samenleving
verandert, maar ook een stuk continuïteit met zich meedraagt, is dat ook met
maatschappijleer het geval. Of de nadruk
nu op theorie, op praktijk, op kennis of op
vorming ligt, het belang van het vak blijft
daarin onveranderlijk. Leerlingen leren
nadenken over maatschappelijke en politieke vraagstukken blijft onverminderd
belangrijk voor onze samenleving en voor
die leerlingen zelf. Mijn eigen passie voor
dit doel en voor – inmiddels – zowel de
didactiek als de inhoud van het vak blijft
motiveren en stimuleren. Welke kant die
golf ook op gaat. l
Janneke Nieuwesteeg is lerarenopleider
maatschappijleer aan de Hogeschool van
Amsterdam.
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Seneca Burgerschap

elke kernwoorden staan centraal bij
de methode(s) die jullie uitgeven?
‘’Minder stampen, meer denken’. Bij
Seneca Burgerschap ontwikkelen we betekenisgericht lesmateriaal waarbij we de leefwereld van
leerlingen als uitgangspunt nemen. Bij maatschappijleer doen we dat door dilemma’s uit te leggen op
het niveau van de leerling en dit daarna te koppelen aan de dilemma’s van het menselijk samenleven. Bij maatschappijwetenschappen behandelen we eerst kernconcepten die leerlingen makkelijker kunnen toepassen op hun leven en die komen daarna terug in andere contexten. Feitenkennis is daarom wel belangrijk, maar het gaat wat
ons betreft vooral om het aanleren en begrijpen
van concepten en begrippen.
Een ander motto van ons is: ‘Van en voor docenten’. Seneca Burgerschap is opgericht door en voor
docenten. Dat betekent dat we veel luisteren naar
feedback en dat we de leraar willen bedienen met
lesmateriaal. Naast het uitgebreide en gevarieerde
opdrachtenboek doen we dat door het aanbieden
van LessonUps en actieve werkvormen.’

Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘Een goede methode daagt leerlingen uit om buiten
de kaders van hun opvoeding en omgeving te redeneren. Niet door te provoceren of te preken of
door het presenteren van ‘neutrale’ feiten, maar
door leerlingen bewust te maken van hun omgeving. Standpunten zijngebaseerd op keuzes die
voortkomen uit mensbeelden, ideologieën en belangen en dat moeten leerlingen leren in een goede
methode. Op basis daarvan maken we leerlingen
bewust van het debat en wat daarbij hoort in
Nederland: samenwerking en compromis.’
Regelmatig gaat het in de media over de (politieke) neutraliteit van de methodes die docenten
gebruiken. Is dit een thema dat jullie als uitgever extra bezighoudt?
‘Iedereen heeft een referentiekader met waarden,
normen en ervaringen en dat geldt dus ook voor
leerlingen en docenten. Neutraliteit is daarom
voor ons als uitgever complex, omdat een feit
‘neutraal’ presenteren niets zegt over de interpretatie ervan. Omdat mensen hetzelfde feit verschillend kunnen interpreteren,
presenteren wij liever twee
verschillende visies van één
feit. We willen met leerlingen
dan ook eerst feiten analyseren om dit vervolgens te
beschouwen of hierover te debatteren.’
Waar ligt in de (nabije) toekomst de grooste uitdaging
voor methodes?
‘De grootste uitdaging voor de
komende jaren is het bepleiten van het belang van burgerschap en de rol die maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen daarbij kunnen spelen. Daarom willen we – de
komende vijftig jaar – met de
NVLM pleiten voor een versterking van burgerschap in de
complete onderwijssector!’ l
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BESTUUR NVLM:
EEN TERUGBLIK

Voormalig NVLM-penningmeester Tom Stroobach

H

et zal ergens rond het jaar
2000 zijn geweest dat ik werd
gevraagd om te overwegen deel
te gaan uitmaken van het bestuur van de NVLM. Ik gaf al een aantal
jaren maatschappijleer en maatschappijleer 2 en was zelfs betrokken bij het maken
van de examens, maar me niet eens bewust van het feit dat er een NVLM bestond. Het schaamrood stijgt me alsnog
naar de kaken als ik er nu aan terug denk.
Besturen zat naast lesgeven ergens in
mijn genen. Ik had al in een aantal politieke en maatschappelijke besturen rondgelopen, zowel toezichthoudend als uitvoerend, en vond het uiterst interessant en
bevredigend om te doen. Daarnaast vond
ik besturen en lesgeven ook een ideale
combinatie om tijdens de maatschappijleerlessen niet alleen te kunnen vertellen
hoe onze maatschappij er in theorie uitzag
maar dat ook te kunnen larderen met
voorbeelden uit de praktijk.
Mijn eerste vergadering herinner ik me nog
vrij goed. Niet ongewoon dat er in een eerste bestuursvergadering van alles langskomt aan namen en afkortingen waar je
geen flauw benul van hebt, maar twee
dingen vielen me in het bijzonder op. Het
eerste dat het een afwachtend bestuur
was dat bij hoge uitzondering eens belde met een ambtenaar van het ministerie
en een bestuur dat in twee kampen uiteen viel. Het waren sowieso roerige tijden
in maatschappijleerland. Ons vak stond
van tijd tot tijd onder druk. Onderbrengen bij geschiedenis of maar helemaal
afschaffen en iedereen kon dat toch wel
geven. Op de een of andere manier was
er een soort van maatschappelijke en poli-
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tieke consensus met als resultaat
dat een vak als geschiedenis altijd bergaf ging met een windje in
de rug en maatschappijleer altijd
bergop moest zwoegen met wind
tegen. En geen misverstanden
over onze vakbroeders van geschiedenis. Ik heb zelf ook jaren
met heel veel plezier geschiedenis gegeven, maar dat verschil
in maatschappelijke waardering
dat toen bestond heb ik nooit
begrepen. Ik viel verder met mijn
neus in de boter: binnen de kortste keren klapte het bestuur uit elkaar en
zat ik me naast een ongeveer tegelijk
met mij begonnen nieuw bestuurslid
voor de in allerijl bijeen geroepen extra
ledenvergadering te verantwoorden
voor de coup die we zouden hebben
gepleegd. We kregen uiteindelijk groen
licht en konden een nieuw bestuur gaan
samenstellen, waarbij ik de eer kreeg
het penningmeesterschap te mogen vervullen. Na me enigszins verdiept te hebben in de cijfers sloeg de schrik me om
het hart. Het uitgaven- en inkomstenpatroon doortrekkend stevenden we
af op een tekort en bleek ook een post
die aan de kant van de activa stond vermeld waardeloos te zijn. Lachwekkend
was dat we om kosten te besparen op
zoek gingen naar de goedkoopste vergaderlocaties, waar de van huis meegenomen thermosflessen met thee en
koffie in plastic bekertjes werd uitgeschonken. Maar tegenover die armoedige vertoning aan de buitenkant bloeide
een enorm rijk inhoudelijk bestuur op.
We maakten financieel schoon schip.
Na de contributie iets te hebben ver-

maatschappijleerdocent heeft zeker meegeholpen.
Ik kan me niet herinneren dat we ooit nog hebben
moeten vechten om onze vakken overeind te houden. Hoog op het wensenlijstje van de NVLM staat nog
wel de positie van het vak burgerschap. Utopisch of
niet, de strijd gaat door om een vastomlijnd programma te krijgen met een afsluitend examen waar bevoegde docenten verantwoordelijkheid voor dragen.

hoogd, hebben we dat in de daaropvolgende jaren
nooit meer hoeven doen en is de NVLM een financieel zeer gezonde vereniging. De banden met
ProDemos – toen nog IPP – werden aangehaald, wat
onder meer door kruisbestuiving heeft geleid tot
fantastisch georganiseerde jaarlijkse docentendagen
met sprekers met aansprekende namen. En we
slaagden erin rechtstreeks zaken te doen met Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Toen er een
commissie moest worden samengesteld om een
nieuw programma op te stellen voor het vak maatschappijwetenschappen en we die namen doorgaven
aan het ministerie, zag men dat als een niet realistisch wensenlijstje. Dat al die klinkende namen al
hadden toegezegd deel te willen gaan uitmaken van
de commissie maakte indruk bij het ministerie.
Het blijft een beetje een kip-en-eiverhaal waar de
enorme positieverbetering van de NVLM en onze vakken nou precies vandaan is gekomen, maar de structuur die we hebben kunnen bewerkstelligen door
het wegnemen van de onduidelijkheid over de voor
buitenstaanders vage vakken maatschappijleer heeft
zeker geholpen. Voortaan was het volstrekt helder
met de vakken maatschappijleer, maatschappijkunde
en maatschappijwetenschappen. Ook het feit dat een
aantal bewindslieden zelf een achtergrond had als

Ook door het Cito en het CvTE werden we als gesprekspartner uiterst serieus genomen. Jaarlijks
hoogtepunt was uiteraard de examenbespreking.
Zelf heb ik ook jaren een sessie voorgezeten. Uiterst
vermoeiend om gespreksleider te zijn met meer
dan veertig vaak eigenwijze vakbroeders die allemaal wat willen zeggen. Zelf een rol spelen bij het
tot stand komen van de examens, gekoppeld aan
een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor,
heeft wel geholpen. Het voelde een beetje als een
inval-uur. Sommige docenten ken je maar anderen
ook niet. Die mevrouw met dat gele bloesje wordt
dan al gauw mevrouw kanarie en die mannelijke
collega met een colbertje aan meneer jasje et cetera.
Het belangrijkste was dat collega’s houvast kregen
en de examens eenduidiger werden beoordeeld en
onvolkomenheden met Cito en CvTE zoveel mogelijk
konden worden gladgestreken.
Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaren in het
bestuur van de NVLM, waar ik met fijne collega’s een
bijdrage heb mogen leveren aan de ontwikkeling van
de vereniging. l

Tom Stroobach was docent geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Daarnaast was de voormalige penningmeester van de
NVLM onder meer wethouder en gemeenteraadslid.
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WAT WILLEN WE
BEREIKEN MET ONS
MAATSCHAPPIJLEERONDERWIJS?

Jefta Bego1 in samenwerking met Hanneke Tuithof

I

n deze bijdrage voor het jubileummagazine van de NVLM staat het onderzoek naar doelen en overtuigingen
van lerarenopleiders over maatschappijleeronderwijs2 centraal: wat vinden zij
dat leerlingen bij maatschappijleer moeten
leren? Het onderzoek wordt begin 2020
afgerond en de eerste conclusies worden
in deze bijdrage gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op lerarenopleiders, omdat zij het curriculum van de lerarenopleiding vormgeven: zij leiden docenten
van de toekomst op en beïnvloeden wat
leraren hun leerlingen leren.
Allereerst licht ik toe wat Pedagogical Content Knowledge (PCK) inhoudt en waarom
ik onderzoek doe naar het element ‘doelen en overtuigingen’
figuur 1:
uit het PCK-model. Ik beschrijf
de opzet van mijn onderzoek en
presenteer een aantal conclusies
uit de interviews die ik tot nu toe
heb afgenomen. Deze bijdrage is
tevens een uitnodiging om mee
te denken en in gesprek te gaan
over wat we de leerlingen in de
toekomst willen leren. Hier is
alle reden toe, gezien de ontwikkelingen rond Curriculum.nu en
de wens van veel docenten om
de examenprogramma’s voor
maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap op het
mbo te vernieuwen.
VAKDIDACTISCHE KENNIS
EN HET PCK-MODEL
Leraren gebruiken vakdidactische kennis om vakinhoudelijke
kennis te vertalen voor een spe-
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cifieke doelgroep. Bijvoorbeeld: de democratische rechtsstaat wordt anders behandeld in een les maatschappijleer aan
3-vmbo-bb dan bij maatschappijwetenschappen in 6-vwo. En een les over dit onderwerp bij burgerschap ziet er anders uit
bij een bouwopleiding dan bij een opleiding tot verzorgende. De kennis die nodig
is om vakinhoudelijke kennis te vertalen
voor een specifieke doelgroep werd door
Shulman aangeduid als pedagogical content knowledge (PCK, in het Nederlands:
vakdidactische kennis) (1986). Het gaat bij
PCK om het inzicht welke leerstrategie geschikt is om specifieke vakinhoud aan een
specifieke groep leerlingen te leren (Van
Driel & Berry, 2010). Juist dit proberen

5. DOELEN EN
OVERTUIGINGEN

1. KENNIS VAN
DIDACTISCHE
STRATEGIEËN

2. KENNIS VAN
HET LEREN VAN
LEERLINGEN

4. KENNIS
VAN HET
CURRICULUM

3. KENNIS VAN
TOETSING

Figuur 2:

lerarenopleiders hun studenten tijdens de lerarenopleiding te leren.
Uit onderzoek van Tuithof3 naar de PCK van ervaren
geschiedenisdocenten (2017) blijkt dat doelen en overtuigingen van deze docenten een veel grotere rol spelen dan tot dusver werd aangenomen. Op basis daarvan komt dit aspect in het PCK-model van Tuithof
(2017) nadrukkelijker naar voren.

WERKZAAMHEDEN VAN LERARENOPLEIDERS
DIE BETREKKING HEBBEN OP DE ONTWIKKELING VAN DE SCHOOLVAKKEN:
•

•

Het model van Tuithof (2017) onderscheidt vijf componenten van PCK (figuur1):
1. kennis van didactische strategieën;
2. kennis van het leren van leerlingen;
3. kennis van toetsing;
4. kennis van het curriculum;
5. doelen en overtuigingen.

•
•

Tuithof benoemde dat doelen en overtuigingen een
belangrijk onderdeel van vakdidactische kennis zijn
en dat deze ook sturend kunnen zijn. Welke doelen
een docent voor het vak heeft, bepaalt mede welke
didactische strategieën zij of hij kiest en welke kennis
zij of hij over het leren van de leerlingen ontwikkelt.
Uit onderzoek van Van Veen & Sleegers (2006) bleek al
dat de eigen doelen en overtuigingen een belangrijke
rol spelen in de houding die de docenten hebben ten
opzichte van een curriculumvernieuwing. Ook uit het
vervolgonderzoek van Tuithof (2018 en 2019)
naar vormen van samenwerking tussen de
mens- en maatschappijvakken blijkt dat doelen en overtuigingen van docenten belangrijk
zijn: wanneer docenten niet achter de samenwerking tussen vakken of de doelen van
een verandering staan, of afwijkende doelen
hebben ten opzichte van hun schoolleiding,
is het moeilijk om tot een goede samenwerking tussen vakken te komen.

