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Voorwoord
In dit onderzoek ga ik op zoek naar een didactisch ontwerp wat aansluit bij mijn studenten om hen te
oefenen in de hogere denkvaardigheid analyseren. Ik heb mijn onderzoek verricht in een online
leeromgeving, vanwege de beperking van het coronavirus. In het laatste jaar van mijn opleiding heb ik
dan ook een totaal nieuwe ervaring opgedaan met het onlineonderwijs en heb ik deze omgeving
aangegrepen om mijn onderzoek uit te voeren. Het Koning Willem 1 College heeft mij een unieke kans
geboden een jaar stage te lopen, op de afdeling Handel & Commercie binnen het team Manager Retail.
In de afgelopen tijd heb ik mijn onderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn hieronder beschreven. Ik
bedank veel mensen die mij gesteund en geholpen hebben in het onderzoeksproces. Allereerst de
procesbegeleiders William Buys en Marjan Bassie, mijn adviseur Farouk El Mouhajir, mijn
werkplekbegeleider Sandra Visser, mijn collega’s uit het team Manager Retail en mijn mede-afstudeerstudenten.
Ik dank mijn eerstejaarsstudenten Manager Retail. De aanwezigheid en actieve houding in de les heeft
ervoor gezorgd dat ik de lessen heb kunnen uitvoeren en de lessen steeds beter heb kunnen aanbieden.
De studenten hebben ervoor gezorgd dat ik met plezier mijn laptop opstartte en ik genoot ervan wanneer
ze zeiden dat ze iets nieuws geleerd hebben!
In het onderzoek heb ik de ethische richtlijnen in acht genomen en heb ik van alle deelnemers
toestemming gekregen antwoorden en resultaten te delen.
Suze Kraaijeveld
2021
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Inleiding
De afgelopen jaren op de opleiding Maatschappijleer heb ik veel geleerd. In de didactische
verdiepingsmodule uit leerjaar drie heb mij verdiept in het aanleren van hogere denkvaardigheden in
lesmethoden. Het onderwerp hogere denkvaardigheden boeit mij, omdat het docenten handvatten geeft
om studenten te leren denken. En het daagt studenten uit om nieuwe stof niet alleen te verwerken, maar
ook te bewerken.
Het aanleren van hogere denkvaardigheden wordt nauwelijks toegepast in geschreven lesboeken en
lesmateriaal op het vmbo en mbo. De opdrachten lijken soms tot denken aan te zetten, maar wanneer
menig opdracht geanalyseerd wordt, blijkt dit niet het geval en behelst een opdracht vaak het niveau van
toepassen, reproduceren of herkennen. Het aanleren van hogere denkvaardigheden is moeilijk; omdat er
veel denkstappen aan vooraf gaan. Het is een uitdaging die ik in mijn VDO onderzoek wil aanpakken:
hoe kan ik een hogere denkvaardigheid aanleren.
In gesprek met mijn adviseur en wpb-er kwam ik er al snel achter dat ‘hogere denkvaardigheden
aanleren’ te breed is. Ik wil me daarom richten op één (denk)vaardigheid en die vervolgens in kleine
stappen aanleren. Kleine opdrachten in een contextrijke omgeving en taalsteun helpen zowel de
studenten als mijzelf om te komen tot het leren van een denkvaardigheid (Drie, 2012). Ik heb gekozen
voor de vaardigheid analyseren. Het analyseren (van een maatschappelijk vraagstuk) is een onderdeel
van het maatschappijleer onderwijs, waar veel aandacht aan besteed wordt. Om een maatschappelijke
ontwikkeling te kunnen uitleggen en er een mening over te formuleren is het van belang dat je
verschillende kanten en belangen kunt herkennen en benoemen en dat je met een analytische blik
gebeurtenissen kunt duiden. Wanneer je goed kunt analyseren ben je beter in staat weloverwogen keuzes
te maken, omdat je informatie hebt verzameld en je weet hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
Het maatschappijleeronderwijs bestaat uit een drieledige doelstelling (Boorn, 2019):
- Politieke en maatschappelijke geletterdheid
- Politiek en maatschappelijk oordeelsvermogen
- Vermogen tot politieke en maatschappelijke participatie
De politieke en maatschappelijke geletterdheid en het politiek en maatschappelijk oordeelsvermogen is
in de afgelopen jaren onder toenemende druk komen te staan. De opkomst van sociale media,
toenemende filterbubbels en het explosieve gebruik van internet door jongeren zorgt ervoor dat de
noodzaak van oordeelsvermogen en geletterdheid groter wordt.
Diverse onderzoeken tonen aan dat de leesvaardigheid onder de Nederlandse bevolking snel achteruit
gaat en met name onder jongeren komt dit het meest voor (Stichting Lezen). Jongeren lezen vooral van
een beeldscherm (Wennekers, Huysmans & Haan, 2018) en nauwelijks meer van papier. Het geeft niet
alleen maar reden tot klagen; het biedt uitdagingen aan de maatschappij.
De studenten aan wie ik lesgeef behoren net als ik tot de jongere helft van de bevolking. Mijn studenten
en ikzelf maken intensief gebruik van het internet en we zijn opgegroeid met een smartphone. Afname
van de leesvaardigheid en toename van het internetgebruik behoren tot de uitdagingen van onze
generatie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn studenten toch laat lezen; de geletterdheid bijbreng en
hen het oordeelsvermogen aanleer?
Om te kunnen voldoen aan de drieledige doelstelling zijn denkvaardigheden nodig. Echter geldt dat niet
alleen voor het maatschappijleeronderwijs in het VO, maar ook voor het burgerschapsonderwijs in het
mbo. Het burgerschapsonderwijs vraagt om ‘’maatschappelijke vraagstukken kritisch te doordenken
teneinde een eigen geïnformeerde positie te kunnen innemen’’ (wetsvoorstel Slob, 2019). Deze, meer
persoonlijke formulering, past binnen het vak burgerschap in het mbo waar studenten worden voorbereid
op een plaats op de arbeidsmarkt en de samenleving.
Daarnaast is er binnen het mbo veel aandacht voor ‘’kritisch denken’’. Analyseren is een vaardigheid
die bijdraagt aan het kritisch denken en past daardoor uitstekend bij het burgerschapsonderwijs. Voor

de uitwerking van dit onderzoek maak ik gebruik van de doelstellingen en ontwerpregels van het vak
maatschappijleer, maar deze pas ik toe binnen de context van het vak burgerschap waar de
belevingswereld van de student de vertaalslag maakt naar de eigen positie van de student in zijn
omgeving.
De noodzaak van - en de opdracht in – het aanleren van denkvaardigheden zoals analyseren binnen het
burgerschapsonderwijs moge duidelijk zijn. Studenten leren de wereld om hen heen beter begrijpen,
kunnen afwegingen maken en formuleren een eigen mening.
Echter worden hogere denkvaardigheden niet alleen aangeboden binnen het vak burgerschap, maar ook
bij andere vakken van de opleiding Manager Retail (kwalificatiedossier Management Retail). Ik bekijk
ook de manier van werken van mijn collega’s om te zien hoe zij de denkvaardigheden toepassen in het
onderwijs.
Uit de aanleiding van mijn onderzoek vloeien de volgende hoofd- en deelvragen voort.
Hoe kan ik de hogere denkvaardigheid analyseren aanbieden in een lessenreeks van vier lessen
Burgerschap voor mijn eerstejaarsstudenten van de opleiding Manager Retail?
Deelvragen
1. Welke theoretische concepten zijn nodig bij het aanleren van de hogere denkvaardigheid
analyseren?
2. Op welke wijze worden er hogere denkvaardigheden aangeleerd in de opleiding Manager Retail
leerjaar 1?
3. Hoe kan ik de denkvaardigheid analyseren aanleren in een online les van dertig minuten?

Welke theoretische concepten zijn nodig bij het aanleren van de hogere denkvaardigheid
analyseren?
Om de hogere denkvaardigheid analyseren aan te leren maak ik gebruik van de visie op hogere
denkvaardigheden en ontwerpregels van Ruijs & Klijnstra (in Boorn, 2019) en van den Boorn (Béneker,
2018), het vaardighedenmodel van Lindeman en Spijkerboer (Dingemans, 2019) en van de uitwerking
en ontwerpregels van taalgericht vakonderwijs van Hajer en Meestringa (2015).
Hogere denkvaardigheid analyseren
Analyseren in de vierde denkvaardigheid in de taxonomie van Bloom. Ze vormt een verbinding tussen
de al bestaande kennis die is geleerd bij het toepassen en de kennis die bewerkt zal worden wanneer een
student een evaluatie maakt. In het proces van analyseren onderscheid de student de betekenisvolle
informatie van de niet zinvolle informatie en zijn zij in staat verklaringen en verschillen te
verduidelijken.
Analyseren kan op verschillende manieren. In het boek Beter leren denken (Velzen, 2012) wordt de
denkvaardigheid redeneren, kritisch denken en creatief denken uitgewerkt. Deze denkvaardigheden zijn
samengestelde denkvaardigheden waaraan het analyseren ten grondslag ligt.
Analyseren
Ruijs en Klijnstra (2019) definiëren het analyseren als volgt: ‘’de leerling kan belangrijke en
onbelangrijke delen uit informatie onderscheiden, en relaties aangeven tussen verschillende
delen’’(Ruijs en Klijnstra in Boorn, 2019).
Drie concrete denkstappen worden uitgewerkt in het Handboek voor Maatschappijleer (Boorn, 2019).
Allereerst moet een student kunnen onderscheiden of operationaliseren (classificeren/categoriseren), ten
tweede leert hij vergelijken en tot slot is het causaal redeneren van belang. Wanneer een student deze
denkvaardigheden beheerst, is hij in staat op kritische wijze kennis of informatie tot zich te nemen en te
komen tot een weloverwogen oordeel.
Echter om te komen tot grote alomvattende opdrachten is het noodzakelijk dat studenten de kleine,
inbegrepen, denkstappen begrijpt, toepast en deze eigen maakt. Wanneer de student de stof begrijpt en
kan toepassen, is hij in staat kennis mentaal te bewerken door een analyse uit te voeren. Binnen het
maatschappijleeronderwijs, en in het verlengde daarvan gebruik ik het in het burgerschapsonderwijs,
wordt uitgegaan van het idee dat een aantal denkstappen steeds terugkeert (ook al lijken de denkstappen
verschillend) en dat de taken en denkstappen elkaar nodig hebben. De denkstappen vergelijken,
classificeren/categoriseren en causaal redeneren kunnen dus steeds op een hoger niveau worden
toegepast. Middels vergelijken kan een student een analyse maken, maar door te vergelijken kan hij ook
een situatie evalueren. Zo worden de denkstappen op verschillende manieren ingezet en zorgen ze ervoor
dat hoger denken wordt aangeleerd (Velzen, 2012, Boorn, 2019).
Ontwerpregels
Om opdrachten en werkvormen te ontwikkelen waarin een leerling of student tot denken wordt aangezet,
beschrijft Rob van der Boorn in het Toekomst gericht vakonderwijs (Benéker, 2018) zes ontwerpregels:
1. Formuleer helder en precies welke denkvaardigheden je leerlingen wilt aanleren
a. Classificeren/categoriseren, vergelijken en redeneren
b. Onderwijs via het vaardighedenmodel.
2. Maak onderscheid tussen moeilijkheidsgraad (gemakkelijk en lastig) en beheersingsniveau
(hogere denkvaardigheden)
3. Ontwerp taken en opdrachten die leerlingen in staat stellen te leren wat ze moeten leren
4. Geef leerlingen materiaal waarover ze kunnen nadenken
a. Leren in context
b. Leren met taalsteun
5. Gebruik nieuw materiaal, bij toetsen, maar ook bij oefenen, anders gaan leerlingen memoriseren
6. Stel vast op welke manier je beoordeel of leerlingen voldoende hebben geleerd; vooral
belangrijk bij formatief toetsen en feedback geven.

Ontwerpregel 1 en 4 worden ondersteund door twee andere theoretische onderwijsconcepten, te weten
het vaardighedenmodel en het taalgericht vakonderwijs. Deze twee modellen worden achtereenvolgens
uitgewerkt.
Het vaardighedenmodel
Het vaardighedenmodel (Lindeman en Spijkerboer, in Dingemans 2019) biedt specifiek een didactiek
voor het aanleren van vaardigheden en gaat uit van de gedachte dat vaardigheden getraind moeten
worden. De leerling heeft de vaardigheid pas echt onder de knie als de leerling de vaardigheid kan
inzetten in nieuwe, onbekende situaties (Dingemans, 2019). Het vaardighedenmodel wordt ook wel
vergeleken met een wiel, de spaken (de hieronder beschreven stappen) zorgen ervoor dat het wiel blijft
draaien en zijn allen onmisbaar en terugkomend in het aanleren van een vaardigheid.
In mijn onderzoek maak ik gebruik van de vakspecifieke vaardigheid het ‘analyseren van een
maatschappelijk vraagstuk’, wat behoort tot het examenprogramma van maatschappijleer.
Het vaardighedenmodel bestaat uit een aantal stappen die in een lessenreeks aangeboden worden om
leerlingen de vaardigheid aan te leren. Ik beschrijf de stappen uit het vaardighedenmodel kort.
- Motiveren. Bij het motiveren licht de docent de vaardigheid toe en legt uit in welke situaties de
vaardigheid toegepast kan worden. Met de motivatiestap wil de docent bereiken dat zijn
leerlingen ambitie krijgen de vaardigheid te ontwikkelen en dat de leerling ervan overtuigd raakt
dat dit hem zal lukken.
- Instrueren van de vaardigheid. De leerling ziet iemand die de vaardigheid beheerst. De docent
laat een goed voorbeeld zien of een non-voorbeeld en legt uit waarom het misgaat. Daarnaast
instrueert de docent in deze stap. Hij maakt expliciet duidelijk wat de regels en aandachtspunten
zijn bij het aanleren van de vaardigheid.
- Begeleid inoefenen van de vaardigheid. De vaardigheid wordt opgedeeld in kleine eenheden en
de docent helpt de leerling door samen de stappen door te nemen en de instructie te hanteren.
De docent stelt controlevragen en geeft feedback, hiermee wordt permanente reflectie op het
handelen van de leerlingen aangeleerd en helpt het de leerling om de handeling bewust in te
zetten. Doel van het begeleid inoefenen is dat het de leerling in staat stelt om de stap te kunnen
zetten naar zelfstandig oefenen.
- Oefenen en toepassen. De leerlingen gaan zelf aan de slag met oefenmateriaal dat vergelijkbaar
is met eerdere opdrachten. Het is daarbij belangrijk dat van de leerlingen wordt gevraagd de
geleerde aandachtspunten in te zetten waarmee ze letterlijk oefenen met de vaardigheid.
- Transfer. De transfer is een van de belangrijkste stappen. De vaardigheid wordt pas echt beheerst
als de leerling de vaardigheid kan inzetten in andere contexten en vakken. De leerlingen zullen
moeten nadenken over andere mogelijke toepassingen, zodat zij zien dat de vaardigheid op veel
verschillende vlakken toegepast kan worden.
- Evaluatie. In deze laatste fase wordt vastgesteld in welke mate de leerling de vaardigheid nu
beheerst. Dit kan door summatieve of formatieve toetsing aan de hand van een rubric.
Ontwerpregels
Bij het ontwikkelen van een lessenreeks waarin een vaardigheid wordt aangeleerd wordt gebruik
gemaakt van de concrete ontwerpregels voor het maken van lessen.
1. Beschrijf de vaardigheid in specifieke handelingen die van de leerling verwacht worden.
2. Bouw de lessen op aan de hand van de stappen uit het vaardighedenwiel.
3. Stel na iedere stap vast of de leerlingen klaar zijn voor de volgende stap.
4. Leg uit wat het nut en de zin zijn van de vaardigheid
5. Geef een goed of een non-voorbeeld
6. Geef een toelichting op alle afzonderlijke deelhandelingen.
7. Laat leerlingen de vaardigheid in deelhandelingen oefenen en geef daarop voortdurend
feedback.
8. Vaardigheden dienen in te slijten; bied leerlingen de mogelijkheid om veelvuldig te oefenen.
9. Bespreek de toepassing in andere contexten met leerlingen.
10. Evalueer de vaardigheid aan de hand van een rubric.

