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Abstract
Sinds enkele jaren wordt binnen het vak maatschappijwetenschappen gewerkt met een
concept-contextbenadering. Deze nieuwe manier van werken stelt docenten voor de
uitdaging hun eigen contexten en bijbehorend bronmateriaal te selecteren.
Dit onderzoek is een poging het maken of selecteren van functionele bronteksten binnen
het vak maatschappijwetenschappen te systematiseren. Op basis van een literatuurstudie
zijn verschillende conceptuele uitgangspunten voor het selecteren of maken van functionele
bronteksten geformuleerd. Deze concepten zijn gekaderd in een drietal dimensies, en
gesystematiseerd tot een flowchart. Als de flowchart succesvol doorlopen is, voldoet de
brontekst aan alle drie de dimensies, en bevindt deze zich in een didactische sweet-spot.
Om een eerste indruk te krijgen van haar functionaliteit is de flowchart op kleine schaal
toegepast. Zowel eerder gebruikt bronmateriaal als nieuwe bronteksten zijn getoetst aan
deze flowchart, en de nieuwe bronteksten zijn vervolgens gebruikt om deelnemers een
nieuw kernconcept te leren en deze conceptuele kennis te toetsen. Centraal stond de vraag
of deelnemers met de nieuwe, systematisch geselecteerde bronteksten, beter in staat zijn
conceptuele kennis in een nieuwe context toe te passen.
Deelnemers bleken in overgrote meerderheid, aanzienlijk meer dan in de nulmeting, in staat
een nieuw aangeleerd concept in een nieuwe context toe te passen. Hoewel er op zo’n kleine
schaal geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan over het functioneren van deze
flowchart zijn de eerste indrukken positief. Toekomstig onderzoek, waarbij de flowchart op
grotere schaal wordt toegepast, zou kunnen uitwijzen of deze indrukken gegrond zijn.
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Inhoudsopgave

Voorwoord
In het denken over de didactiek van maatschappijleer en maatschappijwetenschappen is
veel aandacht voor hoe conceptuele kennis kan worden overgedragen. Hierin ligt de nadruk
steevast op de manier waarop dit kan worden bewerkstelligd: werkvormen, opdrachten,
manieren om iets uit te leggen, enzovoorts. Maar dat is niet het enige aspect van vakdidactiek.
Rob van den Boorn, vakdidacticus en oud-lerarenopleider, riep regelmatig: “je kunt niet
zomaar denken, denken doe je altijd óver iets!” Dat iets, waar hij op doelde, is een bron.
Aan de didactische principes van bronteksten worden zelden veel meer woorden gewijd dan:
‘hou rekening met de belevingswereld.’ Er zal toch wel meer bij komen kijken dan dat? Tot
mijn verbazing is hier (naar mijn beste weten) nooit specifiek onderzoek naar verricht. Bij het
vak maatschappijwetenschappen moeten leerlingen veel lezen, en het is daarom zonde dat de
kwaliteit van de bronteksten zo aan het toeval wordt overgelaten. Dit onderzoek is een eerste
aanzet om hier verandering in te brengen; om de didactische principes van bronteksten uit te
pluizen, en hier een systematiek in aan te brengen.
Dit onderzoek is geschreven in het kader van de afronding van de masteropleiding
leraar maatschappijleer eerstegraads aan de Fontys Leraren Opleiding Tilburg.
Aan de totstandkoming van dit onderzoek ben ik veel dank verschuldigd aan mijn
onderzoeksbegeleider Liliane Belt die mij gedurende dit proces van veel feedback en
ondersteuning heeft voorzien, en aan Hay Janssen, die in onze groepsbijeenkomsten veel
waardevolle input heeft geleverd. Daarnaast ook dank aan Farouk El Mouhajir, die gelijktijdig
met mij een onderzoek uitgevoerd heeft binnen een nauw verwante thematiek. De
gedachtewisselingen die wij over dit onderwerp hebben gehad waren onmisbaar. Tenslotte
veel dank aan de leerlingen van VWO 4 die bereidwillig waren aan dit onderzoek mee te
werken, en dit ook met veel enthousiasme hebben gedaan.
Het is mijn hoop dat dit onderzoek een bescheiden bijdrage kan leveren aan de almaar
groeiende kennis en kunde binnen ons vakgebied, en de kwaliteit van het lesmateriaal dat wij
leerlingen aanbieden.

Sander Lochtenberg, mei 2021
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1

Aanleiding

Sinds 2017 wordt bij het vak maatschappijwetenschappen gewerkt met een vernieuwd
examenprogramma. Kenmerkend voor dit nieuwe examenprogramma is de conceptcontextbenadering. Hiermee wordt afscheid genomen van de thematische bestudering van
de samenleving die typerend was voor het oude examenprogramma. Nu leren leerlingen
met behulp van vier hoofd- en drieëntwintig kernconcepten dwarsverbanden leggen tussen
maatschappelijke verschijnselen en analyses maken van een verscheidenheid aan contexten.
Het uiteindelijke doel is dat zij duiding kunnen geven aan voor hen nieuwe, onbekende
maatschappelijke contexten.
Deze nieuwe benadering van het vak heeft de nodige reuring veroorzaakt binnen de
vakgemeenschap. In het maatschappijleer vakblad M&P werd begin 2020 door middel
van ingezonden brieven een verhitte discussie gevoerd over de waarde van het nieuwe
examenprogramma. De kernconcepten worden door de één “nietszeggende, abstracte
containerbegrippen” genoemd (Verwijlen, 2020), terwijl een ander zegt dat “leerlingen leren
nadenken met behulp van concepten, die nu eenmaal van nature abstract zijn.” (Van den
Boorn, 2020).
Los van hoe men in deze discussie staat wordt hier een belangrijk probleem blootgelegd: veel
docenten voelen zich onwennig in de nieuwe manier van werken. Vissers (2015) noemt het
“een zoektocht voor iedereen”. Dat is ook niet zo gek: door de nadruk te leggen op concepten
worden docenten belast met de vrijheid hun eigen contexten te selecteren. Dit is voor zowel
beginnende als ervaren docenten geen eenvoudige opgave. Van beginnende docenten
wordt een enorme hoeveelheid zelfstandigheid gevraagd. Voor ervaren docenten die de
veiligheid van vooraf vastgelegde thema’s gewend zijn vraagt dit een geheel nieuwe manier
van werken. Binnen de lerarenopleiding maatschappijleer van Fontys is er veel aandacht voor
hoe leerlingen concepten kunnen leren gebruiken, maar weinig aandacht voor hoe docenten
goede contexten kunnen scheppen of waar goed bronmateriaal allemaal aan moet voldoen.
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Onderzoeksvraag

In dit onderzoek wordt een aanzet gedaan om een antwoord te geven op de
vraag hoe docenten functionele bronteksten kunnen selecteren voor het vak
maatschappijwetenschappen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe kunnen
functionele bronteksten voor het aanleren en toepassen van concepten bij het vak
maatschappijwetenschappen worden geselecteerd of gemaakt?”
De hoofdvraag is onderverdeeld in een viertal deelvragen:
▶

Met welke dimensies en concepten moet rekening worden gehouden bij het selecteren of
maken van bronteksten voor maatschappijwetenschappen?

▶

Welke selectiecriteria kunnen uit de dimensies en concepten worden geformuleerd om de
bruikbaarheid van bronteksten te toetsen?

▶

Hoe kunnen de selectiecriteria voor bruikbare bronteksten worden gesystematiseerd?

▶

Hoe kan worden gecontroleerd of de systematisering van selectiecriteria voor bruikbare
bronteksten functioneert?

Onderzoeksvraag
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3.1 Didactische sweet-spot

In de verzamelde literatuur rondom dit onderwerp worden allerlei didactische concepten
zichtbaar waar men rekening mee moet houden als het gaat om het selecteren of maken van
bronteksten. Deze concepten worden in dit onderzoek gecategoriseerd in drie afzonderlijke,
maar verweven dimensies: de doeldimensie heeft betrekking op de aansluiting van de
brontekst op de doelen van het onderwijs. De leerlingdimensie heeft betrekking op de
aansluiting van de brontekst op het referentiekader en het leesniveau van de leerling. De
vormdimensie verwijst naar de manier waarop een brontekst wordt aangeboden.
In principe moet aan elk van deze dimensies zijn voldaan om een brontekst functioneel
te kunnen noemen. Een brontekst die in één van de drie dimensies tekort schiet is ofwel
onbruikbaar (tekort op de doeldimensie), onherkenbaar (tekort op de leerlingdimensie) of
onleesbaar (tekort op de vormdimensie). Voldoet de brontekst aan alle drie de dimensies, dan
bevindt deze zich in een didactische sweet-spot waarin de bron bruikbaar, herkenbaar en
leesbaar is. (Zie figuur 1).

Doel
dimensie

Onleesbaar

Onherkenbaar
Sweet
spot

Leerling
dimensie

Onbruikbaar

Vorm
dimensie

Figuur 1: conceptuele dimensies voor het selecteren of maken
van functionele bronteksten. Waar de drie dimensies elkaar
overlappen bevindt zich de ‘didactische sweet-spot’.
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In de volgende paragrafen worden verschillende theoretische concepten aan de hand
van deze drie dimensies uiteengezet. Allereerst vanuit de doeldimensie, daarna vanuit de
leerlingdimensie en tenslotte vanuit de vormdimensie.
3.2 Doeldimensie
3.2.1 Concept-context: een nieuwe benadering van maatschappijwetenschappen
In 2009 werd het vernieuwde programma maatschappijwetenschappen voor het havo en het
vwo gepresenteerd. Het kader voor dit programma is opgeschreven in een tweetal syllabi: één
voor het havo, en één voor het vwo. De nadere invulling van deze kaders wordt overgelaten aan
de onderwijsprofessionals.
Waar het oude programma was georganiseerd rondom een aantal thematische domeinen
zoals ‘multiculturele samenleving’, ‘massamedia’ en ‘politieke besluitvorming’ (Rijksoverheid,
2017), is in de nieuwe syllabi gekozen voor een zogeheten ‘concept-contextbenadering’ die
georganiseerd is rondom een “kader van hoofd- en kernconcepten die leidt tot inzicht in
wat zich in de samenleving afspeelt.” (Meijs et al., 2015). De nadruk ligt niet bij het aanleren
van contextgebonden begrippen, maar bij het doorgronden van abstracte concepten, zoals
‘macht’, ‘sociale cohesie’ en ‘rationalisering’, waarmee dwarsverbanden kunnen worden gelegd
tussen verschillende contexten (Schnabel & Meijs, 2009).
3.2.2 Doelen van maatschappijwetenschappen
Anderson & Krathwohl (2001) maken in hun gereviseerde taxonomie van Bloom onderscheid
tussen herhalend leren (rote learning) en betekenisvol leren (meaningful learning). Herhalend
leren verwijst naar de denkvaardigheid memoriseren, waarbij de leerling informatie letterlijk
opslaat in het geheugen, om het later weer te kunnen oproepen. Werkelijk begrip en inzicht in
het geleerde is hierbij niet noodzakelijk. Bij betekenisvol leren is dit wel het geval. Hierbij moet
informatie worden begrepen, geanalyseerd, geëvalueerd of gebruikt om iets nieuws mee te
creëren.
Deze taxonomie met het onderscheid tussen herhalend leren en betekenisvol leren vormt het
uitgangspunt van de syllabus maatschappijwetenschappen. De nadruk ligt op betekenisvol
leren, met als doel te komen tot het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden in termen van
transfer, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden (Rijksoverheid, 2019).
Deze drie verschillende doelen stellen elk hun eigen eisen aan bronteksten, en leiden daardoor
ook tot drie verschillende modellen. Dit onderzoek zal zich omwille van de omvang richten op
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het bereiken van transfer van conceptuele kennis. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen
aanleiding zijn tot het ontwerpen van modellen voor het ontwikkelen van kritisch denken en
probleemoplossende vaardigheden.
3.2.3 Transfer
Hemker en Waltman (2018) omschrijven transfer als het recontextualiseren van conceptuele
kennis. Dat wil zeggen: conceptuele kennis wordt uit de ene context gedestilleerd, en
toegepast op een andere context. Perkins & Salomon (1992) gebruiken een soortgelijke
omschrijving: een situatie waarin leerlingen conceptuele kennis die in één context is opgedaan
kunnen toepassen op een andere context. Hier zit een klein nuanceverschil in: In de eerste
beschrijving is transfer een handeling, in de tweede beschrijving een gebeurtenis.
Perkins & Salomon (1992) maken daarin onderscheid tussen nabije transfer (near transfer),
waarin de contexten en gebruikte concepten of vaardigheden sterk op elkaar lijken, en verre

Gelijksoortig

Andersoortig

transfer (far transfer), waarin de contexten en gebruikte concepten of vaardigheden sterk
Gelijksoortig

Andersoortig

Nabije

Semi-verre

transfer

transfer

Semi-verre

Verre

transfer

transfer

Figuur 2: kwadrant van verschillende
soorten transfer.