•

AANLEIDING VOOR DIT ONDERZOEK
Als lerarenopleider zie ik studenten regelmatig stilstaan bij de (les)doelen die ze formuleren en ik zie ze (oefenen met) keuzes
maken over hun onderwijs. Met collegaopleiders en docenten voeren we gesprekken over de keuzes die studenten maken in
hun lesontwerp en of dit bij het uitvoeren
van hun lessen overkomt op de leerlingen.
We bespreken regelmatig of ons onderwijs
zo is ingericht, dat studenten weten welke
vakdidactische keuzes ze kunnen maken. Een
terugkerend onderwerp is de vraag achter

•

•

•

Betrokken bij ontwikkeling centraal schriftelijke eindexamens, nieuwe examenprogramma’s en syllabi;
Betrokken bij ontwikkeling kennisbases
bachelor- en masteropleiding en kennisbasistoetsen;
Bestuurslidmaatschap NVLM;
(Mede)auteur methodes en examenbundels, voor alle schoolvakken en niveaus;
(Mede)auteur van vakdidactische en vakinhoudelijke publicaties en handboeken,
onder andere via het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en
Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON);
Lid van de reactie van het vakblad Maatschappij & Politiek (of zijn voorgangers);
Organiseren van en deelname aan alumninetwerken, werkveldcommissies, vakdidactische netwerken, nascholingen, landelijk
overleg opleiders maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen.
Een aantal opleiders is tevens werkzaam
als docent in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van de opleiders heeft in het
voorgezet onderwijs of op het mbo gewerkt.

de dagelijkse praktijk: ‘Wanneer is onderwijs nu goed
maatschappijleeronderwijs?’ en ‘Wat willen we dat onze studenten hun leerlingen leren?’. Deze vragen hebben betrekking op de vraag wat het doel van maatschappijleeronderwijs is. Vanuit het inzicht dat doelen
en overtuigingen bij het ontwikkelen van vakdidactische kennis (PCK) van groot belang zijn, heb ik het onderzoek hierop gericht.
Deze focus was bovendien actueel, omdat er vanuit
verschillende perspectieven werd en wordt nagedacht
over de doelen en vormgeving van het (maatschappijleer)onderwijs.
• PO en VO: Curriculum.nu, verschillende vormen
van samenwerking tussen (mens- en maatschappij)
vakken4;
• Een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen (havo en vwo), wens voor een nieuw
examenprogramma maatschappijkunde (vmbo);
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•

•

Burgerschap op mbo: de vraag wat goed burgerschap(sonderwijs) is en hoe dat binnen scholen
vormgeven wordt;
Lerarenopleidingen: kennisbasis voor de bacheloren masteropleiding, vernieuwd Handboek vakdidactiek maatschappijleer.

OPZET VAN HET ONDERZOEK
Lerarenopleiders ontwikkelen het curriculum van hun
opleiding en voeren dit uit. Zij begeleiden studenten in
hun ontwikkeling tot docent. Deze docenten gaan in
het werkveld werken en stellen doelen en maken op
basis daarvan een leerlijn, ontwerpen het onderwijs
en voeren dat uit. De kennis en kunde die zij hiervoor
inzetten is hun PCK en deze is dus beïnvloed door hun
lerarenopleider(s). Naast het opleiden van studenten, hebben opleiders invloed op de ontwikkeling van
maatschappijleeronderwijs, doordat ze bijvoorbeeld
schrijven voor methodes of lid zijn van een syllabuscommissie. Figuur 2 geeft een overzicht van aanvullende werkzaamheden die opleiders afgelopen jaren
hebben uitgevoerd.

Figuur 3:

Wat vind jij dat het doel van maatschappijleeronderwijs zou moeten zijn?
Met andere woorden: wat vind je dat
leerlingen moeten leren?
Vervolgens opgesplitst naar:
a. maatschappijleer op het vmbo
b. maatschappijleer op de havo
c. maatschappijleer op het vwo
d. maatschappijkunde
e. maatschappijwetenschappen
Over het mbo:
Wat vind je van de formele huidige invulling
van burgerschap op het mbo?
a. Wat vind je van de inhoud van de burgerschapscompetenties zoals beschreven in
de Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap?
b. Wat vind je van de regeling dat er een inspanningsverplichting voor de school is,
zonder resultaatverplichting voor de leerling?
Wat vind je dat het doel voor burgerschap
op het mbo moet zijn?
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Tussen eind 2017 en eind 2019 heb ik van alle lerarenopleidingen maatschappijleer (hbo en wo) minimaal
een opleider geïnterviewd. Bij kleine opleidingen heb ik
een (de enige) opleider bevraagd, bij grotere opleidingen heb ik meerdere opleiders bevraagd. Inmiddels
heb ik 17 opleiders geïnterviewd en er staat nog een aantal interviews gepland. Wanneer het onderzoek is afgerond heb ik een groot deel van de huidige lerarenopleiders maatschappijleer in Nederland gesproken. De
interviewvragen zijn afgeleid van de CoRe-vragenlijst
(Tuithof 2017) en staan in figuur 3 weergegeven.
OPBRENGSTEN VAN HET ONDERZOEK
Op dit moment zijn er twaalf verschillende doelen te onderscheiden voor maatschappijleeronderwijs. Deze zijn
in willekeurige volgorde weergegeven in figuur 4.
Alle opleiders noemen meerdere doelen die bereikt
zouden moeten worden. Doel 1 is op dit moment door
alle opleiders genoemd en doel 2 is door 16 opleiders
genoemd. Andere doelen zijn minder genoemd, bijvoorbeeld doelen 4 (2 keer genoemd), 7 (1 keer genoemd) en
10 (4 keer genoemd). Omdat een enkele opleider grote
invloed kan hebben, worden alle categorieën opgenomen in het overzicht. Er zijn doelen die elkaar aanvullen, maar er zijn ook tegenstellingen. Een aantal
opleiders zegt dat leerlingen zelf mogen bepalen of
en hoe ze deelnemen aan de maatschappij, zolang ze
het vermogen ontwikkelen om dat te kunnen doen.
Anderen vinden dat leerlingen deel moeten nemen aan
de samenleving. Ze geven ook aan hoe ze dat zouden
moeten doen. Er is bijvoorbeeld gezegd: ‘Ze moeten
dus niet denken: dat moeten anderen maar beslissen’.
En: ‘Leerlingen moeten zich bij de samenleving betrokken voelen, dus niet vanuit de zijlijn commentaar geven
over wat er niet deugt. Ze moeten zich vanuit respect
voor de democratie inzetten voor de samenleving!’.
Deze opleiders geven bijna allemaal aan dat ze voor
vmbo-leerlingen iets andere doelen hebben dan voor
havo- en vwo-leerlingen. Dat is de tweede conclusie uit
dit onderzoek: een deel van de opleiders legt bij vmboleerlingen andere accenten dan bij havo- en vwo-leerlingen. Sommige doelen hebben betrekking op het
vervolgonderwijs van deze doelgroepen. Een opleider
merkt voor havo-leerlingen op: ‘Zij zouden ook plezier
moeten krijgen in het ontdekken van de sociaalwetenschappelijke en politieke principes en concepten, je
moet ze intellectueel uitdagen’. Voor vwo-leerlingen is
genoemd: ‘Zij moeten sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aanleren: deze hebben ze nodig
om te kunnen denken’. Over vmbo-leerlingen wordt bij-

Figuur 4:

Doelen die zijn genoemd voor maatschappijleeronderwijs. Leerlingen moeten:
1. Inzicht in de samenleving krijgen, begrijpen
hoe de samenleving functioneert;
2. Geïnformeerd tot een oordeel (kunnen)
komen, zich realiseren dat ze iets mogen
vinden van de samenleving;
3. Leren betwijfelen, zich realiseren dat de
wereld ingewikkelder is dan men denkt;
4. Met respect en goede gesprekstechnieken gesprekken (kunnen) voeren over de
samenleving;
5. Zich bewust worden van hun eigen positie
in de samenleving, begrijpen door wie ze
gevormd worden;
6. Zich bewust worden dat iedereen anders
gesocialiseerd is of wordt en dat iedereen
verschillende perspectieven heeft op de
samenleving; hierdoor leren van perspectief (kunnen) wisselen, dus niet alleen vanuit
hun eigen perspectief (kunnen) kijken;
7. Zich gezien voelen;
8. Het begrippenapparaat, de concepten en
theorieën uit de sociale en politieke wetenschappen en vakspecifieke concepten leren,
leren werken vanuit de invalshoeken (dus:
meer dan alleen feiten leren);
9. Het vermogen ontwikkelen om te participeren in de samenleving;
10. Elkaar en elkaars mening respecteren;
11. Hogere denkvaardigheden aanleren;
12. De uitgangspunten van de democratische
rechtsstaat uitdragen (waardoor polarisatie
wordt tegengegaan, iets wordt gedaan tegen racistische opvattingen).

terwijl anderen de vrijheid waarderen. Er is kritiek omdat er geen resultaatverplichting is voor de student, het
vak door allerlei docenten gegeven kan worden, de beschrijving van de burgerschapsdimensies te breed is en
er geen niveaubeschrijving is. Lerarenopleiders merken
vanuit hun visie op burgerschapsonderwijs op dat de
burgerschapscompetenties zich te veel richten op verplichte participatie, het is gericht op inpassen in de samenleving (geen last krijgen van de burger) in plaats
van leren denken en dat het gaat over het individu in
plaats van de relatie tussen overheid en burger.
Op het mbo kan worden aangesloten bij de beroepscontext van de leerling. Over het doel daarvan wordt
verschillend gedacht: dit is een mogelijkheid om deze
jongeren vanuit hun beroepsrol te socialiseren in de
samenleving. Andere opleiders vinden dit juist het grote
gevaar van hoe burgerschap nu is ingericht.
Bij de publicatie van de definitieve opbrengsten van dit
onderzoek, zal ik nader ingaan op regionale verschillen
en de vraag of de doelen voor maatschappijleer per ‘type’
lerarenopleider verschillen.
Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van maatschappijleeronderwijs.
De afgelopen 50 jaar heeft het vak een enorme ontwikkeling doorgemaakt en op basis van de gevoerde gesprekken met lerarenopleiders ben ik er zeker van dat
die ontwikkeling zeker niet tot stilstand zal komen. l

Een overzicht van de bronnen die voor deze bijdrage zijn
gebruikt is bij de auteurs op te vragen.

1.

Jefta Bego is lerarenopleider maatschappijeer aan de Fontys
Lerarenopleiding in Tilburg en lid van de kenniskring ‘Didactiek
van de gammavakken’. Tevens is ze bestuurslid van de NVLM.

2.

Met ‘maatschappijleeronderwijs’ of ‘het schoolvak maatschappijleer’ worden zowel maatschappijleer, maatschappijkunde, maat-

voorbeeld gezegd dat hun positie in de samenleving
moet worden versterkt. Bijvoorbeeld: ‘Maatschappijleer
kan voor deze leerlingen meehelpen om de achterstandspositie op te lossen’. Of meer strijdbaar: ‘Vmbo-leerlingen moeten niet zomaar accepteren dat ze ergens
niet over mogen meedenken. Dit geeft leerlingen ook de
verantwoordelijkheid om mee te denken over de samenleving’. Andere opleiders vinden dat er geen verschil moet
zijn in doelen tussen de verschillende onderwijsniveaus
(behalve verschil in complexiteit en hoeveelheid stof).
Lerarenopleiders leveren enerzijds kritiek op de positie
van en visie op het burgerschapsonderwijs op het mbo,

schappijwetenschappen als burgerschap (op het mbo) bedoeld.
3.

Hanneke Tuithof is vakdidacticus aan de Universiteit Utrecht en
lector ‘Didactiek van de gammavakken’ aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zij promoveerde op 23 juni 2017 op een proefschrift over de vakdidactische kennis van Nederlandse geschiedenisdocenten. Ze doet nu onderzoek naar samenwerking tussen
gammavakken.

4.