Taalgericht vakonderwijs
De didactiek over hogere denkvaardigheden staat niet op zichzelf. Vaak wordt deze
gekoppeld aan de theorie van het taalgericht vakonderwijs. In het Handboek
Vakinhoud
Taalgericht Vakonderwijs (Hajer en Meestringa, 2015) laten de schrijvers zien dat
leren en denken niet zonder taal gaat. Volgens de leerpsychologische benadering van
het constructivisme zorgen vakinhoud, taal en denken voor een eenheid. Die eenheid
zet aan tot betekenisvol leren (Hajer en Meestringa, 2015). De vakinhoud is voor
ieder vak anders en ieder vaak geeft een eigen invulling aan deze inhoud. Het denken
over die vakinhoud en ondersteund door taal vindt plaats door de toepassing van
denkhandelingen. Tot slot leert de student door het gebruik van taal. Taalgericht
Denken
Taal
vakonderwijs kent een drietal uitgangspunten:
- Leren in context
- Leren in interactie (in dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan deze pijler, omdat het niet
bijdraagt aan de kern van het onderzoek.)
- Leren met taalsteun (Hajer en Meestringa, 2015)
Leren in context
De context is het geheel van kennis over- en verbanden tussen- nieuwe lesstof en de bekende lesstof.
Daarin wordt gezocht naar de verbinding tussen de leefwereld van de studenten, de maatschappij
en het
Den
beroep. Het leren in een zinvolle context houdt twee dingen in:
- De bekende context inbrengen: alledaagse en vakspecifieke voorkennis wordt gebruikt aan het
begin van de les of lessenreeks en nieuwe stof wordt hieraan gekoppeld.
- De context wordt uitgebreid met een grote variatie aan tekstsoorten en media.
De bekende context inbrengen doe ik door de vakspecifieke kennis, die bij velen is opgedaan bij het vak
maatschappijleer op de middelbare school, te activeren. Om de leerstof dichtbij de student te brengen is
het voor mijn burgerschapslessen van belang dat ik gebruik maak van de alledaagse context van de
student. Van daaruit tracht ik nieuwe kennis bij te brengen, gebruikmakend van de leefwereld en
aansluitend bij de voorkennis. Op die wijze wordt er een contextrijke omgeving gecreëerd waarin de
student wordt uitgedaagd te denken en te leren met nieuwe stof. De studenten zijn vaak (nog) niet bezig
met het grote geheel, de wereld om hen heen. Voor velen zijn de problemen in de samenleving een vervan-mijn-bed-show (Herben, red., 2009). Juist bij het vak Burgerschap wordt er gezocht naar die
verbinding. Het leren vanuit de bekende context biedt daar uitstekende aanknopingspunten voor.
Nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de bekende context van de student. De docent breidt de bekende
context uit met de nieuwe context. Hij biedt de student een nieuwe context aan om de leerstof concreet
te maken. Vervolgens stuurt hij aan op de doelcontext. Binnen de doelcontext past de student de nieuw
verworven kennis toe binnen de context van het vak, het beroep en de samenleving.
Burgerschap is het vak waar het beroep, de samenleving en het vak gecombineerd worden. De bekende
context van de student wordt uitgebreid met een grote variatie aan tekstsoorten en media. Dit stimuleert
de leesvaardigheid en creëert een nieuwe context voor de student. De variatie in aanbod is om meerdere
redenen belangrijk: het motiveert de student, het geeft de student aanknopingspunten voor het leren en
het getuigt van hoge verwachtingen als studenten worden uitgedaagd verbanden te leggen. De hogere
verwachtingen leveren een hoger leerrendement (Hajer en Meestringa, 2015).
Uit het taalgericht vakonderwijs: leren in context onderscheid ik de volgende ontwerpregels (Hajer en
Meestringa, 2015):
- Biedt leerlingen contexten aan, eerst dichtbij de leefwereld maar steeds meer richting de
maatschappelijke, academische of beroepswereld van leerlingen bewegen.
o Activeer de voorkennis
o Biedt de lesinhoud op betekenisvolle wijze aan door gebruik van diverse materialen en
voorbeelden en daag leerlingen uit zelf vragen te stellen.
o Benut de context die studenten inbrengen.

Leren met taalsteun
De tweede pijler is het aanbieden van taalsteun, zodat teksten begrijpelijker worden. Als studenten een
moeilijke tekst moeten lezen, hebben ze steun aan specifieke onderdelen, zoals een bijgevoegde
illustratie of een schema, aan richtvragen bij de tekst. Studenten zijn dan in staat de tekst te ordenen en
de belangrijkste onderwerpen uit de tekst te halen of kunnen door het invullen van een schema een tekst
analyseren. Voor het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk wordt gebruik gemaakt van het
sleutelschema. In dit onderzoek richt ik mij op het bieden van taalsteun door een sleutelschema (Bijlage
5) met ondersteunende vragen.
Ontwerpregel
- Leer leerlingen bronnen ‘’ontleden’’ met behulp van taalsteun door structuurschema’s (VENNdiagram, stroomdiagram, oorzaak-gevolgschema).
Kortom, het aanleren van de denkvaardigheid analyseren gaat niet zonder het scheppen van een
contextrijke omgeving en het bieden van taalsteun waarbinnen deze denkvaardigheid geoefend wordt.
Leren?
In het kader van mijn onderzoek heb ik een webinar gevolgd van Tim Surma, onderwijswetenschapper,
over het onderwerp de ‘’effectieve didactiek bij afstandsonderwijs’’. Surma (2020) legt de verbinding
met het online onderwijs in tijde van de coronacrisis en geeft drie aandachtspunten om met studenten
toch tot de activiteit leren te kunnen komen.
Allereerst merkt hij op dat het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft. Daarom bepleit hij herhaling
in de vorm van ‘’herhaling later in de tijd’’, zodat de leerstof wordt opgenomen in het lange termijn
geheugen (Surma & Kischner, 2019, Bijlage 1).
Ten tweede stelt hij dat generieke vaardigheden moeilijk zijn om te leren zonder kennis. Een vaardigheid
moet altijd gekoppeld zijn aan een vak, zodat leerlingen daarna over kunnen gaan tot denken. Leerlingen
leren door bewerkingen van informatie, kennis is dan het transferabele concept, maar nodig binnen de
context van het vak om een overstijgende vaardigheid te leren (Surma & Kischner, 2019, Bijlage 2).
Met deze stelling sluit hij aan bij het taalgericht vakonderwijs dat de noodzaak van een contextrijke
omgeving illustreert.
Tot slot wordt de activiteit leren vergroot door de aanwezigheid van feedback. Directieve feedback is
effectiever dan correctieve feedback, het ondersteunt de leerling in zijn leerproces en geeft hem
handvatten deze te verbeteren (Surma & Kischner, 2019, Bijlage 1).
Het aanleren van de hogere denkvaardigheid analyseren brengt veel met zich mee. In de bovenstaande
literatuurstudie heb ik laten zien dat er drie didactische modellen zijn die gecombineerd kunnen worden
en door mij gecombineerd worden voor het aanleren van het analyseren (Bijlage 5). Ik hoop in een
lessenreeks van vier lessen een begin te maken met het aanleren van de denkvaardigheid. Mijn
verwachting is echter dat het succes niet behaald zal worden binnen vier lessen, juist omdat het oefenen
zo belangrijk is. Daarbij komt dat de lessen dertig minuten duren en online gegeven worden. Echter
weerhoudt mij dat er niet van de uitdaging aan te gaan en zal ik er alles aan doen om mijn studenten
bekend te maken met de vaardigheid en hen zoveel mogelijk bieden om de vaardigheid zich eigen te
maken.

Op welke wijze worden denkvaardigheden aangeleerd in de opleiding Manager Retail leerjaar 1?
De opleiding Manager Retail biedt allerlei verschillende vakken aan om de studenten op te leiden tot
managers in de retailbranche. Er wordt door het opleidingsteam gestreefd naar samenhang tussen de
vakken en er is nauw overleg. Dit resulteert in projecten voor de studenten waarin de binding tussen de
verschillende vakken zichtbaar wordt.
Het kwalificatiedossier Management Retail biedt het team de richtlijnen om studenten in op te leiden en
de studenten worden geëxamineerd op basis van de doelen uit het kwalificatiedossier. Ik heb het
kwalificatiedossier van Management Retail doorgenomen en de hogere denkvaardigheden worden (pas)
in leerjaar drie aangeboord en getoetst. In het derde jaar staan de denkvaardigheden analyseren, beslissen
en activiteiten initiëren centraal en worden zij getoetst (Bijlage 4). De kunde en het gedrag van de student
wordt beschreven: [de student] signaleert bij het evalueren van het beleid verbeterpunten die gericht
zijn op het reduceren van kosten (Bijlage 4). Aan dergelijke handelingen ligt een analytische vaardigheid
ten grondslag. Daarnaast krijgen de studenten in leerjaar drie een grote opdracht waarin de vaardigheid
analyseren aangehaald wordt, maar niet verder uitgediept (Bijlage …)
In een interview vertelde de docent management mij dat het team zich niet specifiek richt op het aanleren
van de hogere denkvaardigheden door middel van opdrachten, maar dat dit vaak in het gesprek en de
feedbackmomenten gebeurd (Bijlage 2). De onderwijsadviseur van het team bevestigt dit in het
interview dat ik met haar gehouden heb (Bijlage 3). Zij stelt dat er in binnen het KW1C aandacht is voor
de 21-eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken alsook samenwerkend leren, maar dat het
per afdeling nog een zoektocht is hoe deze vaardigheden te integreren in het lesprogramma.
Na een zoektocht op de afdeling constateer ik dat er nog een hoop te winnen valt binnen de opleiding
Manager Retail. Het niet expliciet stilstaan bij de (hogere) denkvaardigheden is een gemis en behaalt
niet het doel om studenten kritische vaardigheden bij te brengen, zoals ten doel gesteld door het
Ministerie van Onderwijs en de visie van het KW1C. Ik beveel aandacht voor de denkvaardigheden dan
ook van harte aan bij mijn collega’s van het team Manager Retail.

Hoe kan ik de denkvaardigheid analyseren aanleren in een online les van dertig minuten?
In de beantwoording op de eerste deelvraag heb ik beschreven dat het aanleren van vaardigheden een
langzaam proces is wat vraagt om intensieve beoefening. Het aanleren van een denkvaardigheid is niet
afgerond na vier lessen. De vier lessen geven een aanzet en helpen de studenten op weg om
maatschappelijke problemen met een analytische blik te bekijken. Echter zal dit pas beklijven wanneer
zij zelf, na de vier lessen, blijven oefenen met de vaardigheid.
In bijlage 6 tot 9 wordt iedere les compleet weergegeven. In de beantwoording op deze deelvraag vat ik
de lessen samen en beschrijf ik de gemaakte aanpassingen na iedere les, waarna ik de tekortkomingen
van mijn lessenreeks beschrijf en daarin aanbevelingen doe om de lessenreeks te finetunen.
Het doel van deze lessenreeks is het bieden van handvatten om tot analyseren te komen. Ik heb daarvoor
een schematische weergave gemaakt a.d.h.v. de stappen uit de syllabus Maatschappijkunde wat
studenten helpt bij het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk (Bijlage 5).

Mijn ontwerp voor het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk

De lessen bouw ik op door gebruik te maken van het vaardighedenmodel (Lindeman en Spijkerboer,
2019).
In drie lessen zullen de studenten samenwerken in zogeheten breakoutrooms (de functie binnen MS
Teams). Ik kies hiervoor om twee redenen: allereerst wil ik het contact tussen de studenten bevorderen
nu zij elkaar zo weinig zien. Het zien én spreken van klasgenoten maakt school leuker! Ten tweede hoop
ik dat studenten door te overleggen van- en met- elkaar leren. Ik heb zijdelings rekening gehouden met
de didactische principes van het samenwerkend leren en leren in interactie, maar ik ga niet in op de
didactiek van deze concepten. Dit acht ik voor dit onderzoek als te veelomvattend.
Les 1
De eerste les heb ik gemaakt a.d.h.v. het vaardighedenmodel (Lindeman en Spijkerboer, 2019). In deze
les staan de eerste zes stappen centraal (Bijlage 6.1, 6.2, 6.3). De les dient als introductieles op het
onderwerp en de aanpak van het analyseren van het maatschappelijk vraagstuk (Bijlage 6.6). Het
centrale onderwerp rellen na de avondklok heb ik gekozen, gebruikmakend van het de ontwerpregels
van het taalgericht vakonderwijs (Bijlage 6.3). In deze les zijn de studenten nog niet zelf aan de slag
gegaan, maar hebben zij het onderwerp verkend in een huiswerkopdracht (6.7). Na afloop van de les
heb ik gereflecteerd evenals mijn wpb-er (Bijlage 6.4). Vanuit deze reflecties heb ik een aantal
wijzigingen aangebracht in les 2 (Bijlage 6.5).
Aanpassingen na les 1
Een online les van dertig minuten blijkt te kort om het model van het analyseren van een maatschappelijk
vraagstuk volledig te behandelen. Om die reden besluit ik dat de leerdoelen voor de tweede les hetzelfde
blijven en dat ik in de tweede les doorga met het instrueren en voordoen van de oefening. Stap 3 tot en
met 6 van het vaardighedenmodel, respectievelijk oefenen en toepassen, transfer naar nieuwe situaties
en evaluatie verschuiven naar les 2. Omdat de tweede les ook een gedeeltelijke instructieles zal zijn, zal
ik de student opnieuw motiveren. Omwille van de tijd vraag ik de studenten te reageren in de chat en