van elkaar afwijken. Stark et al (1999) voegen hier nog een derde vorm aan toe: de semi-verre
transfer (middle transfer). Dit is een tussenvorm waarin ofwel de context, dan wel de gebruikte
concepten of vaardigheden afwijken, maar niet allebei (Zie figuur 2).
3.2.4 De functie van contexten in de weg naar transfer
In de literatuur zijn er verschillende omschrijvingen van wat een context precies is. Volgens
Bruning & Michels (2013) is een context “de omgeving waarin het leren plaatsvindt: een
situatie of probleemstelling die voor leerlingen betekenis heeft of krijgt door de uit te voeren
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leeractiviteiten.” Dingemans (2019) stelt dat contexten worden “gevormd door bronnen,
opdrachten en/of beeldmateriaal waarin de vaktaalwoorden terugkomen.” Opdrachten en
bronmateriaal gaan hand in hand. Het is daarom van belang dat de docent bij de voorselectie
van bronmateriaal al een idee heeft welke opdrachten bij de bron zouden kunnen worden
geformuleerd (Callahan et al, 2019). In het kader van dit onderzoek wordt een context
gedefinieerd als het geheel van betekenisvol vakgerelateerd bronmateriaal en opdrachten die
het leren mogelijk maakt.
In de weg naar transfer kunnen drie fases worden onderscheiden: de aanleerfase
(acclimatization), de oefenfase (competence) en de toetsfase (proficiency) (Alexander, 2003). In
elk van deze fases zijn andere voorwaarden verbonden aan het selecteren van een functionele
context. Bruning & Michels (2013) maken daarom onderscheid tussen aanleercontexten,
oefencontexten en toetscontexten.
Om tot hogere denkvaardigheden in termen van transfer te kunnen komen is het om twee
redenen belangrijk om in elke leerfase een context aan te bieden die afwijkt van de vorige.
In de eerste plaats kunnen leerlingen tijdens de oefenfase met behulp van afwisselende
contexten onderscheid gaan maken tussen concept-essentiële- en context-gebonden
kenmerken. In de tweede plaats omdat tijdens de toetsfase de leerling het antwoord op de
vraag niet vooraf moet kunnen memoriseren, maar gedwongen moet worden conceptuele
kennis ter plaatse te recontextualiseren in een nieuwe context (Hemker & Waltman, 2018).
3.3 Leerlingdimensie
3.3.1 Cognitieve belasting
Het werkgeheugen van de hersenen speelt een vitale rol in leerprocessen. Zintuiglijke prikkels
worden hier verwerkt en gespiegeld aan informatie uit het langetermijngeheugen. In dit
proces kan nieuwe kennis ontstaan, waar vervolgens weer op kan worden voortgebouwd.
Met andere woorden: in het werkgeheugen vindt het denken plaats. De capaciteit van dit
werkgeheugen is beperkt. Overbelasting van het werkgeheugen is disfunctioneel voor het
leerproces, en daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de wijze waarop het
tijdens het leerproces belast wordt (Surma et al, 2019).
Het werkgeheugen is volgens Sweller et al (1998) onderhevig aan twee vormen van cognitieve
belasting (cognitive load): intrinsieke belasting (intrinsic load) en extrinsieke belasting (extrinsic
load). Intrinsieke belasting verwijst naar de complexiteit van de lesinhoud, terwijl extrinsieke
belasting verwijst naar alles wat het leren bemoeilijkt buiten de stof om: rumoer in de klas,
grammaticale fouten in de tekst, een knorrende maag, enzovoorts. Extrinsieke belasting
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draagt in de regel niets functioneels bij aan het leerproces. Er moet daarom naar gestreefd
worden de extrinsieke belasting zoveel mogelijk te beperken, zodat de intrinsieke belasting
kan worden gemaximaliseerd.
Hoe cognitief belastend een context is, hangt ook af van de leerling zelf: hoe meer in
de gegeven context nuttige conceptuele kennis de leerling al heeft, hoe minder het
werkgeheugen belast zal worden, omdat bepaalde nuttige conceptuele dwarsverbanden, door
Sweller et al (1998) schema’s genoemd, al zijn gelegd.
3.3.2 Leren door crisis
Verschillende studies (o.a. Smith & Elliott, 2007; Garrett & Kerr, 2016) benadrukken juist de
kracht van crisis: wanneer de context niet meer te verklaren is met behulp van de tot dan toe
verworven kennis, of wanneer verschillende delen van de context incongruent lijken, ontstaat
cognitieve dissonantie (cognitive dissonance) en word je gedwongen conceptuele kennis met
de nieuwe context te synthetiseren om de context te kunnen verklaren (Callahan et al, 2019).
Vanzelfsprekend kan cognitieve dissonantie als didactisch middel pas worden ingezet
wanneer de leerling al enige conceptuele kennis heeft ontwikkeld die met een nieuwe context
in conflict kan komen, en dus niet als eerste kennismaking met een concept.
3.3.3 Zone van naaste ontwikkeling
Voor een effectieve weg naar transfer is het belangrijk dat de aangeboden context aansluit op
het referentiekader van de leerling. Een volledig onherkenbare context behoeft zoveel extra
toelichting dat een extrinsieke overbelasting van het werkgeheugen op de loer ligt. Vygotski
(1930) spreekt daarom ook wel van een ‘zone van naaste ontwikkeling’ (zone of proximal
development). Dat wil zeggen: de leerling moet denkwerk verrichten om tot een antwoord te
komen, maar de opdracht moet niet veel meer vragen dan waartoe de leerling tot dan toe in
staat is gebleken.
Per leerfase ligt de grens weer net even anders. Het belangrijkste uitgangspunt is dat “de
context die wordt aangeboden, begint bij contexten die dicht bij de leefwereld van de
leerling staan, en vanaf daar beweegt de context steeds meer naar de maatschappelijke,
wetenschappelijke of beroepswereld van de leerling.” (Dingemans, 2019). Een context die de
leerling vreemd is behoeft extra toelichting. Dat hoeft niet altijd geschuwd te worden, maar
zoals in hoofdstuk 3.4.2 zal worden omschreven, moet er wel rekening mee gehouden worden
dat de bronteksten niet te lang worden.
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3.3.4 Leesniveau
Naast rekening houden met het referentiekader van de leerling moet rekening worden
gehouden met de aansluiting van het taalniveau van de brontekst op het leesniveau van de
leerlingen (De Glopper et al, 1993). Een brontekst die qua structuur of taalgebruik te moeilijk (of
te makkelijk) is, schiet zijn doel voorbij. Het te toetsen leesniveau in de Nederlandse taal voor
vwo leerlingen is vastgesteld op niveau 4F (Rijksoverheid, 2020¹). Voor havo leerlingen is het te
toetsen leesniveau vastgesteld op niveau 3F (Rijksoverheid, 2020²).
Voor leerlingen van het havo betekent dit dat zij in staat moeten zijn om relatief complexe
teksten over een veelheid aan verschillende onderwerpen te lezen. Deze teksten moeten
een heldere structuur hebben, maar mogen wel een behoorlijk hoge informatiedichtheid
bevatten. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorlichtingsmateriaal of krantenberichten.
Leerlingen van het vwo moeten in staat zijn om hele complexe teksten te lezen over een
veelheid van verschillende onderwerpen. De structuur van de teksten hoeft daarbij niet altijd
even duidelijk te zijn, en heeft een hoge informatiedichtheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om
onderzoeksrapporten en analytische artikelen (Rijksoverheid, 2014; zie bijlagen 1 en 2).
De eerder gestelde taalniveaus zijn het beoogde doel bij aanvang van het eindexamen. Met
andere woorden: de leerlingen die in de klas zitten functioneren over het algemeen nog niet
op dit niveau, maar werken hier naartoe. Dit betekent enerzijds dat rekening gehouden moet
worden met een lager beheersingsniveau dan op het eindexamen gevraagd wordt, maar
ook dat ingewikkelde teksten niet geschuwd moeten worden. Immers, de leerlingen moeten
ermee oefenen.
3.4 Vormdimensie
3.4.1 Well-structured of ill-structured?
In het selecteren of samenstellen van een brontekst moet rekening gehouden worden met
de structuur van de context. Simon (1973) maakt onderscheid tussen goed gestructureerde
contexten (well-structured problems) en slecht gestructureerde contexten (ill-structured
problems).
Een goed gestructureerde context biedt in een logische volgorde alle informatie die nodig is
om tot een oplossing van het vraagstuk te komen, en ook niet meer dan dat. De mogelijke
uitkomsten staan vast, en zijn voor de leerling makkelijk te achterhalen uit de brontekst.
Concepten en conceptuele relaties zijn geëxpliciteerd (Simon, 1973).
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Slecht gestructureerde contexten worden gedefinieerd door alles wat ze niet zijn: “An illstructured problem is usually defined as a problem whose structure lacks definition in some
respect.” (Simon, 1973). Ze zijn niet overzichtelijk, mogelijke uitkomsten zijn niet terug te vinden
in de brontekst, concepten en conceptuele relaties worden niet geëxpliciteerd.
Goed gestructureerde contexten zijn geschikt als kennismaking met een nieuw concept. Ze
bieden een duidelijke houvast waarmee de leerling zich een basiskennis van het concept
eigen kan maken. Met een goed gestructureerde context komt de leerling echter niet tot het
beoefenen van hogere denkvaardigheden. Gaandeweg het oefenen met een concept moet
steeds meer een beroep worden gedaan op het denkvermogen van de leerling, en moeten
contexten slechter gestructureerd worden.
Zowel de syllabus maatschappijwetenschappen vwo (Rijksoverheid, 2019) als het besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Rijksoverheid, 2014) stellen dat leerlingen van
het vwo in staat moeten zijn om op zowel goed gestructureerde (well-structured) als slecht
gestructureerde (ill-structured) teksten hun denkvaardigheden toe te passen. Voor het havo
is dit in mindere mate het geval (Rijksoverheid, 2020¹): van hen wordt verwacht dat zij dit
tenminste kunnen met goed gestructureerde teksten, al zullen hun teksten in zekere mate
ook ill-structured moeten zijn om tot hogere denkvaardigheden te kunnen komen en om deze
te kunnen toetsen.
3.4.2 Chunking
Naast het leesniveau moet ook rekening worden gehouden met de manier waarop een
brontekst is samengesteld. Volgens Miller (1956) maken korte, logisch bij elkaar horende
stukken (chunks) een tekst overzichtelijker en makkelijker te hanteren.
Het aantal chunks dat kan worden aangeboden is beperkt. Miller stelt dat mensen over
het algemeen om en nabij zeven chunks kunnen onthouden. Voor tekstueel materiaal
pleit Miller er in het kader van de overzichtelijkheid daarnaast voor de hoeveelheid tekst te
beperken tot maximaal één bladzijde. Enerzijds kan het gebruiken van chunks leiden tot een
beter gestructureerde context. Anderzijds beperken chunks de extrinsieke belasting op het
werkgeheugen.
Hoewel het optimale aantal chunks nooit is vastgesteld (Cowan, 2015), wordt ook in andere
literatuur (o.a. Callahan et al, 2019; Surma at al, 2019) gepleit voor minimalisme: informatie die
niet nodig is moet zoveel als mogelijk worden weggelaten. Vanzelfsprekend wordt hier niet
gedoeld op informatie die de context meer ill-structured maakt als de leerfase daar om vraagt.
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Wat een chunk precies is, verschilt. Een enkel woord, een zin, een alinea, een tussenkopje, een
afbeelding. Het kunnen allemaal aparte chunks zijn, of onderdeel van een chunk. Een deel van
wat een chunk is wordt bepaald door het referentiekader en de woordenschat van de leerling.
Met achtergrondkennis en een goed ontwikkelde woordenschat kan de leerling bruggen slaan
tussen stukken informatie, waardoor ze begrepen kunnen worden als één chunk. Sweller et
al (1998) spreken in zo’n geval ook wel van kennisschema verwerving (schema acquisition).
Omgekeerd betekent dit dus dat een docent die controle wil hebben over het aantal chunks
waaruit zijn bronmateriaal bestaat, zich bewust moet zijn van de achtergrondkennis en de
woordenschat die van de leerling verwacht mag worden.
3.4.3 Meerdere bronnen
Het gebruiken van meerdere verschillende bronteksten naast elkaar kan een goede manier
zijn om leerlingen aan het denken te zetten. Meerdere bronnen tegelijk moeten gebruiken kan
een context meer ill-structured maken wanneer de bronnen niet nauw op elkaar aansluiten,
of vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven. Hierdoor wordt het einddoel en het pad
daar naartoe minder voor de hand liggend (Simon, 1973), en moet de leerling zelf nadenken
over welke informatie uit de verschillende bronnen met elkaar in verband moet worden
gebracht en wat de juiste uitkomst van de opdracht is.
Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken (o.a. Assadi & Majidi, 2016) dat het combineren
van tekst en beeld een versterkend effect kan hebben op het leren. Wanneer teksten en
beelden goed op elkaar zijn afgestemd kunnen concepten en relaties tussen concepten
helderder worden. Wanneer er incongruentie tussen tekst en beeld lijkt te bestaan kan dit
juist uitnodigen tot het beoefenen van hogere denkvaardigheden doordat de leerling de twee
bronnen door middel van argumentatie moet zien te verenigen (Callahan et al, 2019).
Het gebruik van meerdere bronnen heeft nog een andere, praktische functie: op het
eindexamen maatschappijwetenschappen worden dikwijls meerdere bronnen per opgave
gegeven. Het is belangrijk dat leerlingen vooraf al uitvoerig hebben geoefend met het
combineren van informatie uit verschillende bronnen. Als ze deze vaardigheid bij aanvang van
het eindexamen ter plaatse moeten uitvinden, verhoogt dit de extrinsieke belasting op het
werkgeheugen.
3.5 Selectiecriteria
Op basis van de concepten beschreven in de voorgaande hoofdstukken kunnen per dimensie
de volgende selectiecriteria worden geformuleerd:
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Doeldimensie
▶

In de brontekst zijn onderdelen uit de syllabus maatschappijwetenschappen door de
docent te herkennen.

▶

De vooraf gestelde leerdoelen kunnen met behulp van deze brontekst worden gerealiseerd.

▶

Bij de brontekst zijn onderwijsactiviteiten denkbaar.

▶

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bronteksten voor de aanleerfase, de oefenfase en de
toetsfase.

▶

In de aanleerfase biedt de brontekst de mogelijkheid nieuwe conceptuele kennis te
verwerven.

▶

In de oefenfase biedt de brontekst de mogelijkheid bestaande conceptuele kennis te
verdiepen.

▶

In de oefenfase en de toetsfase worden telkens niet eerder gebruikte bronteksten gebruikt.
Leerlingdimensie

▶

De context ligt in of nabij het referentiekader van de leerling.

▶

Het niveau van de tekst sluit aan bij het leesniveau van de leerlingen.

▶

In de oefenfase en de toetsfase komen concepten in de brontekst in meer of mindere mate
op een nieuwe manier tot uiting ten opzichte van de voorgaande bronteksten.

▶

(Optioneel) De oefencontext en de toetscontext veroorzaken in meer of mindere mate
cognitieve dissonantie.
Vormdimensie

▶

In de aanleerfase worden de concepten of beschrijvingen daarvan expliciet genoemd.

▶

In de oefenfase en de toetsfase worden concepten of beschrijvingen daarvan niet expliciet
genoemd.

▶

De informatie uit de brontekst is op een logische manier verdeeld over verschillende
alinea’s.

▶

Onnodige informatie is weggelaten.