In de publicatie ‘wat werkt als je samenwerkt’ zijn hiervan voorbeelden beschreven en wordt ingegaan op factoren die samenwerking belemmeren of juist bevorderen. De publicatie is te
downloaden van de website van het Landelijk Expertise Centrum
Mens & Maatschappijvakken (LEMM): http://www.expertisecentrummmv.nl/index.php/Publicaties.
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JEUGD VAN
TEGENWOORDIG

Femke Kaulingfreks over maatschappijleer

H

eeft het vak maatschappijleer invloed gehad op jouw
latere studiekeuze?
‘Ik kan me eerlijk gezegd niet
veel herinneren van de lessen maatschappijleer die ik volgde op de middelbare
school. Ik vrees dat ik ze saai vond, omdat
we simpelweg de hoofdstukken uit het
boek moesten lezen, zonder levendige discussies te voeren in de klas over actuele
vraagstukken. Of misschien lag het aan
mij, en was ik – net als bij veel andere lessen, overigens – die ongeïnteresseerde
scholier die achter in de klas zat te lezen of
überhaupt niet op kwam dagen. In ieder
geval was ik tijdens mijn middelbareschooltijd al wel veel bezig met maatschappelijke kwesties. Ik maakte me druk over
discriminatie, ongelijkheid en armoede
in Nederland en over oorlog en mensen-

Foto: Khalid Amakran

56

rechtenschendingen op andere plekken
in de wereld. Over die thema’s had ik
vooral buiten schooltijd gesprekken met
mijn vrienden. Ik ben uiteindelijk sociale
en politieke filosofie gaan studeren, en
het zaadje voor die keuze is zeker in die
tijd geplant.’
Stel dat je de kans krijgt om mee te werken aan een nieuw maatschappijleercurriculum, welke elementen zouden
volgens jou een prominente plek dienen
te krijgen in dit nieuwe curriculum?
‘Ik zou in de eerste plaats veel aandacht
besteden aan het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen van scholieren. Laat
ze debatteren, essays schrijven of filmpjes
maken over maatschappelijke vraagstukken waar ze zich zelf druk over maken,
of dat nu de milieucrisis is, het lerarentekort of het Israël-Palestinaconflict. Laat
ze bovendien nadenken over belangrijke
principes die ten grondslag liggen aan de
organisatie van de institutionele politiek,
zoals rechtvaardigheid, kansengelijkheid
en open informatievoorziening. Laat ze
daarbij uitgaan van concrete, persoonlijke ervaringen. Als jongeren worden uitgenodigd om hun eigen visie op “grotere”
thema’s te delen, en tegelijkertijd worden
aangespoord om die grotere thema’s aan
hun eigen leven te verbinden, dan zullen
ze zich bewuster worden van hun plek in
de maatschappij. Bovendien kunnen ze
zo uitgenodigd worden om in te zien dat
politiek niet alleen gaat over wat er in de
Tweede Kamer gebeurt. Ik vind het sowieso belangrijk om ook aandacht te
besteden aan informele of niet-institutionele vormen van politiek handelen
en maatschappelijk engagement, bijvoor-

beeld aan activisme en sociale bewegingen, maar ook aan de sociaal-politieke betekenis van culturele uitingen, van hiphop
tot ‘modest fashion’ iconen uit de islamitische wereld.’
Van welk recent onderzoek zouden docenten maatschappijleer zeker kennis
moeten nemen?
‘Mijn eigen onderzoek! Mijn boek Straatpolitiek gaat over het informele politieke
en maatschappelijke engagement van jongeren in Nederland en laat zien dat de
“jeugd van tegenwoordig” heus niet zo
apolitiek is als we soms denken op basis
van de cijfers. Daarnaast vind ik al het
onderzoek dat gaat over mogelijkheden om
jeugdparticipatie en -inspraak een boost te
geven heel belangrijk. Denk aan het werk
van de Kinderombudsman, de Nationale
Jeugdraad en Stichting Alexander, maar ook
aan het Handboek Jeugdparticipatie van
Tako Rietveld. Wat ik nog als een groot obstakel zie voor breed gedragen jeugdparticipatie en -inspraak in Nederland, is
het feit dat het vaak een selectieve groep
hoger opgeleide en meer geprivilegieerde
jongeren is die zich aangesproken voelt
door formele en geïnstitutionaliseerde vormen van participatie en inspraak. Zo dreigt
er een soort jonge ‘participatie-elite’ te ontstaan. Om ervoor te zorgen dat we ons bewust zijn van onze eigen impliciete vooroordelen en jongeren op een open en inclusieve manier benaderen, vind ik recent
werk dat gaat over de belevingswereld van
jongeren in achterstandswijken of over het
tegengaan van racisme ook erg belangrijk.
Bijvoorbeeld: Sinan Cankaya over etnisch
profileren, Anousha Nzumes boek Hallo
witte mensen, maar ook internationaal het
boek Tussen de wereld en mij van Ta-Nehisi
Coates en de TED talk The danger of a single
story van Chimamanda Ngosi Adichie.’ l

Femke Kaulingfreks is sinds maart 2018
lector Jeugd en Samenleving bij het kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Zij
houdt zich in haar lectoraat bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden.
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Vragen aan Paul Simons

W

at heb je vroeger als scholier
tijdens de lessen maatschappijleer geleerd?
‘Heel weinig. Van een vak kon
je niet spreken. Wat gastsprekers herinner ik
me, zoals een politieagent die over zijn werk
vertelde.’
Wie of wat inspireerde je om docent maatschappijleer te worden?
‘Ik denk de opvoeding thuis, waar veel gediscussieerd werd en het belang van de democratische rechtsstaat – Tweede Wereldoorlog! – met
de paplepel werd ingegoten.’
Wat geeft het vak maatschappijleer betekenis?
‘Een bijdrage leveren aan het vreedzaam samenleven van mensen, ondanks de verschillen
en conflicten die ook gelukkig bij het samenleven in een vrij land horen.’
Wat vind je de essentie van het vak?
‘De leerlingen hun eigen voorlopige waarheid
blijvend te laten onderzoeken binnen de kaders
van de democratische rechtsstaat en de sociale
wetenschappen.’
Wat is voor het vak maatschappijleer in de
toekomst de grootste uitdaging?
‘De vakdidactische uitdaging om de “harde”
cognitieve kant van het vak op een goede manier, dus integraal, te combineren met de
“zachte” affectieve kant van het vak. Dat veronderstelt een probleemstellende aanpak, die
niet eenvoudig is voor docenten, maar wel noodzakelijk om het vak betekenisvol voor leerlingen te laten zijn.’ l

Paul Simons is docent maatschappijleer op het
Minkema College in Woerden
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GOUD

Hans Teunissen

E

en jubileummagazine is een prachtig tijdsdocument. Een mooi geschenk van en voor de NVLM om
het gouden jubileum van de vereniging te markeren en te vieren. Dat dit
magazine er zou komen, heb ik nog mede
in gang mogen zetten als voorzitter van
de NVLM. Dat ik nu als oud-voorzitter
door de jubileumcommissie ben gevraagd
om een bijdrage te leveren aan het
magazine is zowel een eer als een last.
Een eer, omdat ik trots ben op de vereniging en graag mijn steentje bijdraag
aan dit tijdsdocument. Een last, omdat ik
gevraagd ben in een relatief korte bijdrage terug te blikken op een relatief
lange bestuursperiode. Bovendien zijn docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschapen en
burgerschap vooral bezig met het heden
en de toekomst. Het verleden is voor de
collega’s geschiedenis. Toch ga ik niet bij
de historici te rade voor deze terugblik.
Om wel structuur te bieden aan mijn
verhaal bedien ik me van de gereedschapskist van het vak maatschappijwetenschappen met de hoofdconcepten
vorming, verhouding, binding en verandering.
VORMING
Van februari 2004 tot februari 2019 was
ik bestuurslid van de NVLM. Vijftien jaren,
waarvan ik in de laatste negen jaren de rol
van voorzitter mocht vervullen. Deze jaren
waren van mijn negentiende tot mijn
vierendertigste. Een vormende fase in mijn
leven. Ik herinner mij de eerste kennismaking met de NVLM nog heel goed. In
Tilburg was een conferentie over burgerschap in het mbo, waar ik als student in de
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zaal zat. Tijdens
het plenaire deel
had ik bijdehand
een paar opmerkingen gemaakt
en vragen gesteld. Bij de borrel na afloop
kwam toenmalig
voorzitter,
Arthur Pormes,
naar me toe
met de vraag of
ik niet eens wilde komen kijken bij een
bestuursvergadering van de NVLM. Dat
heb ik gedaan en ik ben er vijftien jaren
niet meer weggegaan.
In deze jaren heeft de NVLM een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling
van mijn dagelijks bestaan. En heb ik
gepoogd een bijdrage te leveren aan
de NVLM, samen met de vele bestuursleden met wie ik heb mogen werken.
Het bestuurslidmaatschap was een belangrijk deel van onze identiteit. Net zoals wij hebben vormgegeven aan de
identiteit van de vakvereniging. Onder
mijn voorganger was al een professionaliseringsslag ingezet en deze heb ik in
de daaropvolgende jaren voortgezet.
Dat is niet onopgemerkt geleven. In gesprekken in Den Haag, bij partijen waar
we mee samenwerken en zelfs van andere vakverenigingen kreeg ik vaak te
horen dat we het als NVLM goed doen.
Dat we erg zichtbaar zijn en dat we een
sterke lobby hebben. Uiteraard is het
leuk om dat te horen, maar lastig om
te beamen. Bescheidenheid vormt toch
een belangrijk deel van onze vorming.

Foto: Bart van Vliet/ProDemos

VERHOUDING
De sterke positie van de NVLM hadden we dankzij
de goede verhoudingen binnen en buiten de vakvereniging. Onze vereniging draait op vrijwilligers
die zich allesbehalve vrijblijvend inzetten voor de
goede zaak. Hierin zijn goede persoonlijke verhoudingen belangrijk. Je hoeft niet per se vrienden
voor het leven te worden, maar als je veel met elkaar
samenwerkt is het fijn als je elkaar mag en elkaar iets
gunt. Dit geldt ook voor de contacten met de mensen
bij de vele instituties. Niet in de laatste plaats bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
de Tweede Kamer. Het is prettig werken als je elkaar
goed weet te vinden en elkaars standpunten en belangen kent. Als NVLM hadden we de laatste jaren
een consistent verhaal, waarbij we een complete visie
op burgerschapsonderwijs koppelden aan concrete
voorstellen voor de inhoud en positie van onze vakken. Dit maakte ons herkenbaar in de boodschap en
betrouwbaar in de samenwerking. Essentialia voor
een goede verhouding. En als de verhoudingen goed
zijn, kun en durf je ook duidelijk te zijn tegen elkaar.
Duidelijkheid die ik altijd heb gestimuleerd. Ik vind
het belangrijk in de relatie met partijen waar we mee
samenwerken en vind het fijn als dit kan binnen een
bestuur. Duidelijkheid die geen gevaar vormt voor de
verhoudingen, maar de verhouding en samenhang
juist versterkt.

BINDING
Naast de cohesie – en ik durf als Brabander wel te stellen: de gezelligheid – binnen het bestuur hebben we
ons ook gericht op de binding met de leden. Jaarlijks
hoogtepunt in maatschappijleerland is de Docentendag. Dé ontmoetingsplek van en voor vakgenoten.
Mijn eerste Docentendag als voorzitter was het laatste jaar van de wisselende conferentielocaties in
het land. We waren in Zwolle, waar Gerdi Verbeet –
toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer – ons toesprak bij de opening van de dag. Daar opperde zij het
idee dat we onze Docentendag eens in de Tweede
Kamer moesten houden. Ik hoorde luid applaus uit
de zaal achter mij en zag fronsende wenkbrauwen
op de eerste rij naast mij. De medewerkers van de
Kamervoorzitter vonden het ook een prachtig idee,
maar voorzagen dat het een complexe klus zou zijn
om dit in praktijk te brengen. Daar bleken ze gelijk in
te hebben. Maar dankzij hen, het presidium en uiteraard de voorzitter is het samen met ProDemos gelukt
de Docentendag het jaar erna te houden in de Tweede
Kamer. Een hele ervaring voor mij om als voorzitter de
aanwezige leden toe te mogen spreken in de plenaire
zaal. En een hele ervaring voor de aanwezige vakgenoten om op de blauwe zetels plaats te mogen nemen. De docenten maakten – meer dan hun leerlingen
zich kunnen voorstellen – vele selfies in verschillende
poses. Overige collega’s namen plaats op de tribune
voor publiek en pers. De plek waar men moest zitten
was afhankelijk van de kleur van het keycord dat je bij
binnenkomst kreeg. Ik weet dat de jaren erna onder
de leden een handel is ontstaan om zoveel mogelijk
kleuren te bemachtigen en preventief mee te nemen
naar een nieuwe Docentendag. Om op die manier een
plaatsje op een Kamerzetel te bemachtigen. Gelukkig
wisten we iedereen jaarlijks weer kleurrijk te verrassen. We zijn in die jaren ook gestart met een avondprogramma voorafgaand aan de Docentendag, waarbij we steeds bij een andere institutie binnen onze
democratische rechtsstaat te gast waren. Inmiddels
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een mooie traditie, die ons ook na het vertrek uit de
Tweede Kamer in de stad Den Haag heeft gehouden.
Naast de jaarlijkse conferentie probeerden we ook
op andere manieren en momenten aan ledenbinding
te doen. Door activiteiten te organiseren, zoals de
wedstrijd voor het beste profielwerkstuk en examenbesprekingen – en maandelijks een nieuwsbrief te sturen. Voor deze nieuwsbrief schreef ik steeds een persoonlijke noot als voorwoord, zoals ik dit ook deed in
mijn columns voor het vakblad Maatschappij & Politiek.
Dit zijn kanalen om direct met de leden te communiceren, zoals we dat ook zijn gaan doen via sociale
media. Tot slot hebben we steeds gestreefd naar een
zo pluriform mogelijk bestuur, met bestuursleden
die achtergronden hebben in verschillende delen van
ons vakgebied, onderwijstypen en regio’s. Niet onbelangrijk als je de ambitie hebt het verschil tussen representatie en representativiteit uit te leggen aan
zestienjarigen.
VERANDERING
En in het belang van die zestienjarigen en onze andere leerlingen moeten we een vak zijn dat actueel
en relevant is. Dat vraagt ook om een vakvereniging
met deze eigenschappen. Ik omschreef al dat we een
sterke positie hadden en hebben. Die positie hebben
we in de jaren van ons bestaan opgebouwd. We zijn
geëvolueerd van een reactieve vereniging – reagerend
op wetsvoorstellen en ontwikkelingen in een (te) laat
stadium – naar een proactieve club. Het is lastig vast te
stellen wat de effecten hiervan zijn geweest, maar we
kunnen in ieder geval stellen dat we steeds tijdig met
de juiste mensen om tafel zaten. Onze complete en
concrete visie op een doorlopende leerlijn democratisch burgerschap hielp hier bij. Wat ook veranderde
was de aandacht voor burgerschapsonderwijs binnen
het publieke en politieke debat. In mijn jaren als voorzitter wisten de media en de NVLM elkaar met grote
regelmaat te vinden. In politiek opzicht was er eveneens een goede en frequente verstandhouding tussen de NVLM, OCW en de Kamer. We zagen ook dat
burgerschap een prominente plek kreeg in het traject
van Curriculum.nu en dat de Staatscommissie parlementair stelsel in haar advies een warm pleidooi hield
voor de versterking van de positie van maatschappijleer en democratisch burgerschap in het onderwijs.
In de afgelopen jaren veranderde er ook iets voor
onze eindexamenvakken. ‘Maatschappijleer-2’ werd
maatschappijkunde op het vmbo en maatschappijwetenschappen op havo en vwo. Hiermee wilden we
een duidelijker onderscheid maken met maatschappijleer, de positie van de eindexamenvakken versterken
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en deze een nieuwe inhoud geven. Niet al onze idealen
zijn hier al praktijk geworden, maar er ligt een prachtig
nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen en ook voor maatschappijkunde zijn stappen
gezet. Het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen is voor onze collega’s en leerlingen in
het land een grote verandering. In het proces hebben
we ons uiterste best gedaan zoveel mogelijk mensen
mee te nemen en voor te bereiden. Dat was een uiterst
intensief, maar zeer waardevol traject. Helaas zagen
we nog te weinig verandering in het mbo, waar we de
positie van burgerschap ook willen versterken. Ik weet
zeker dat dit een ambitie blijft van het huidige bestuur
en de besturen die gaan volgen. Wat ik ook zeker weet
is dat verandering de enige constante is in de wereld
om ons heen. Dit betekent ook dat onze vakken, onze
collega’s die deze vakken geven en onze vakvereniging
wendbaar moeten zijn om over deze wereld te vertellen en in deze wereld te opereren.
De wereld van maatschappijleer, maatschappijkunde,
maatschappijwetenschappen en burgerschap heb ik
met veel plezier vele jaren als NVLM’er gediend. Ik ben
er in die jaren nog meer van overtuigd geraakt dat het
van cruciaal belang is om jongeren het beste burgerschapsonderwijs te bieden. Tevens heb ik ervaren dat
dit het allermooiste vak is om te beoefenen. Inderdaad: een vak, een ambacht. In de jaren dat ik voorzitter was, zijn discussies in het publieke en politieke
debat over de status en toekomst van het onderwijs
en de democratie en rechtsstaat toegenomen. In frequentie en urgentie. De NVLM heeft zich de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een sterke vakvereniging en een
belangrijke speler in dit debat. De gesprekken over
onderwijs, democratie en rechtsstaat gaan de komende jaren door. Frequent en urgent. Ik weet zeker dat
de NVLM zich hierin een stevig en waardig deelnemer
blijft tonen. Dat verdienen onze vakken en dat verdienen de jonge burgers van ons land.
Ik kijk terug op gouden jaren bij de NVLM, feliciteer
de vereniging van harte met het gouden jubileum en
wens de vakvereniging en het burgerschapsonderwijs
een gouden toekomst. l
Hans Teunissen (Breda, 1984) behaalde een bachelor
en master aan de lerarenopleiding maatschappijleer
in Tilburg en een master sociologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Hij is bestuurder van een
middelbare school in Breda. Hiervoor was hij directeur Onderwijs & Personeel en docent maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en social & political studies. Hij was van 2004 tot 2019 bestuurslid en
van 2010 tot 2019 voorzitter van de NVLM.
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elke kernwoorden staan centraal bij
de methode(s) die jullie uitgeven?
‘Centraal in Dilemma staan keuzes en
afweging van oplossingsrichtingen bij een maatschappelijk probleem; de leerling gaat op zoek
naar dilemma’s die achter (actuele) vragen en pro589070
blemen liggen, theorie en concepten komen aan de
hand van concrete en herkenbare contexten aan
de orde. De methode ziet zelfstandige oordeelsvorming als de kern: bij het maken van keuzes
wegen waarden en belangen. Die zijn persoonlijk,
en ook de voorkeur voor een oplossingsrichting
is dus persoonlijk. De leerling moet in staat worden
gesteld om de alternatieven te doordenken en
te ontdekken waar hij staat. Concrete en actuele
voorbeelden (contexten) worden als uitgangspunt
genomen om concepten uit te leggen (niet andersom) en inzicht te geven waar het om draait, zodat de leerling een gestructureerde manier van
kijken, vergelijken en argumenteren aanleert.’