niet via LessonUp, daarbij geef ik studenten het woord, zodat deze fase nog sneller verloopt. In de
resultaten van de huiswerkopdrachten blijken een aantal vragen een onduidelijke vraagstelling te
hebben. Deze vragen zijn verduidelijkt in de daaropvolgende opdracht (Bijlage 6.5).
Les 2
In les 2 wordt het instrueren en voordoen van het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk verder
behandeld (Bijlage 7.1, 7.2, 7.3). Daarbij worden de antwoorden van studenten ter hand genomen om
het analyseren zo begeleid te kunnen inoefenen (Bijlage 6.7). Na de instructie gaan de studenten zelf
aan de slag met een casus in breakoutrooms (Bijlage 7.6). Zij passen de opgedane kennis in gesprek met
elkaar toe door een analyse uit te voeren (Bijlage 7.7). Na de tweede les maak ik aanpassingen en heb
ik gereflecteerd op deze les (Bijlage 7.4 en 7.5). Ook na deze les maken de studenten een
huiswerkopdracht (Bijlage 7.8) om zelfstandig te oefenen met het analyseren.
Aanpassingen na les 2
In de les gaan studenten in breakoutrooms aan de slag met een opdracht over het probleem van
overgewicht. Echter blijkt al vrij snel dat een aantal studenten deze opdracht als huiswerkopdracht heeft
gemaakt. Ik schrijf een nieuwe opdracht over het lachgasgebruik van jongeren en gebruik deze voor de
andere klas. Deze opdracht over het gebruik van lachgas neem ik op in mijn definitieve tweede les
(Bijlage 7.7). Mijn wpb-er gaf terug dat zij het onderwerp overgewicht niet vindt aansluiten bij de
doelgroep. Ik heb toen een aantal nieuwe onderwerpen opgezocht, waaronder het thema lachgas en in
gesprek met mijn adviseur ben ik op nog twee andere thema’s: complot-denken onder BN’ers, drillrap
en toenemend geweld onder jongeren met messen gekomen die ik gebruik in de daaropvolgende lessen.
Les 3
Bij aanvang van de derde les heb ik de stappen om tot het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk
kort herhaald (Bijlage 8.1, 8.2, 8.3). Na de introductie volgt het oefenen en toepassen met een nieuw
onderwerp opnieuw in break-outrooms (Bijlage 8.6, 8.7). In de afronding van de les hebben de studenten
zichzelf becijferd in de mate waarin zij het analyseren vaardig zijn (Bijlage 10). Na de les heb ik
aanpassingen gedaan en gereflecteerd, waarna ik veranderingen heb aangebracht voor de vierde en
laatste les (Bijlage 8.4, 8.5).
Aanpassingen na les 3
Iedere les heb ik twee keer gegeven aan twee verschillende klassen. Een klas behandelt het onderwerp
lachgasgebruik onder jongeren, de andere klas denkt na over het onderwerp complot-denken onder
BN’ers. Tussen de twee lessen door heb ik deze aanpassing gedaan. Na de derde les heb ik geen
aanpassingen verricht die ik meeneem naar les 4, in de laatste les geven de studenten elkaar feedback.
Les 4
In de vierde en laatste les haal ik opnieuw de voorkennis m.b.t. het analyseren van het maatschappelijk
vraagstuk op (Bijlage 9.1, 9.2, 9.3). De centrale activiteit in de les is het geven van feedback op het werk
dat medestudenten gemaakt hebben in les 3 (Bijlage 8.7, 9.5, 9.6). De studenten doen dit opnieuw in
break-outrooms in dezelfde samenstellingen. In de afronding van de les reflecteren de studenten op de
afgelopen vier lessen en beschrijven zij wat ze geleerd hebben (Bijlage 9.4, 10).
Aanbevelingen voor een complete lessenreeks
Om de vaardigheid analyseren aan te leren is meer nodig dan de vier lessen zoals ik deze aangeboden
heb. Ik beschrijf hieronder kort de tekortkomingen van mijn lessenreeks.
1. In de lessenreeks heb ik in één klas niet telkens een ander onderwerp genomen. Dit is echter wel
nodig; het huiswerk en de opdrachten uit de les moeten gescheiden blijven om memoriseren te
voorkomen (Béneker, 2018, Hajer & Meestringa, 2015) en de leeropbrengst en het vaardig zijn
in analyseren te verhogen.
2. In de lessenreeks zal aan het begin uitgebreid stilgestaan moeten worden bij iedere stap uit het
model. Door tijdgebrek is dit mij niet gelukt, waardoor de instructiefase zowel verkort als
opgerekt is, maar niet adequaat is aangeboden.

3. In de lessenreeks ontbreekt de feedback van de expert. Studenten zijn vooral samen bezig
geweest en hebben het werk van elkaar nagekeken. Echter het kloppende en juiste antwoord
hebben zij niet of minimaal ontvangen, dit vanwege het tijdgebrek.
4. De lessenreeks van vier keer dertig minuten is te kort. Voor het aanleren van de vaardigheid zijn
tenminste twee lessen meer nodig, zodat aanbeveling 2 en 3 in acht genomen worden.
5. De lessenreeks heb ik gehouden in de Burgerschapsuren. Echter om de vaardigheid analyseren
goed onder de knie te krijgen zal er vakoverstijgend gewerkt moeten worden, zodat de
vaardigheid in nieuwe situaties geleerd wordt en studenten zelf de transfer naar nieuwe situaties
kunnen maken (Dingemans, 2019).
In vier lessen heb ik geprobeerd mijn studenten handvatten te bieden om de vaardigheid analyseren te
leren. Ik trek de conclusie dat dit mij ten dele gelukt is (Bijlage 10), maar dat er nog tekortkomingen
zijn geweest in deze lessenreeks.

Conclusie
De afgelopen maanden heb ik me verdiept in de vaardigheid analyseren. Bij aanvang van het onderzoek
waren mijn verwachtingen hooggespannen; ik ging mijn studenten immers aan de slag met de ‘’hogere
denkvaardigheden’’, waarover ik zelf veel geleerd heb. Maar het bleek niet zo eenvoudig als ik dacht en
het proces van een goede les maken en geven is ingewikkeld. Ik heb er veel plezier in gehad en veel
geleerd.
Na het proces van literatuurstudie en nadenken over de lesinhoud kwam ik uit bij het maken en geven
van de lessen. Bij het maken van de les heb ik me vastgehouden aan het vaardighedenmodel (Lindeman
en Spijkerboer in Dingemans, 2019) en zo verschoof de focus van de hogere denkvaardigheden naar
vaardigheden op zichzelf. De hogere denkvaardigheid werd een bijzaak en het geven van onderwijs via
het vaardighedenmodel werd de hoofdzaak, omdat volgens dat model ik iedere week opnieuw de
studenten heb uitgedaagd te analyseren in verschillende stappen.
De accenten van taalgericht vakonderwijs zijn ondersteunend geweest; ik heb veel met tekstuele bronnen
gewerkt en ik zocht telkens naar de leefwereld van de student. Dit bleek lastiger dan verwacht, maar met
hulp van mijn wpb-er en adviseur ben ik tot een vijftal onderwerpen (rellen, obesitas, lachgas,
complottheorieën en drillrap) gekomen die ik behandeld heb. De onderwerpen bleken goed aan te sluiten
bij de studenten; in een interview dat ik hield met studenten voor mijn andere onderzoek merkte één
student op: ‘ u geeft leuke lessen die bij ons passen, zoals over die rellen enzo.’ In een latere les gaf zei
een student: ‘ik weet niet waar het vorige week over ging, of over drillrap? Dat was interessant.’ Echter
zal het voor mij een zoektocht blijven naar de belevingswereld van de student.
In het onderzoek hebben studenten veel met elkaar samengewerkt in breakoutrooms. De studenten
hebben het samenwerken als prettig ervaren en bij bezoekjes aan de breakoutrooms waren studenten
betrokken op de lesstof en kletsten zij ook met elkaar over alledaagse onderwerpen. Dit gedrag stimuleer
ik, omdat het van groot belang is dat studenten ook met elkaar in contact komen, gezien het
afstandsonderwijs.
In de afgelopen maanden heb ik gezocht naar het aanleren van het analyseren en ik heb daartoe een
stappenplan met ondersteunende vragen ontwikkeld (Bijlage 5). Ik concludeer op basis van de resultaten
van de studenten dat het aanleren van de vaardigheid analyseren ten dele gelukt is (Bijlage 10). Ik heb
in mijn eerste lessen een aanzet gegeven tot het analyseren van een maatschappelijk probleem en ik
daarin de stappen uiteengezet en uitgelegd in de eerste twee lessen en daarna hebben de studenten dit
zelf beoefend in twee opdrachten in de les. In de beantwoording van de opdrachten (Bijlage 6.7, 7.7,
7.8, 8.7, 9.7) zijn de studenten nog vaak onvolledig, maar laten zij zien dat ze maatschappelijke
problemen kunnen analyseren en dit systematisch aanpakken.
De studenten zelf hebben zichzelf ook beoordeeld. Uit de cijfers die de studenten zichzelf gegeven
hebben (1-5) ligt het gemiddelde rond een 3,5 (Bijlage 10). In een toelichting geven studenten aan dat
zij de vaardigheid nog niet volledig beheersen, maar wel ten dele. Zij noemen het ontdekken van
oorzaken en gevolgen van problemen als leerzaam. Echter geven ook veel studenten aan ‘niet veel’ te
hebben geleerd (Bijlage 10).
Vier lessen pasten in het programma, maar ik concludeer dat er voor dit didactisch ontwerp twee lessen
te weinig zijn geweest. Dertig minuten in een online les hebben mij mogelijkheden gegeven en die heb
ik aangegrepen, maar ook beperkt. Wanneer de lessen fysiek hadden plaatsgevonden had ik de
mogelijkheid tot directe feedback al eerder gehad, door bij studenten langs te gaan en over de schouder
mee te kijken. In beide klassen heb ik geen klassikaal gesprek kunnen voeren om, na de vier lessen, het
proces stap voor stap nog eens te door lopen om de controle of check uit te voeren of de studenten het
proces van analyseren begrijpen. Een of twee extra lessen zijn voor de volledigheid nodig.

Tot slot concludeer ik dat de samenwerking met andere vakken nodig is om expliciet aandacht te
besteden aan (denk)vaardigheden en de mate waarin deze gestimuleerd kunnen worden. Het aanleren
van hogere denkvaardigheden past uitstekend bij vakoverstijgend onderwijs!
Het maken van de lessenreeks vond ik tof om te doen. De lessenreeks zorgt voor een begin van, naar ik
hoop, nog heel veel didactische ontwerpen waarin studenten uitgedaagd worden!
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Bijlage 1 uitwerking webinar Surma
Uitwerking Webinar Effectieve Didactiek op 2 februari 2021
Implementatie afstandsonderwijs randvoorwaarden:
- Competente toegang in technologie kansarme leerlingen
- Verschillende benaderingen bij verschillende soorten leerlingen
- De kwaliteit van de leraar is belangrijker dan de technologie
- Interacties kunnen motiveren en leerresultaten verbeteren
Herhalingsmechanismen
 Leerstof die niet herhaald is, zakt wg.
Spacing effect: herhalen maar gespreid in tijd, spreiden van oefeningen is het allerbeste om stof op
te nemen in het langetermijngeheugen.
- Herhaling later in tijd (na 8 dagen)
- Herhaling effectief door
o Leraar
o Leerlingen verplicht te laten herhalen
o Herhaling wanneer zij al een groot gedeelte vergeten zijn.
Lerareneffectiviteitsstudies: de effectieve leraar start met herhaling van de vorige les.
Waarom effectief onderwijs en effectieve leraren?
- Je biedt kansen om leerlingen te laten leren.
- Vooral laag-presterende leerlingen slagen door goede leraren of scoren niet goed door
slechte leraren  effect meest zichtbaar bij deze groep.
Bouwstenen voor effectief onderwijs (op afstand).
1. De rol van voorkennis
a. Hoe meer je weet, hoe rijker het beeld van perceptie.
b. Voorkennis bepaalt het tempo waarmee nieuwe kennis geleerd wordt.
c. Werkgeheugen is sterk beperkt in capaciteit; 4 à 5 elementen houdt je vast.
i. Omgevingsprikkels zorgen ervoor dat je niet alles opslaat waardoor het leren
stopt.
d. Langetermijngeheugen: geen capaciteitsgebrek
i. Kennis is zowel feitelijk als vaardigheden
ii. Een vaardigheid is toegepaste kennis
e. Deel de leerdoelen en maak kapstokken waardoor het leren een duidelijke structuur
krijgt.
f. Neem de tijd om de voorkennis te activeren en stel jezelf de vraag: welke voorkennis
hebben leerlingen nodig om mijn lessen te kunne volgen?
Uit onderzoek blijkt dat generieke vaardigheden heel moeilijk aan te leren zijn zonder kennis. Kritisch
deken doe je door heel veel kennis aan te bieden binnen een vak. Generieke vaardigheden moeten
gekoppeld worden aan een vak.
2. De kracht van het voorbeeld
a. Bij de start van het leerproces is de verantwoordelijkheid van de leraar groot.
Naarmate de tijd vordert bouw je die aanwezigheid en verantwoordelijkheid af, maar
stop niet met doceren!
i. Experimenteer hiermee door instructievideo’s voorafgaand aan de les
beschikbaar te stellen.

3. Betrokkenheid door leren en feedback
a. In elke werkvorm die je aanbiedt waarbij leerlingen verplicht worden iets te
herhalen, vertraag je het vergeetproces en verhoog je het onthouden. Zoek dus naar
werkvormen waarbij herhaald wordt of waarbij studenten aangezet worden tot
denken. Het aanzetten of de poging tot herinnering; dat is de kracht.
b. Interactie is beter dan geen interactie, maar effectiever is het stellen van vragen als
de leerstof gezien is. Dus geen toetsen, maar veel revival-practise, het
activeren/herhalen door heel laagdrempelige toetsing.
i. Soms geeft het resultaat niet weer wat alsnog in de toekomst geleerd kan
worden. Leerlingen verdienen dan het goede voorbeeld!
c. Directieve feedback is effectiever dan correctieve feedback
d. In het proces van feedback moet het harder werken zin voor de leerling dan voor de
leraar
i. Tussentijdse feedback is dus belangrijker en effectiever
4. Sturen van zelfstandig leren
a. Wiens taak is het om leerlingen te leren?  Die van de leraar!
i. Wat stelt leerlingen in staat om te leren? Herhalen en markeren is
gemakkelijk voor leerlingen, maar activeert hen niet. Testing en vragen
stellen is effectief, omdat zij het testeffect zelf meemaken.
b. Leerlingen leren niet als zij zelfstandig worden over gelaten aan leren. Leraren
dienen het voor te doen door modelling; de leraar leeft zich in.
Effectieve manieren van leren:
- Conceptmapping
- Explaining
- Predicting
- Questioning
- Testing
- Drawing

Bijlage 2: interview docent management
Interview docent Management
Interview management docent op 13 – 01 – 20201
Geïnterviewde docent vertelt dat hij bij het vak Management nadenkt over de denkvaardigheden. ‘’Ik
ben daar op het ene moment bewuster mee bezig dan op een ander moment.’’ Zijn lesstijl wordt vooral
gekenmerkt door het stellen van vragen. ‘’Ik geef eigenlijk bijna geen antwoorden. Door middel van
vragen probeer ik een student bij het antwoord te laten komen. Doorvragen is dan heel belangrijk.’’
Op de vraag of hij bij het stellen van vragen niet teveel bezig is met één student antwoordt hij
bevestigend en ontkennend. Er schuilt het gevaar dat je teveel gericht bent op één student, maar hij
probeert dat te verhoeden door vergelijkingen te maken tussen de situaties van studenten.
‘’Bijvoorbeeld: ik vraag studenten hoe zij op het stagebedrijf de personeelsinstrumenten terug zien.
Dat vraag ik aan twee studenten en dan klassikaal stel ik de vraag welke vorm het meest geschikt is en
wat de studenten ervan vinden.’’ De geïnterviewde docent noemt het ook wel onderzoekend leren;
samen met studenten komt hij tot een antwoord.
De geïnterviewde docent besteedt heel veel aandacht aan reflectieve vaardigheden. Het vak
management leent zich daarvoor, omdat het gedrag van studenten vertaald kan worden naar de
verschillende theorieën in de organisatiewetenschappen die de geïnterviewde docent doceert. ‘’Het
gedrag van de student spiegel ik, ik vraag hen wat zij verwachten van hun werknemers wanneer zij
ongepast gedrag vertonen. Dan vraag ik waarom zij zelf niet het goede voorbeeld tonen in mijn les,
bijvoorbeeld als ze te laat zijn.’’ Daarin komen de hogere denkvaardigheden evalueren en creëren
meer aan bod, omdat management en organisatiekunde meer een sociaal-constructivistische
wetenschap is. ‘’Er is niet per se een goed of fout, dat creëert de student zelf. Om die reden beoordeelt
de student vaak bij mij en beargumenteert hij telkens. Daar zit natuurlijk ook een stuk analyseren in,
omdat hij via die weg bij de evaluatie komt.’’
Op de vraag of de geïnterviewde docent een aantal ontwerpregels kan beschrijven, volgt er een korte
lijst met regels.
- Veel voorbeelden: voorbeelden zorgen ervoor dat er context geschept wordt.
- Heel veel vragen stellen: op deze manier neemt een student mij eenvoudig mee in zijn
gedachten.
- Maak goede opdrachten die aanzetten tot denken.
- Wanneer je een complexe opdracht geeft; doe het voor in de les.
- Vergelijk situaties die je schetst met de eigen situatie van de student. Daarin sluit je aan, omdat
zij veel op microniveau denken en nog niet op macroniveau.
- Biedt hen handreikingen wanneer ze blijven hangen op het macroniveau.
Tot slot merkt de geïnterviewde docent op dat hij wellicht bewuster bezig is met de hogere
denkvaardigheden dan collega’s. ‘’Studenten kunnen veel meer dan ze denken of dan dat wij denken.
We moeten ze uitdagen.’’
*geïnterviewde docent: naam is bij auteur bekend