▶

(Optioneel) Er is gebruik gemaakt van een combinatie van tekst en beeld.

▶

(Optioneel) De brontekst is onderdeel van een grotere context van meerdere bronnen die
met elkaar gecombineerd moeten worden om de opgave te kunnen maken.
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Methodiek

4.1 Ontwerp van het instrument
De in hoofdstuk 3.5 beschreven selectiecriteria worden gesystematiseerd tot een flowchart (zie
bijlage 3). Door middel van het doorlopen van vragen gebaseerd op de selectiecriteria zou dit
moeten leiden tot het selecteren van functionele bronteksten.
De volgorde waarin deze selectiecriteria aan bod komen is daarin een belangrijk punt van
aandacht. Wiggins & McTighe (1998) stellen dat eerst moet worden nagedacht over het doel,
dan over de manier waarop het doel bereikt gaat worden, en tenslotte over de praktische
uitwerking van het materiaal. Dit noemen zij backwards design.
Voor het selecteren van bronnen betekent dit het volgende: de vorm waarin het materiaal
wordt aangeboden kan naar hartelust worden aangepast. Dit maakt de vormdimensie tot
de minst kritieke dimensie. Afkeuring op de leerlingdimensie betekent dat een context
onherkenbaar is voor leerlingen. Hierdoor moet er veel worden aangepast. Dit wil niet zeggen
dat een brontekst per direct verworpen moet worden, maar wel dat een zorgvuldige afweging
moet worden gemaakt of een herkenbaardere context niet beter geschikt is. Afkeuring op de
doeldimensie maakt bronmateriaal in principe onbruikbaar omdat het niet kan aansluiten
op de doelen van het onderwijs. Daar wil je niet pas op het einde van het selectieproces
achter komen. Om die reden is het raadzaam om, na het formuleren van de leerdoelen en het
voorselecteren van een brontekst, te beginnen met toetsing op de doeldimensie, gevolgd door

Figuur 3: een eenvoudige weergave van het proces van bronselectie.
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de leerlingdimensie, en tenslotte de vormdimensie (zie figuur 3).
Elke onderwijscontext is anders, en het is daarom onmogelijk om in de flowchart elke
mogelijke bijzonderheid te betrekken. Daarom zijn de stappen in de flowchart algemeen
omschreven, en wordt tijdens het doorlopen ervan een beroep gedaan op het professionele
inzicht van de docent. De flowchart is dus bedoeld als een ondersteunend instrument; de
professionaliteit van de docent is onmisbaar om tot goede bronteksten te komen.
4.2 Onderzoekspopulatie
De populatie waaronder dit instrument zal worden uitgetest is een vierde klas vwo
maatschappijwetenschappen, bestaande uit 17 leerlingen (hierna te noemen: de deelnemers).
In deze klas zitten vier jongens en dertien meisjes. Deze verhouding is representatief voor de
rest van de groepen maatschappijwetenschappen binnen de school. Uit navraag bij een aantal
docenten maatschappijwetenschappen die werkzaam zijn op verschillende scholen bleek dat
een vergelijkbare verhouding ook bij hen aanwezig is.
4.3 Toepassing en beoordeling van het instrument
Ten behoeve van de validiteit van dit onderzoek is gekozen voor een triangulatiemethode
waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes worden gecombineerd om de
functionaliteit van de flowchart bij benadering te kunnen beoordelen.
Uit één van de door de deelnemers eerder gemaakte toetsen zal een vraag en een
bijbehorende brontekst worden gekozen. Deze brontekst zal met terugwerkende kracht
worden onderworpen aan de flowchart en de uitkomst hiervan zal in dit onderzoek worden
beschreven. De docent die de deelnemers destijds heeft onderwezen zal op bepaalde vragen
toelichting geven om een beter beeld te krijgen van de voorbereiding op deze toetsvraag in
de aanleer- en de oefenfase. De resultaten van de beoordeling van de toetsvraag worden in dit
onderzoek opgenomen als nulmeting.
Om uit te testen of de flowchart naar verwachting functioneert zal deze drie keer worden
ingezet om een bron te selecteren: één bron voor de aanleerfase, één voor de oefenfase en
één voor de toetsfase. De bronteksten geselecteerd voor de aanleerfase en de oefenfase zullen
vervolgens worden ingezet tijdens een les. De brontekst voor de toetsfase zal een week later
worden gebruikt om te zien of de deelnemers in een toetssituatie, zonder hulp, in staat zijn
conceptuele kennis te recontextualiseren.
De beoordeling van de toetsvraag zal in dit onderzoek worden opgenomen als nameting.
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De deelnemers zullen worden gecategoriseerd naar het aantal punten dat zij voor het
beantwoorden van deze vraag hebben behaald. Daarnaast wordt gekeken naar de
inhoudelijke kwaliteit van het antwoord: waarom is een deelnemer punten misgelopen? Dit
geeft inzicht in hoeverre het leerdoel is behaald.
Deze percentages zullen daarna worden vergeleken met de nulmeting. Als het percentage
goede antwoorden bij de nameting hoger ligt dan bij de nulmeting kan dit een indicatie zijn
dat de flowchart goed functioneert, of het leren in elk geval niet in de weg heeft gestaan. Als
dit percentage bij de nulmeting juist hoger ligt, kan dit een indicatie zijn dat de flowchart
niet goed functioneert, of dat de docent in het beoordelen van de brontekst een verkeerde
inschatting heeft gemaakt.
Er kunnen veel externe factoren van invloed zijn op hoe goed een leerling een toets weet te
maken, waardoor de percentages goede antwoorden kunnen fluctueren, zonder dat dit met
de context zelf te maken heeft. Om dit inzichtelijk te maken zal de deelnemers na afloop van
de nameting een aantal vragen gesteld worden over hun ervaringen met de toetsvraag en
het bijbehorende bronmateriaal. Deze vragen zullen de deelnemers schriftelijk invullen. Als uit
hun antwoorden blijkt dat de brontekst een obstakel vormde in het maken van de toetsvraag,
dan kan dit reden zijn voor herziening of aanscherping van de flowchart. Het is daarbij wel
belangrijk om onderscheid te maken tussen vragen die betrekking hebben op de flowchart
zelf, en vragen over de professionele inschattingen die de docent moet doen tijdens het
doorlopen van de flowchart.
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5

Resultaten

5.1 Beoordeling van eerder gebruikt bronmateriaal
Voor de vergelijking met eerdere toetsopgaven is gekozen voor een toetsvraag over het
kernconcept ‘sociale cohesie’. Om de gekozen vraag te kunnen beantwoorden moeten
deelnemers een brontekst over hennepplantages in woonwijken gebruiken (zie bijlage 4).
Samen met de docent die de bron oorspronkelijk heeft geselecteerd is de flowchart doorlopen
om te zien waar eventuele knelpunten liggen.
De brontekst doorloopt alle stappen van de doeldimensie moeiteloos. De deelnemers hebben
voorafgaand aan de toets meerdere keren geoefend met het concept, en telkens met een
nieuwe context. De toetscontext is eveneens nieuw voor hen.
In de leerlingdimensie geeft de docent aan dat het bronmateriaal, achteraf gezien, te ver
buiten het referentiekader van de deelnemers ligt. De koppeling tussen het concept sociale
cohesie, en de context van de hennepplantage is volgens haar te moeilijk te maken. Het niveau
van de tekst sluit volgens de docent aan op het leesniveau van de deelnemers. Toch is in de
brontekst wel een aantal context-specifieke begrippen aangetroffen die, zonder toelichting,
de tekst moeilijker te volgen maken. Het gaat om begrippen als ‘fysieke desorganisatie’ en
‘particulier geschakelde huurwoningen’.
Tenslotte de vormdimensie. De brontekst is logisch opgebouwd, verdeeld in overzichtelijke
alinea’s, en voorzien van samenvattende tussenkopjes. Dit maakt de tekst in hoge mate
leesbaar. Het concept sociale cohesie wordt expliciet benoemd in de tekst, maar om de vraag
te kunnen beantwoorden moeten deelnemers de kenmerken van sociale cohesie afleiden uit
impliciete beschrijvingen van cohesie-bevorderende of cohesie-remmende factoren.
Hoewel de brontekst voldoet aan de meeste criteria, is deze toch ongeschikt bevonden voor
gebruik in een toets, vanwege veronderstelde tekortkomingen op de leerlingdimensie.
5.2 Resultaten van de nulmeting
Bij de in 5.1 beschreven brontekst hoorde de volgende vraag:
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Beargumenteer dat sociale cohesie een verklaring zou kunnen bieden voor het feit dat
mensen thuis een hennepkwekerij hebben of overwegen een hennepkwekerij te starten.
Gebruik in je argumentatie:
▶

Twee verschillende argumenten/redenen

▶

(Elementen van) de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie.

Op basis van de denkvaardigheden zoals deze zijn omschreven in de syllabus
maatschappijwetenschappen is deze vraag ingeschat in de categorie ‘analyseren’: deelnemers
moeten “in bronmateriaal relevante informatie over gedragingen, opvattingen, emoties,
(kenmerken van) maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen die met kern- en
hoofdconcepten samenhangen, onderscheiden van irrelevante informatie,” (Rijksoverheid,
2019).
Voor het juist beantwoorden van deze vraag konden drie punten verdiend worden. Na
beoordeling van de toets is gebleken dat 17,6% van de deelnemers het volledige aantal punten
heeft weten te behalen. 17,6% heeft twee punten behaald, en 29,4% heeft één punt gehaald.
35,3% heeft voor deze vraag geen enkel punt weten te behalen (zie diagram 1).

Diagram 1: punten toedeling bij de nulmeting.

5.3 Beschrijving van de gebruikte concepten en contexten
Om het functioneren van de flowchart in de nameting goed te kunnen beoordelen is er voor
gekozen de deelnemers te confronteren met een voor hen nieuw kernconcept. De keuze
is daarbij gevallen op het kernconcept ‘rationalisering’: “Het proces van het ordenen en
systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te
maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke
resultaten te bereiken.” (Rijksoverheid, 2019).
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Binnen dit concept wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke rationalisering
(‘Het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en
beheersbaar te maken’) en technische rationalisering (‘Het doelgericht inzetten van middelen
om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken’).
Het leerdoel dat vooraf gesteld is luidt: “De leerling kan een gegeven context analyseren met
behulp van het kernconcept rationalisering.”
5.3.1 Aanleercontext
In de aanleerfase is gekozen voor een brontekst over arbeidsdeling binnen fastfoodrestaurants
(zie bijlage 5). Aan de hand van deze brontekst moeten deelnemers benoemen waar zij denken
dat het concept rationalisering over gaat.
De brontekst heeft de gehele flowchart doorlopen. In dit proces is de oorspronkelijke tekst op
verschillende punten aangepast, ontdaan van overbodige informatie en geherstructureerd.
Ook zijn enkele expliciteringen van elementen van het kernconcept toegevoegd.
Aansluitend op het gebruik van deze aanleercontext wordt het concept rationalisering, incluis
syllabus omschrijving, geïntroduceerd en wordt het onderscheid tussen wetenschappelijke
rationalisering en technische rationalisering toegelicht.
5.3.2 Oefencontext
In de oefenfase is gekozen voor een brontekst over een nieuw soort toilet dat langdurig appen
op het toilet tijdens werktijd moet tegengaan (zie bijlage 6). In de bijbehorende opdracht
moeten deelnemers niet alleen rationalisering herkennen, maar ook onderscheid kunnen
maken tussen wetenschappelijke rationalisering en technische rationalisering.
De brontekst heeft de gehele flowchart doorlopen. In dit proces is de oorspronkelijke tekst op
verschillende punten aangepast, ontdaan van overbodige informatie en geherstructureerd.
De vraag die de deelnemers bij deze brontekst moeten beantwoorden:
(3) Beargumenteer dat de uitvinding van het StandardToilet een voorbeeld is van zowel
wetenschappelijke- als technische rationalisering. Gebruik in je antwoord:
▶

(Relevante delen van) het kernconcept rationalisering.

▶

Een voorbeeld uit de tekst waar wetenschappelijke rationalisering uit blijkt.

▶

Een voorbeeld uit de tekst waar technische rationalisering uit blijkt.
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Een goed antwoord op deze vraag bevat:
(1) Een beschrijving van het onderscheid tussen wetenschappelijke- en technische
rationalisering
(1) Een toepassing van wetenschappelijke rationalisering op de brontekst
(1) Een toepassing van technische rationalisering op de brontekst
Een voorbeeld van een goed antwoord kan zijn:
‘In de tekst staat beschreven dat het StandardToilet gezondheidsvoordelen heeft. Dit is een
vorm van wetenschappelijke rationalisering, omdat de werkelijkheid - het toiletbezoek wordt geordend en gesystematiseerd, met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar
te maken: mensen hebben door het gebruik van dit toilet minder kans op bepaalde
gezondheidsklachten.
In de tekst staat beschreven dat het StandardToilet de productiviteit binnen het bedrijf kan
vergroten. Dit is een vorm van technische rationalisering omdat middelen - de inrichting
van het toilet - doelgericht worden ingezet om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten
te bereiken: plaspauzes worden beperkt tot een minimum, waardoor de productiviteit
binnen het bedrijf omhoog zal gaan.’
5.3.3 Toetscontext
In te toetsfase is gekozen voor een brontekst over de wens van de Tweede Kamer om de rol van
de verkenner in de kabinetsformatie nader vorm te geven (zie bijlage 7). In de bijbehorende
toetsvraag moeten deelnemers beoordelen of wetenschappelijke rationalisering of technische
rationalisering meer van toepassing is op de bron.
De brontekst heeft de gehele flowchart doorlopen. In dit proces is de oorspronkelijke tekst op
verschillende punten aangepast, ontdaan van overbodige informatie en geherstructureerd.
Ook is extra informatie over de achtergrond van het kamerdebat toegevoegd.
De vraag die de deelnemers bij deze brontekst moeten beantwoorden:
(3) Beargumenteer dat de reactie van de Tweede Kamer op de mislukte verkenning in de
kabinetsformatie een voorbeeld is van rationalisering. Gebruik in je antwoord:
▶

(Relevante delen) van het kernconcept rationalisering.

▶

Een uitleg over welke vorm van rationalisering in de tekst te herkennen is.