ISBN 978 94 020 5642 6

00_589070_DIL_4VWO_OM.indd All Pages

Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘Leerlingen gereedschap in handen geven om over
relevante maatschappelijke onderwerpen een
beargumenteerd standpunt in te nemen, inzicht
geven in hoe burgers (kunnen) participeren in
maatschappij en politieke besluitvorming. De
methode moet gestructureerd en transparant zijn.
De methode moet docenten bij hun lessen immers
effectief en efficiënt ondersteunen en regie geven.
Als leerlingen zelfstandig en efficiënt (digitaal)
met de methode kunnen werken, kan de docent
zelf speerpunten kiezen die in de les behandeld
worden.’

NAAM EN KLAS:

28/03/2019 13:42

Regelmatig gaat het in de media over de (politieke) neutraliteit van de methodes die docenten gebruiken. Is dit een thema dat jullie als
uitgever extra bezighoudt?
‘Zeker wel, want als het uitgangspunt zelfstandige
meningsvorming is, moeten juist bij onderwerpen
waarbij politieke meningen en voorkeuren sterk
spelen de pro's en contra’s beide en evenwichtig
aan de orde komen. Auteurs en eindredactie zijn
zich er van bewust dat een uitspraak nooit een
politieke uitspraak van de auteur zelf is, maar gebaseerd is op een bron of onder verwijzing naar
een standpunt van stroming of partij opgenomen
wordt.’
Waar ligt in de (nabije) toekomst de grootste
uitdaging voor de methodes?
‘Een uitdaging is dat er voldoende methode-aanbod is/komt, zodat er wat te kiezen blijft. Uitdaging
is ook dat het vak en daarmee de methodes stevig blijven staan in politieke en publieke discussies
over wat er al dan niet inhoudelijk aan de orde zou
moeten komen.’ l
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ONZE
TAAL
AANPASSEN

Lisa Westerveld

‘H

oe leer ik praten zoals jullie?’, vroeg een mbo-student
pas, toen ze een dag meeliep op de fractie. De gretigheid van deze jonge vrouw om mee te
kunnen praten, raakte me diep. Hoe
kunnen we zorgen dat we jongeren
met deze wens meer betrekken?
Als Kamerlid maak je heel wat meters op
een dag: soms ren ik letterlijk door de
gangen van het Kamergebouw om op tijd
bij het volgende debat, een afspraak, of
een mediaoptreden te zijn. Maar zoveel als
mogelijk maak ik tijd vrij om in gesprek te
gaan met jongeren. Bijvoorbeeld leerlingen van middelbare scholen, die een rondleiding krijgen door het Kamergebouw. Kinderen die deelnemen aan een jongerenraad. Of jongeren die snuffelstages bij de
fractie komen lopen.
Hun vragen zijn divers en vaak verfrissend:
‘Wat doe je als je het niet met GroenLinks
eens bent?’ ‘Welke opleiding moet je volgen
om Tweede Kamerlid te worden?’ en ‘Waar-

om ben je in de politiek gegaan?’ Maar ook:
‘Mogen jullie tijdens een debat naar de
wc?’ De gesprekken leveren mij iets op van een glimlach tot een nieuwe uitdaging
om in heldere taal soms complexe onderwerpen uit te leggen - maar ik probeer ook
altijd hen iets mee te geven. Hoe belangrijk het is om van je te laten horen, en hoe
ze dat kunnen doen. Altijd geef ik de tip
om vooral lokaal actief te worden: ga in
de medezeggenschapsraad van je school,
ga eens kijken bij de gemeenteraad, of
word bestuurslid bij je eigen voetbalclub.
En ontdek of het wat voor je is om te discussiëren, te leren omgaan met verschillende meningen en besluiten te nemen.
Ik geef vaak het voorbeeld van de klimaatstakers, die klein begonnen maar uiteindelijk wereldwijd een enorme impact hebben. Regeringsleiders kunnen nauwelijks
meer om deze oproep van de jonge generatie heen.
Lessen maatschappijleer zijn uiterst geschikt om jullie jongeren te prikkelen,
nieuwsgierig te maken en te vragen naar
hun mening. Dat zal niet altijd makkelijk
zijn, maar het is enorm waardevol. Want
zij zijn de beleidsmakers en uitvoerders
van de toekomst.
Tegelijk gaat het er niet alleen om dat zij
van zich laten horen, maar dat wij, politici,
naar hen luisteren. Dat we tijd en ruimte
maken om met jongeren van gedachten te
wisselen over onderwerpen die hen aangaan: de wooncrisis, lerarentekorten, de
onzekere arbeidsmarkt.

Foto: GroenLinks

In de vraag van de mbo-studente die wil
leren praten als wij, schuilt een boodschap
die ik graag ter harte neem. Niet zij is aan
zet, maar wij. Wij moeten meer zoeken
naar aansluiting. Beter leren de ervaringen van jongeren mee te nemen in onze
debatten en voorstellen. Letterlijk onze taal
aanpassen. De afstand verkleinen en zo
jongeren betrekken. Verbinden. Zodat ook
jongeren gehoord worden en zich deelgenoot voelen van de politieke arena. l
Lisa Westerveld is lid van de Tweede Kamer
voor GroenLinks waar ze onder meer woordvoerder onderwijs en jeugdzorg voor is.
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tijd, waar ik hem nog altijd erkentelijk voor ben.
Dankzij deze leraar heb ik in mijn examenjaar de moAysegül Yavuz over haar keuze
tivatie die ik dreigde kwijt te raken, teruggevonden.
Doordat deze leraar mij zag als de individuele leerling die ik was, oog had voor de niet-studiegerelateerde zaken die ook een grote rol spelen in de schoolloopbaan van leerlingen en vooral
luisterde, voelde ik mij als leerling
gezien en gehoord. Ik hoop dat ik
als leraar ook een leraar zal zijn
die voor een leerling het verschil
maakt tijdens zijn of haar middelaarom zou je in deze
bareschooltijd. De leraar die mij
tijd nog leraar willen
hielp mijn motivatie terug te vinworden? Als je ‘de verden, is inmiddels met pensioen.
halen’ mag geloven is het beroep
In zijn loopbaan als leraar heeft
van leraar een zwaar onderbehij wellicht duizenden leerlingen
taalde baan en is de werkdruk
lesgegeven. Deze ervaring mis ik
hoog. Volgens de Nationale Ennog, maar ik hoop al doende te lequête Arbeidsomstandigheden
ren van de leerlingen zodat ik ook
2015 heeft het onderwijs zelfs het
ooit zo’n leraar kan worden.
hoogste burn-outpercentage van
De keuze voor maatschappijleer
alle beroepsgroepen. Ondanks
is naast een praktische keuze deze negatieve aspecten van het
immers met de opleiding politicoleraarschap kies ik er toch voor.
logie was maatschappijleer voor
In eerste instantie wil ik heel
Aysegül Yavuz tijdens haar examenjaar vwo
de hand liggend - ook een keuze
graag het onderwijs in, omdat je
dag in dag uit met jonge mensen werkt. Leerlingen die vanuit het hart is gemaakt. Een vakgebied waarin
die net kind-af zijn en zich tijdens hun middelbare- je zoveel kwijt kan over de actualiteit, waarin je leerschooltijd langzaamaan ontwikkelen tot jongvolwas- lingen kan leren over thema's rondom politiek, multisene. Juist in deze fase van hun leven is een vak als culturele samenleving, (massa)media, rechtsstaat en
maatschappijleer van essentieel belang. Er gebeurt de verzorgingsstaat en waarin je de kans krijgt van
zoveel in de wereld, sommige zaken zullen voor gedachten te wisselen met leerlingen. Wat vinden zij
jongeren een ver-van-mijn-bed-show zijn, andere van bepaalde maatschappelijke kwesties? Wat vinden
zaken zijn wellicht (keiharde) realiteit. De jonge- zij belangrijk in de Nederlandse samenleving? Waar
ren van nu, zijn de volwassenen van morgen. Ik wil halen zij hun informatie vandaan? En kun je deze
graag bijdragen aan de ontwikkeling van deze jon- informatie wel vertrouwen? Ik wil leerlingen naast
geren, zodat zij niet klakkeloos iets overnemen inhoudelijke kennis vooral relevante vaardigheden
bijbrengen. Kritisch denken, het onderbouwen van
omdat ze iets hebben gehoord of gelezen.
Met mijn eigen middelbareschooltijd in mijn gedach- je mening, argumenteren en debatteren zijn vaardigten kan ik zeggen dat sommige leraren je echt bij- heden die voor leerlingen ook in hun verdere leven
blijven. Sommige leraren omdat ze absoluut geen zeer relevant kunnen zijn.
orde konden houden, waardoor het kabaal een paar Wellicht idealiseer ik het vak van docent en denk ik
lokalen verder hoorbaar was. Andere leraren zijn mij net als 63% van de leraren over een tijdje ook aan
bijgebleven omdat zij enorm streng waren: wanneer stoppen, wie zal het zeggen. Voor nu, zo aan het begin
je je huiswerk niet had gemaakt, moest je het hele van mijn studie, ga ik er 100% voor. l
boek overschrijven. Maar de leraren die me het meest
zijn bijgebleven zijn de leraren die vol enthousiasme
konden vertellen over hun vak. Ik heb de kans gehad
om les te krijgen van een groep fantastische lera- Aysegül Yavuz is recent afgestudeerd als leraar
ren, waarvan er een enkeling met kop en schouders maatschappijleer en moeder van drie kinderen.
bovenuit steekt. Een van deze leraren heeft voor mij Deze tekst is gebaseerd op haar startvisie, die ze
het verschil gemaakt tijdens mijn middelbareschool- aan het begin van haar opleiding in 2018 schreef.

WAAROM WIL IK
LERAAR WORDEN?