Bijlage 3 interview beleidsadviseur ATL
Interview beleidsadviseur ATL
Op 13 januari houd ik een interview met een beleidsadviseur van het Academy teaching and learning
(ATL) van het KW1C, zij onderhoudt nauwe contacten met de afdeling Handel en Commercie en is
vanuit haar functie onderwijsadviseur voor onder andere ons team Manager Retail. De
geïnterviewde heeft lesgegeven op het VO als docent Nederlands en is lang teamleider geweest.
Daarnaast heeft ze gewerkt als trainer en adviseur binnen diverse onderwijsorganisaties. Het ATL is
een ondersteunend onderwijskundige dienst, verdeeld over alle sectoren van het college. Het ATL is
het aanspreekpunt voor docententeams met allerlei onderwijskundige vraagstukken. Daarnaast biedt
het ATL trainingen aan via het interne scholingsaanbod. De geïnterviewde denkt mee met individuele
vragen van collega’s. De onderwijskundige taak van het ATL is heel breed: zowel pedagogische als
didactische vraagstukken komen langs, maar ook vragen rondom teamontwikkeling, innovatie en
creativiteit. Telkens stelt men zich de vraag: wat is nodig om het onderwijs voor onze studenten zo
optimaal mogelijk te maken?
Is er veel aandacht voor hogere denkvaardigheden in het mbo onderwijs?
Het verschilt. Ik weet niet of het overal even expliciet terugkomt. Je ziet wel meer dat er steeds meer
onderwijsmodellen ingevoerd worden die meer zelfstandigheid van studenten vragen. Bijvoorbeeld
door het eigenaarschap van de studenten vergroten. Dan is de is de stap naar hogere
denkvaardigheden sneller gemaakt. Je moet expliciet iets doen om de vaardigheid van de studenten
vergroten. Bij horeca en sport is het stuk reflecteren bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Een ander
onderwijs concept is het praktijk gestuurd leren, daar zitten de reflectie en analyse vaardigheden
heel sterk in en dat hebben studenten echt nodig om te werken binnen dat onderwijsconcept. Ik
weet niet of het ook binnen de afzonderlijke vakken aangeboden wordt, maar overkoepelend in een
aantal concepten komt het terug.
We hebben bijvoorbeeld ook het onderwijsontwikkelingatelier. Dat is een plaats om echt onderwijs
te ontwikkelen en onderwijs te maken. Zij proberen docenten, pas begonnen of docenten die al
langer aan het werk zijn en zij-instromers te helpen met het koppelen van leerdoelen aan de lessen
die zij geven door de handelingswerkwoorden van Bloom in te zetten. Daar ben je waarschijnlijk wel
mee bekend als je hier onderzoek in doet. Veel docenten vinden het nog lastig om daarmee aan de
slag te gaan.
Passen docenten deze handelingswerkwoorden ook toe in de lessen?
Nee, ik denk niet dat het gebeurd. Aan de leerdoelen is ook de succes criteria gekoppeld; wanneer is
het goed genoeg? Daarvan is de conclusie: heel veel studenten vinden het nog moeilijk. Maar ze
komen daar niet goed doorheen. Heel veel gesprekken, maar het blokkeert wel.
Hoe komt dat?
Ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Puur gevoelsmatig zeg ik: we willen graag studenten
eigenaarschap geven en we willen graag dat ze zelf aan de slag gaan. En dat betekent dat wij als
docenten steeds een stap terug doen en de studenten meer vrij te laten en zelf te laten
onderzoeken. Docenten spelen dan met de vraag: wat is dan mijn rol? Docenten houden dan toch
vast aan de manier van doceren die ze al heel lang gebruiken en goed kennen en houden daarbij de
leerdoelen bij zichzelf. De leerdoelen geven ze niet over aan de student, zodat deze kan bepalen of
hij succes boekt of niet. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat het niet lukt om
echt een koppeling te maken tussen het aanleren van die handelingswerkwoorden en de lessen die
voor sommige studenten nog te moeilijk lijken. Maar zoals ik zei: gevoelsmatig.

Het aanleren van de hogere denkvaardigheid komt dus niet expliciet terug binnen bepaalde vakken,
maar wordt meer overkoepelend aangeboden. Kun jij met jouw ervaring ontwerpregels noemen die
gebruikt worden voor dat onderwijs?
De aandacht voor wat je wilt leren moet expliciet zijn. Dus laat studenten zien waarmee je aan de
slag gaat en welke stappen je wilt maken. Er is heel veel geschreven over de kritische
denkvaardigheden; het is goed om expliciet instructie te geven over de denkvaardigheden en dat
vervolgens echt te oefenen. Dat uiteenzetten van de denkstappen is nodig voor de studenten; dat
levert het meeste leerrendement op wat diverse onderzoeken ook laten zien. De kritische
denkvaardigheden zet je dan in door instructie te geven en hen dan vervolgens zelf te laten denken
en uitpuzzelen en door het analyseren van situaties.
Bij het onderdeel leesvaardigheid van Nederlands is er aandacht voor kritische denkvaardigheden.
Studenten lezen een tekst, bekijken wie de tekst geschreven heeft, wat dat zegt over het
geschrevene en vormen zo een mening.
Hoe kun je dat het beste aanpakken in een les van dertig minuten online?
Maak gebruik van het werken met flipping the classroom. Zorg ervoor dat studenten voorbereid in de
les komen, zodat je de tijd oprekt en dat je de lestijd kunt gebruiken om echt de diepte in te gaan.
Werk bijvoorbeeld met breakoutrooms, zodat je iedere student in het oog houdt en hen kunt helpen
op individueel niveau.
In de visie van het KW1C is er veel aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden. De wereld verandert
heel snel en we weten niet precies hoe de beroepenwereld zich ontwikkeld. We leiden studenten op
tot beroepen die er nog niet zijn of uitlopende beroepen. Voor de studenten die nu dat soort
opleidingen doen is heel belangrijk dat ze brede vaardigheden leren zoals zelf reguleren en
samenwerken bijvoorbeeld. Studenten zullen voor de lange termijn wendbaar moeten zijn op de
arbeidsmarkt. In het mbo is het belangrijk dat we enerzijds vakexperts leveren, daar vraagt het
werkveld om, maar dat ze anderzijds ook brede vaardigheden kennen en zich heel hun leven kunnen
blijven ontwikkelen. We willen een plus op het diploma zetten dat hen in staat stelt wendbaar te zijn
en met vaardigheden die heel hun leven van pas komen.
Model hierbij: denk aan de letter T. Op de verticale as staat de vakexpertise, op de horizontale as de
brede vaardigheden. De vakexpertise helpt op korte termijn succesvol te zijn, de brede vaardigheden
zorgen ervoor dat de student op lange termijn aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt.
Werden studenten eerder nog niet opgeleid met deze vaardigheden?
De 21 -eeuwse vaardigheden zijn niet nieuw, maar ze krijgen wel meer aandacht. We zien dat de
wereld steeds meer zien en veranderd. We werken ook meer met andere disciplines, omdat we
studenten willen leren dat er meer is dan alleen de afdeling waarbinnen zij opgeleid worden. Het laat
hen ook zien dat je elkaar nodig hebt. Kijken we naar de wereld om ons heen dan zien we dat
vraagstukken worden steeds complexer worden. En als die complexiteit toeneemt, dan hebben we
mensen nodig die met allerlei verschillende mensen kunnen samenwerken, vandaar dat
interdisciplinair samenwerken. Op de afdeling Handel en Commercie wordt er serieus werk gemaakt
van het interdisciplinair samenwerken en zo hebben we op het KW1C op heel veel andere plekken
ook projecten. Bijvoorbeeld het innovatielab is een succesvol voorbeeld. Studenten van verschillende
afdelingen kwamen samen in een week waar bedrijven zich presenteerden en de vraagstukken lieten
zien waar zij tegenaan liepen. De studenten zochten door creatieve sessies naar oplossingen. In een
wek werden er door verschillende stappen te nemen een aantal fasen doorlopen om tot passende
oplossingen voor de bedrijven te komen. Daar zie je die hogere denkvaardigheden dus heel mooi
terug!

Tot slot een tip: kijk eens naar Kompas21. Dat is een app voor studenten met 21 -eeuwse
vaardigheden en oefeningen waar studenten naar reactie wordt gevraagd. Je kunt daar heel veel
mee!

Bijlage 4 weergave kwalificatiedossier
Kwalificatiedossier voor leerjaar 3. Let op de zin: onderliggende competenties zijn…

Bijlage 5 Schematische weergave met hulpvragen
Analyse-opdracht
Op dit werkblad vind je de stappen die je telkens moet nemen om tot een analyse van een probleem
te komen.

1. Probleem

5. Gewenste
situatie
2. Oorzaken

3. Gevolgen

4. Oplossingen
6. Onbedoelde
gevolgen

[Bron/bronnen voor de opdracht]
Om iedere stap in het denkproces te analyseren onderscheiden, gebruik je de volgende vragen.
1. Probleem:
a. Beschrijf het probleem
b. Welke (maatschappelijke) groepen zijn er betrokkenen bij het probleem?
c. Welk beleid en regelgeving bestaat er voor dit probleem?
d. Hoe kijkt met in andere landen tegen dit probleem aan?
2. Oorzaken:
a. Wat zijn de belangen van de betrokken (maatschappelijke) groepen?
b. Welke belangentegenstellingen bestaan er tussen de verschillende groepen?
c. Wat is volgens de betrokken groepen de oorzaak van het probleem?
d. Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen over het probleem?
3. Gevolgen:
a. Beschrijf de gevolgen van het probleem
b. Beschrijf de gevolgen van de verschillende oorzaken
4. Oplossingen:
a. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
b. Welke (maatschappelijke) groepen kunnen voor een oplossing zorgen?
c. Welke mogelijkheden hebben (maatschappelijke) groepen om het beleid te
beïnvloeden?
d. Zijn er regels nodig om dit probleem op te lossen, zo ja; welke?
e. Zijn er in andere landen effectieve oplossingen voor het probleem?
5. Gewenste situatie
a. Beschrijf de gewenste situatie wat ontstaat uit de oplossingen en beschrijf daarin de
positie van de verschillende maatschappelijke groepen.
6. Onbedoelde gevolgen:
a. Beschrijf de (negatieve) onbedoelde gevolgen van de oplossingen.
(Kopieer de link van de extra bronnen die je hebt gebruikt)

Schrijf een korte conclusie in maximaal vijf regels. Beschrijf wat het onderliggende probleem is met
oorzaken en de oplossingen volgens jou.
[Stelling] Reageer op de stelling met twee argumenten

Bijlage 6 uitwerking les 1
6.1 Leerdoelen
- De student verwerft inzicht in het proces van het analyseren van een maatschappelijk
vraagstuk
- De student wordt gemotiveerd voor een analyse te verrichten over de rellen n.a.v. de
invoering van de avondklok door het vormen van een mening.
- De student denkt actief mee in de beantwoording van vragen om tot een analyse te komen
door zijn antwoorden te delen de chat.
- De student beschrijft de verschillende stappen (stap 1 tot 4) en bijbehorende aspecten om
tot een analyse te komen.
- De docent legt de vaardigheid op begrijpelijke wijze aan de hand van voorbeelden uit.
- De docent doet de vaardigheid voor en laat zien wat zij verwacht van de studenten.
6.2 Lesopbouw a.d.h.v. vaardighedenwiel
- Fase 1 Motivatie (7 min.): de docent laat een kort stukje film zien over de rellen n.a.v.
invoering van de avondklok. De studenten wordt gevraagd een stelling te beantwoorden met
een argument. De stelling luidt: ‘’ik kan de relschoppers begrijpen..’’
- Fase 1 Motivatie (3 min.): De docent legt de studenten uit wat het doel van de vier lessen
over een analyse opdracht is. Ze vraagt de studenten waarom het belangrijk is om
gebeurtenissen in de samenleving te kunnen duiden.
- Fase 2 Instrueren/voordoen (10 min.): De docent toont de schematische weergave van de
analyse van het maatschappelijk vraagstuk en licht toe wanneer welke stappen geoefend
zullen worden. De docent benadrukt dat er bij iedere stap bepaalde vragen beantwoord
moeten worden.
- Fase 3 Instrueren/voordoen (10 min.): De docent oefent de eerste drie stappen van de
schematische weergave a.d.h.v. begeleidende vragen.
6.3 Theoretische verantwoording
De eerste les is opgebouwd a.d.h.v. het vaardighedenmodel. Het vaardighedenmodel biedt een
aantal ontwerpregels die ik, samen met de ontwerpregels van hogere denkvaardigheden,
gecombineerd heb in deze les.
Ontwerpregels uit het vaardighedenmodel (Lindeman & Spijkerboer in Dingemans, 2019). Ik heb zes
ontwerpregels voor deze les gebruikt. De overige ontwerpregels komen in latere lessen aan de orde.
1. Beschrijf specifieke handelingen
2. Bouw de les op a.d.h.v. het vaardighedenwiel
3. Controleer na iedere stap of de stap goed is overgekomen
4. Leg het nut en de zin van de vaardigheid uit
5. Geef een goed voorbeeld
6. Geef een toelichting op alle afzonderlijke deelhandelingen
Ontwerpregels Taalgericht vakonderwijs
1. Taalsteun: Leer leerlingen bronnen ‘’ontleden’’ met behulp van taalsteun door
structuurschema’s (VENN-diagram, stroomdiagram, oorzaak-gevolgschema). In alle vier de
lessen wordt gebruik gemaakt van de schematische weergave (Bijlage 6)
2. Leren in context: Biedt leerlingen contexten aan, eerst dichtbij de leefwereld maar steeds
meer richting de maatschappelijke, academische of beroepswereld van leerlingen bewegen.
In de eerste les is gekozen voor het onderwerp rellen na invoering van de avondklok.

Tot slot concludeer ik dat ik in deze les de hogere denkvaardigheden niet aanleer. Ik richt mij op het
aanleren van een vaardigheid, waarbij de nadruk van de hogere denkvaardigheid analyseren pas in
een volgende les aan de orde komt.