▶

Voorbeelden uit de tekst waar deze vorm van rationalisering uit blijkt.
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Een goed antwoord op deze vraag bevat:
(1) Een oordeel over welke vorm van rationalisering van toepassing is op de brontekst.
(1) Een beschrijving van de gekozen vorm van rationalisering.
(1) Een toepassing van de gekozen vorm van rationalisering op de brontekst.
Een voorbeeld van een goed antwoord kan zijn:
‘Dit is een voorbeeld van technische rationalisering omdat de Tweede Kamer middelen, in
dit geval een motie over de taakomschrijving van de verkenner, doelgericht wil inzetten
om zo effectief mogelijke resultaten te bereiken, namelijk het voorkomen van toekomstige
incidenten rondom het formatieproces.’

of

‘Dit is een voorbeeld van wetenschappelijke

rationalisering omdat met de aangenomen motie over het verduidelijken van de rol
van de verkenner de intentie wordt uitgesproken het formatieproces te ordenen en te
systematiseren, wat het handelen van toekomstige verkenners voorspelbaar maakt, en
waardoor de kans op incidenten beheersbaar wordt.’
Op basis van de denkvaardigheden zoals deze zijn omschreven in de syllabus
maatschappijwetenschappen is deze vraag ingeschat in de categorie ‘analyseren’: deelnemers
moeten “in bronmateriaal relevante informatie over gedragingen, opvattingen, emoties,
(kenmerken van) maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen die met kern- en
hoofdconcepten samenhangen, onderscheiden van irrelevante informatie,” (Rijksoverheid,
2019).
5.4 Resultaten van de nameting
De in 5.3.3 beschreven toetsvraag is afgenomen bij 15 van de 17 deelnemers. Twee deelnemers
hebben zichzelf uitgesloten van deelname aan het onderzoek omdat zij de voorbereidende les
over rationalisering niet konden bijwonen.
Voor het juist beantwoorden van deze vraag konden deelnemers drie punten halen. Na
beoordeling van de antwoorden (zie bijlage 8) is gebleken dat 26,7% het volledige aantal
punten heeft weten te behalen. 33,3% heeft twee punten behaald, en 13,3% heeft één punt
gehaald. 26,7% heeft voor deze vraag geen enkel punt weten te behalen (zie diagram 2).
Van de vier deelnemers die helemaal geen punten hebben behaald konden drie de
omschrijving van het kernconcept niet reproduceren. De vierde was halverwege het antwoord
gestopt met schrijven. De deelnemers die één punt hebben behaald konden het kernconcept
reproduceren, maar waren niet in staat dit te koppelen aan een relevant voorbeeld uit de tekst.
Van deze deelnemers kan worden gezegd dat zij niet in staat zijn gebleken het kernconcept te
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recontextualiseren.

Diagram 2: punten toedeling bij de nameting.

De antwoorden van de deelnemers die twee punten hebben behaald misten een variëteit
aan onderdelen. In sommige gevallen werd er geen expliciete keuze voor wetenschappelijke
of technische rationalisering gemaakt. Anderen maakten geen duidelijke koppeling tussen
de delen van de door hen gekozen vorm van rationalisering en het voorbeeld uit de tekst.
Dit gaf eerder blijk van slordigheid dan onkunde. De indruk is dat deze deelnemers tot
recontextualiseren van het kernconcept in staat zijn gebleken. Vier deelnemers hebben
het volledige aantal punten behaald. Zij konden het kernconcept reproduceren, in zijn
verschillende vormen onderscheiden, en dit expliciet koppelen aan een relevant voorbeeld uit
de brontekst.
Bij het behalen van twee of drie punten kan worden gezegd dat de deelnemer in staat is het
kernconcept te recontextualiseren. In totaal heeft 60% van de deelnemers dit laten zien.
In vergelijking met de resultaten van de eerder gemaakte toetsopgave is een duidelijk verschil
zichtbaar (zie diagram 3): tijdens de nameting zijn aanzienlijk hogere scores behaald dan
tijdens de nulmeting. Zowel het aantal deelnemers dat twee punten gehaald heeft als het
aantal dat drie punten heeft gehaald is in de nameting hoger. Vooral het aantal deelnemers
dat in de nulmeting één punt heeft gehaald is gekrompen. Dit wijst er op dat deelnemers
die in staat waren het kernconcept te reproduceren over het algemeen ook, beter dan bij de
nulmeting, in staat waren de context met dit kernconcept te analyseren.
Hier kunnen niet direct conclusies aan worden verbonden. Het aantal deelnemers is klein
en het betreft hier een eenmalige meting. Bovendien zijn er vele omgevingsfactoren die de
resultaten kunnen beïnvloeden. Het is daarom goed denkbaar dat een toekomstige meting
weer andere resultaten zal opleveren. Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat de
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geselecteerde bronteksten het leren niet in de weg hebben gestaan.

Diagram 3: Vergelijking van de punten toedeling in de nulmeting en de nameting.

5.5 Ervaringen van deelnemers
Naar aanleiding van de gemaakte toetsopgaven hebben de deelnemers een aantal
vragen beantwoord om een beter inzicht te krijgen in de functionaliteit van de flowchart.
De antwoorden die elke deelnemer heeft gegeven zijn opgenomen in de bijlagen van dit
onderzoek (zie bijlage 9). Vervolgens zijn de antwoorden gesorteerd op basis van de score die
de deelnemers hebben behaald (zie bijlage 10). Omwille van de privacy van de deelnemers zijn
de gebruikte namen gefingeerd.
Wat in de eerste plaats opvalt is dat de deelnemers die twee of drie punten hebben behaald
over het algemeen positiever zijn over hun voorbereiding en beheersing van het kernconcept
dan deelnemers die nul of één punt hebben behaald. Madeleine (3pt) schrijft hier bijvoorbeeld
over: “Door de vorige opdracht gemaakt te hebben had ik het idee dat ik goed voorbereid was,”
terwijl Benthe (0pt) schrijft: “Ik merkte dat ik het na de vorige les lastig vond om te begrijpen
wat rationalisering nou precies inhield.”
Bij de vraag over waar een eventueel fout antwoord aan te wijten is leggen de deelnemers de
verantwoordelijkheid vooral bij zichzelf. Bram (0pt) schrijft: “Ik denk dat mijn foute antwoord
zou hebben gelegen aan het feit dat ik niet wist dat rationalisering verschillende vormen
heeft.” Ook het kernconcept moet het ontgelden. Twan (3pt) schrijft: “De definitie had veel
moeilijke woorden in zich,” en Ilona (1pt): “Aan het feit dat de beschrijving van het kernconcept
zo lang is en dat het moeilijk is om te onthouden.” Een enkeling, Yfke (2pt), benoemt de
koppeling tussen concept en context als een belemmerende factor: “Ik kon het verhaal niet
goed aan het kernconcept linken.”
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Over het algemeen zijn de deelnemers positief over de afstemming tussen het taalniveau
van de brontekst en hun leesniveau. Dit geldt voor zowel de deelnemers die de maximale
punten behaald hebben als de deelnemers die geen punten behaald hebben. Ashley (3pt): “Ik
vond het een perfect niveau. Ik kon het goed begrijpen, maar het was ook niet te makkelijk.
Het was op mijn leesniveau,” en Benthe (0pt): “Ik vond het niveau van de tekst prima, als ik
het kernconcept en de vormen nog had geweten denk ik dat ik de vraag prima had kunnen
maken.” Opvallend is dat bij de deelnemers die lager scoorden achtergrondkennis vaak
genoemd wordt als reden dat zij de tekst goed konden volgen. Eén leerling, Lucille (2pt), vindt
de tekst te ingewikkeld vanwege haar dyslexie.
De deelnemers geven aan de genummerde alinea’s erg prettig te vinden, en de ordening
van de informatie vinden zij over het algemeen logisch. Alleen onder de deelnemers die nul
punten hebben behaald zijn kritische geluiden over de opbouw van de tekst. Saskia: “Het ging
namelijk gelijk al over Rutte afzetten enzo en dat verwacht je eerder aan het einde. Ook was
het beter als het gewoon in kopjes stond en niet als allemaal losse tekstjes met getalletjes,” en
Bram: “Er zaten wel een paar onlogische stukjes in de bron. Onder andere toen er ineens de
historisch achtergrond werd gegeven over het ontstaan van de verkenners, dit had voor mij
niet gehoeven.”
Het onderwerp van de tekst vinden de deelnemers geschikt voor
maatschappijwetenschappen. De meesten van hen geven ook aan dat ze dit onderwerp
op het nieuws gevolgd hadden, en zijn te spreken over de actualiteit van het gekozen
bronmateriaal. Twan (3pt): “Omdat het iets actueels is, was het voor mij makkelijker om mijn
antwoord te vormen.” Hiermee wordt benadrukt dat binnen het referentiekader van de leerling
de actualiteit van het onderwerp een belangrijke rol speelt.
Over de gehele linie geven deelnemers aan dat ze het lastig vonden de koppeling tussen
de brontekst en het kernconcept te maken. Wellicht dat extra oefencontexten, waarbij het
concept steeds minder expliciet in de tekst te zien is, hen hierbij hadden kunnen helpen.
Concluderend kan worden gezegd dat de afwegingen die gemaakt zijn in het kader van
het selecteren van dit bronmateriaal door de deelnemers worden bekrachtigd. Daarnaast
noemen zij verschillende zaken die in de flowchart zijn opgenomen (o.a. chunking, gebruik
van tussenkopjes en impliciet versus expliciet benoemen van concepten) als belangrijke
onderdelen van een goede brontekst. Twee zaken werden door deelnemers genoemd die
niet in de flowchart zijn opgenomen: rekening houden met eventuele leerproblematiek, zoals
dyslexie, en de actualiteit van de brontekst, wat gezien kan worden als subsectie van het
aansluiten op het referentiekader.
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6

Conclusie

In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag hoe binnen het vak
maatschappijwetenschappen functionele bronteksten kunnen worden gemaakt of
geselecteerd. Hiervoor is een uitgebreide literatuurstudie verricht waaruit een aantal
concepten zijn gedestilleerd die kunnen worden ondergebracht in drie afzonderlijke
didactische dimensies. In het gebied waar deze drie dimensies overlappen kan men spreken
van een ‘didactische sweet-spot’
Op basis van de drie dimensies en de daarbij behorende concepten zijn een reeks
selectiecriteria voor tekstueel bronmateriaal geformuleerd welke zijn gesystematiseerd tot
een flowchart. De bedoeling van deze flowchart is dat de docent, na het doorlopen ervan,
een functionele brontekst in handen heeft die bij het vak maatschappijwetenschappen kan
worden ingezet tijdens de één van de fases van een leerproces, met als doel de leerlingen tot
een transfer van conceptuele kennis te laten komen.
Deze flowchart is vier keer ingezet: eenmaal om een eerder gebruikte brontekst te beoordelen,
en drie maal om nieuw bronmateriaal te selecteren; één voor elke fase van het leerproces
(aanleren, oefenen, toetsen).
Uit een vergelijking tussen de resultaten van een eerder gemaakte toetsvraag en de resultaten
van een toetsvraag over een met behulp van de flowchart geselecteerde brontekst kwam naar
voren dat deelnemers in grotere mate in staat bleken conceptuele kennis te recontextualiseren
met de met behulp van de flowchart geselecteerde brontekst dan met de oude brontekst
waar de flowchart niet op was toegepast. Hoewel op zo’n kleine schaal onmogelijk gezegd kan
worden dat het gebruik van de flowchart heeft bijgedragen aan het conceptueel begrip van
de leerlingen, kan in elk geval gezegd worden dat de flowchart het leren niet in de weg heeft
gezeten.
Dit blijkt ook uit de feedback die deelnemers op de brontekst hebben gegeven. Zij waren over
het algemeen positief over de geselecteerde brontekst, en hun ideeën over waar een goede
brontekst aan moet voldoen kwam voor een groot deel overeen met de selectiecriteria vooraf
waren gesteld. Alleen het rekening houden met leerproblematiek, en actualiteit als subsectie
van het aansluiten op het referentiekader waren door de deelnemers als aanvulling op de
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selectiecriteria aangedragen, en uit hun antwoorden kon ook afgeleid worden dat sommigen
baat hadden gehad bij meer dan één oefencontext. Deze zaken kunnen in een toekomstige
versie van het instrument worden toegevoegd.
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7

Discussie en
aanbevelingen

7.1 Beperkingen vanwege de corona-pandemie
Vanwege de maatregelen die genomen zijn in het kader van het bestrijden van het
coronavirus is de uitvoering van dit onderzoek op een aantal punten bemoeilijkt. De leerlingen
van de school waar dit onderzoek is uitgevoerd kregen hybride onderwijs. Dat wil zeggen: een
gedeelte van de klas zit op school, terwijl het andere deel vanuit huis de les volgt.
Dit heeft voor het onderzoek twee gevolgen gehad: ten eerste heeft een aantal deelnemers
thuis de toetsvraag moeten maken. Vooraf is de deelnemers verteld dat ze geen
hulpmiddelen mogen gebruiken, maar van de deelnemers die vanuit huis de toetsvraag
hebben beantwoord kan niet gecontroleerd worden of ze zich hier aan hebben gehouden.
De antwoorden die de deelnemers hebben gegeven geven echter geen aanleiding om hun
integriteit in twijfel te trekken.
Ten tweede heeft dit de nabespreking van de toetsvraag bemoeilijkt. De oorspronkelijke
opzet was een semi-open groepsinterview met de deelnemers die minder dan het volledige
aantal punten hebben gehaald. Vanwege de restricties was dit nu niet haalbaar. Daarom
is gekozen voor het afnemen van een vragenlijst waarin de kernvragen van het semi-open
groepsinterview door de deelnemers schriftelijk zijn ingevuld.
7.2 Omvang en reikwijdte
De reikwijdte van het instrument is beperkt: het is niet ontworpen om bij te dragen aan het
realiseren van alle doelen van maatschappijwetenschappen, maar richt zich specifiek op het
bewerkstelligen van transfers van conceptuele kennis. De andere twee hoofddoelen van het
vak maatschappijwetenschappen ‒ het ontwikkelen van kritische- en probleemoplossende
denkvaardigheden ‒ zijn niet in deze flowchart meegenomen. Een toekomstig onderzoek
zou daarom kunnen voortbouwen op dit onderzoek om voor deze twee doelen gelijksoortige
instrumenten te ontwikkelen.
Er zijn enorm veel externe factoren die van invloed zijn op de vraag of een leerling in staat
is conceptuele kennis te recontextualiseren. Met een enkele meting kunnen daarom geen
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uitspraken worden gedaan over of de flowchart hierop van invloed is geweest. Hiervoor moet
vervolgonderzoek worden gedaan waarbij het instrument in verschillende klassen, leerjaren
en niveaus; in een variëteit aan settings; en met verschillende concepten en bronteksten wordt
ingezet.
Kortom: in een toekomstig onderzoek zou een schaalvergroting moeten worden gerealiseerd
om eventuele tekortkomingen in het instrument aan het licht te brengen. Tot het zo ver
is kunnen docenten die van dit instrument gebruik willen maken vasthouden aan het
uitgangspunt: het werkt tot het niet meer werkt.
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Bijlagen
Bijlage 1: Leesniveau havo
Leesniveau 3F (havo)
▶

Kan een grote variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van
maatschappelijke aard zelfstandig lezen. Leest met begrip voor geheel en details. De
teksten zijn relatief complex, maar hebben een duidelijke opbouw die tot uiting kan komen
in het gebruik van kopjes. De informatiedichtheid kan hoog zijn.