W
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UITDAGINGEN VAN NU
VRAGEN OM MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

Tanja van der Lippe, Eva Jaspers en Godfried Engbersen

R

egelmatig geven we voorlichting
over de studie sociologie aan
middelbare scholieren. Wat zijn
wij blij wanneer veel vingers de
lucht ingaan bij de vraag wie het vak
maatschappijwetenschappen volgt.
Waarom? Ten eerste omdat het juist nu
belangrijk is dat maatschappijwetenschappen als schoolvak bestaat. Waar
gaan de uitdagingen van nu over? Juist.
Natuurlijk over technologie, klimaat, en
allerlei ziektes. Maar het is een misvatting
te denken dat dit alleen maar technische,
milieu- of medische kwesties zijn. Het is
minstens zo nodig om te begrijpen hoe
mensen hiermee omgaan. Over hoe je de
sociale context zo inricht dat deze uitdagingen werkelijk aangepakt kunnen worden. Hoe komt het dat sommige gezinnen
al minder vlees eten dan andere gezinnen?
Hoe zorg je dat ook mensen die niet handig zijn toch de nieuwste technologische
snufjes kunnen gebruiken? Hoe verspreidt
kennis over ziektes of vaccinaties zich in
de sociale netwerken van mensen?
Ten tweede omdat het waarschijnlijk aangeeft dat de scholier ook geïnteresseerd is
in sociologie en de vragen die wij als sociologen stellen. Het vak maatschappijwetenschappen aan de middelbare school en
de studie sociologie aan de universiteit
zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden.
Voor allebei is het object van studie de
samenleving, waarbij de mens en zijn of
haar handelen in verschillende contexten
centraal staan. We onderzoeken de oorzaken en gevolgen van menselijk handelen voor mensen zelf, hun naasten en de
samenleving. Dat we beiden het primaat
leggen bij de gevolgen voor de samen-
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leving, maakt dat we bij elkaar horen.
Dus, sociologie en maatschappijwetenschappen horen bij elkaar, maar laten we
dat ook al zien? Profiteren we van elkaars
kennis en kunde? Nog veel te weinig, kan
het korte antwoord zijn. Daarom hebben
we zeer recent de handen in elkaar geslagen en afgesproken dat we elkaar
willen versterken. Vanuit maatschappijwetenschappen zijn dit Thomas Klijnstra
en Gerard Ruijs, beiden vakdidacticus
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Vanuit sociologie trekken
we het vanuit de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). De missie van de

Foto: Basile Morin, Wikimedia Commons

NSV, zo kunt u lezen op haar website, is het behartigen van de belangen van de Nederlandse sociologie
in ruime zin en zij levert daartoe bijdragen aan de
bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs. Ook zet de NSV zich in voor een
versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de arbeidsplaats. De NSV stelt zich
ten doel de bekendheid van het werk van sociologen
te vergroten. Er worden allerlei bijeenkomsten door
het jaar heen georganiseerd, waaronder juist ook
publieke bijeenkomsten.
Onze wensen zijn groot. Als sociologen willen we
bijdragen aan het vak maatschappijwetenschappen
en zorgen dat de inhoudelijke kennis die onze
collega’s aan de universiteit bezitten doorstroomt
naar de middelbare scholieren. Voor ons snijdt
daarmee het mes aan twee kanten, het vak maatschappijwetenschappen wordt gevoed vanuit de wetenschappelijke discipline sociologie. En natuurlijk
hopen we meer scholieren in de discipline sociologie te interesseren. Want dat is in deze tijd hard
nodig!
Hoe het vak maatschappijwetenschappen er dan uit
zou moeten zien? Dat gaan we niet vanuit onze ivoren toren bedenken, dat zou niet goed zijn. Het gaat

nadrukkelijk in overleg met de genoemde vakdidactici. Wij denken vanuit de discipline sociologie
vooral kennis toe te kunnen voegen, zodat de onderwerpen die al aan bod komen in het vak met nog
meer diepgang en coherentie behandeld kunnen
worden. We gaan daarbij uit van het idee dat de
sociologische kwesties van nu zijn te herleiden tot
vragen over sociale ongelijkheid, over sociale cohesie en over cultuur. Een voorbeeld daarvan is het
vraagstuk van internationale migratie. Sommige migranten, waaronder veel vluchtelingen, hebben een
zeer marginale maatschappelijke positie, andere migranten, zoals hooggeschoolde arbeidsmigranten
hebben juist een hoge maatschappelijke positie. Ook
heeft de komst van migranten gevolgen voor de
sociale cohesie in buurten en wijken en voor de
culturele diversiteit in arbeidsorganisaties. Via de
drie lenzen van de sociologie – ongelijkheid, cohesie
en cultuur – kan een scherper inzicht worden verkregen in de Nederlandse immigratiesamenleving.
Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de scholieren die maatschappijwetenschappen volgen over
een eigen gereedschapskist beschikken. Net als in
de vakken natuurkunde of biologie. Niet alleen
kennis opdoen over sociale kwesties, maar ook leren hoe je die kennis verkrijgt, hoe je eigen onderzoek opzet, hoe je uitkomsten van je onderzoek leert
te interpreteren en hoe je zorgt dat er daadwerkelijk
kansen zijn in Nederland om bijvoorbeeld via beleid
sociale kwesties aan te pakken.
We vragen onze collega’s aan de verschillende universiteiten in den lande om hun kennis te delen,
en zo bij te dragen in nieuwe werkboeken en leerboeken aan het vak maatschappijwetenschappen.
Denk daarbij aan kennis op het terrein van cultuur,
sociaaleconomische ongelijkheid, families, migratie
en integratie, gezondheid, cultuur, netwerken, sociale
media en milieu.
Een uitdaging! Maar één waar we met vertrouwen
en plezier naar uitzien. l

Tanja van der Lippe (mede-initiator samen met
Thomas Klijnstra van dit initiatief en hoogleraar
sociologie Universiteit Utrecht), Eva Jaspers (vicevoorzitter NSV, mede-initiator, en universitair docent
sociologie Universiteit Utrecht), Godfried Engbersen
(voorzitter NSV en hoogleraar sociologie Erasmus
Universiteit Rotterdam)
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‘HET MOET
DE MOOISTE BAAN
VAN DE WERELD ZIJN’

SCP-directeur Kim Putters over het beroep maatschappijleerdocent

H

oe zou de docent maatschappijleer met leerlingen
in gesprek kunnen gaan
over verbinding in de huidige Nederlandse samenleving?
‘Het begint met de interesse om te willen
zien hoe het met verschillende groepen
in de Nederlandse samenleving gaat.
Waar kijk je dan naar? Dat zou mijn eerste
gespreksonderwerp zijn. Bijvoorbeeld het
geld in je portemonnee of je gezondheid,
de vraag of je vrienden hebt, of je ouders
je helpen bij huiswerk of via via aan een
stageplek, of je wel eens het gevoel hebt
er niet bij te horen en eenzaam bent, of je
de nieuwste apps en online toepassingen
begrijpt. Dat leidt vanzelf ook tot de vraag:
en ben je dan ook gelukkig? Vertrouw je
de politiek en de bedrijven een beetje?
Vervolgens zou ik de volgende vraag willen
stellen: waarom zou je dit willen weten? Als
je alles bij elkaar optelt heeft niet iedereen evenveel kansen en steun om zich
heen en is ook niet iedereen er even gelukkig mee. Wie wel en wie niet? Als je dat
weet kun je bijvoorbeeld als overheid kijken of je sommige mensen meer wilt helpen met om- en bijscholing of zorg, zodat
ze op de arbeidsmarkt of in hun dagelijks
leven weer verder komen. Als je weet of
er veel vertrouwen of wantrouwen in de
overheid is om dat goed te doen, dan
weet je ook beter waar je mensen goed
over moet voorlichten of dat je de mogelijkheden om in gesprek te gaan moet verbeteren. Een derde vraag die ik zou stellen luidt: is Nederland anders dan andere
landen? In Nederland zijn de verschillen
niet zo groot als in bijvoorbeeld de VS of
Engeland en Frankrijk. Daar is veel sociale
ongelijkheid, dus veel rijke mensen en veel
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arme mensen. In Nederland zijn ook rijke
en arme mensen, maar ligt het niveau
van inkomens, opleidingsniveau, huisvesting/woningen gemiddeld hoog. Natuurlijk zijn er mensen die heel veel hebben en mensen die heel weinig hebben.
De eerste groep is vaker op de universiteit opgeleid. Mensen met een migratieachtergrond leven ook wat vaker in armoede. In de steden kennen we ook allemaal wel wijken waar het wat minder
gaat, net als sommige regio’s waar vooral
nog ouderen wonen en alle jonge mensen
weggetrokken zijn. Kortom, er zijn allerlei
verschillen tussen groepen mensen en
regio’s, en die verschillen lijken ook wat
groter te worden maar in Nederland zijn
er ook veel kansen op een goed leven.
Zeker als je het vergelijkt met het buitenland. Toch is er ook veel verbinding, juist
in de manier waarop mensen naar Nederland kijken. We vinden allemaal zo’n
beetje dezelfde dingen wel typisch
Nederlands, zoals ons landschap, het
Koningshuis, de Deltawerken of de schilderijen van Rembrandt. Dat betekent nog
niet dat je je ook verbonden voelt met
Nederland, want je kunt een traditie als
koekhappen op Koningsdag ook stom vinden. Als het gaat om de vraag of we ons
verbonden voelen met elkaar blijkt voor
bijna iedereen het spreken van de Nederlandse taal belangrijk, net als het respecteren van de gelijkheid van mannen en
vrouwen, en van homo’s en hetero’s,
maar ook van de vrijheid van meningsuiting in een vrij land als Nederland. Ondanks de verschillen tussen de groepen
in onze samenleving die ik daarnet noemde, is er op dat punt heel veel verbinding
en vinden we Nederland een vrij land dat

vrij moet blijven. Over dat laatste
hebben we wel wat zorgen: de
groeiende verschillen tussen
groepen die ik beschreef, bijvoorbeeld naar inkomen of opleiding, zien we als risico voor
een land waarin we met elkaar
leven en niet in gescheiden
werelden die niets meer met
elkaar hebben of van elkaar begrijpen. Ook de onzekere wereld
waarin we leven en bijvoorbeeld
de islam worden in ons onderzoek door velen in Nederland als
zorg benoemd voor een samenleving waarin mensen vreedzaam met elkaar leven. De beelden over terreur en oorlog wakkeren die zorg aan.’
Welke maatschappelijke ontwikkelingen dienen zeker aandacht te krijgen in de lessen
maatschappijleer?
‘Hier zou ik twee zaken willen
noemen. Ik zou allereerst vinden
dat in een vak als maatschappijleer gesproken
wordt over wat er in onze samenleving speelt. Dan
moet je ook weten hoe de spiegel van die samenleving eruit ziet: wij noemen dat de sociale staat van
Nederland. Dus: met wie gaat het goed of minder
goed, waar komt dat door, wat zijn de belangrijkste
trends. Daarnet heb ik uitgelegd hoe dat kan verschillen tussen bevolkingsgroepen en waar mensen meer
of minder zorgen over hebben. Daarnaast lijkt mij
het belangrijk dat ons politieke systeem in de praktijk
besproken wordt. Dus niet alleen hoe het systeem in
elkaar zit en wat de rollen van parlement, regering
en belangengroepen zijn, of wat de rechtsstaat voor
onze democratie betekent, maar ook of dat in de
praktijk tot gewenste uitkomsten leidt. De verschil-

Foto: Sociaal en Cultureel Planbureau

len zijn nogal groot tussen mensen die alle regels
en procedures van de democratie wel en niet begrijpen, dus bijvoorbeeld wanneer je moet of kunt
inspreken, wanneer een referendum mogelijk is en
wat het betekent dat na verkiezingen een coalitie gevormd moet worden. Met name dat laatste is de kern
van ons politieke bestel: niemand heeft het alleen
voor het zeggen, dus je moet altijd samenwerken.
Dat betekent dat je nooit alle beloftes waar kunt maken die je wellicht gedaan hebt. Dat kan soms voelen
als kiezersbedrog, maar het leidt er ook toe dat in
Nederland altijd met veel belangen van veel mensen
rekening gehouden kan worden. Als er één politieke
partij de macht heeft en jij daar niet op gestemd
hebt, sta je dus vier jaar lang aan de kant als kiezer.
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Dat is in Nederland niet zo, ook al betekent het sluiten van
een compromis dat je niet helemaal je zin krijgt. Ik vind het
belangrijk dat we begrijpen hoe dit systeem werkt en wat
daar de voor- en nadelen aan zijn, en hoe we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Daar zou ik over in gesprek
gaan bij het vak maatschappijleer.’
De huidige generatie groeit op in een periode waarin er
met grote regelmaat kritiek geleverd wordt op cijfers
en fake news onderwerp van gesprek is. Hoe kan een docent maatschappijleer zich hier goed tegen wapenen?
‘Dit is een heel belangrijk vraagstuk van vertrouwen. Waar is
betrouwbare informatie te vinden, hoe kun je het checken?
Belangrijk is dat leerlingen vragen blijven stellen, ook als het
om onderzoek gaat. Onderzoekers moeten kunnen uitleggen en verantwoorden hoe ze hun onderzoek hebben
gedaan en wat daar wel en niet mee geconcludeerd kan
worden. Maar vervolgens moeten we ook de bereidheid
hebben die feiten serieus te nemen. Als we dat niet doen
is de mening van de grootste schreeuwer dominant, en dat
kan in een democratie niet het geval zijn. Hoor- en wederhoor, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, meerdere
meningen en perspectieven naast elkaar zetten en altijd zelf
bereid zijn om te onderzoeken of je zelf wellicht vooroordelen hebt. Dat zijn in mijn ogen de beste ingrediënten
tegen de dominantie van fake news.’
In de Volkskrant zei u ooit dat het uw droom was om
ooit docent maatschappijleer te worden. Dat was zes
jaar geleden. Streeft u deze droom nog steeds na?
‘Ja. Docent maatschappijleer moet de mooiste baan van de
wereld zijn. Met leerlingen in gesprek over de wereld waarin
we leven, om er zelf ook weer steeds een beetje wijzer van
te worden. Je bent als mens niet alleen geboren om werknemer op een arbeidsmarkt te zijn, maar om als mens met
anderen samen te leven en te leren. Het vak maatschappijleer maakt dat aan leerlingen duidelijk en neemt ze mee in
de manier waarop ze dat kunnen doen. Ik ben er van overtuigd dat dit kan bijdragen aan ontwikkeling en burgerschap, aan thuis voelen in de samenleving door die beter te
begrijpen en kritisch te bevragen. Dat is toch wat iedereen
wil, thuis voelen en in verbinding met anderen staan. Als je
daar een beetje aan kunt bijdragen, dan heb je een machtig
mooie baan.’ l
Sinds 2013 is Kim Putters directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is de voormalige
PvdA-senator onder meer bestuurslid van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei, kroonlid van de Sociaal-Economische
Raad (SER) en adviserend lid van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij droomt ervan om
ooit docent maatschappijleer te worden!
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Drie vragen aan Sophie Zeegers