6.4 Reflectie en feedback
Klas CM1: Hoewel ik mij niet richt op het aanleren van de vaardigheid analyseren aan de CM klas,
geef ik hen wel de lessen. En ik werd positief verrast. De studenten deden enthousiast mee in de
discussie over de avondklok en reageerden actief op de vragen rondom de probleemstelling. De
begeleidende vragen zijn voor de CM klas erg fijn, omdat zij op deze wijze bij het onderwerp blijven.
Ik had niet verwacht dat ik maar tot het ‘’probleem’’ zou komen, dus ik werd er wel op gewezen dat
mijn les in dertig minuten niet haalbaar was. Dat betekent dat ik nu al een keuze moet maken en
twee lessen over de theorie zal houden, waardoor er een les minder voor de uitvoering en de praktijk
is.
Klas MR1 CD: Deze klas geef ik al een tijd les en de klas is redelijk passief. De aandacht is snel weg.
De interactie stimuleer ik niet via LessonUp maar in de chat vanwege de tijd. Echter vraag ik mij af of
dit een goede keuze is geweest. Dit heb ik wel bewust gedaan, omdat de uitgebreide uitleg en
aansluiting bij de belevingswereld sneller gemaakt wordt. In de eerste les stond vooral de uitleg
centraal, maar in deze klas raak ik de aandacht kwijt. In de volgende les zal ik de studenten actief bij
de les moeten betrekken door hen zelf aan het werk te zetten.
Klas MR1 AB: Deze klas is meer betrokken bij de les en deed goed mee. Ik heb lang stil gestaan bij
het motivationele deel van de les, zodat de studenten allen hun mening hebben kunnen geven over
de rellen. Dit zorgt ervoor dat zij betrokken zijn op het onderwerp. De studenten dachten mee en
gaven antwoorden op vragen. Deze klas heeft een duidelijk begin gemaakt met het analyseren door
de stappen serieus te nemen. Ik heb meer kunnen behandelen dan bij klas CD, omdat deze studenten
serieus betrokken waren en meedachten wat maakte dat er goede antwoorden gegeven werden. bij
deze klas kwam ik ook iets verder, omdat we langer bezig waren.
Feedback wpb’er:
Korte reflectie op de twee lessen klas E en GH:
Je merkt dat er veel verschil is tussen studenten. Sommige snappen heel goed wat analyseren is,
waarom dit belangrijk is en waarom het belangrijk is maatschappelijke problemen te begrijpen.
Tegelijkertijd merk je wel dat ze het lastig vinden dan aan te duiden waar precies het probleem zit,
wie daarbij betrokken zijn en wat dat teweegbrengt.
Echter merk je wel dat het vrij pittige lessen zijn en het niet echt goed te doorlopen is in een half uur
tijd. Als je echt inhoudelijk in wilt gaan op de verschillende onderdelen uit de analyse dan kost dit
gewoon echt wel wat tijd, ongeacht of ze de theorie wel of niet kennen. Daarin merk je dat
sommigen ook echt afhaken en anderen het juist interessant vinden.
Persoonlijk wil ik je nog uitdagen een maatschappelijk probleem te zoeken die nog meer aansluit bij
de belevingswereld van de studenten. De rellen was een goed voorbeeld, deze sloot echt aan.
Persoonlijk vind ik overgewicht wat minder aantrekkelijk/aansluiten op de belevingswereld.
6.5 Verandering na de eerste les:
- De leerdoelen voor les 2 blijven hetzelfde
- De stappen 3 – 6 schuiven door naar de volgende les, waardoor de ‘’theorie/uitleg’’ les dus
een stuk langer wordt.
- Les 2 wordt dus weer een uitleg les, waarbij opnieuw motivatie belangrijk is.
- Inoefening en theorie dus belangrijk.
- Les 2 aan de slag met eigen antwoorden voor check/controle. Om de studenten meer bij de
les te betrekken is dit belangrijk.
- Er moet een verandering in de huiswerkopdracht komen. Van HW opdracht 2 naar 3, zie
verschillen.

b. Huiswerkvraag: Wat zijn de opvattingen van de betrokken groepen over de oorzaak
van het probleem? Is veranderd naar: Wat is volgens de betrokken groepen de
oorzaak van het probleem?
-

Verandering tussen deze twee lessen: (reageren in de chat) en de stelling eens en oneens
niet langer een argumentatievraag. Dit omwille van de tijd.

6.6 Visualisatie les 1
Voor een visualisatie van de les in LessonUp, zie de link:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/4tMPMths7KCZbWTu3

6.7 Huiswerkopdracht en uitwerking student les 1
Analyse-opdracht
In deze opdracht maak je af waar we in de les aan zijn begonnen. Je gaat een analyse voor een
maatschappelijk probleem uitvoeren a.d.h.v. de schematische weergave. Bij ieder stapje in het
schema behoren een aantal vragen.
Je beantwoord de vragen. Je kunt een aantal vragen terugvinden in de bron en daarnaast gebruik je
eigen inzichten uit andere bronnen die je zelf opzoekt.
Lees de volgende bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210689/avondklokgelegenheidsargument-om-te-rellen-echte-boosheid
Geef antwoord in het groen
Op dit werkblad vind je de stappen die je telkens moet nemen om tot een analyse van een probleem
te komen.

1. Probleem

5. Gewenste
situatie
2. Oorzaken

3. Gevolgen

4. Oplossingen
6. Onbedoelde
gevolgen

Om iedere stap in het denkproces te analyseren onderscheiden, gebruik je de volgende vragen. Haal
je antwoorden uit de bron en doe zelf onderzoek in andere bronnen.
1. Probleem:
a. Beschrijf het probleem.
Door dat er een avondklok is in gegaan zijn er rellen gekomen, maar rellen zijn niet
de juiste manier. Spullen van andere mensen worden kapot gemaakt die er zelf ook
niks aan kunnen doen.
b. Welke (maatschappelijke) groepen zijn er betrokkenen bij het probleem?
i.
De politie
ii.
De politiek
iii.
De relschoppers
iv.
De ondernemers waarvan hun winkel en restaurants zijn vernield
v.
De media
c. Welk beleid en regelgeving bestaat er voor dit probleem?

Er moet veel opsporingsonderzoek gedaan worden zodat de relschoppers alsnog
worden gestraft.
d. Hoe kijkt met in andere landen tegen dit probleem aan?
Niet verbaasd om de relschoppers maar wel om de hevigheid. Ze hadden al verwacht
dat Nederlanders dit gingen doen. Nederlanders zijn heel erg van hun vrijheid, en
laten zich niet graag de les leren door de politiek.
2. Oorzaken:
a. Wat zijn de belangen van de betrokken (maatschappelijke) groepen?
Zij wilde dat de avondklok afgeschaft werd, omdat het groot deel van onze vrijheid
afnam.
b. Welke belangentegenstellingen bestaan er tussen de verschillende groepen?
Normale burgers willen dat iedereen zich aan de maatregels houden en dat deze
periode zo snel mogelijk voorbij is. De relschoppers willen dat alles nu wordt
afgeschaft en dat we onze vrijheid terug krijgen, ze willen zich ook niet meer aan de
regels houden.
c. Wat zijn de opvattingen van de betrokken groepen over de oorzaak van het
probleem?
/
d. Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen over het probleem?
De media verspreid alle filmpjes en dat roept nog meer mensen op om het zelfde te. Gaan.
Doen. De relschoppers communiceren. Ook zo via de media. dus eigenlijk heeft de media een
slechte invloed.
3. Gevolgen:
a. Beschrijf de gevolgen van het probleem
Spullen van andere mensen worden vernield die hier niks aan kunnen doen. De
steden worden vernield en dat moet allemaal opgeruimd worden. De maatregelen
gaan niet sneller versoepeld worden als mensen zulk gedrag vertonen, het gaat juist
langer duren.
b. Beschrijf de gevolgen van de verschillende oorzaken
Het gevolg van de het rellen is dat alles langer gaat duren voordat het weer normaal
is, en er mensen hun spullen zijn vernield.
Het gevolg van de burgers die zich aan de regels houden, is positief omdat het zo
sneller goed gaat en de maatregels sneller afgeschaft kunnen worden.
4. Oplossingen:
a. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
Dat vind ik een moeilijk vraag, ik zou als eerst denken aan de politiek maar eigenlijk
vind ik ook de relschoppers zijn. We zijn in Nederland allemaal wijs genoeg om te
bedenken dat dit niet normaal gedrag is, dus je bent dan ook zelf verantwoordelijk
voor je gedrag.
b. Welke (maatschappelijke) groepen kunnen voor een oplossing zorgen?
De politiek. Zij hebben de meeste macht en kunnen een strenge of juist minder
strenge maatregel opleggen. Ook de politie kan hard ingrijpen zodat je relschoppers
gaan in zien dat dit gedrag niet normaal is.
c. Welke mogelijkheden hebben (maatschappelijke) groepen om het beleid te
beïnvloeden?
Ze kunnen het streng aanpakken en iedereen een straf opleggen en de maatregels
aanscherpen. Of ze kunnen luisteren naar de relschoppers en kijken wat ze misschien
wel kunnen veranderen wat hun wens is.
d. Zijn er regels nodig om dit probleem op te lossen, zo ja; welke?
Ik denk het wel, dat zulken rellen direct op zwaar bestraft. Moeten worden, want dit
is geen demostreren meer.
e. Zijn er in andere landen effectieve oplossingen voor het probleem?

Dat vind ik moeilijk, omdat er volgens mij in andere landen minder rellen zijn
geweest of zelfs niet.
5. Gewenste situatie
a. Beschrijf de gewenste situatie wat ontstaat uit de oplossingen en beschrijf daarin de
positie van de verschillende maatschappelijke groepen.
De gewenste situatie is dat Nederland rustig wordt en dat er goed gekeken wordt
naar of er mogelijkheid is voor versoepeling van de maatregelen. Dit zou een deel
van de wens van de relschoppers vervullen en ik denk ook voor de andere burgers.
Het moet wel allemaal mogelijk zijn en kunnen.
6. Onbedoelde gevolgen:
a. Beschrijf de (negatieve) onbedoelde gevolgen van de oplossingen.
Dat als er versoepeling komt, dat er dan weer corona uitbraken gaan komen en de
besmettingen oplopen.
Schrijf een korte conclusie in maximaal vijf regels. Beschrijf wat het onderliggende probleem is met
oorzaken en de oplossingen volgens jou.
Door alle corona regels die lang blijven gelden worden burgers in Nederland er moe van. Sommige
willen hun vrijheid terug, ook al is dat niet wat goed nu is. Het is moeilijk om supergrote versoepeling
te doen, want het gaat blijkbaar nog niet goed met de aantal corona besmettingen. Er kan wel goed
gekeken worden naar wel de mogelijkheden om wat versoepeling in te zetten. Zo laat je wel weten
dat je de relschoppers en Nederlanders hoort in hun behoefte.

Bijlage 7 uitwerking les 2
7.1 Leerdoelen
Les 1 bleek te groot in omvang, ik heb in de les lang niet alles kunnen doen wat ik graag had willen
doen. Om die reden is les 2 voor een groot gedeelte hetzelfde en gaat verder op het behandelde uit
les 1. De leerdoelen blijven daarom gelijk.
- De student verwerft inzicht in het proces van het analyseren van een maatschappelijk
vraagstuk
- De student wordt gemotiveerd voor een analyse te verrichten over de rellen n.a.v. de
invoering van de avondklok door het vormen van een mening.
- De student denkt actief mee in de beantwoording van vragen om tot een analyse te komen
door zijn antwoorden te delen de chat.
- De student beschrijft de verschillende stappen (stap 1 tot 6) en bijbehorende aspecten om
tot een analyse te komen.
- De studenten werken samen om tot een maatschappelijke analyse te komen van het
probleem van lachgas onder jongeren.
- De studenten analyseren het probleem van lachgas onder jongeren a.d.h.v. een tekstuele
bron door vragen te beantwoorden.
- De docent legt de vaardigheid op begrijpelijke wijze aan de hand van voorbeelden uit.
- De docent doet de vaardigheid voor en laat zien wat zij verwacht van de studenten.
7.2 Lesopbouw a.d.h.v. vaardighedenwiel
- In de eerste fase (5 min) activeer ik de voorkennis van de studenten door hen te vragen wat
zij nog weten van het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk en ik vraag specifiek
wáárom het belangrijk is dat ze dit kunnen. Aansluitend toon ik de studenten de leerdoelen,
die vergelijkbaar zijn met de voorgaande week.
- In de tweede fase (10 min) ben ik opnieuw bezig met het uitleggen en toepassen van de
theorie en instrueer ik de student opnieuw over de verschillende stappen die genomen
worden in het aanleren van de vaardigheid. Tevens betrek ik hen zodanig bij de verschillende
vragen dat zij oefenen met de stof en ik hen daartoe handvatten bied. Ik betrek de studenten
bij de uitleg door hen te vragen welke antwoorden zij hadden bij de verschillende stappen:
probleem, oorzaak, gevolgen en oplossingen.
- Ik maak de overstap naar begeleid inoefenen door studenten verschillende keuzes te geven
van het goede antwoord. Zij hebben de opdracht als huiswerkopdracht gemaakt en
herinneren zich de antwoorden. Ik vraag hen om een toelichting en vraag hen hoe zij bij het
antwoord gekomen zijn. De gedachtegang van de student wordt zo voor mij navolgbaar en ik
begrijp waar zijn antwoorden vandaan komen.
- Ik sluit de fase van instrueren en voordoen gecombineerd met het begeleid inoefenen af,
met de vraag wat de studenten nu geleerd hebben van het analyseren van dit vraagstuk.
- In het tweede deel (5 min) van de les begin ik met het motiveren van de student. Ik stel de
persoonlijke vraag: gebruik jij wel eens lachgas op een feestje? Vervolgens geef ik
verschillende studenten de beurt om hun antwoord kort toe te lichten.
- Instrueren/voordoen: ik lees samen met de studenten de probleembeschrijving van het
gebruik van lachgas onder jongeren. Vervolgens toon ik opnieuw de afbeelding met de
verschillende stappen van het analyseren van een maatschappelijk vraagstuk.
- In de vierde fase (10 min) van de les gaan de studenten zelf in groepjes aan de slag. Ze gaan
het geleerde oefenen en toepassen. Ik heb een opdracht ontwikkelt met tien vragen waarin
ze het probleem van lachgas analyseren. De studenten gaan in drie groepjes uiteen en
krijgen de opdracht mee. De studenten dienen de antwoorden per mail bij mij in te leveren.
- In de vijfde en laatste fase (5 min) van de les vraag ik de studenten zichzelf te beoordelen op
een schaal van 1 tot 5 waarin zij aangeven in welke mate zij het analyseren beheersen.

Daarna vraag ik hen opnieuw toe te lichten waarom we uitgebreid stil staan bij het
analyseren van een maatschappelijk vraagstuk en welke stappen daarbij komen kijken. Tot
slot sluit ik af door hen te wijzen op het huiswerk.
7.3 Theoretische verantwoording
De ontwerpregels van het vaardighedenmodel:
1. Beschrijf de vaardigheid in specifieke handelingen die van de leerling verwacht worden.
2. Bouw de lessen op aan de hand van de stappen uit het vaardighedenwiel.
3. Stel na iedere stap vast of de leerlingen klaar zijn voor de volgende stap. De docent stelt tijdens
het proces van uitleggen en toepassen controle vragen.
4. Leg uit wat het nut en de zin zijn van de vaardigheid.
5. Geef een goed of een non-voorbeeld. In les B zijn de antwoorden van studenten besproken.
6. Geef een toelichting op alle afzonderlijke deelhandelingen. In les 1 en 2 worden alle stappen
om tot analyseren besproken en uitgelegd a.d.h.v. de schematische weergave met
bijbehorende vragen.
7. Laat leerlingen de vaardigheid in deelhandelingen oefenen en geef daarop voortdurend
feedback.
8. Vaardigheden dienen in te slijten; bied leerlingen de mogelijkheid om veelvuldig te oefenen.
Ontwerpregels van hogere denkvaardigheden
7. Formuleer helder en precies welke denkvaardigheden je leerlingen wilt aanleren
a. Classificeren/categoriseren, vergelijken en redeneren
b. Onderwijs via het vaardighedenmodel.
8. Ontwerp taken en opdrachten die leerlingen in staat stellen te leren wat ze moeten leren
9. Geef leerlingen materiaal waarover ze kunnen nadenken
a. Leren in context
b. Leren met taalsteun
10. Stel vast op welke manier je beoordeel of leerlingen voldoende hebben geleerd; vooral
belangrijk bij formatief toetsen en feedback geven.
Ontwerpregels Taalgericht vakonderwijs
3. Taalsteun: Leer leerlingen bronnen ‘’ontleden’’ met behulp van taalsteun door
structuurschema’s (VENN-diagram, stroomdiagram, oorzaak-gevolgschema). In alle vier de
lessen wordt gebruik gemaakt van de schematische weergave (Bijlage 6)
4. Leren in context: Biedt leerlingen contexten aan, eerst dichtbij de leefwereld maar steeds meer
richting de maatschappelijke, academische of beroepswereld van leerlingen bewegen. In les A
wordt een vervolg gemaakt met het onderwerp rellen, in les B worden de rellen en het lachgas
gebruik onder jongeren besproken.