▶

Kan informatieve teksten lezen, zoals voorlichtingsmateriaal, brochures van instanties (met
meer formeel taalgebruik), teksten uit (gebruikte) methodes, maar ook krantenberichten,
zakelijke correspondentie, ingewikkelde schema’s en rapporten over het eigen werkterrein.

▶

Kan instructieve teksten lezen, zoals ingewikkelde instructies in gebruiksaanwijzingen bij
onbekende apparaten en procedures.

▶

Kan betogende teksten lezen waaronder teksten uit schoolboeken, opiniërende artikelen.

▶

Kan tekstsoorten benoemen.

▶

Kan de hoofdgedachte in eigen woorden weergeven.

▶

Begrijpt en herkent relaties als oorzaak-gevolg, middel-doel, opsomming e.d.

▶

Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, meningen en feiten. Maakt onderscheid
tussen standpunt en argument.

▶

Maakt onderscheid tussen drogreden en argument.

▶

Trekt conclusies naar aanleiding van een (deel van de) tekst.

▶

Trekt conclusies over de intenties, opvattingen en gevoelens van de schrijver.

▶

Kan het doel van de schrijver aangeven als ook de talige middelen die gebruikt zijn om dit
doel te bereiken. Kan de tekst opdelen in betekenisvolle eenheden en kan de functie van
deze eenheden benoemen.

▶

Kan de argumentatie in een betogende tekst op aanvaardbaarheid beoordelen. Kan de
informatie in een tekst beoordelen op waarde voor

Bron: Rijksoverheid. (2014). Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Op 6 december 2020
geraadpleegd op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027879/2014-08-01.
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Bijlage 2: Leesniveau vwo
Leesniveau 4F (vwo)
▶

Kan een grote variatie aan teksten lezen over tal van onderwerpen uit de (beroeps)opleiding
en van maatschappelijke aard en kan die in detail begrijpen.

▶

De teksten zijn complex en de structuur is niet altijd even duidelijk.

▶

Kan informatieve teksten met een hoge informatiedichtheid lezen, zoals lange en
ingewikkelde rapporten en gecondenseerde artikelen.

▶

Kan betogende teksten lezen waaronder teksten met een ingewikkelde argumentatie, of
artikelen waarin de schrijver (impliciet) een standpunt inneemt of beschouwing geeft.

▶

Maakt onderscheid tussen uiteenzettende, beschouwende of betogende teksten.

▶

Maakt onderscheid tussen argumenten: objectieve versus subjectieve argumenten en
onderscheidt drogreden van argument. Herkent argumentatieschema’s.

▶

Herkent ironisch taalgebruik.

▶

Kan een vergelijking maken met andere teksten en tussen tekstdelen. Kan ook impliciete
relaties tussen tekstdelen aangeven. Herkent persoonlijke waardeoordelen en interpreteert
deze als zodanig.

▶

Kan argumentatie analyseren en beoordelen. Kan een tekst beoordelen op consistentie.
Kan taalgebruik beoordelen.

▶

Kan van een tekst een goed geformuleerde samenvatting maken die los van de
uitgangstekst te begrijpen valt.

Bron: Rijksoverheid. (2014). Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Op 6 december 2020
geraadpleegd op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027879/2014-08-01.
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Bijlage 3: Flowchart voor bronselectie
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Bijlage 4: Wie heeft een wiethok op zolder?
1.

Regelmatig bericht de media over het aantreffen van grote hoeveelheden hennepplanten
in woonhuizen. (…) Het NSCR en de Universiteit Utrecht onderzochten de thuistelers en de
factoren die de kans op het aantreffen van een hennepplantage op een bepaald woonadres
beïnvloeden.

2. (…) Op basis van gegevensbestanden van de gemeente Eindhoven over de periode 2011
– 2016 bestudeerden de onderzoekers welke factoren maken dat mensen beginnen met
het thuis telen van hennep en of er ook factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen daar
juist vanaf zien. (…) De onderzoekers keken naar factoren (…) als de gezinssamenstelling
en financiële positie van bewoners; en naar factoren (…) als de sociale cohesie, fysieke
desorganisatie en het criminaliteitsniveau van de omgeving. (…)
Huurwoning, slechte financiën en detentieverleden verhogen risico op plantage
3. Met name factoren die iemand de gelegenheid geven een hennepplantage te kunnen
beginnen, blijken het risico op het aantreffen van een plantage op een bepaald adres
te verhogen. De kans op een hennepkwekerij is het grootst in particuliere geschakelde
of (half)vrijstaande huurwoningen en in buurten waarin eerder hennepkwekerijen zijn
aangetroffen. Een nadelige financiële positie van de hoofdbewoner en het hebben van een
detentieverleden vergroten ook de kans op thuisteelt op een adres.
Partner voorkomt mogelijk thuisteelt van hennep
4. Het risico op het aantreffen van een hennepkwekerij op een adres waar een getrouwd
stel met kinderen woont, is kleiner dan op het adres van een alleenstaande man. Dit zou
kunnen duiden op de controlerende functie die een partner heeft op het gedrag, maar ook
op de afschrikkende werking van een mogelijke uithuiszetting wanneer de plantage wordt
ontdekt.
(nscr.nl/Blokland, A., 2019; aangepast)
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Bijlage 5: Fastfoodmedewerker
1.

Het kernconcept rationalisering is goed zichtbaar in manier waarop fastfoodrestaurants
functioneren en georganiseerd zijn.

Wat is een fastfoodrestaurant
2. De belangrijkste kenmerken van fastfoodrestaurants zijn dat dit soort restaurants eten
aanbiedt dat snel bereid kan worden tegen een relatief lage prijs en dat ze met een vast
concept werken, zodat de gasten in alle filialen precies weten wat ze kunnen verwachten
qua service, het eten en de prijzen.
Wat doet een fastfoodmedewerker?
3. Omdat fastfoodbedrijven werken met vaste formules heeft dit meestal ook betrekking op
de werkzaamheden van een fastfoodmedewerker. Het is over het algemeen zo dat het
werk daardoor meestal simpele handelingen betreft. De werknemers worden ingedeeld via
vaste formules, waarbinnen iedereen verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden,
zoals het aannemen van bestellingen, het bereiden van fastfood, het samenstellen van
bestellingen en het uitserveren van bestellingen.
4. Het bereiden van fastfood kan daarbinnen nog verder worden opgedeeld: sommige
werknemers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bakken van hamburgers, terwijl
een ander verantwoordelijk is voor het maken van milkshakes, en weer een ander
verantwoordelijk is voor het bakken van patat. Door de vergaande opdeling van taken
wordt het arbeidsproces gerationaliseerd, en kan maximale efficiëntie en productiviteit
worden bereikt.
(Mijnzzp.nl, 2021; aangepast)
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Bijlage 6: Gedaan met plaspauzes van een kwartier
1.

Op het werk naar het toilet gaan, is vaak niet alleen om onze boodschap te doen, maar
ook om grondig onze sociale media te checken. En daardoor kan dat toiletbezoekje al snel
heel wat tijd in beslag nemen. Daarom bedacht het Britse bedrijf StandardToilet een nieuw
toilet. Speciaal aan dat nieuwe ontwerp is dat je moeilijk kan blijven zitten op de bril.

2. Dat komt omdat het toilet in een hoek van 13 graden naar beneden staat. Daardoor zal
je dus snel van het toilet willen gaan. Mahabir Gill, de ontwerper van het nieuwe toilet,
vertelde al aan Daily Mail dat toiletbezoekers niet langer dan vijf minuten op de nieuwe bril
willen blijven zitten. Door de lichte buiging naar beneden komt er meer druk te staan op je
benen. Op die manier word je eigenlijk verplicht om niet lang op het toilet te zitten. Want
het zou namelijk geen aangenaam gevoel zijn.
3. Met het nieuwe toilet hopen de ontwikkelaars dat bedrijven ook geïnteresseerd zullen
zijn in de uitvinding. Want door het toilet korten werknemers hun wc-bezoek in en zullen
ze minder tijd verspillen aan sociale media, waardoor de productiviteit binnen het bedrijf
omhoog zal gaan.
4. Daarnaast heeft het toilet ook verschillende verbeteringen op vlak van gezondheid. Een
normaal toilet kan volgens de ontwikkelaars sneller leiden tot gezwollen aambeien en
verzwakte bekkenbodemspieren. Met dit nieuwe toilet zou dat niet het geval zijn, omdat je
zelf meer moet steunen op je eigen benen.
(Newsmonkey, 2019; aangepast)
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Bijlage 7: Rol verkenners in kabinetsformatie
1.

Op 1 april was de plenaire zaal van de Tweede Kamer het toneel van een verhit debat. De
aanleiding was een uitgelekte notitie van één van de verkenners in de kabinetsformatie,
Kajsa Ollongren (D66). Met de woorden ‘Positie Omtzigt; functie elders.’ werd de indruk
gewekt dat er in de verkennende gesprekken werd gesproken over het buitenspel zetten
van het zeer kritische kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