W

at geeft het
vak
burgerschap betekenis?
‘Naast de plek die het vak
heeft in de school – denk aan
burgerschapsvisie, structureel
onderwijsprogramma, samenwerking met andere vakgebieden et cetera – maakt de
docent ook echt het verschil!
Het is je eigen passie en motivatie voor je vak, de studenten
en de omgeving die een extra
dimensie geeft aan burgerschap. Wil je studenten bereiken? Dan heb je naast kennis
van je doelgroep, het vakgebied en bijvoorbeeld de omgeving ook je eigen enthousiasme nodig om hen te activeren.
Je hebt vaardigheden, kennis
en ook een beetje lef nodig om
dit vak te kunnen geven. Te
vaak hoor ik nog dat burgerschap als saai wordt ervaren,
ook door docenten die het
“erbij” gekregen hebben. Wanneer ik dan vraag waardoor dat
komt, blijkt heel vaak dat docenten weinig afwisselen, nog
veel frontaal lesgeven en de
studenten weinig betrekken
bij de les, de lesinhoud en het
lesverloop. Soms is dat uit
angst voor heftige reacties uit
groepen of komt het voort uit
te weinig vakkennis of handelingsverlegenheid van de docent. Zo zonde! De eerste persoon die de studenten bekijken

ben jij, ze kijken naar jouw handelen en bepalen op
basis daarvan of zij zich veilig genoeg en aangemoedigd voelen om zelf uit hun comfortzone te stappen.
Als je eerst bouwt aan een relatie, door een uitgebreide kennismaking met de docent, het vak – door
bijvoorbeeld te beginnen met weinig controversiële
onderwerpen en veel werkvormen – en elkaar, dan kun
je vervolgens gaan bouwen aan een veilige omgeving
waarin studenten samen met jou de wereld om hen
heen kritisch durven te bekijken en te bespreken. En
ja, daarbij moet je dan ook kritisch durven kijken naar
jezelf en openstaan voor de input van je studenten.’
Wat is de essentie van burgerschap?
‘Tijdens zowel burgerschap als maatschappijleer behandel je vrijwel altijd gevoelige onderwerpen. We
hebben het over politieke en maatschappelijke problemen en daar heeft iedereen, zeker ook mijn studenten, een – ongezouten – mening over. De essentie
van burgerschap zit hem daarom volgens mij ook in
het begeleid “doen & oefenen” met het onderzoeken,
uitbreiden en ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden om je zo goed mogelijk staande te kunnen
houden in een snelle en complexe samenleving. Leer
studenten converseren over politieke/maatschappelijke problemen door regels te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een debat of juist tijdens een socratisch
gesprek waarbij je studenten leert hun oordeel uit te
stellen. Leer hem/haar standpunten kritisch te bekijken, zowel die van zichzelf als die van de ander en
vergeet hierbij ook zeker de (sociale) media niet. Daag
hen uit om te twijfelen, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, in andermans schoenen te gaan
staan en om nieuwe ervaringen op te doen. Als docent
bied je nieuwe kennis aan, sluit je aan bij oude kennis,
ondersteun, begeleid en stuur je bij waar nodig en gewenst.’
Wat is voor het vak maatschappijleer/burgerschap
in de toekomst de grootste uitdaging?
‘De grootste uitdaging voor het vak burgerschap is op

dit moment de plaats van het vak binnen de school
en de samenwerking met andere vakgebieden. Nog
te vaak ervaar ik dat de invulling van het vak afhangt
van een individuele docent, die vaak geen maatschappijleerachtergrond heeft. Dat maakt de invulling van het vak grillig en de effectiviteit, met betrekking tot burgerschapsvorming, klein. Het aanbieden
van een doordacht lesprogramma gebaseerd op een
gedragen burgerschapsvisie in samenwerking met de
hele school en daarmee dus ook andere vakgebieden
zorgt ervoor dat er meer structureel gewerkt kan
worden aan burgerschapsvorming bij studenten. Dit
zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden
naarmate de wereld om ons heen steeds sneller bij
ons binnenkomt door de toename van (sociale) media,
digitalisering en globalisering.’ l

Sophie Zeegers is docente burgerschap & burgerschap coördinator op het Horizon College in Heerhugowaard.
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PERSOONSVORMING
– EEN TAAK VOOR
MAATSCHAPPIJLEER?

Rob van den Boorn

I

n 2020 viert de NVLM een jubileum,
een jaar met een gouden randje. Wij
maatschappijleraren staan er bij stil
dat onze vakvereniging al vijftig jaar
lang op bekwame en bewonderenswaardige wijze de kwaliteit van het maatschappijleeronderwijs poogt te bevorderen, opkomt voor de belangen van maatschappijleraren en hen informeert over ontwikkelingen die relevant zijn voor hun vak.
Voor mij is de bevordering van de kwaliteit
van het onderwijs zonder enige aarzeling
de belangrijkste van de drie doelstellingen
van de NVLM. De kwaliteit van het onderwijs drukt immers direct een stempel op
wat leerlingen opsteken van hun docenten. Daarom wil ik in mijn bijdrage aan
dit magazine aandacht vragen voor een
discussie over de kwaliteit van het onderwijs, zoals Gert Biesta die in gang heeft
gezet.
Ik begin met een terugblik op de ontwikkelingen binnen maatschappijleer die ik zelf
als lerarenopleider van nabij heb meegemaakt en houd deze ontwikkelingen vervolgens tegen het licht van Biesta’s opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs.
Het eerste dat opvalt is dat de ideologisch
bevlogen linkse wereldverbeteraars onder
de studenten al geruime tijd niet meer
de toon zetten tijdens colleges en werkgroepen. Tegenwoordig horen we ook de
stemmen van studenten die liberaal, confessioneel of anderszins stemmen, of niet
stemmen. Inmiddels wordt hun bijdrage
ook als waardevol beschouwd voor zowel
het vak als voor leerlingen. En terecht,
dit is een goede ontwikkeling, want hun
inbreng bevordert de pluriformiteit van
het vak.

70

En het kan niet anders, ook de
opleiding die ik het beste ken is
minder ideologisch ‘angehaucht’
dan pakweg twaalf jaar geleden.
Het docentencorps vertoont meer
diversiteit. En hoewel studenten
nog steeds kunnen rekenen op
een persoonlijke benadering, is
de toon van docenten veeleisender geworden. Dat geldt zowel
voor de deadlines van dossiers als
voor het afronden van stages en
het halen van vakinhoudelijke tentamens. Ook de vakdidactische benadering is veranderd. Vakdidactiek reikt nu verder dan het bedenken van
de juiste volgorde van een aantal werkvormen. Het in augustus 2019 verschenen
Handboek vakdidactiek maatschappijleer
getuigt daarvan.
De opleiding van aankomende leraren
maatschappijleer is er dus nog meer op
gericht hen inhoudelijk en vakdidactisch
te scholen, opdat ze hun leerlingen vertrouwd kunnen maken met de voor maatschappijleer vakspecifieke kennis en vaardigheden. Kunnen we op basis van deze
ontwikkelingen nu concluderen dat de
kwaliteit van de opleidingen en dus van de
lessen maatschappijleer is toegenomen?
Dat is moeilijk te zeggen, want volgens
Gert Biesta ontberen we een gezamenlijke
taal om te praten over wat kwalitatief
goed onderwijs inhoudt. Daarom heeft hij
de driedeling socialisatie, kwalificatie en
persoonsvorming bedacht. Deze biedt een
kader om na te denken over wat we bedoelen met de kwaliteit van onderwijs. In
verwijzingen naar Biesta wordt meestal
duidelijk wat socialisatie en kwalificatie in-

houden. Deze twee dimensies van Biesta’s kader hebben betrekking op de ontwikkelingen zoals ik die hier
heb geschetst, inhoudelijke kennis en vaardigheden,
oriëntatie op de cultuur.
In verwijzingen naar Biesta lijkt persoonsvorming vaak
te slaan op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Biesta zelf ziet dat anders. Kennelijk is er sprake
van een misvatting. Dat is jammer, want persoonsvorming van leerlingen wordt veelal als belangrijk
gezien. Bovendien legt Biesta zelf een relatie tussen
persoonsvorming en democratie, toch bij uitstek het
domein van maatschappijleer en burgerschap. Alle
reden dus om stil te staan bij wat Biesta onder persoonsvorming verstaat en wat dat zou kunnen betekenen voor de kwaliteit van het onderwijs in het vak
maatschappijleer.
Wat bedoelt Biesta zelf met persoonsvorming en
waarom vindt hij deze dimensie van zijn kader belangrijk? Opvallend is dat Biesta kwalificatie en socialisatie weliswaar belangrijk vindt, maar pedagogisch
gezien minder belangrijk acht, want ‘er moet meer
gebeuren’. Een curriculum is pas ‘volledig’ als er ook
aandacht bestaat voor persoonsvorming. Daarmee
bedoelt Biesta dat leerlingen zouden moeten leren

om mee te praten over hoe we ‘het algemeen belang’
definiëren. Naar zijn idee gebeurt dat in deze tijd te
weinig. Deels wijt hij dit aan ‘afkalvende instituties’,
waardoor het voor burgers moeilijk is om mee te
praten over het algemeen belang. Een voorbeeld is het
stikstofbeleid van de overheid dat al jaren een schimmig karakter kent en lang bedoeld was om natuurregels te omzeilen.
Daarnaast signaleert Biesta de tendens dat groepen
zich beroepen op hun democratische rechten om hun
privébehoeften te vertalen naar collectieve wensen.
Maar hun beroep op democratische rechten betekent niet per se dat hun particuliere behoeften bijdragen aan het algemeen belang. Een voorbeeld in dit
verband is de vraag of individuele drugsgebruikers
niet de georganiseerde misdaad steunen en op die
manier niet het algemeen belang schaden. Volgens
Biesta zouden leerlingen moeten leren zichzelf af te
vragen of hun individuele wensen door het collectief
gedragen kunnen worden. De acties van boeren tegen de nieuwe stikstofnormen zijn daar ook een goed
voorbeeld van. Zij doen het voorkomen, net als de
bouwers, alsof hun private belangen overeenkomen
met het algemene belang.
Ook merkt Biesta op dat groepen die veel energie
steken in afzonderlijke kwesties, lang niet altijd oog
hebben voor het algemeen belang. Onderzoekers uit
Wageningen denken dat een echt circulaire economie onmogelijk is zonder dieren die restafval opeten.
Het is maar de vraag wat dierenbeschermers zullen
denken van het vooruitzicht dat deze dieren uiteindelijk zullen eindigen op het bordje van vleeseters.
Het lijkt erop dat Biesta iets anders verstaat onder
participeren in een democratie dan de betekenis
die in het vak maatschappijleer wordt gehuldigd.
Maatschappijleer kent een drieledige doelstelling:
maatschappelijke en politieke geletterdheid en oordeelsvermogen en het vermogen tot maatschappelijke en politieke participatie. Bij de derde doelstelling is het belangrijk om op te merken dat de nadruk
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ligt op vermogen en niet op participatie. In het nieuwe Handboek vakdidactiek maatschappijleer staat nadrukkelijk dat leerlingen zelf moeten uitmaken op welke wijze zij maatschappelijk
en politiek willen participeren. Maatschappijleer lijkt zich dus
te richten op het invoeren van leerlingen in een bestaande
democratische orde, waarbinnen zij moeten leren te functioneren als democratische burgers, die zich houden aan de regels
van het bestaande systeem. Dit komt neer op kwalificatie en
socialisatie, met de nadruk op kwalificatie. In Een eigentijds curriculum, een advies van de Onderwijsraad uit 2014, zie je dezelfde insteek. Zoals we gezien hebben kan participeren dus
ook betekenen dat burgers met een beroep op democratische
rechten particuliere behoefte proberen te vertalen naar het
algemeen belang. Dit roept de vraag op of maatschappijleer
daarmee dezelfde opvatting over kwaliteit van onderwijs huldigt als Biesta. Niet dat dit moet, maar als we persoonsvorming
belangrijk vinden, zullen we moeten nadenken wat we daaronder verstaan en wat Biesta’s opvatting over kwaliteit voor
maatschappijleer zou kunnen betekenen.
Om misverstanden te voorkomen, Biesta is natuurlijk niet tegen kwalificatie en socialisatie. Hij ziet daar zeker de positieve
kanten van, maar is dus van mening dat democratisch handelen
meer inhoudt dan functioneren binnen een bestaande democratische orde. Daarom stelt hij de vraag op welke manier leerlingen leren hun kwalificatie aan te wenden. En, in samenhang
daarmee leren zij, als het algemeen belang daarom vraagt, om
te overwegen af te zien van hun particuliere wensen? De afwijzende reactie van festivalgangers op het verzoek van de politie om minder of geen drugs meer te gebruiken, spreekt boekdelen.
Nadenken over de kwaliteit van onderwijs houdt volgens Biesta
dus in dat we beter moeten nadenken over het doel van onderwijs, dat wil zeggen wat onderwijs-pedagogisch wenselijk is.
In het licht van het voorgaande denk ik dat we duidelijkheid
moeten krijgen over wat wij als maatschappijleraren onder
persoonsvorming verstaan en of we Biesta daarin willen volgen. Daarbij mogen we niet vergeten dat onderwijs dat uitsluitend wil kwalificeren en socialiseren, onvermijdelijk persoonsvormend uitpakt. Op welke manier is maar afwachten.
Misschien moeten we Biesta zelf vragen wat het onderwijspedagogische doel van onderwijs is en wat dat voor maatschappijleer zou kunnen betekenen. Laten we hem daarom uitnodigen als keynotespreker op de NVLM-dag van 2021. l