7.4 Reflectie en feedback
CM: Bij CM ben ik verder gegaan met de gevolgen en de oorzaken. Met name bij de oplossingen
ontstond er een discussie, dat vond ik leuk om ook te voeren met de studenten.
MRCD: Bij deze studenten ben ik verder gegaan met de uitleg, maar dit heb ik erg snel gedaan,
zonder tussentijds controle vragen te stellen. Ik wilde in deze les ervoor zorgen dat zij ook nog in
groepjes uiteen konden gaan om de nieuwe opdracht te bespreken.
Nadat de studenten in een kwartier in groepjes uiteen gingen bleek dat sommigen de opdracht al bij
het huiswerk gezien hadden. Dat zorgde ervoor dat zij niet meer gemotiveerd waren om de opdracht
nu te maken. Mij werd toen duidelijk dat ik dus echt moet werken met nieuwe oefeningen, anders
werken de studenten ook gewoon niet prettig mee. In deze les heb ik ook het huiswerk gebruikt om
een goed voorbeeld te laten zien.
MRAB: De studenten maakten de huiswerkopdracht over de rellen heel goed. Dat heeft ervoor
gezorgd dat ik gekozen heb de theorie niet helemaal opnieuw te behandelen, maar dit wel te laten
zien en door te bladeren, zodat de studenten in breakoutrooms aan een nieuwe opdracht konden
werken. De studenten zijn na een kwartier les uit elkaar gegaan in breakoutrooms en hebben daar
aan de nieuwe opdracht gewerkt. Voorafgaand aan de opdracht heb ik de motivatie gestimuleerd
door te vragen of zij zelf wel eens lachgas genomen hebben. Een kwart van de klas bleek dit wel eens
gedaan te hebben en andere studenten waren er wel mee in aanraking geweest. De studenten
hebben tot slot de opdracht per mail bij mij ingeleverd, maar al snel bleek dat de studenten niet met
elkaar overlegden, maar de opdracht verdeelden, zodat iedereen een stukje deed. Het
samenwerkend leren werd dus niet echt gestimuleerd.
Feedback WPB’er les 2
Persoonlijk vond ik het niet haalbaar om de inhoud van de vorige les te bespreken en daarnaast nog
apart een opdracht op te geven.
Je merkt dat voordat studenten het huiswerk voor de neus hebben, ingelogd hebben op lessonup er
al veel tijd verstreken is.
Je stelt voor de oorzaken nog best een uitgebreide vraag over de drie oorzaken en om die begrijpelijk
te maken voor studenten moet je deze inleiden en vervolgens stilstaan bij de antwoorden.
Al met al zat hier stiekem best veel tijd in, waardoor je uiteindelijk eigenlijk amper tot geen tijd meer
over had voor het daadwerkelijk zelfstandig aan de slag laten gaan of in groepjes uiteen gaan.
Je merkt ook dat studenten de vragen stiekem best lastig vinden en niet altijd inzien hoe breed de
antwoorden kunnen zijn.
Tijdens de les van dinsdag had ik uiteindelijk 5 minuten over en gisteren zelfs te weinig tijd om alle
vragen uitgebreid te beantwoorden.
Wel moet ik zeggen dat de klas van dinsdag een groot gedeelte het huiswerk niet af had en gisteren
ook een aantal waren die het niet af hadden.
Je merkt wel dat ze snappen waarom we dit op deze manier bespreken en niet klagen over dat ze het
niet leuk vinden ofzo.
Er zit veel interactie in doordat je de vragen bespreekt en telkens iemand anders de beurt geeft,
maar het is verder weinig dynamisch en daardoor vind ik het persoonlijk een beetje saai.

7.5 Aanpassingen voor klas AB.
- Nieuwe opdracht maken
- Niet meer stil staan bij de laatste theorie gedeelten, omdat studenten dat heel geod hebben
gedaan in het huiswerk.
Verandering in het huiswerkdocument:
1. Wat is de opvatting over de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen?
Naar  wat is de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen.
De tweede les is het vervolg van de eerste les. Al vrij snel bleek dat ik te weinig tijd had om alles te
kunnen bespreken in les 1. Daarom ben ik in les 2 verder gegaan met het instrueren en voordoen van
het analyseren, zodat ik de stappen vier tot en met zes heb kunnen bespreken. Ik heb daarin weer
stilgestaan bij de rellen en antwoorden van studenten laten zien, om zo goede voorbeelden te tonen.
Bij één klas heb ik een stap verder kunnen zetten en zijn de studenten zelf aan de slag gegaan in
breakoutrooms. Deze studenten hebben met elkaar nagedacht over het onderwerp lachags en het
gebruik daarvan onder jongeren. Op m de studenten te motiveren heb ik hen gevraagd of zij wel
eens lachgas genomen hadden, dit bleek voor een aantal studenten het geval. Het onderwerp
lachgas sloot aan bij de jongeren, omdat veel van hen ermee in aanraking komt op feestjes.
7.6 Visualisatie les 2
Voor een visualisatie van de les in LessonUp, zie de link:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/8REK4c9QMP2RkcT4a

7.7 Opdracht in de les

De opdracht uit les twee, gemaakt door drie studenten.
Lees of scan de volgende bron en beantwoord daarna met elkaar de vragen.
Maak de vragen bij de bron:
1. Noteer de moeilijke woorden uit de bron. Bespreek met elkaar wat ze betekenen.
Dwarslaesie, complicerende en incidenteel Dwarslaesie is een onderbreking van de zenuw
banen en kan er voor zorgen dat je niet meer kan lopen of iets verlamt raakt.
Complicerende ingewikkeld maken dus dat het moeilijker word zoals een situatie.
Incidenteel maar af en toe voorkomend/per ongeluk
2. Welke drie (maatschappelijke) groepen zijn betrokken bij het probleem? De Jongeren de
overheid en de politie De jongeren omdat hun de consument zijn de overheid maakt het niet
meer legaal en de politie moet dat handhaven
3. Wat zijn de belangen van de drie verschillende (maatschappelijke) groepen? De jongeren
willen dat het weer legaal word omdat hun lachgas niet heel erg vinden en zelf. Overheid
heeft testen gedaan en uit onderzoek blijft het schadelijker dan gedacht te zijn en daarom
hebben ze het illegaal gemaakt. En de Politie moeten de wetten volgen van de overheid
4. Waar zit de belangentegenstelling tussen de verschillende groepen? De overheid wilt het
verbieden het gebruik. De jongeren wilt het gebruiken zelf en omdat de overheid zegt dat ze
het illegaal is word het toch meer gebruikt omdat iets wat niet mag wordt sneller veel vaker
gedaan.
5. Wat is de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen? De Overheid vind de
jongeren probleem omdat hun het gebruiken en ook groepsdruk op elkaar zetten voor
gebruik en dan is er een groteren kans op verslaving en het is heel schadelijk. De Jongeren
vinden de overheid een probleem puur om het feit dat ze iets leuks willen doen maar dan
illegaal word gemaakt. Politie heeft anderen meningen verschillend maar toch blijft het feit
dat ze bevalen van de overheid moeten volgen
6. Wat zijn de gevolgen van het probleem? De bijwerkingen zoals een dwarslaesie bij langdurig
gebruik als je het kort doet kan het ook nog zo zijn dat je nog steeds dood kan gaan door een
auto ongeluk omdat sommigen mensen gaan met lachgas in het verkeer en dat is levens
gevaarlijk.
7. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem? De mensen die lachgas dealen net zoals de
lachgas koning wet bekend dus werd de drugs ook vaker gebruikt door media aandacht en
hoeveel meer mensen het gebruiken hoe meer het door de overheid getest word dus
daarom is het illegaal gemaakt.
8. Wat zijn mogelijke oplossingen voor het probleem en door wie kunnen de oplossingen
worden aangedragen? Er is een oplossing voor het probleem afkick klinieken zijn een hier
van als je gepakt word met een aantal hoeveelheid harddrugs moet je naar een kliniek toe
voor je eigen en ook voor anderen burgers hun veiligheid ook is het zo dat het openbaar
lachgas wel gedaald maar het binnen gebruiken ook wel hetzelfde blijft toen het legaal was
9. Beschrijf de gewenste situatie Gewenste situatie is dat het gebruik veel meer daalt en dat
iedereen zich aan de regels houd zo voorkom je extreme situaties met dit soort drugs het kan
aan iemand leven zeer zeker leiden dus de overheid wilt dat wij kunnen werken.
10. Beschrijf de onbedoelde (negatieve) gevolgen bij de oplossing van het probleem. Vrijheid
word ingenomen door het illegaal maken van de drugs en als de overheid zegt dat je het niet
mag doen word het vaker gedaan.

Kabinet wil verbod op lachgas voor recreatief gebruik
Nos, 12 december 2019
In de les gelezen:
Voor jongeren is het gebruik van lachgas heel gewoon. Uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant blijkt dat de
helft van de 16- t/m 25-jarigen wel eens lachgas heeft gebruikt. Een derde van hen deed dit in de afgelopen vier weken
minstens 1 keer. Ze gebruiken meestal 1 tot 5 ballonnen per keer.
De jongeren geven aan vooral lachgas te gebruiken thuis of bij anderen thuis (75%) of op feestjes/festivals (51%). De fijne
roes, de lachbuien en de kick zijn de meest voorkomende redenen om lachgas te gebruiken. Van de gebruikende jongeren
ervaart 38% negatieve bijwerkingen, hoewel de bijwerkingen niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. “Het tintelde
wel, en ik had een beetje hoofdpijn, maar dit ervaarde ik op dat moment niet als negatief.”

Verbod
Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Het risico
van lachgas voor de volksgezondheid is "matig tot groot".
Lachgas is vooral populair onder jongeren en veroorzaakt een korte roes. Het is bekend dat
het gas bij overmatig gebruik kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Ook zijn
er enkele gevallen bekend waar veelvuldig gebruik heeft geleid tot een dwarslaesie. In het
nieuwe advies worden ook zorgen geuit over gevolgen van incidenteel gebruik.
"We kunnen de risico's voor de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren",
zegt de staatssecretaris van Volksgezondheid. "Lachgas voor recreatief gebruik kan
ontzettend schadelijk kan. Een 'ballonnetje' is echt niet zo onschuldig als het lijkt." Het
middel wordt gebruikt door het uit een ballon in te ademen.
Blokhuis wil de risico's niet langer accepteren:
Volgens de staatssecretaris wordt het lachgas steeds populairder. "Waar lachgas als
roesmiddel sinds halverwege de jaren 90 vooral in het uitgaansleven en in de grote steden
werd gebruikt, wordt het nu ook in dorpen en meer landelijke gebieden, thuis of op
huisfeesten en in het verkeer gebruikt."
Het is nog onduidelijk hoe het verbod uiteindelijk gehandhaafd gaat worden. Blokhuis wil
een uitzondering maken voor lachgas dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld slagroomspuiten en
als verdovingsmiddel in het ziekenhuis.
Opiumwet
Blokhuis wil lachgas op Lijst II van de Opiumwet plaatsen. Op Lijst I staan harddrugs, op lijst II
staan softdrugs zoals cannabis en qat, waarvan het risico kleiner wordt ingeschat. Gebruikers
van middelen op beide lijsten worden niet vervolgd.
Wel verboden zijn bezit, handel, productie, invoer en uitvoer. De straffen voor middelen op
Lijst I zijn hoger dan die voor de tweede lijst.
Particulieren kunnen lachgaspatronen nu nog gewoon kopen, bijvoorbeeld in winkels voor
huishoudelijke artikelen. Op festivals en feesten worden vaak gevulde ballonnetjes verkocht.
Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaan de komende

tijd in gesprek met groothandels, horeca en producenten over het verbod en over de
uitzondering.
Blokhuis hoopt dat het verbod over "een maand of negen" kan ingaan. Tot die tijd roept hij
gemeenten op om lachgasgebruik zoveel mogelijk zelf terug te dringen. Dat kunnen
gemeenten doen met een beroep op plaatselijke verordeningen. Verder vindt hij dat
producenten en leveranciers terughoudend moeten zijn met leveren.
Gevaar in het verkeer
Naast gezondheidsrisico's, hebben de onderzoekers ook gekeken naar de gevolgen van
lachgasgebruik voor de openbare orde en veiligheid. Agressie wordt daarbij niet gezien als
een probleem, maar de onderzoekers maken zich wel zorgen over lachgas in het verkeer.
"De commissie schat het risico van lachgasgebruik in het verkeer als groot tot zeer groot."
Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is de laatste jaren
exponentieel toegenomen.
Lachgas verlaagt ernstig het reactievermogen en de rijvaardigheid, maar ook de handelingen
die gebruikers uitvoeren achter het stuur, leveren gevaar op. "Zoals ballonnen vullen tijdens
het rijden."
Bron: https://www.ggdhvb.nl/onderzoek/nieuws/2019/04/Lachgas-heel-gewoon-onder-jongerenMaar-is-dat-wel-zo-gewoon
Bron: https://nos.nl/artikel/2313983-kabinet-wil-verbod-op-lachgas-voor-recreatief-gebruik.html

7.8 Huiswerkopdracht en uitwerking student les 2
Analyse-opdracht
Bij les 3
In deze opdracht analyseer je het maatschappelijk probleem dat gaat over overgewicht. Overgewicht
is een groot probleem in Nederland, bijna 50% van de bevolking kampt met overgewicht.
Overgewicht heeft verschillende oorzaken, die jij gaat opzoeken/onderzoeken.
In deze opdracht lees je drie bronnen. Lees of scan de bronnen zorgvuldig, zodat je goed antwoord
kunt geven.
Geef antwoord in het groen
Op dit werkblad vind je de stappen die je telkens moet nemen om tot een analyse van een probleem
te komen.