2. Dit leidde tot kritiek vanuit de Tweede Kamer op de manier waarop de verkenners te werk
zijn gegaan. De twee verkenners, Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD), zijn naar
aanleiding van de uitgelekte memo opgestapt. Een motie van afkeuring richting premier
Rutte werd met een Kamermeerderheid aangenomen.
3. De verkenner is relatief nieuw in het formatieproces: sinds 2012 bestaat de functie. Er werd
toen besloten met verkenners te gaan werken, om de Tweede Kamer meer zeggenschap te
geven over de formatie. Voor die tijd lag de taak bij de Koning.
4. Hoe het systeem van de verkenner precies werkt, is niet vastgelegd, ook niet in het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Dat betekent dat er geen regels, voorschriften
en aanwijzingen zijn voor de functie.
5. De Tweede Kamer heeft in een motie steun uitgesproken voor het opnieuw tegen het licht
houden van rol van de verkenner. Er is vraag naar een duidelijkere taakomschrijving om
toekomstige incidenten te voorkomen. Ook oud-verkenner Jorritsma zei in het Kamerdebat
dat er vastgelegd moet worden welke rechten oud-verkenners precies hebben. Dat zei ze
onder meer omdat zij en Ollongren na hun terugtreden geen informatie meer konden
opvragen, hoewel ze de Kamer wel moesten informeren.
(NOS, 2021; aangepast)
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Bijlage 8: Beoordelingen van antwoorden in de nameting
Twan
Deze tekst gaat over een verkenning die mislukt is. Je ziet dat er behoefte is naar duidelijkheid wat ook aanduid dat het hier om technische rationalisering gaat. Als een verkenning
efficient verloopt, kan het gebruikt worden om de vorming van een formatie soepel te laten
verlopen. Het is letterlijk het doelgericht inzetten van middelen (in dit geval een verkenning)
om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken (in dit geval het vormen van een
formatie). Er wordt gesnakt naar duidelijkheid over hoe de rol van zo’n verkenner nou goed
vervult kan worden. Als er uiteindelijk meer duidelijkheid over komt zal het proces, van het
vormen van een formatie, ook sneller verlopen.
3 pt. Oordeel wordt afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving komen overeen; concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Saskia (online)
Het concept rationalisering is het ordenen en systematiseren van iets door het of voorspelbaar te maken (Wetenschappelijke rationalisering) of het letterlijk aan te pakken (Technische
rationalisering).
In deze tekst is de vorm ‘technische rationalisering’ vooral aanwezig. Dat komt omdat het
duidelijk is dat er een fout is gemaakt maar daar wordt ook gelijk op gereageerd met letterlijke acties. De 2 verkenners zijn opgestapt maar hadden hoogstwaarschijnlijk ook niet lang
meer betrokken kunnen blijven bij de 2e kamer als ze zelf niet waren opgestapt. Mark Rutte
krijgt gelijk een motie tegen zich die er voor zou moeten zorgen dat hij wordt afgekeurd als
premier. Dit betekend nog niet dat dat ook direct gebeurd maar de motie is een directe poging tot ordening geweest.
Dit zie je in de zin ‘Een motie van afkeuring richting premier Rutte werd met een Kamermeerderheid aangenomen.’ en ‘De twee verkenners, Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD), zijn naar aanleiding van de uitgelekte memo opgestapt.’ uit alinea 2.
0 pt. Oordeel niet afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen niet overeen; concept wordt niet afdoende toegepast in een relevant voorbeeld. -Leerling kan het kernconcept niet reproduceren.
Ilona (online)
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Rationalisering is het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de
bedoeling haar voorspelbaar een beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van
middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken.
Hier is sprake van wetenschappelijke rationalisering omdat ze alles daar beheersbaar willen
maken door te ordenen en te systematiseren.
In de tekst wordt gezegd dat verkenners nog niet echt een duidelijk systeem hebben. Jorritsma wil dat er vastgelegd moet worden welke rechten oud-verkenners precies hebben.
Dus door dit op te lossen is het weer voorspelbaar en beheersbaar.
1 pt. Oordeel wordt in alledaags taalgebruik omschreven; gekozen vorm van rationalisering
en omschrijving komen overeen; voorbeeld is niet relevant voor de vraag (gaat niet over de
reactie van de Kamer).
Nathalie
Er wordt bij de reactie van de tweede kamer op de mislukte verkenning beroep gedaan op
het gedeelte van rationalisering dat gaat over het zo doelgericht mogelijk inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijk resultaten te bereiken. DIt is te herkennen in de
tekst omdat de tweede kamer door middel van het inzetten van een motie van afkeur als
hulpmiddel, laat zien het niet eens te zijn, met dat er op deze manier gehandeld wordt. Ook
laten zij zien met een motie van steun als hulpmiddel, dat de tweede kamer het wel eens is
met het gebruik van een verkenner, deze taak zou dan wel duidelijker omschreven moeten
worden met duidelijke richtlijnen, om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.
2 pt. Oordeel is impliciet, af te leiden uit de omschrijving; concept wordt afdoende toegepast
in een relevant voorbeeld.
Tobias
Rationalisering is het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met
de bedoeling haar voorspelbaarder en beheersbaarder te maken en het doelgericht inzetten
van middelen een zo efficiënt mogelijk resultaten te bereiken. De Tweede Kamer probeerde
in dit voorbeeld de taken van de verkenners en het vormen van een nieuwe kabinetsformatie te rationaliseren omdat ze de uitslagen van de nieuwe kabinetsformatie probeerde te
voorspellen. Het rationaliseren in deze tekst valt onder wetenschappelijke rationalisering, de
tweede kamer gebruikt namelijk het proces van ordenen en systematiseren van de werkelijkheid om de uitslagen te voorspellen. Dat zie je aan: De motie van afkeuring die de kamer
indiende ook al wisten ze nog niet precies wat er aan de hand was tussen de verkenners en
de coalitie vormers, ook de zin in alinea 1 “Werd de indruk gewekt ……… Pieter omtzigt.” vertelt
dat de kamer nog niet helemaal doorhad wat er aan de hand was maar dat ze door behulp
van rationaliseren de indruk kregen dat de coalitie Pieter Omtzigt buitenspel wou zetten.
1pt. Oordeel wordt onvoldoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving komen overeen; voorbeeld is niet goed te volgen.
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Ashley (online)
Rationalisering is het proces van ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met als
doel haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te behalen. Nadat de memo was uitgelekt door de verkenners, heeft de Tweede Kamer besloten een duidelijkere omschrijving van
de rol van een verkenner te geven. Ook moet er meer duidelijkheid worden gegeven over
welke rechten oud-verkenners hebben. De Tweede Kamer wilt dit doen met als doel toekomstige incidenten te voorkomen. Ze willen alles zo duidelijk mogelijk maken en zo goed
mogelijk ordenen met als doel de toekomst voorspelbaar te maken. Er is duidelijk sprake van
wetenschappelijke rationalisering: het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met
de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken.
3pt. Oordeel wordt afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen overeen; concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Dagmar (online)
Rationalisering is proces van het ordenen en het systematiseren van de werkelijkheid met de
bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken.. De vorm die te herkennen is is wetenschappelijke rationalisering, dit is te herkennen omdat de tweede kamer de samenleving
probeert beheersbaar te maken, maar dat niet is g.
0pt. Oordeel niet afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen niet overeen; concept wordt niet afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Madeleine (online)
De reactie van de Tweede Kamer op de mislukte verkenning in de kabinetsformatie is een
voorbeeld van rationalisering en meteen ook technische rationalisering, omdat ze gebruik
maken van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken. De andere kamerleden gaan er fel op in zodat ze er voor kunnen zorgen
dat de CDA niet wordt buitengesloten. Ze gebruiken dus de notities om voor hen alsnog een
efficiënt resultaat te bereiken.
3pt. Oordeel wordt afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen overeen; concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Amber (online)
Rationalisering is het proces van het ordenen en het systematiseren van de werkelijkheid
met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken. De Tweede Kamer heeft een
meer duidelijke taakomschrijving gegeven van de rol van een verkenner nadat de memo was
uitgelekt door een verkenner. Door een oud-verkenner wordt er ook gezegd dat het duidelijk moet worden gegeven over welke rechten oud-verkenners hebben. Dit allemaal wordt
gedaan om te voorkomen dat er incidenten ontstaan in de Tweede Kamer. Er worden meer
dingen duidelijk gemaakt om de toekomst te voorspellen en om incidenten natuurlijk te
voorkomen. Er is dus sprake van wetenschappelijke rationalisering (
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2pt. Oordeel wordt afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen overeen; concept wordt niet afdoende toegepast in een relevant voorbeeld. Expliciete
koppeling van relevante delen van de omschrijving het het voorbeeld ontbreekt.
Bram
De betekenis van het kernconcept rationalisering is dat je alles voor jezelf duidelijk wilt maken en dat je daar alles aan doet om het ook zo ver te krijgen. De Tweede Kamer heeft dus
‘gebruik’ gemaakt van rationalisering, omdat ze echt alles willen weten over waarom de positie van Omtzigt ter sprake is gekomen. Zo zei Wilders: “Ik wil gewoon alles zien!”
De vorm van rationalisering die te herkennen is in de tekst is het efficiënt staatsbestuur, omdat het gaat over de Tweede Kamer en zijn verkenners. Voorbeelden uit de tekst: De Tweede
Kamer heeft in een motie steun uitgesproken voor het opnieuw tegen het licht houden van
rol van de verkenner. Er is vraag naar een duidelijkere taakomschrijving om toekomstige incidenten te voorkomen.
0pt. Oordeel niet afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen niet overeen; concept wordt niet afdoende toegepast in een relevant voorbeeld. -Leerling kan het kernconcept niet reproduceren.
Julia (online)
Het proces van het ordenen en systematiseren met de bedoeling het beheersbaar te maken
en van het inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken.
Wetenschappelijke rationalisering: In de tekst staat dat ze sinds 2012 met verkenners in het
formatieproces werken. Hiermee wil de Tweede kamer meer zeggenschap in de formatie.
Hiermee wordt de formatie geordend en gesystematiseerd om het beheersbaar te maken. Er
wordt gekeken wat beter kan in de formatie en het resultaat is om verkenners in te voeren.
Dus logische nadenken om een goed reslaat te krijgen, rationalisering.
Technische rationalisering: In de tekst staat dat er gekeken moet worden om een duidelijke
taakomschrijving van een verkenner zodat er geen misvatting kunnen ontstaan. Hiermee
wil de Tweede kamer hun middel: verkenners, zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten om
goede resultaten te bereiken. Dat is zo omdat ze kijken hoe de baan als verkenner duidelijker
kan, wat diegene nou precies moet doen als verkenner. Er wordt dus nagedacht, rationalisering.
3pt. Oordeel wordt afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen overeen; concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Yfke (online)
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Rationalisering is het proces van ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de
bedoeling het voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van
de middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te behalen. In de tekst gaat het
over het gedeelte beheersbaar maken. De reactie van de tweede kamer was dat ze duidelijke
beschrijving wilde van de taken van de verkenners. Doordat de tweede kamer duidelijk heeft
wat de taak van de verkenners nou is zullen ze het dus kunnen beheersen. Ze kunnen beheersen wat de verkenners wel en niet kunnen doen. Dit is te zien doordat in de tekst staat
‘Er is vraag naar een duidelijke vraag naar de taak om incidenten te voorkomen’. Ze willen het
beheersen zodat er geen incidenten meer komen.
2pt. Oordeel is impliciet; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving komen overeen;
concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Benthe
Rationalisering is de overgang van een traditionele samenleving naar een rationele samenleving. In de bron gaat het vooral over een vrij nieuwe functie binnen de tweede kamer en hoe
deze aangepast zou moeten worden na dit incident.
0pt. Oordeel niet afdoende onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen niet overeen; concept wordt niet afdoende toegepast in een relevant voorbeeld. -Leerling kan het concept niet reproduceren.
Lucille (online)
Het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijk resultaten te
bereiken. De reactie is een voorbeeld van rationaliseren, omdat er in de tekst door de fout
van verkenners te gebruiken nieuwe doelen willen bereiken. In de tekst staat dat de Tweede kamer een motie heeft uitgesproken voor het opnieuw de rol van verkenners tegen het
licht te houden. Dit doel bereiken ze door de fouten die de verkenner Kasha als voorbeeld te
gebruiken. Je ziet aan dit voorbeeld dus dat de tweede kamer zo efficiënt mogelijk hun doel
bereiken en een motie uitroepen.
2pt. Oordeel is impliciet; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving komen overeen;
concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
Thom (online)
Bij rationalisering wordt de werkelijkheid geordened en georganiseerd om het voorspelbaar
en beheersbaar te maken. In het voorbeeld van de Tweede Kamer is wetenschappelijke rationalisering te herkennen, want hier wordt gezorgd dat er regels (die met de functie van verkenner komen) worden op geschreven, dus gesystematiseerd en georganiseerd, wat hoort
bij wetenschappelijke rationalisering.
2pt. Oordeel is gedeeltelijk onderbouwd; gekozen vorm van rationalisering en omschrijving
komen overeen; concept wordt afdoende toegepast in een relevant voorbeeld.
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Bijlage 9: Antwoorden vragenlijst
Twan
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik had niet geoefend voor deze opdracht (ik heb heel snel binnen 2 minuten de defenitie van
rationalisering bekeken)
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Daarnaast was ik ook niet goed voorbereid voor deze opdracht, sinds ik niks heb kunnen oefenen
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Niet helemaal meer, omdat het moeilijk was om te begrijpen.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Omdat het voor mij moeilijk was om het begrip ‘rationalisering’ volledig te begrijpen. De defenitie had veel moeilijke woorden in zich, waardoor het moeilijk was om de context te begrijpen
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja doordat ik de defenitie van zowel technische als de wetenschappelijke rationalisering door
had genomen voor dat ik deze opdracht ging maken. Daardoor bleef die goed in mijn hoofd
zitten.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Het niveau van de tekst was voor mij zeker te doen. Het was niet makkelijk maar ook niet
moeilijk. Het is zeker 4-vwo niveau.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond de opbouw handig doordat het in nummertjes was opgedeeld waardoor het makkelijker was om de situatie te begrijpen.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Het onderwerp vond ik overzichtelijk, omdat ik het zelf ook erg goed heb gevolgd. Ik had het
debat voor het grootste deel bekeken op tv en ik wist waar de tekt overging. Omdat het iets
actueels is, was het voor mij makkelijker om mijn antwoord te vormen.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
kijk antwoord vraag 8 (Ik had het debat voor het grootste deel bekeken op tv en ik wist waar
de tekt overging.)
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Niet perse, omdat je er zelf echt naar opzoek moest. Het was voor mij ook niet
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Saskia (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Wel een beetje ja. Ik heb vorige week de opdrachten gemaakt in de les over rationalisering
en ik heb het nog even goed doorgelezen.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Als ik er langer voor had geleerd was ik er wel beter op voorbereid maar ik had het nu ook
wel al prima onder de knie.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja, maar niet letterlijk
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja, maar ik wist niet meer welke bij welke hoorde. Maar na het even te lezen wist ik het wel
weer.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond het best te doen, maar ik vind teksten over de politiek vaak lastiger weg te lezen door
de moeilijkere woorden maar vooral alle namen en partijen die overal en nergens zwerven.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Niet helemaal. Het ging namelijk gelijk al over Rutte afzetten enzo en dat verwacht je eerder
aan het einde. Ook was het beter als het gewoon in kopjes stond en niet als allemaal losse
tekstjes met getalletjes.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Wel prima, maar ik vond het onderwerp van de wc fijner. Daar is het iets concreter namelijk.
Hier begreep ik ook niet helemaal of het nou alleen over de verkenners moest gaan of alleen
over Rutte of allebei.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja het was moeilijk te missen
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Nou, dat hing dus af van hoe je ernaar keek maar ik persoonlijk vond het best goed in de
tekst staan.
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Ilona (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ja ik had vooraf geoefend
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Niet helemaal maar de kernconcepten waren wel van te voren uitgelegd
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja maar dat komt omdat ik het van te voren snel had doorgenomen
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Aan het feit dat de beschrijving van het kernconcept zo lang is en dat het moeilijk is om te
onthouden
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
De tekst was prima
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ja
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Goed, het is actueel
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja het komt veel op het nieuws
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ik vond het niet heel duidelijk maar uiteindelijk heb ik het wel gevonden
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Nathalie
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik heb vooraf doorgenomen wat het kernconcept inhoud, ik heb verder niet echt geoefend
met oefeningen. Omdat ik dacht dat ik nog wel genoeg kennis had van vorig jaar.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ik dacht dat ik wel prima voorbereid was op deze vraag, ik ben alleen minder goed in het formuleren van een antwoord dus daarin denk ik wel dat ik het minder goed heb gedaan.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja, omdat ik het net nog had doorgenomen
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Omdat ik niet goed wist hoe ik het moest formuleren
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ik wist nog dat er twee soorten waren en ik wist ook wat de definitie was van de twee soorten
maar ik wist even niet meer welk begrip hierbij hoorden.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond de brontekst goed aansluiten bij het niveau van wat wij ook op toetsen krijgen, en
dus het niveau van waar wij momenteel op moeten zijn.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond het logisch omdat het na mijn idee vrij chronologisch was opgebouwd
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond dit een goede tekst, want dit zijn wel de type onderwerpen die erg met MAW te maken hebben en waarbij je de kernconcepten goed kan toepassen
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
ik was al op de hoogte van de situatie
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ja, alleen was het niet echt heel duidelijk welk type rationalisering het over ging, wat het verwarrend kan maken.
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Tobias
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ja ik had vooraf het concept rationalisering geleerd en een beetje geprobeerd om dit concept uit te leggen.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Nee ik had niet perse het gevoel dat ik echt goed voorbereid was. Ik wist namelijk niet zo veel
over de verschillende vormen van rationalisering en snapt dat nog niet helemaal.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja ik kon het me grotendeels nog herinneren
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik denk omdat ik het kernconcept nog niet helemaal snapte en niet genoeg tijd aan het besteed om het kernconcept te rationaliseren.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Nee dat was het deel waar ik vooral moeite mee had.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Het niveau van de tekst was prima en sloot goed aan op mijn leesniveau.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond de tekst vrij logisch opgebouwd en ik kon de tekst goed volgen. Dit kwam vooral
doordat de tekst was opgedeeld in verschillende stappen.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het onderwerp van de tekst interessant vooral om het ook zo een relevant onderwerp
was.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Nee ik wist niet dat deze situatie speelde, maar dat maakte de tekst wel interessant.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Nee dat was ook een van de aspecten waar ik veel moeite mee had.
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Ashley (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Vorige week heb ik geoefend in de les. Ik heb meegedaan met de les en de opdracht gemaakt. Van tevoren had ik nog goed gekeken naar het kernconcept.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ik had wel het idee dat ik de vraag goed kon beantwoorden en er goed op was voorbereid.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja, ik kon het nog wel herinneren en heb hem dan ook in mijn antwoord op de toetsvraag
gebruikt.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik kon wel goed tot een antwoord komen.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond het een perfect niveau. Ik kon het goed begrijpen, maar het was ook niet te makkelijk. Het was op mijn leesniveau.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond de tekst wel goed opgebouwd. Er stonden duidelijke nummers en het was goed te
volgen.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het een goed onderwerp. Het was opzich nog wel actueel en je kon het verband met
maw goed vinden.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ja, het was me erg duidelijk en een deel van de definitie stond ook in de tekst, waardoor ik
het nog beter kon vinden en het lekker duidelijk was.
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Dagmar (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