Rob van den Boorn is vakdidacticus aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en aan de Radboud Docenten Academie in
Nijmegen.
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Sara Massaut
		
over haar keuze

I

k ben socioloog en na achttien jaar werken in de ontwikkelingssamenwerking wilde ik
mij focussen op het lokale niveau, dus hier in Nederland.
Sinds 2017 geef ik Engelse les
op de basisschool van mijn zoon
en vanuit deze ervaring voelde
ik me aangetrokken tot het
onderwijs, maar dan liever op
de middelbare school. Ik geloof
dat jongeren het recht hebben
om in staat te zijn om hun
eigen, geïnformeerde keuzes te
maken in hun leven. Goed onderwijs is een kritiek onderdeel
van het proces waarin zij hun
identiteit vormen. Ze leren hun
keuzes beter te begrijpen en
zien hoe ze beïnvloed worden
door de wereld waarin zij leven.
Als maatschappijleerdocent zie
ik een kans om het leerproces
van jongeren te faciliteren, waarin ik mijn eigen expertise en
ervaringen kan delen om hen te
helpen de wereld te exploreren
en ervan te leren. l

Sara Massaut
Student aan het ICLON
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Drie vragen aan Najat Ahmadi

W

at heb je vroeger als
scholier tijdens de lessen
maatschappijleer geleerd/
meegekregen?
‘Als scholier genoot ik van het vak maatschappijleer. Het was voor mij een intrigerend vak naast de reguliere en theoretische
vakken. De behandelde onderwerpen boden ruimte om met elkaar in gesprek te
gaan en naar elkaar te luisteren. Dat is best
wel bijzonder in die levensfase. Wat mij bij
uitstek is bijgebleven is dat de attitude van
klasgenoten tijdens het vak maatschappijleer anders was dan buiten het vak. Tijdens
de maatschappijleerles was er een sfeer
van samenhorigheid, begrip en tolerantie.
Dit sloeg om bij het horen van de schoolbel,
het einde van de les. De waan van de dag
kreeg weer de regie. Ik vond dat wel jammer, omdat het nader tot elkaar komen
“abrupt” stopte. De fascinatie voor dit vak
vergemakkelijkte voor mij de keuze voor
een vervolgopleiding.’
Wie of wat inspireerde je om docent maatschapp i j l e e r / burgerschap te worden?
‘Sinds 2006 zijn
scholen verplicht
aandacht te besteden aan burgerschap. Het vak
Burgerschap had
toen een “vreemde” status naast
de opleidinggerelateerde vakken.
De verplichte thema’s zoals schul-
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den, leefstijl et cetera spraken mij enorm
aan. De thema’s waren meestal de pijn van
studenten, met andere woorden: een belemmering voor de voortgang van hun studie. Ik was op dat moment ook studentenbegeleider en vond het een gemiste kans
dat ik door tijdgebrek de gedeelde pijn niet
klassikaal kon bespreken om de studenten
de ervaringen met elkaar te laten delen. Zodoende heb ik in 2006 niet lang hoeven na
te denken of ik dit vak wilde doceren. Hoe
mooi is het dat door verplichting van dit
vak, tijd en ruimte is gecreëerd voor vraagstukken waar voorheen geen gelegenheid
voor was!’
Wat vind je de essentie van het vak?
‘Als docent vind ik het ontzettend belangrijk om dicht bij de studenten te staan. Dit
doe ik door oprecht betrokken te zijn, maar
ook door de studenten een level hoger te
tillen en hen bij te sturen in hun persoonlijke ontwikkeling. Bij het doceren van burgerschap staat het creëren van een veilig klimaat voor studenten voorop. Een veilig klimaat is een voorwaarde om met elkaar in
gesprek te kunnen gaan over “hot topics”.
We leven in een dynamische en pluriforme
samenleving. Studenten weten hier niet altijd even gemakkelijk mee om te gaan. Ik
kan stellen dat veel studenten niet van huis
uit meekrijgen hoe met diversiteit om te
gaan. Tijdens burgerschap krijgen de studenten gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en te oefenen met situaties
(de school is feitelijk de samenleving in
het klein). Aan de hand van de dimensies,
krijgen studenten theorie aangereikt, gastlessen van professionals, excursies, voeren
zij dialogen en debatteren zij. Dit brede
aanbod van tools maakt dat studenten
hun vaardigheden (verder) kunnen ontwikkelen en de regie en verantwoordelijkheid
voor eigen leven (leren) nemen. Ze zijn dan
voldoende toegerust om in de samenleving
te participeren. Mission accomplished!’ l
Najat Ahmadi is docent Maatschappelijke Zorg (Zadkine Gezondheid, Welzijn
en Sport College), schoolopleider, lid Platform Burgerschap en lid Klankbordgroep
Burgerschap Kennispunt MBO-raad
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Actua.ml (uitgeverij Actua)

W

elke kernwoorden staan centraal bij
de methode(s) die jullie uitgeven?
‘Actualiteit, kennis, vaardigheden, compleet en betaalbaarheid. Wij willen de methodes
zo actueel mogelijk maken met bronnen uit kranten, tijdschriften, rapporten enzovoort. We vinden
het principe ‘eerst kennis dan vaardigheden’ een
uitermate belangrijk uitgangspunt. Een leerling
kan pas vaardigheden toepassen als hij voldoende
kennis over de materie heeft. De vaardigheden
zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom. De
denkvaardigheden worden naarmate een hoofdstuk of het boek vordert moeilijker en van een
hoger abstractieniveau. Daarnaast vinden we dat
de katernen betaalbaar moeten zijn voor scholen
en leerlingen. We streven naar lage prijzen.’
Waar moet een goede methode aan voldoen?
‘In onze methode staat voorop dat er sprake is van
een duidelijke structuur en opbouw van de methode. Het moet een leerling duidelijk zijn wat hij moet
leren en beheersen. Als controlevragen hebben
wij het middel ‘Wat moet ik kennen?’. De leerling
weet dan wat hij aan parate kennis moet hebben.
Ook de teksten zijn overzichtelijk van opbouw. Bij
maatschappijwetenschappen maken we ook nog
gebruik van meer ingewikkelde cases na elk hoofdstuk en een integratieve case op het einde van het
katern. Het concept-context principe moet door de
leerlingen immers beheerst worden. De integratieve
case is geheel in cse-stijl, waarbij de leerling alles
uit de kast dient te halen. Uiteraard zijn alle eindtermen die de leerlingen dienen te bereiken in
de domeinen nauwgezet uitgevoerd. Actua.ml leidt
duidelijk op voor het succesvol maken van het
cse en een goede voorbereiding op het leven in
de maatschappij.’
Regelmatig gaat het in de media over de (politieke) neutraliteit van de methodes die docenten gebruiken. Is dit een thema dat jullie als uitgever extra bezighoudt?
‘De politieke neutraliteit wordt in onze methode
goed in de gaten gehouden. We proberen middels
een scala aan artikelen van verschillende politieke

kleur de neutraliteit te bewaken. In de te bestuderen stof streven we naar een zo groot mogelijke
neutraliteit.’
Waar ligt in de (nabije) toekomst de grootste
uitdaging voor methodes?
‘We proberen de methodes up to date te houden.
We zullen ook steeds in de gaten houden als er
andere eindtermen komen voor maatschappijleer
en maatschappijwetenschappen. Een methode
moet immers goed op het cse voorbereiden. Daarnaast zorgt de actualiteit ook voor herziening
van de methodes. Ook de mening van gebruikers
nemen wij erg serieus. Zo vinden veel docenten
maatschappijwetenschappen op het vwo dat in
het cse-programma geen aandacht is voor het
vroegere thema ‘criminaliteit’. Veel van de leerlingen die maatschappijwetenschappen kiezen
gaan rechten studeren. Om leerlingen te werven
is het wel belangrijk om te zeggen dat het vak ook
aandacht besteedt aan rechten.’ l
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WAT IS
MAATSCHAPPIJLEER
TOCH EEN ONZINVAK!

Hessel Nieuwelink

I

nmiddels ben ik twintig jaar (als student, docent en lerarenopleider) betrokken bij maatschappijleer. En in die
tijd heb ik allerlei simplistische opvattingen voorbij zien komen over het vak.
Uiteindelijk komen deze opvattingen erop
neer dat het geen serieus vak zou zijn. Laat
ik die hier eens op een rij zetten en ze
wegen.
‘Bij maatschappijleer leer je niets. Je
discussieert alleen maar een beetje over
het nieuws. Leerlingen mogen gewoon
hun mening geven en klaar.’
Mensen die dit soort dingen zeggen, suggereren dat praten over het nieuws, het
voeren van een klassendiscussie over actuele kwesties en het leren formuleren van
een eigen mening eenvoudig zijn. Niets is
minder waar. Wetenschappelijk onderzoek
laat zien dat het voor leerlingen lastig is
om hun eigen mening te geven; dat leren
argumenten te geven niet eenvoudig is
– laat staan inhoudelijk te reageren op elkaars standpunt. En waarom zou praten
over het nieuws niet relevant zijn? We zien
dat jongeren steeds minder het nieuws
volgen en amper leren om actuele gebeurtenissen te duiden. Alleen maar redenen om dit juist méér te doen. Laat
degenen die roepen dat het zo makkelijk is om een discussie te voeren met
twintig tot dertig adolescenten het eens
zelf proberen. Laten we dan eens kijken
wat het oplevert. Zonder twijfel zullen
deze roeptoeters tot de conclusie komen dat met leerlingen ‘een beetje
praten over het nieuws’ veel complexer
is en meer vraagt van docenten dan
zij dachten. Ongetwijfeld leidt dat dan tot

76

herwaardering van de leraar maatschappijleer.
‘Iedereen die de krant leest kan lesgeven
over de thema’s van maatschappijleer.’
Tuurlijk, joh. Niet alleen vergt het lesgeven
in maatschappijleer een enorme hoeveelheid vakdidactische en pedagogische vaardigheden, het vereist ook diepgaande
kennis van de vakinhoud. Probeer maar
eens een groep zestienjarigen inzicht te
geven in de volgende vraagstukken: is
een monistisch stelsel of een dualistisch
stelsel democratischer (hangt natuurlijk
van je visie op democratie af), is de kloof
tussen bestuur en burgers een probleem

(idem), wanneer is een oorlog gerechtvaardigd (iets
met zelfverdediging en Veiligheidsraad) en welke rol
speelt moraliteit daarbij (idealisme en realisme)?
Dit zijn complexe vragen die de gemiddelde krantenlezer voor zichzelf al amper kan beantwoorden, laat
staan dat hij of zij ze kan verwerken tot vraagstukken
waar ook leerlingen iets mee kunnen.
Maar goed, hou vooral vol dat iedereen hierover les
kan geven. Veel beleidsbepalers huldigen nog altijd
dit standpunt: één op de vier docenten die maatschappijleer geeft, is onbevoegd – bij geen ander vak
zijn dat zoveel mensen; in het mbo wordt burgerschap vaak gegeven door mensen die ‘uren over hebben op hun taakplaat’.
‘Onderwijs moet zich niet met maatschappelijke
vorming bezighouden, we moeten leerlingen voorbereiden op hun latere beroep.’
Ja, natuurlijk moeten wij leerlingen voorbereiden
op hun beroep. In weinig onderwijsstelsels gebeurt
dat zo goed als in Nederland. De aansluiting is relatief goed op orde en ook in programma’s zitten allerlei inhouden waar leerlingen leren over hun latere
beroep. Maar ja, jongeren groeien natuurlijk niet
alleen op voor het arbeidsproces, ook al willen sommigen ons dat doen geloven. Zowel voor jongeren
zelf als voor de samenleving als geheel is het noodzakelijk om jongeren ook bagage
mee te geven zodat zij kunnen
deelnemen in de samenleving.
Laat dat nu juist iets zijn waar het
Nederlandse onderwijs jongeren relatief slecht bij begeleidt.
Jongeren leren relatief weinig
over democratie, krijgen weinig
kansen om zich te verdiepen in
verschillende perspectieven, hebben weinig ruimte om invloed
uit te oefenen op school en leren in zeer beperkte mate over
manieren waarop zij verschil
kunnen maken in de wereld.
Maar goed, misschien is dit precies de wens van degenen die
vinden dat we jongeren moeten
voorbereiden op een beroep:
mensen die braaf in de pas lopen
en volgzaam zijn.
‘Maatschappijleer indoctrineert
en is links.’