1. Probleem

5. Gewenste
situatie
2. Oorzaken

3. Gevolgen

4. Oplossingen
6. Onbedoelde
gevolgen

Om iedere stap in het denkproces te analyseren onderscheiden, gebruik je de volgende vragen.
1. Probleem
SCAN / Globaal lezen de volgende bron: https://businessam.be/overgewicht-is-sociaalmaatschappelijk-en-economisch-probleem-exp-92846/
Beantwoord de vragen die horen bij het probleem
a. Beschrijf het probleem overgewicht bij mensen
b. Welke (maatschappelijke) groepen zijn er betrokkenen bij het probleem? Jongeren
ouderen en ouders
i. LET OP: Het bedrijfsleven is ook een ‘’groep’’!
ii. Beschrijf drie betrokken groepen
c. Welk beleid en regelgeving bestaat er voor dit probleem? Helemaal geen
d. Hoe kijkt met in andere landen tegen dit probleem aan? Amerika
2. Oorzaken:
SCAN / Globaal lezen de volgende bron: https://www.socialevraagstukken.nl/ongezondegewoonten-hopen-zich-op-bij-laagopgeleiden/
Beantwoord nu de vragen die horen bij de oorzaken
a. Wat zijn de belangen van de betrokken (maatschappelijke) groepen? Afvallen en
gezond eten

b. Welke belangentegenstellingen bestaan er tussen de verschillende groepen? Mac
donalds wil zoveel mogelijk hamburegrs verkopen en dikke mensenwillen zo min
mogelijke eten
c. Wat zijn de opvattingen van de betrokken groepen over de oorzaak van het
probleem? Te ongezond eten
d. Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen over het probleem? Te
veel dunnen mensen als voorbeeld
3. Gevolgen:
a. Beschrijf de gevolgen van het probleem dood gaan aan ongezonde levensstijl
b. Beschrijf de gevolgen van de verschillende oorzaken veel vet eten en weinig geld
hebben
4. Oplossingen:
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=y6nvkbJA2v8
Beantwoord nu de vragen die horen bij oplossingen
a. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem? Supermarkten
b. Welke (maatschappelijke) groepen kunnen voor een oplossing zorgen? supermarkten
c. Welke mogelijkheden hebben (maatschappelijke) groepen om het beleid te
beïnvloeden? Minder vet eten verkopen
d. Zijn er regels nodig om dit probleem op te lossen, zo ja; welke? Minder vet eten
verkopen
e. Zijn er in andere landen effectieve oplossingen voor het probleem? Minder vet eten
verkopen
5. Gewenste situatie
a. Beschrijf de gewenste situatie wat ontstaat uit de oplossingen en beschrijf daarin de
positie van de verschillende maatschappelijke groepen. Dat mensen met over
gewicht makkelijk kunnen afvallen en niet verleidt worden door ongezonde dingen
6. Onbedoelde gevolgen:
a. Beschrijf de (negatieve) onbedoelde gevolgen van de oplossingen.
Supermarkt draait minder omzet en dan worden mensen onzeker want dan kunnen ze niks meer
kopen
(Kopieer de link van de extra bronnen die je hebt gebruikt)
Schrijf een korte conclusie in maximaal vijf regels. Beschrijf wat het onderliggende probleem is met
oorzaken en de oplossingen volgens jou. Overgewicht is een groot probleem. Omdat het ni goed is.
Mensen gaan er eerder dood aan. En hebben moeite met afvallen . en zo blijven ze dik
Reageer op de stelling met twee argumenten: ‘’Overgewicht is een groot/geen probleem in
Nederland.’’ Geen groot probleem want het is die mensen hun eigen schuld

Bijlage 8 uitwerking les 3
8.1 Leerdoelen
- De student kan het maatschappelijk probleem van 'lachgas onder jongeren' of
‘complottheorieën onder BN’ers’ analyseren.
- De student gebruikt in zijn analyse de zes stappen die hij geleerd heeft uit het model.
- De student komt tot een inhoudelijke analyse over de omvang en oplossingen van het
maatschappelijk vraagstuk door de beantwoording van vragen die hem helpen inzicht te
verwerven in het probleem.
- De student laat in de nabespreking zien dat hij het maatschappelijk probleem geanalyseerd
heeft door de vragen van de docent te beantwoorden.
- De student kan feedback geven op de inhoudelijke antwoorden van medestudenten en
beoordeelt daarin of zijn antwoord juist of onjuist is.
- De studenten overleggen met elkaar over het probleem en leren van elkaar.
8.2 Lesopbouw
De les bestaat uit vier fasen. In iedere fase wordt er iets anders geleerd of verwacht van de
studenten.
Fase 1 (5 min): De docent activeert de voorkennis van de student door de schematische weergave
van het maatschappelijk probleem te laten zien. Hij vraagt studenten een maatschappelijk probleem
te benoemen, om vervolgens de koppeling te maken naar het belang van het kennen van een
dergelijk probleem. Aansluitend toont de docent de leerdoelen en benoemt hij deze duidelijk.
Daarna vraagt hij de studenten hoe het analyseren van een maatschappelijk probleem werkt door
hen een aantal kernwoorden te laten vertellen en zo de verschillende fasen van het model te
doorlopen.
Fase 2 (5 min): De docent motiveert de studenten over het onderwerp dat in de les centraal staat:
het gebruik van lachgas onder jongeren (klas CD) en de drugscriminaliteit in Brabant (klas AB). Dit
doet hij door te peilen of jongeren zelf wel eens lachgas gebruikt hebben. Vervolgens introduceert hij
het onderwerp door een kort stukje tekst te laten lezen waarna hij vraagt wat de studenten vinden
van het gebruik van lachgas onder jongeren.
Fase 3 (15 min): De studenten gaan in breakoutrooms aan de slag met het maken een
maatschappelijke analyse over het gebruik van lachgas onder jongeren. Zij krijgen een werkblad met
bron en vragen die helpen bij het begrijpen en analyseren van de bron. Belangrijk is dat de studenten
met elkaar overleggen zodat zij het probleem geheel analyseren en niet gedeeltelijk, waardoor er
schakels worden gemist in de analyse van een maatschappelijk probleem wanneer studenten niet
met elkaar overleggen.
Fase 4 (5 min): Ik rond de les af en ik vraag studenten zichzelf te beoordelen, zodat ik inzicht krijg in
de mate waarin studenten vinden dat zij de leerstof onder de knie krijgen. Daarna zeg ik de
studenten de opdracht af te maken als dat nog niet gebeurd is en leveren zij deze in per mail.
8.3 Theoretische verantwoording a.d.h.v. vaardighedenmodel
1. Bouw de lessen op aan de hand van de stappen uit het vaardighedenwiel. (stap 7 in deze les)
2. Vaardigheden dienen in te slijten; bied leerlingen de mogelijkheid om veelvuldig te oefenen.
3. Bespreek de toepassing in andere contexten met leerlingen.
Ontwerpregels van hogere denkvaardigheden
11. Formuleer helder en precies welke denkvaardigheden je leerlingen wilt aanleren
a. Classificeren/categoriseren, vergelijken en redeneren
b. Onderwijs via het vaardighedenmodel.
12. Ontwerp taken en opdrachten die leerlingen in staat stellen te leren wat ze moeten leren
13. Geef leerlingen materiaal waarover ze kunnen nadenken
a. Leren in context

b. Leren met taalsteun
14. Gebruik nieuw materiaal, bij toetsen, maar ook bij oefenen, anders gaan leerlingen
memoriseren
Ontwerpregels Taalgericht vakonderwijs
5. Taalsteun: Leer leerlingen bronnen ‘’ontleden’’ met behulp van taalsteun door
structuurschema’s (VENN-diagram, stroomdiagram, oorzaak-gevolgschema).
6. Leren in context: De studenten gaan aan de slag met nieuwe bronnen die aanpassen bij de
leefwereld.

8.4 Reflectie en feedback
CD: In deze klas heb ik zelf groepjes gemaakt om ervoor te zorgen dat de actieve studenten goed
verdeeld waren, zodat ik zeker wist dat iedereen serieus met de opdracht aan de slag zou gaan. Bij
het ophalen van de voorkennis over het onderwerp bleek dat geen van de studenten de stappen uit
het analyseproces kon noemen. De leerstof is dus niet blijven hangen, hoewel zij het model wel voor
de geest konden halen, maar niet datgene wat erin stond. Wel wist een student te noemen dat het
over ‘’onderzoeken’’ gaat. Ik heb daar verder eigenlijk geen aandacht aan besteed en ik heb het
model ook niet meer laten zien. Dat had ik beter wel kunnen doen, om zo de theorie nog eens kort te
herhalen. Echter ervaarde ik een zekere tijdsdruk waardoor ik dat niet gedaan heb. Bij de introductie
van het onderwerp bleek dat weinig studenten in aanraking gekomen zijn met lachgas (4/13), wat
laat zien dat het onderwerp niet volledig aansluit bij de studenten uit deze klas. De studenten zijn in
breakoutrooms aan de slag gegaan en toen ik bij hen langs ging zag ik dat alle groepjes serieus bezig
waren met de stof. Na de les hebben de groepjes de opdracht ingeleverd en in de volgende les zullen
ze elkaar beoordelen en feedback ontvangen.
AB: Studenten hebben geen alternatieve verhalen gezien op Social Media bij BN’ers, dus het
onderwerp was bij deze klas niet geheel passend. Studenten zijn actief aan de slag gegaan met het
onderwerp, maar wisten ook de verschillende stappen uit het model niet/nauwelijks te benoemen.
Eén student merkt op dat hij het werken in breakoutrooms niet prettig vindt, een andere student
zegt het juist wel fijn te vinden. De studenten waren met elkaar in gesprek, maar een groepje vond
de tekst erg lang en veel. Bij de studenten heb ik een tweetal groepen alvast voorgezet, zodat zij
minder lang hoefden te zoeken naar de verschillende groepen die betrokken zijn bij het probleem.
Reflectie van WPB’er: Het onderwerp lachgas sprak de studenten erg aan. Het is een onderwerp
waar je direct ook uitgebreider op in kan gaan, hierdoor merkte ik dat ik al snel 10 minuten tot een
kwartier kwijt was aan binnenkomen en het onderwerp bespreken.
Uiteindelijk hadden de groepjes 15 minuten om aan de opdracht te werken. In de eerste dubbele klas
had ik groepjes gemaakt door breakoutrooms te gebruiken, maar er werd niet aangegeven wat de
groepsgrootte moest zijn en de groepjes werden gemaakt over de klassen heen. Hierdoor had ik
groepjes waarin 1 persoon uit de G klas was en de andere uit de H klas. Het was daardoor lastiger ze
de opdracht te geven het af te maken als huiswerk. De groepjes waren na 15 minuten bij opdracht 5
van de 10, dus dit was echt te kort de tijd.
In de tweede les had ik maar één klas. Bij de breakoutrooms had ik per ongeluk voor 1 groep
gekozen, waardoor ik deze niet kon afbreken. Uiteindelijk hebben alle studenten zelf een kanaal
aangemaakt waar ik bij kon, dit werkte erg goed. Ze hadden hierdoor ook de tijd om nog na de les
verder te werken en hadden het direct na de les af. In de eerste groep heeft 1 groepje van de 5
groepjes de oefeningen verdeeld en de rest heeft de vragen echt samen beantwoord. Bij de tweede
klas werden de opdrachten wel allen tezamen gemaakt.
8.5 Verandering na deze les
Nieuw onderwerp gemaakt voor klas AB  Complottheorieën bij BN’ers.
8.6 Visualisatie les 3
Voor een visualisatie van de les in LessonUp, zie de link:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/e2kvyttF7p6jLF2yB

8.7 Opdracht in de les
De opdracht uit les 3, gemaakt door drie studenten.
Opdracht: complottheorieën onder BN’ers; een probleem?!
Lees eerst de vragen en daarna de tekst eronder. Beantwoord daarna de vragen in een andere kleur.
Maak de vragen bij de bron:
1. Noteer de moeilijke woorden uit de bron. Bespreek met elkaar wat ze betekenen.
Complottheorieën, superspreaders en mainstreammedia.
2. Beschrijf het probleem uit de tekst.
Dat veel mensen vragen hebben over corona en dat ze die vragen gaan uiten/stellen via
sociaal media.
3. Welke vier (maatschappelijke) groepen zijn betrokken bij het probleem? (Denk hierbij ook
aan: wie hebben er last van het probleem).
a. Groep 1 BN’ers
b. Groep 2: overheid
c. Groep 3: Media
d. Groep 4: burgers
4. Wat zijn de belangen van de drie verschillende (maatschappelijke) groepen?
a. Groep 1: dat ze antwoord krijgen op hun vragen.
b. Groep 2: de overheid dat iedereen zich aan de regels houd
c. Groep 3: dat ze genoeg informatie kunnen delen
d. Groep 4: iedereen een corona prik krijgt en alles weer normaal moet.
5. Waar zit de belangentegenstelling tussen de verschillende groepen?
Dat de ene groep wil dat iedereen zich aan de maatregelen houd en de andere willen
versoepelingen.
6. Wat is de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen?
Het virus is het grootse probleem en voor sommige is de overheid de oorzaak met de
maatregelen.
7. Wat zijn de gevolgen van het probleem?
Strenge maatregelen, rellen, zieken/doden, ondernemers gaat failliet.
8. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
Voor de vragen zijn de BN’ers en voor de duidelijkheid de overheid.
9. Wat zijn mogelijke oplossingen voor het probleem en door wie kunnen de oplossingen
worden aangedragen?
De oplossingen worden door de overheid aangedragen en iedereen moet zich daar aan
houden dat is de enigste oplossing.
10. Beschrijf de gewenste situatie
Dat het virus/alle strenge maatregelen weg gaan en dat alles weer normaal is.
11. Beschrijf de onbedoelde (negatieve) gevolgen bij de oplossing van het probleem.
Dat mensen overtuigd worden van andermans mening omdat ze het zo goed mogelijk over
brengen.
Artikel: Veel BN’ers hebben vragen over corona. Het antwoord: een complot.
BN’ers beginnen vragen te stellen over het coronavirus en flirten met complottheorieën. Zo
verspreiden ze wantrouwen richting de overheid en media. Willen ze ook antwoorden?
‘Ik blijf vragen, vragen mag toch?’ zegt Jay Francis, beter bekend als Tisjeboy Jay, een 26-jarige
comedian. Jay vraagt zich af: ‘Kan het zijn dat als je véél meer test, dat je dan ook meer

besmettingen krijgt, zeg maar?’ Tisjeboy Jay maakt deel uit van een groeiend groepje bekende en
onbekende Nederlanders, die zich ‘uitspreekt tegen het coronabeleid van de overheid en censuur in
de media’. Veel van hen zijn aanhangers van complottheorieën of flirten daarmee op sociale media.
‘Luister naar jullie bevolking, want er zijn veel vragen’. was te lezen in het filmpje, waarin onder
anderen acteur Egbert-Jan Weeber, en rappers Bizzey en Jebroer zich uitspreken.
Bij de BN’ers met vragen is een sfeer van wantrouwen nar de overheid en media, de maatregelen
en een coronavaccin. Het is een symptoom van een bredere ontwikkeling: het is voor iederéén
moeilijker geworden de redenering achter de maatregelen te begrijpen en ze na te leven. Volgens
onderzoek gelooft één op de tien Nederlanders in een complot rond corona. Meer mensen zetten
vaker vraagtekens bij het coronabeleid, alleen hebben BN’ers met hun grote online publiek ook
invloed. Wat is hun invloed, en waar komen al die vragen vandaan?
Eerst riepen influencers en BN’ers op om massaal thuis te blijven, Ali B rapte er een nummer over.
Maar daarna ontstond er een groep van BN’ers als Gers Pardoel en Anna Nooshin die op
socialmediakanalen opriepen elkaar juist te knuffelen.
Er rezen vragen op toen corona er al een tijdje was. Zo vroeg Monica Geuze zich af: staan de
maatregelen nog wel in verhouding tot de ernst van de ziekte? ‘Als er meer besmettingen zijn maar
geen volle ic’s, zijn we toch gewoon lekker bezig?’ Geuze riep iedereen die het antwoord wist op
vooral te reageren. Veel BN’ers zijn inmiddels ‘out’ als complotdenker. Op de lijst van ‘wakkere
BN’ers’ van Viruswaarheid staan Doutzen Kroes, Robert Jensen, Ferry Doedens, voormalig K3-lid
Josje, Dick Maas, Brian Roy, Fajah Lourens en Marga Bult.
De coronacrisis leent zich uitstekend voor complotdenken, zegt onderzoeker van complottheorieën
Harambam ‘Er zijn veel oorzaken waardoor mensen complotdenker worden. Maar bij deze crisis
heeft het te maken met het dwingende verhaal rondom het virus in de mainstreammedia (gewone
media, kranten en NOS), waarin weinig ruimte is voor alternatieve geluiden. Dat roept
wantrouwen op. Logisch, want er staat veel op het spel en er zijn ingrijpende maatregelen
genomen.’ Mensen gaan zichzelf verdiepen in het onderwerp en doen dat soms via de verkeerde
kanalen, zoals Social Media. Facebook is een belangrijk kanaal voor TisJeBoyJay en andere coronavragenstellers. Veel van hen doen mee aan demonstraties tegen de coronamaatregelen.
Mensen die vragen stellen zijn niet altijd complotdenkers. Er zijn veel mensen die zich afvragen
waarom de maatregelen zo streng zijn, maar er weinig mensen ziek worden. De vraag of het wel
klopt wat ons wordt verteld, is in principe een goede houding.’ Maar er zijn ook mensen die vragen
stellen waarop het antwoord al gegeven is in de wetenschappelijke literatuur of mainstreammedia,
bijvoorbeeld of het virus door mensen is gemaakt. Dat is een eerlijke vraag, en het antwoord is
beschikbaar. Maar sommige mensen willen het ‘echte verhaal’ ontkennen en vragen dan: ‘heeft Bill
Gates het coronavirus uitgevonden om chips in ons hoofd te kunnen injecteren?’ Die vraag kun je
niet controleren en dan blijft nog maar één ding over: een complot.
TisjeboyJay geeft toe dat hij het over een ‘’ander verhaal’’ heeft. Is het alleen maar een
publiciteitsstunt, zodat meer mensen zijn kanalen gaan volgen? Nee, een BN’er die zich uitspreekt als
complotdenker, maakt zich kwetsbaar: hij wordt door reguliere media vaak weinig serieus genomen
en vast voor bepaalde opdrachten overgeslagen.
Hoe groot is de invloed van BN’ers met coronavragen?
‘Ze hebben een groot bereik van soms honderdduizenden of miljoenen volgers. Onlinebekendheden spelen een belangrijke rol in de verspreiding van ideeën, doordat ze heel regelmatig
contact hebben met hun volgers, hun verhalen persoonlijk maken, waardoor er een
vertrouwensband ontstaat. Van zo iemand ben je eerder geneigd iets aan te nemen,’ stelt
communicatiewetenschapper Buijzen. ‘Maar ze zijn ook weer niet de superspreaders van