ja ik heb het document gemaakt
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
ik wist ongeveer wat het kernconcept inhield
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Nee, ik wist alleen het eerste deel
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Mijn chromebook chrast op het moment, waardoor ik de helft van mijn antwoord ineens niet
meer kon zien en ik was de soorten rationalisering een beetje vergetenen
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Nee ik ben het vergeten
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik begree wat er in stond, maar dat kwam vooral omdat ik het debat had gekeken waardoor
ik wist waar het over ging, anders zou ik het lastiger gebvonden hebben
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ja, de tekst was voor mij logisch opgebouwd
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het onderwerp best intressant
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja, maar echt omdat ik het debat gekeken heb
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ik vond het lastig om het kernconcept eruit te halen
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Madeleine (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

ja, de les ervoor
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ja door de vorige opdracht gemaakt te hebben had ik het idee dat ik goed voorbereid was
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ik kon de omschrijving van het kernconcept nog half herinneren toen ik de opdracht ging
maken, ik kon me een paar kernwoorden zoals efficiënt en effectief komen.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Omdat ik de hele definitie niet meer precies wist
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
nee dat kon ik mij niet meer herinneren, omdat het nog te lastige definities zijn om na 1 les al
uit mijn hoofd te weten
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Het niveau van de brontekst sloot goed aan bij mijn leesniveau. Het was niet te lang en de
meeste woorden waren niet te moeilijk.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
De opbouw was logisch en het was fijn om te lezen door de verschillende alinea’s.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het een interessant onderwerp, omdat ik er nog niet zoveel over wist en ik vond het
goed passen bij het vak MAW.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ik was al deels op de hoogte over de situatie, maar ik wist nog niet wat een verkenner was.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ik zag niet snel rationalisering in de tekst.
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Amber (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Vorige week hadden we geoefend in de les en heb thuis ook nog een beetje kunnen oefenen.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ja ik had wel het idee dat ik goed was voorbereid, ook omdat we natuurlijk al hadden geoefend.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ik kon de omschrijving nog wel een beetje herinneren maar niet helemaal precies.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik denk vooral om het verband te leggen tussen het concept rationalisering en wat dat had
te maken met de tekst.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja het verschil kon ik wel nog herinneren, maar niet met de precieze definities.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond de tekst niet al te moeilijk en het sloot wel aan op mijn leesniveau.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond wel dat de tekst logisch was opgebouwd, het was overzichtelijk.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het onderwerp wel interessant en wist er nog niet heel veel van.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ik wist al wel een beetje wat er was met die situatie maar wist niet het hele verhaal erachter.
Door deze tekst te lezen ben ik wel een stukje wijzer geworden.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
In het begin kon ik het niet heel goed herkennen, maar hoe beter ik de tekst las hoe makkelijker ik het kon vinden.

58

Bijlagen

Bram
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik heb voorafgaand aan deze opdracht niet geoefend, ik heb deze oefeningen denk ik over
het hoofd gezien.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ik denk dat ik wel al een goed idee had over wat rationalisering was, maar dat ik me er nog
niet zo erg in verdiept had aangezien ik niet wist dat rationalisering verschillende vormen
had. Dus een beetje 50/50.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja, ik kon mij de betekenis nog herinneren
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik denk dat mijn foute antwoord zou hebben gelegen aan het feit dat ik niet wist dat rationalisering verschillende vormen heeft.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Nee, want ik wist niet dat ze überhaupt bestonden.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond de bron zelf makkelijk te lezen, aangezien ik zelf ook wel geïnteresseerd ben in de
Tweede Kamer en al het geblunder van de afgelopen weken, ik kon me er makkelijk in vinden en dat maakte het lezen een stuk makkelijker.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Er zaten wel een paar onlogische stukjes in de bron. Onder andere toen er ineens de historisch achtergrond werd gegeven over het ontstaan van de verkenners, dit had voor mij niet
gehoeven.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Het was misschien een beetje moeilijk om er rationalisering uit te halen.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja, ik was al op de hoogte van de situatie m.b.t Pieter Omtzigt
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Het viel me een beetje tegen hoe makkelijk de rationalisering eruit te halen was.
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Julia (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik heb wel een keer geoefend met de vorige opdracht (fastfood en toilet opdracht) en nog
een paar keer het begrip gelezen.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ja, ik ben denk ik wel goed voorbereid, ik wist wat ik moest doen. Alleen het is soms moeilijk
om het onderscheid tussen technisch en wetenschappelijk te maken.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja, want die heb ik meteen opgeschreven.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik denk dat ik ongeveer een goed antwoord gegeven, u heeft wel duidelijk uitgelegd, maar
het verschil vind ik nog een beetje lastig. Ik had misschien een ander stuk van de tekst moeten nemen.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja, dat kon ik, maar ik vind het verschil nog wel moeilijk.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Het sloot goed aan vond ik, ik vond het niet moeilijk om de tekst te lezen, de lengte was ook
precies goed, want als het veel langer is het moeilijker om te kiezen welk deel van de tekst
moet je kiezen.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond de tekst goed opgebouwd, want het begon eerst wat het probleem was en dan kort
wat een verkenner is.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
De tekst is actuele dus ik vond het een goed onderwerp, het is niet super makkelijk, maar
ook niet super moeilijk.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja, ik was hiervan al op de hoogte dus ik wist waar het over ging en dat helpt wel.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ik vond de kernconcept wel oké te herkennen, niet heel moeilijk, maar je moet wel goed lezen.
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Yfke (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik had de oefenvraag een soort van gemaakt, maar niet zo uitgebreid
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Nee, niet echt
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ja
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Ik kon het verhaal niet goed aan het kernconcept linken
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Nee
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Sloot wel aan op niveau
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond het wel logisch, goede opbouw
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Goed onderwerp, niet te moeilijk. Het was voor mij te begrijpen wat er in de tekst stond
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja had er al eerder over gelezen
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Nee ik vond dat moeilijk
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Benthe
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Nee, ik had de mail niet gezien en wist dus niet dat we dit hadden moeten doen.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Nee, ik merkte dat ik het na de vorige les lastig vond om te begrijpen wat rationalisering nou
precies inhield.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Nee, ik wist het bijna niet meer, maar hetgeen dat ik me nog kon herinneren klopt volgens
mij niet.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Omdat ik het kernconcept rationalisering niet meer wist, maar ook de vormen ervan niet.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Nee, ik wist de namen nog wel, maar wat de verschillende vormen precies inhielden had ik
niet meer duidelijk op een rijtje.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond het niveau van de tekst prima, als ik het kernconcept en de vormen nog had geweten
denk ik dat ik de vraag prima had kunnen maken.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vind de tekst best goed opgebouwd, ze beginnen met een kleine inleiding, waarbij ze je
inlichten van alles wat er heeft plaatsgevonden. Daarna leggen ze uit de gevolgen daarvan
waren, en wat de taken van de verkenner zijn. Ze eindigen met een aantal verbeteringspunten. Ik vind dit een fijne tekst om te gebruiken bij een opdracht.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
Ik vond het onderwerp prima, ik denk niet dat het voor zo’n soort opdracht heel erg uitmaakt
waar het over gaat, als het maar een duidelijke tekst is.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ja, ik had dit al eerder voorbij zien komen op het internet en was er dus al bekend mee.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Ik vind dit lastig te zeggen, omdat ik dus het kernconcept en de vormen ervan niet meer zo
goed weet.
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Lucille (online)
1.

Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?

Ik heb het huiswerk gemaakt, waardoor ik al vrij goed begreep waar het over ging. Ik heb
naast het huiswerk 5 minuten voor het maken van de opdracht nog even de powerpoint
doorgenomen en dat is alles.
2. Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
Ik heb het idee dat ik al vrij goed begreep wat het begrip rationalisering inhoud, maar ik had
me beter kunnen voorbereiden.
3. Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
Ik had de omschrijving 5 minuten voor het maken van de opdracht nog even goed doorgelezen, waardoor ik de omschrijving redelijk goed wist.
4. Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan gelegen?
Mijn antwoord is redelijk goed volgens mij, maar de opbouw is misschien niet geweldig.
5. Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog herinneren?
Ja, het verschil tussen wetenschappelijke en technische rationalisering was er tijdens de les
voor mij goed ingestampt.
6. Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
Ik vond het niveau van de tekst iets te ingewikkeld en, aangezien ik dyslexie heb. Het kon
voor mij wel iets makkelijker.
7. Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
Ik vond het niet heel erg logisch opgebouwd, want persoonlijk kon ik er niet echt een duidelijke betekenis uithalen.
8. Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
k vond het onderwerp wel geschikt voor de vraag. Het is goed dat de informatie vrij recent is
en niet van een jaar geleden.
9. Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
Ik heb ouders die erg geïnteresseerd zijn in politiek dus ik wist al een beetje wat er aan de
hand was en wat er gebeurt was.
10. Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
Het kernconcept was te vinden, maar je moest wel echt goed zoeken en nadenken.
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Bijlage 10: Antwoorden vragenlijst gesorteerd
Had je vooraf geoefend om deze opdracht te kunnen maken?
3pt

Twan: Ik had niet geoefend voor deze opdracht (ik heb heel snel binnen 2 minuten de
defenitie van rationalisering bekeken)
Ashley: Vorige week heb ik geoefend in de les. Ik heb meegedaan met de les en de
opdracht gemaakt. Van tevoren had ik nog goed gekeken naar het kernconcept.
Madeleine: ja, de les ervoor
Julia: Ik heb wel een keer geoefend met de vorige opdracht (fastfood en toilet opdracht) en nog een paar keer het begrip gelezen.

2pt

Nathalie: Ik heb vooraf doorgenomen wat het kernconcept inhoud, ik heb verder niet
echt geoefend met oefeningen. Omdat ik dacht dat ik nog wel genoeg kennis had van
vorig jaar.
Amber: Vorige week hadden we geoefend in de les en heb thuis ook nog een beetje
kunnen oefenen.
Yfke: Ik had de oefenvraag een soort van gemaakt, maar niet zo uitgebreid
Lucille: Ik heb het huiswerk gemaakt, waardoor ik al vrij goed begreep waar het over
ging. Ik heb naast het huiswerk 5 minuten voor het maken van de opdracht nog even
de powerpoint doorgenomen en dat is alles.

1pt

Ilona: Ja ik had vooraf geoefend
Tobias: Ja ik had vooraf het concept rationalisering geleerd en een beetje geprobeerd
om dit concept uit te leggen.

0pt

Saskia: Wel een beetje ja. Ik heb vorige week de opdrachten gemaakt in de les over
rationalisering en ik heb het nog even goed doorgelezen.
Dagmar: ja ik heb het document gemaakt
Bram: Ik heb voorafgaand aan deze opdracht niet geoefend, ik heb deze oefeningen
denk ik over het hoofd gezien.
Benthe: Nee, ik had de mail niet gezien en wist dus niet dat we dit hadden moeten
doen.
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Had je het idee dat je goed voorbereid was op deze opdracht?
3pt

Twan: Daarnaast was ik ook niet goed voorbereid voor deze opdracht, sinds ik niks heb
kunnen oefenen
Ashley: Ik had wel het idee dat ik de vraag goed kon beantwoorden en er goed op was
voorbereid.
Madeleine: Ja door de vorige opdracht gemaakt te hebben had ik het idee dat ik goed
voorbereid was
Julia: Ja, ik ben denk ik wel goed voorbereid, ik wist wat ik moest doen. Alleen het is
soms moeilijk om het onderscheid tussen technisch en wetenschappelijk te maken.

2pt

Nathalie: Ik dacht dat ik wel prima voorbereid was op deze vraag, ik ben alleen minder
goed in het formuleren van een antwoord dus daarin denk ik wel dat ik het minder
goed heb gedaan.
Amber: Ja ik had wel het idee dat ik goed was voorbereid, ook omdat we natuurlijk al
hadden geoefend.
Yfke: Nee, niet echt
Lucille: Ik heb het idee dat ik al vrij goed begreep wat het begrip rationalisering inhoud, maar ik had me beter kunnen voorbereiden.

1pt

Ilona: Niet helemaal maar de kernconcepten waren wel van te voren uitgelegd
Tobias: Nee ik had niet perse het gevoel dat ik echt goed voorbereid was. Ik wist namelijk niet zo veel over de verschillende vormen van rationalisering en snapt dat nog niet
helemaal.

0pt

Saskia: Als ik er langer voor had geleerd was ik er wel beter op voorbereid maar ik had
het nu ook wel al prima onder de knie.
Dagmar: ik wist ongeveer wat het kernconcept inhield
Bram: Ik denk dat ik wel al een goed idee had over wat rationalisering was, maar dat ik
me er nog niet zo erg in verdiept had aangezien ik niet wist dat rationalisering verschillende vormen had. Dus een beetje 50/50.
Benthe: Nee, ik merkte dat ik het na de vorige les lastig vond om te begrijpen wat rationalisering nou precies inhield.
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Kon je je de omschrijving van het kernconcept nog herinneren?
3pt

Twan: Niet helemaal meer, omdat het moeilijk was om te begrijpen.
Ashley: Ja, ik kon het nog wel herinneren en heb hem dan ook in mijn antwoord op de
toetsvraag gebruikt.
Madeleine: Ik kon de omschrijving van het kernconcept nog half herinneren toen ik
de opdracht ging maken, ik kon me een paar kernwoorden zoals efficiënt en effectief
komen.
Julia: Ja, want die heb ik meteen opgeschreven.