Er is sprake van pogingen tot indoctrinatie als leraren aan leerlingen vertellen wat zij moeten denken
en wat de moreel juiste antwoorden zijn. Maar ja,
welke zichzelf respecterende docent doet dit. Ik ken
geen onderzoek dat laat zien dat docenten hun leerlingen stelselmatig trachten te overtuigen van hun
(linkse) geluid.
Ja, ook ik ken voorbeelden van lessen waarin een
docent op een onhandige manier lesgeeft over detegenstelling tussen links en rechts en van lesmethoden waarin bepaalde standpunten ongenuanceerd of gekleurd omschreven zijn. Maar ik zie dat
net zo goed de linkerkant (bijvorbeeld rondom nivellering of migratie) als de rechterkant op gaan (bijvoorbeeld richting ‘eigen verantwoordelijkheidsdenken’ of multiculturaliteit). Het lijkt mij vooral een
kwestie van kritisch kijken of alle perspetieven (die
binnen de democratische rechtsstaat passen) op een
evenwichtige manier naar voren komen. Maar goed,
tegenwoordig vinden sommigen zelfs dat het opkomen voor democratie en mensenrechten links is.
Tja, dan houdt het op.
Kortom, er zijn voldoende redenen om de borrelpraat over het vak tegen te gaan. Helaas bestaan
er soms ook vreemde beelden van leraren maatschappijleer over het vak en diens positie. Dat verdient ook aandacht.
‘De positie van maatschappijleer is wel goed. Ik hoef
daar niet iets aan te doen.’
Wat een onzin. Zeker in de huidige tijd is het noodzakelijk dat we opkomen voor de positie van het vak.
En dat kunnen docenten niet alleen. Daarvoor is een
professionele vakvereniging nodig. De afgelopen
decennia heeft de NVLM geweldig werk verricht en
keer op keer uitgelegd wat het belang van het vak is
en waarom de positie op school verbeterd zou moeten worden. Daarvoor kunnen we de NVLM en al die
generaties onbezoldigde actievelingen alleen maar
heel erg bedanken. En dit inzetten voor het vak kan
de NVLM niet alleen. Daarvoor is de steun van leraren nodig. Dus doe wat u uw leerlingen leert:
lever een bijdrage aan de samenleving. Word actief
bij de NVLM. l

Hessel Nieuwelink is voormalig docent maatschappijleer en tegenwoordig als lerarenopleider
maatschappijleer en lector burgerschapsonderwijs
verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
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RUIM
2200 MOORDEN
IN NEDERLAND

Thomas Klijnstra

I

n een van mijn eerste lessen maatschappijleer in 2007 had ik een les
ontworpen over de cultivatietheorie.
In plaats van uit te leggen dat televisiekijkers de werkelijkheid kunnen verwarren met de televisiewerkelijkheid wilde ik
het leerlingen zelf laten ontdekken aan de
hand van een simpel experiment. Ik stelde hen vragen over de criminaliteitsstatistieken in Nederland, zoals: hoeveel
mensen denk je dat er in Nederland het
afgelopen jaar vermoord zijn? Vervolgens
moesten leerlingen ook aangeven hoeveel uur zij televisiekeken en of dit vaker
‘amusement’ of informatief’ van aard was.
Gemiddeld genomen dachten mijn leerlingen dat er meer dan 2200 moorden
waren gepleegd in Nederland. Terwijl in
werkelijkheid het aantal moorden in
Nederland in 2007 164 was. De laatste
jaren is dat aantal verder gedaald en
schommelt het tussen de 100 en 130. Voor
alle andere vragen gold hetzelfde: leerlingen schatten de Nederlandse samenleving veel crimineler en gevaarlijker in
dan dat het in werkelijkheid was.
Ruim twaalf jaar later gebruik ik dit experiment nog steeds. Niet uit gemak, maar
omdat de uitkomst elke keer weer schokkend is. In de tientallen keren dat ik een
soortgelijk experiment uitvoerde was de
conclusie elke keer hetzelfde: leerlingen
schatten Nederland veel gevaarlijker, crimineler en angstiger in dan dat het werkelijk is. En dat geldt voor de eerste tot en
met de zesde klas, van vmbo tot en met
vwo. En ook voor de ouders. Inmiddels
doe ik de test ook al zeven jaar met mijn
studenten op de lerarenopleiding. Daar
zien we dezelfde trend.
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Hans Rosling start in zijn boek ‘Feitenkennis’ met 15 meerkeuzevragen over de
‘toestand van de wereld’. De vragen gaan
onder andere over het aantal kinderen
dat gevaccineerd is en over het percentage mensen dat op de wereld enige
toegang tot elektriciteit heeft. Basale
vragen over zeer relevante onderwerpen. Hans Rosling heeft deze vragenlijst
bij duizenden mensen afgenomen. Bij
studenten en medewerkers op universiteiten in verschillende landen, bij de
Europese Unie en op tal van andere plekken hebben mensen deze ogenschijnlijk simpele vragenlijst ingevuld. En de
conclusie is schokkend: de meeste mensen scoren ontzettend slecht op deze
meerkeuzevragenlijst (met slechts drie
opties: A, B of C). Sterker nog, mensen

scoren op deze test zelfs slechter dan chimpansees.
Ikzelf overigens ook. Rosling verklaart dit aan de hand
van tien instincten die het denken kunnen beïnvloeden. Het angstinstinct en het negativiteitsinstinct zijn er hier twee van.
Beide instincten herken ik ook bij de resultaten van
mijn experiment over de criminaliteitsstatistieken.
Het angst- en negativiteitsinstinct voeren de boventoon in de berichtgeving over de actualiteit (ondanks
ons goed functionerende mediastelsel). Of zoals
Rob Wijnberg nieuws definieert: nieuws bestaat
uit sensationele, uitzonderlijke, negatieve, recente gebeurtenissen.
In het nieuwe handboek vakdidactiek gaan Ingrid
Faas en ik verder in op op de rol van actualiteit bij
ons vak. Actualiteit speelt een belangrijkere rol in
ons mooie vak. Gelukkig maar. Het houdt ons en de

leerling scherp en het kan op een prachtige manier
betekenis geven aan de lesstof en hierdoor de leerlingen motiveren. Maar het is ook een vak apart om
de actualiteit te kunnen ontzenuwen, indien nodig.
Om cijfers uit de actualiteit op zijn plek te zetten door
het in de context te plaatsen en om leerlingen zich
ook bewust te laten worden naar de werking van de
media, zoals nieuwsselectie en framing, en de gevolgen hiervan op de berichtgeving. Zodat leerlingen
niet denken dat er 2200 moorden zijn gepleegd in
2018, maar dat het er 119 zijn. En dat is al hoog genoeg. Of ben ik nu ook aan het framen? l

Thomas Klijnstra is vakdidacticus maatschappijleer
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast geeft
hij les op het Adriaan Roland Holst College en is hij
bestuurslid van de NVLM en de Nederlandse Sociologische Vereniging.
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LEERLINGEN
LEREN
BETWIJFELEN

Michiel Waltman

E

en jubileum is een mooi moment
om terug te blikken en vooruit te
kijken. In mijn persoonlijke terugblik op de afgelopen veertien jaar
dat ik bij maatschappijleer betrokken ben
geweest, is voor mij de kern van het vak
hetzelfde gebleven. In voorlichting voor
nieuwe leraren-in-opleiding had ik het
over leerlingen leren hun eigen maatschappelijke wereld en de wereld daarbuiten te betwijfelen. Ik had het over leren
betwijfelen door de complexiteit van de
samenleving in te zien, ze na te laten
denken over hun eigen positie in deze
complexe samenleving en hun positie ten
opzichte van anderen.
De kern van het vak is voor mij dus onveranderd gebleven. De gereedschappen
die we met ons vak hiervoor hebben (en
die er al lang zijn!) ben ik in de loop van de
jaren steeds meer gaan waarderen.

De waardering kwam vooral tijdens mijn
betrokkenheid bij de invoering van het
nieuwe examenvak maatschappijwetenschappen. Het gaat dan met name om het
gebruik van verschillende perspectieven
en conceptuele kennis om maatschappelijke vraagstukken te kunnen doorgronden. Gereedschappen die ik tijdens mijn
studie in de sociale wetenschappen al lang
had geleerd (bijvoorbeeld paradigma’s
en de notie van actor/structuur), maar
dus eigenlijk pas veel later echt ben
gaan waarderen voor het vak. Zo ben ik
het steeds belangrijker gaan vinden om
leerlingen te leren dat macht niet alleen
‘hoort’ bij het thema politieke besluitvorming of bij paragraaf 3 over de Tweede Kamer. Machtsprocessen spelen zich
immers overal om je heen af, ook aan de
keukentafel.
Vooruitkijkend op de toekomst tot slot.
Mijn ‘missie’ is ervoor te zorgen dat de
gereedschappen en bijbehorende inzichten die zijn opgedaan bij het nieuwe programma
maatschappijwetenschappen
(zoals het belang van transfer en het
wendbaar kunnen gebruiken van concepten in verschillende contexten) ook meer
gebruikt zullen worden bij de andere
vakken (zoals maatschappijleer) om leerlingen te leren betwijfelen. l
Michiel Waltman werkte als lerarenopleider maatschappijleer bij Fontys en
Universiteit Twente. Bij Cito werkte hij
als toetsdeskundige maatschappijwetenschappen voor het nieuwe examenprogramma. Momenteel doet hij onderzoek
naar kritisch denken en burgerschap in
het mbo voor de werkplaats “Democratisering van kritisch denken”.
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NAWOORD

Ivo Pertijs

‘W

il je als redacteur ons
jubileummagazine
samenstellen?’, vroeg een
NVLM-bestuurslid
mij
enige tijd geleden. De vereniging informeerde mij over het basisidee: een
prachtig jubileummagazine vol maatschappijleerverhalen geschreven of verteld door personen die direct of indirect bij het vak betrokken zijn of waren. De reden dat ik vrij snel instemde
met dit verzoek was tweeledig. Enerzijds
draag ik de NVLM en het vak maatschappijleer een warm hart toe. Met
plezier gaf ik zelf de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.
Anderzijds wist ik dat mensen met een
passie voor maatschappijleer of burgerschap doorgaans dolgraag meewerken
aan verzoeken om iets te zeggen over
beide thema’s. Dit laatste is mijn ervaring
als hoofdredacteur van Maatschappij &
Politiek (M&P). De afgelopen jaren werkten bewindslieden, Kamerleden, journalisten, wetenschappers en opiniemakers
mee aan interviews voor dit vakblad. Zelden kreeg ik te horen dat zij geen tijd
vrij konden of wilden maken voor een
interview. Integendeel. Zo kon ik eens
’s och-tends vroeg bij een staatssecretaris
op zijn departement terecht nadat een
eerdere afspraak op het allerlaatste moment niet doorging. Een andere bewindspersoon, in dit geval een minister, belde
tussen zijn vergaderingen door op om zo
alsnog een interview aan M&P te kunnen
geven. Niet alleen politici maakten tijd
voor het vakblad vrij. Via Skype beantwoordde Tanja Nijmeijer vragen vanuit
een Colombiaanse transitiezone, terwijl
prominente gasten uit Zwitserland, de

Foto: ProDemos

Verenigde Staten, China en Rusland tijdens hun bezoek aan Nederland mij te
woord stonden. Vrijwel alle personen die
ik voor M&P sprak onderstreepten het belang van het vak maatschappijleer voor
de Nederlandse samenleving of voor hun
eigen maatschappij. Dit is ook de rode
draad in dit jubileummagazine. Het vak
was een halve eeuw geleden belangrijk
en is dat anno 2020 nog steeds. Herkenbaar waren de verhalen over vroeger, die
zich afspeelden jaren voordat ik zelf
maatschappijleer
kreeg.
Herkenbaar
zijn de verhalen die zich in het heden afspelen. Herkenbaar worden de verhalen
die (toekomstige) docenten ons gaan vertellen. Het zijn de verhalen over complexe
samenlevingen en betrokken docenten
die deze ingewikkelde materie voor steeds
weer nieuwe generaties duiden. A neverending story. l
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POSTSCRIPTUM

Het NVLM-bestuur kijkt vooruit

I

Eens
Oneens
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Als je niet
stemt,
mag je
ook niet
klagen

n 2030 maakt maatschappijleer deel
uit van een doorlopende leerlijn burgerschap, met herkenbare elementen
in basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en mbo. Er is in alle leerjaren voldoende
(les)tijd voor burgerschapsvorming en leraren maatschappijleer leveren een grote
bijdrage aan het burgerschapsaanbod voor
leerlingen van 4 tot ten minste 18 jaar. In
2030 is duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van burgerschap. In het voortgezet onderwijs zijn deze eisen vertaald naar het curriculum van
maatschappijleer, in het mbo
naar het curriculum van
burgerschap. Deze kennis en
vaardigheden tellen volwaardig mee in de schoolcarrière
van leerlingen, ze doen qua
belang immers niet onder
voor taal en rekenen, Nederlands en wiskunde.

Kies maatschappijkunde!
Het vak dat je helpt je mening te onderbouwen

Eens
Oneens
Kies maatschappijwetenschappen!
Het vak dat je helpt de samenleving te begrijpen
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Je krijgt te
makkelijk een
uitkering in
Nederland

Leerlingen doen deze kennis
en vaardigheden op in een
continue uitwisseling met de
wereld buiten de school. In
de school is ruimte voor
identiteitsontwikkeling, voor
het ontwikkelen van houdingen en waarden die samenhangen met burgerschap. Op
die manier leren leerlingen
samenleven in een pluriforme samenleving en draagt
maatschappijleer naast andere vakken en extra-curriculaire activiteiten bij aan het
draagvlak voor democratie
en rechtsstaat.

In 2030 vinden we het niet meer dan normaal dat de programma’s van onze vakken
regelmatig een update krijgen. Het programma maatschappijleer voor vmbo en
dat voor havo/vwo zijn dan goed op elkaar
afgestemd. Dat geldt ook voor de vakken maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen. Binnen die vakken is
voldoende ruimte voor de aansluiting met
(en het ervaringen opdoen in) het vervolgonderwijs. Met behulp van vakspecifieke begrippen en denkwijzen analyseren
leerlingen maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op hun eigen niveau.
Dat maakt dat leerlingen toegerust zijn op
een steeds weer veranderende wereld. Ze
hebben het gereedschap in handen om
die wereld te kunnen begrijpen.
Onze vakken werken in het voorgezet onderwijs samen met andere gammavakken
als het gaat om informatie- en onderzoeksvaardigheden, in gezamenlijke contexten en binnen een domein actualiteit
dat onderdeel uitmaakt van ieder vak.
Leerlingen zijn gewend om de geografische en historische bril af te wisselen
met de economische, de sociologische en
de politicologische. Een aantal concreet
uitgewerkte werk- en denkwijzen geven
richting aan deze samenwerking.
Het verschijnsel onbevoegde docent behoort tot het verleden, onze vakken worden in het voorgezet onderwijs en het
mbo alleen nog door bevoegde docenten
gegeven. En de NVLM is een levendige vereniging met oog voor onderwijs, samenleving en politiek. Het bestuur laat een
publicatie verschijnen ter ere van het
zestigjarig bestaan van de vereniging. l

Het bestuur van de NVLM bedankt
iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan dit prachtige jubileummagazine. In dit
gouden jubileumjaar kijken we er naar uit om
ons samen met onze leden en relaties in te blijven
zetten voor een sterke positie van onze dierbare
vakken. Op naar de volgende 50 jaar! l

Colofon
Ter ere van het 50-jarig jubileum van de NVLM
Onder redactie van: Ivo Pertijs
Vormgeving: Lidewij Spitshuis
Indien de fotograaf bij de redactie bekend is, staat de naam bij de foto vermeld.
Namens het NVLM-bestuur: Thomas Klijnstra en Niels Dekker
Met dank aan: Harm Ramkema/ProDemos
Om een beeld te geven van studenten maatschappijleer, zijn studenten van twee opleidingen gevraagd.
Zie www.nvlm.nl/lerarenopleidingen voor alle lerarenopleidingen maatschappijleer.
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