2pt

Nathalie: Ja, omdat ik het net nog had doorgenomen
Amber: Ik kon de omschrijving nog wel een beetje herinneren maar niet helemaal
precies.
Yfke: Ja
Lucille: Ik had de omschrijving 5 minuten voor het maken van de opdracht nog even
goed doorgelezen, waardoor ik de omschrijving redelijk goed wist.

1pt

Ilona: Ja maar dat komt omdat ik het van te voren snel had doorgenomen
Tobias: Ja ik kon het me grotendeels nog herinneren

0pt

Saskia: Ja, maar niet letterlijk
Dagmar: Nee, ik wist alleen het eerste deel
Bram: Ja, ik kon mij de betekenis nog herinneren
Benthe: Nee, ik wist het bijna niet meer, maar hetgeen dat ik me nog kon herinneren
klopt volgens mij niet.
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Als je niet tot een goed antwoord kon komen, waar heeft dit dan volgens jou aan
gelegen?
3pt

Twan: Omdat het voor mij moeilijk was om het begrip ‘rationalisering’ volledig te begrijpen. De defenitie had veel moeilijke woorden in zich, waardoor het moeilijk was om
de context te begrijpen
Ashley: Ik kon wel goed tot een antwoord komen.
Madeleine: Omdat ik de hele definitie niet meer precies wist
Julia: Ik denk dat ik ongeveer een goed antwoord gegeven, u heeft wel duidelijk uitgelegd, maar het verschil vind ik nog een beetje lastig. Ik had misschien een ander stuk
van de tekst moeten nemen.

2pt

Nathalie: Omdat ik niet goed wist hoe ik het moest formuleren
Amber: Ik denk vooral om het verband te leggen tussen het concept rationalisering en
wat dat had te maken met de tekst.
Yfke: Ik kon het verhaal niet goed aan het kernconcept linken
Lucille: Mijn antwoord is redelijk goed volgens mij, maar de opbouw is misschien niet
geweldig.

1pt

Ilona: Aan het feit dat de beschrijving van het kernconcept zo lang is en dat het moeilijk is om te onthouden
Tobias: Ik denk omdat ik het kernconcept nog niet helemaal snapte en niet genoeg
tijd aan het besteed om het kernconcept te rationaliseren.

0pt

Saskia: Dagmar: Mijn chromebook chrast op het moment, waardoor ik de helft van mijn
antwoord ineens niet meer kon zien en ik was de soorten rationalisering een beetje
vergetenen
Bram: Ik denk dat mijn foute antwoord zou hebben gelegen aan het feit dat ik niet
wist dat rationalisering verschillende vormen heeft.
Benthe: Omdat ik het kernconcept rationalisering niet meer wist, maar ook de vormen
ervan niet.
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Kon je je het verschil tussen technische en wetenschappelijke rationalisering nog
herinneren?
3pt

Twan: Ja doordat ik de defenitie van zowel technische als de wetenschappelijke rationalisering door had genomen voor dat ik deze opdracht ging maken. Daardoor bleef
die goed in mijn hoofd zitten.
Ashley: Ja
Madeleine: nee dat kon ik mij niet meer herinneren, omdat het nog te lastige definities zijn om na 1 les al uit mijn hoofd te weten
Julia: Ja, dat kon ik, maar ik vind het verschil nog wel moeilijk.

2pt

Nathalie: Ik wist nog dat er twee soorten waren en ik wist ook wat de definitie was van
de twee soorten maar ik wist even niet meer welk begrip hierbij hoorden.
Amber: Ja het verschil kon ik wel nog herinneren, maar niet met de precieze definities.
Yfke: Nee
Lucille: Ja, het verschil tussen wetenschappelijke en technische rationalisering was er
tijdens de les voor mij goed ingestampt.

1pt

Ilona: Ja
Tobias: Nee dat was het deel waar ik vooral moeite mee had.

0pt

Saskia: Ja, maar ik wist niet meer welke bij welke hoorde. Maar na het even te lezen
wist ik het wel weer.
Dagmar: Nee ik ben het vergeten
Bram: Nee, want ik wist niet dat ze überhaupt bestonden.
Benthe: Nee, ik wist de namen nog wel, maar wat de verschillende vormen precies
inhielden had ik niet meer duidelijk op een rijtje.
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Wat vond je van het niveau van de tekst? Sloot dit wel/niet aan op jouw leesniveau?
3pt

Twan: Het niveau van de tekst was voor mij zeker te doen. Het was niet makkelijk maar
ook niet moeilijk. Het is zeker 4-vwo niveau.
Ashley: Ik vond het een perfect niveau. Ik kon het goed begrijpen, maar het was ook
niet te makkelijk. Het was op mijn leesniveau.
Madeleine: Het niveau van de brontekst sloot goed aan bij mijn leesniveau. Het was
niet te lang en de meeste woorden waren niet te moeilijk.
Julia: Het sloot goed aan vond ik, ik vond het niet moeilijk om de tekst te lezen, de
lengte was ook precies goed, want als het veel langer is het moeilijker om te kiezen
welk deel van de tekst moet je kiezen.

2pt

Nathalie: Ik vond de brontekst goed aansluiten bij het niveau van wat wij ook op toetsen krijgen, en dus het niveau van waar wij momenteel op moeten zijn.
Amber: Ik vond de tekst niet al te moeilijk en het sloot wel aan op mijn leesniveau.
Yfke: Sloot wel aan op niveau
Lucille: Ik vond het niveau van de tekst iets te ingewikkeld en, aangezien ik dyslexie
heb. Het kon voor mij wel iets makkelijker.

1pt

Ilona: De tekst was prima
Tobias: Het niveau van de tekst was prima en sloot goed aan op mijn leesniveau.

0pt

Saskia: Ik vond het best te doen, maar ik vind teksten over de politiek vaak lastiger weg
te lezen door de moeilijkere woorden maar vooral alle namen en partijen die overal en
nergens zwerven.
Dagmar: Ik begree wat er in stond, maar dat kwam vooral omdat ik het debat had
gekeken waardoor ik wist waar het over ging, anders zou ik het lastiger gebvonden
hebben
Bram: Ik vond de bron zelf makkelijk te lezen, aangezien ik zelf ook wel geïnteresseerd
ben in de Tweede Kamer en al het geblunder van de afgelopen weken, ik kon me er
makkelijk in vinden en dat maakte het lezen een stuk makkelijker.
Benthe: Ik vond het niveau van de tekst prima, als ik het kernconcept en de vormen
nog had geweten denk ik dat ik de vraag prima had kunnen maken.
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Was de tekst voor jou wel/niet logisch opgebouwd? Zo niet, waarom niet?
3pt

Twan: Ik vond de opbouw handig doordat het in nummertjes was opgedeeld waardoor het makkelijker was om de situatie te begrijpen.
Ashley: Ik vond de tekst wel goed opgebouwd. Er stonden duidelijke nummers en het
was goed te volgen.
Madeleine: De opbouw was logisch en het was fijn om te lezen door de verschillende
alinea’s.
Julia: Ik vond de tekst goed opgebouwd, want het begon eerst wat het probleem was
en dan kort wat een verkenner is.

2pt

Nathalie: Ik vond het logisch omdat het na mijn idee vrij chronologisch was opgebouwd
Amber: Ik vond wel dat de tekst logisch was opgebouwd, het was overzichtelijk.
Yfke: Ik vond het wel logisch, goede opbouw
Lucille: Ik vond het niet heel erg logisch opgebouwd, want persoonlijk kon ik er niet
echt een duidelijke betekenis uithalen.

1pt

Ilona: Ja
Tobias: Ik vond de tekst vrij logisch opgebouwd en ik kon de tekst goed volgen. Dit
kwam vooral doordat de tekst was opgedeeld in versc

0pt

Saskia: Niet helemaal. Het ging namelijk gelijk al over Rutte afzetten enzo en dat verwacht je eerder aan het einde. Ook was het beter als het gewoon in kopjes stond en
niet als allemaal losse tekstjes met getalletjes.
Dagmar: Ja, de tekst was voor mij logisch opgebouwd
Bram: Er zaten wel een paar onlogische stukjes in de bron. Onder andere toen er ineens de historisch achtergrond werd gegeven over het ontstaan van de verkenners, dit
had voor mij niet gehoeven.
Benthe: Ik vind de tekst best goed opgebouwd, ze beginnen met een kleine inleiding,
waarbij ze je inlichten van alles wat er heeft plaatsgevonden. Daarna leggen ze uit de
gevolgen daarvan waren, en wat de taken van de verkenner zijn. Ze eindigen met een
aantal verbeteringspunten. Ik vind dit een fijne tekst om te gebruiken bij een opdracht.
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Wat vond je van het onderwerp van de tekst?
3pt

Twan: Het onderwerp vond ik overzichtelijk, omdat ik het zelf ook erg goed heb gevolgd. Ik had het debat voor het grootste deel bekeken op tv en ik wist waar de tekt
overging. Omdat het iets actueels is, was het voor mij makkelijker om mijn antwoord
te vormen.
Ashley: Ik vond het een goed onderwerp. Het was opzich nog wel actueel en je kon het
verband met maw goed vinden.
Madeleine: Ik vond het een interessant onderwerp, omdat ik er nog niet zoveel over
wist en ik vond het goed passen bij het vak MAW.
Julia: De tekst is actuele dus ik vond het een goed onderwerp, het is niet super makkelijk, maar ook niet super moeilijk.

2pt

Nathalie: Ik vond dit een goede tekst, want dit zijn wel de type onderwerpen die erg
met MAW te maken hebben en waarbij je de kernconcepten goed kan toepassen
Amber: Ik vond het onderwerp wel interessant en wist er nog niet heel veel van.
Yfke: Goed onderwerp, niet te moeilijk. Het was voor mij te begrijpen wat er in de tekst
stond
Lucille: k vond het onderwerp wel geschikt voor de vraag. Het is goed dat de informatie vrij recent is en niet van een jaar geleden.

1pt

Ilona: Goed, het is actueel
Tobias: Ik vond het onderwerp van de tekst interessant vooral om het ook zo een relevant onderwerp was.

0pt

Saskia: Wel prima, maar ik vond het onderwerp van de wc fijner. Daar is het iets concreter namelijk. Hier begreep ik ook niet helemaal of het nou alleen over de verkenners moest gaan of alleen over Rutte of allebei.
Dagmar: Ik vond het onderwerp best intressant
Bram: Het was misschien een beetje moeilijk om er rationalisering uit te halen.
Benthe: Ik vond het onderwerp prima, ik denk niet dat het voor zo’n soort opdracht
heel erg uitmaakt waar het over gaat, als het maar een duidelijke tekst is.
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Was je al eerder op de hoogte van de situatie die in de bron wordt omschreven?
3pt

Twan: kijk antwoord vraag 8 (Ik had het debat voor het grootste deel bekeken op tv en
ik wist waar de tekt overging. )
Ashley: Ja
Madeleine: Ik was al deels op de hoogte over de situatie, maar ik wist nog niet wat een
verkenner was.
Julia: Ja, ik was hiervan al op de hoogte dus ik wist waar het over ging en dat helpt wel.

2pt

Nathalie: ik was al op de hoogte van de situatie
Amber: Ik wist al wel een beetje wat er was met die situatie maar wist niet het hele
verhaal erachter. Door deze tekst te lezen ben ik wel een stukje wijzer geworden.
Yfke: Ja had er al eerder over gelezen
Lucille: Ik heb ouders die erg geïnteresseerd zijn in politiek dus ik wist al een beetje
wat er aan de hand was en wat er gebeurt was.

1pt

Ilona: Ja het komt veel op het nieuws
Tobias: Nee ik wist niet dat deze situatie speelde, maar dat maakte de tekst wel interessant.

0pt

Saskia: Ja het was moeilijk te missen
Dagmar: Ja, maar echt omdat ik het debat gekeken heb
Bram: Ja, ik was al op de hoogte van de situatie m.b.t Pieter Omtzigt
Benthe: Ja, ik had dit al eerder voorbij zien komen op het internet en was er dus al
bekend mee.
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Waren het kernconcept, of voorbeelden daarvan, goed in de tekst te herkennen?
3pt

Twan: Niet perse, omdat je er zelf echt naar opzoek moest. Het was voor mij ook niet
100% duidelijk of ik mijn antwoord dan ook goed heb geformuleerd, doordat ik niet
helemaal wist wat rationalisering inhield.
Ashley: Ja, het was me erg duidelijk en een deel van de definitie stond ook in de tekst,
waardoor ik het nog beter kon vinden en het lekker duidelijk was.
Madeleine: Ik zag niet snel rationalisering in de tekst.
Julia: Ik vond de kernconcept wel oké te herkennen, niet heel moeilijk, maar je moet
wel goed lezen.

2pt

Nathalie: Ja, alleen was het niet echt heel duidelijk welk type rationalisering het over
ging, wat het verwarrend kan maken.
Amber: In het begin kon ik het niet heel goed herkennen, maar hoe beter ik de tekst
las hoe makkelijker ik het kon vinden.
Yfke: Nee ik vond dat moeilijk
Lucille: Het kernconcept was te vinden, maar je moest wel echt goed zoeken en nadenken.

1pt

Ilona: Ik vond het niet heel duidelijk maar uiteindelijk heb ik het wel gevonden
Tobias: Nee dat was ook een van de aspecten waar ik veel moeite mee had.

0pt

Saskia: Nou, dat hing dus af van hoe je ernaar keek maar ik persoonlijk vond het best
goed in de tekst staan.
Dagmar: Ik vond het lastig om het kernconcept eruit te halen
Bram: Het viel me een beetje tegen hoe makkelijk de rationalisering eruit te halen
was.
Benthe: Ik vind dit lastig te zeggen, omdat ik dus het kernconcept en de vormen ervan
niet meer zo goed weet.
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