complottheorieën. Mensen nemen echt niet alles aan, maar bij jongeren tussen 12 en 17 zien we
dat zij beïnvloedbaarder zijn door influencers, omdat zij wat ze zien in de media nog niet goed in
context kunnen plaatsen. Het kan dus zijn dat zij zich minder aan de maatregelen houden, als ze de
ideeën overnemen. En dat is schadelijk, want deze influencers zíjn geen wetenschappers en
baseren hun onderzoek niet op het RIVM.’
In de updates van het RIVM is te zien dat het aantal ic-opnames oploopt en dat het aantal
besmettingen met name onder jongeren tussen 17 en 25 jaar hard toeneemt – een groep waarvan
bekend is dat ze zich minder goed aan de coronamaatregelen houden. Draagvlak voor de
maatregelen is er nog wel.
Om de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan moet je juist samenwerken met BN’ers,
omdat zij zo’n groot bereik hebben. Laat ze bijvoorbeeld eens meelopen op de IC en dat filmen.
Dat bereikt heel veel mensen en laat de ernst zien.
Bron: Emma Curvers. (22 september 2020 dinsdag). Veel BN’ers hebben vragen over corona. Het antwoord: een
complot. De Volkskrant.nl.

Bijlage 9 Uitwerking les 4
9.1 Leerdoelen
-

De student kan feedback geven op het werk van andere studenten.
De student analyseert de opdracht van een ander groepje en beoordeelt het werk a.d.h.v.
een antwoordmodel.
De student heeft het probleem geanalyseerd en kan het probleem in zijn totaliteit
concluderend benoemen.
De student beschrijft zijn leeropbrengst na de vier lessen
De student laat in de nabespreking zien dat hij het maatschappelijk probleem geanalyseerd
heeft door de vragen van de docent te beantwoorden.
De student kan feedback geven op de inhoudelijke antwoorden van medestudenten en
beoordeelt daarin of zijn antwoord juist of onjuist is.
De studenten overleggen met elkaar over het probleem en leren van elkaar.

9.2 Lesopbouw
Fase 1 (5 min): In de inleiding van de les wordt de voorkennis opgehaald aangaande de verschillende
stappen in het analyseren van het maatschappelijk vraagstuk en het onderwerp wat zij in de vorige
les in breakout-rooms besproken hebben.
Fase 2 (15 min): In het vaardighedenmodel neemt feedback een expliciete rol in. De studenten gaan
in de tweede fase opnieuw uit elkaar in breakout-rooms om elkaar feedback te geven op de opdracht
die zij in les 3 gemaakt hebben. Dit gebeurd in dezelfde groepen, zodat iedere groep elkaar kent en
weet op welke wijze zijzelf de opdracht gemaakt hebben. Dit leidt ertoe dat studenten tot een
reflectie komen op het eigen werk a.d.h.v. het werk van anderen. De tweede fase en laatste les van
de lessenreeks maakt daarmee het vaardighedenmodel rond.
Fase 3 (10 min): In de afrondende fase evalueren de studenten de lessenreeks en beschrijven zij wat
geleerd hebben in de vier lessen.
9.3 Theoretische verantwoording a.d.h.v. vaardighedenmodel
1. Bouw de lessen op aan de hand van de stappen uit het vaardighedenwiel.
2. Laat leerlingen de vaardigheid in deelhandelingen oefenen en geef daarop voortdurend
feedback.
4. Vaardigheden dienen in te slijten; bied leerlingen de mogelijkheid om veelvuldig te oefenen.
5. Bespreek de toepassing in andere contexten met leerlingen.
6. Evalueer de vaardigheid aan de hand van een rubric.
Ontwerpregels van hogere denkvaardigheden
1. Formuleer helder en precies welke denkvaardigheden je leerlingen wilt aanleren
a. Classificeren/categoriseren, vergelijken en redeneren
b. Onderwijs via het vaardighedenmodel.
2. Ontwerp taken en opdrachten die leerlingen in staat stellen te leren wat ze moeten leren
3. Geef leerlingen materiaal waarover ze kunnen nadenken
a. Leren in context
b. Leren met taalsteun
4. Stel vast op welke manier je beoordeel of leerlingen voldoende hebben geleerd; vooral
belangrijk bij formatief toetsen en feedback geven.
Ontwerpregels Taalgericht vakonderwijs
1. Taalsteun: Leer leerlingen bronnen ‘’ontleden’’ met behulp van taalsteun door
structuurschema’s (VENN-diagram, stroomdiagram, oorzaak-gevolgschema).

2. Leren in context: De studenten gaan aan de slag met nieuwe bronnen die aanpassen bij de
leefwereld.

9.4 Reflectie en feedback
CD: De opdracht was voor deze groep studenten niet duidelijk genoeg. Veel studenten viel het lastig
om aan het werk te gaan, mede omdat zij twee documenten moesten openen en dat met elkaar
moesten vergelijken. Daarnaast waren de studenten ook minder actief (waarschijnlijk door het
mooie weer). De studenten zijn in breakoutrooms uit elkaar gegaan om het werk van elkaar na te
kijken. Uit de opbrengst blijkt dat veel studenten het nog moeilijk vinden om elkaar feedback te
geven, er is dan ook geen beschrijving te vinden hoe de feedback gegeven wordt. Dit pas ik aan voor
de volgende les, omdat dit in mijn opdracht eveneens niet duidelijk was. IN de reflectie op de vier
lessen geven studenten aan geleerd te hebben, maar vinden zij het moeilijk om te duiden wat ze
precies hebben geleerd.
AB: Bij aanvang van de les vonden de studenten het lastig om te bedenken waar de opdracht in de
vorige les over ging, maar zij konden allen wel ophalen dat ze samengewerkt hebben. De studenten
zijn in breakoutrooms uit elkaar gegaan in dezelfde rooms als de vorige les en hebben met elkaar het
werk nagekeken van een andere groep. In een rondgang langs de groepjes waren alle groepen
serieus bezig en overlegden zij over de opdracht en de antwoorden. Aan het einde van de les zijn de
studenten teruggekomen en hebben zij zichzelf beoordeelt en beschreven wat ze geleerd hebben
van de afgelopen periode.
In beide lessen is het niet gelukt om nog een gesprek te hebben gehad met de klas om alles te
bespreken en een complete feedback met de klas te doen. In nog een vijfde les zou dit mogelijk zijn
geweest of wanneer de lessen langer geduurd zouden hebbe. De duur van de lessen is vrij kort,
waardoor ik niet de nabespreking klassikaal heb kunnen doen.
Reflectie wpb-er
Aan de ene kant vond ik het een fijne les, want studenten gingen actief aan de slag met het beoordelen van
elkaar, dit deden zij door uit elkaar te gaan in breakoutrooms.
Daarbij leerden ze van wat ze zagen en toen ik langs ging in de groepjes bleek dat ze ook direct in de gaten
hadden wat zij aan hun eigen werk beter hadden kunnen doen.
Echter, de les was te kort om de terugkoppeling mondeling te doen of toe te lichten. De groepjes hebben dus
allemaal uiteindelijk een document opgestuurd gekregen met daarin de beoordeling.
Er is uiteindelijk niet echt meer een gesprek geweest waarin mondeling feedback werd gegeven of
gediscussieerd werd over de antwoorden, dit vond ik persoonlijk een gemiste kans.
Ik denk dat je daarmee naar een volgend niveau van de opdracht was gegaan en tegelijkertijd het feedback
geven erin had betrokken.
Verder gaven ze naar aanleiding van de afronding van de 4 lessen analyseren terug dat ze wel geleerd hebben
een probleem vanuit meerdere kanten te bekijken.
Tevens gaven ze aan dat er stiekem best veel maatschappelijke problemen waren en dat gezondheid eigenlijk
best wel belangrijk is.
Daarnaast werden er over het algemeen 3’en en 4’en toegekend uit de 5 punten van de zelfbeoordeling.
Als laatste heb ik nog gevraagd wat ze überhaupt van de lessen vonden. Daar kreeg ik als antwoord op dat ze
het best langdradig vonden en veel om dit allemaal uit te werken op papier.
Ze zagen wel de toegevoegde waarde van het bekijken van een probleem van meerdere kanten, maar vonden
dat het nu wel erg uitgebreid werd behandeld.

9.5 Visualisatie van de les
Voor een visualisatie van de les in LessonUp, zie de link:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/PXSj3AmSGRmRP7SPE

9.6 Antwoordmodel lachgas & complottheorieën BN’ers
In de les hebben studenten elkaar nagekeken a.d.h.v. de antwoordmodellen die ik gemaakt heb.
10.6.1 Antwoordmodel bij de opdracht over het lachgas gebruik onder jongeren.
Becijfering: Iedere vraag is 1 punt waard. Je kunt per vraag 0,3 of 0,5 of 0,7 of 1 punt geven. Weeg
zorgvuldig af hoeveel punten je geeft.
1. Noteer de moeilijke woorden uit de bron. Bespreek met elkaar wat ze betekenen.
a. 2. Welke drie (maatschappelijke) groepen zijn betrokken bij het probleem?
Groep 1: De overheid en staatssecretaris Blokhuis
Groep 2: De gebruikers (jongeren) van lachgas
Groep 3: De verkopers van lachgas, zoals groothandels, horeca en producenten.
3. Wat zijn de belangen van de drie verschillende (maatschappelijke) groepen?
Groep 1: Staatssecretaris Blokhuis wil het lachgas gebruik onder jongeren terugdringen,
omdat het schadelijk is voor de gezondheid van jongeren en er verkeersongelukken
gebeuren.
Groep 2: De gebruikers van lachgas willen dat de verkoop en het gebruik mogelijk blijft, zodat
zij lachgas kunnen kopen en gebruiken.
Groep 3: De verkopers van lachgas willen vooral omzet maken en winst draaien.
4. Waar zit de belangentegenstelling tussen de verschillende groepen?
Er is een belangentegenstelling tussen de overheid (staatssecretaris Blokhuis) en de
gebruikers en verkopers van lachgas. Staatssecretaris Blokhuis vindt de gezondheid van
jongeren belangrijk en wil niet dat er verslavingen ontstaan of allerlei andere negatieve
gevolgen van lachgas, zoals ongelukken in het verkeer. Daarom wil hij het lachgas op de
Opiumwet plaatsen, zodat verkopers gestraft kunnen worden. Daarnaast wil hij dat
producenten en leveranciers terughoudend zijn met het leveren van lachgas.
De gebruikers en verkopers willen dat het mogelijk is om gewoon lachgas te kunnen
gebruiken en te kopen, zonder dat er beperkingen zijn.
5. Wat is de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen?
Volgens staatssecretaris Blokhuis: Gebruikers van lachgas kunnen makkelijk aan lachgas
komen, dat maakt dat zij snel betrokken zijn bij het probleem.
Producenten, leveranciers en verkopers: er is vraag naar lachgas.
6. Wat zijn de gevolgen van het probleem?
Er zijn negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals een korte roes en hoofdpijn. Daarnaast
is het erg gevaarlijk wanneer gebruikers van lachgas deelnemen aan het verkeer.
7. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
Jongeren zelf zijn door het gebruik verantwoordelijk voor het probleem, maar ook de
leveranciers en verkopers omdat zij de middelen beschikbaar stelen voor iedereen. De
overheid is ook verantwoordelijk voor het probleem, omdat het nog niet strafbaar is.
8. Wat zijn mogelijke oplossingen voor het probleem en door wie kunnen de oplossingen
worden aangedragen?
Oplossingen zijn het aan banden leggen van de verkoop van lachgas onder jongeren of het
plaatsen van lachgas op de Opiumwet 1, zodat het bezit, de handel en productie bestraft
kunnen worden. Deze oplossingen zullen door de Tweede Kamer aangedragen moeten
worden, omdat zij een wet kunnen maken. Staatssecretaris Blokhuis is hier mee bezig.
Leveranciers van lachgas verkopen lachgas alleen nog maar aan mensen die het voor
serieuze doeleinden gebruiken in bijvoorbeeld slagroombussen.
9. Beschrijf de gewenste situatie

Het lachgas gebruik onder jongeren neemt af, waardoor er minder verkeersongelukken
plaatsvinden.
10. Beschrijf de onbedoelde (negatieve) gevolgen bij de oplossing van het probleem.
De handhaving van het verbod op lachgas wordt erg moeilijk.
Lachgas wordt stiekem verkocht, wat het gebruik niet doet afnemen.
9.6.2 Antwoordmodel bij de opdracht complottheorieën onder BN’ers
1. Noteer de moeilijke woorden uit de bron. Bespreek met elkaar wat ze betekenen.
2. Beschrijf het probleem uit de tekst.
- Een aantal BN’ers gelooft in complottheorieën of hangt complottheorieën rondom het
coronavirus aan. Dit is problematisch, omdat zij veel volgers hebben en hun ‘’vragen’’
verspreiden op hun accounts. Dat zorgt ervoor dat hun jonge volgers deze complotten
mogelijk geloven en zich minder/niet houden aan de maatregelen.
3. Welke vier (maatschappelijke) groepen zijn betrokken bij het probleem? (Denk hierbij ook
aan: wie hebben er last van het probleem).
a. Groep 1: De BN’ers die complottheorieën verspreiden.
b. Groep 2: De overheid
c. Groep 3: Media
d. Groep 4: Burgers
4. Wat zijn de belangen van de vier verschillende (maatschappelijke) groepen?
e. Groep 1: De BN’ers willen dat het ‘’echte verhaal’’ gehoord wordt en dat er
versoepelingen komen, omdat de maatregelen disproportioneel zijn.
f. Groep 2: De overheid wil dat de bevolking zich houdt aan de maatregelen om het
coronavirus in te dammen, zodat Nederland weer normaal zijn gang kan gaan.
g. Groep 3: De media willen goede journalistiek bedrijven, berichten uitzenden die
gebaseerd zijn op onderzoek.
h. Groep 4: Burgers willen goed geïnformeerd worden.
5. Waar zit de belangentegenstelling tussen de verschillende groepen?
- Er is een belangentegenstelling tussen de BN’ers en de mensen die geloven in de
complottheorieën en de overheid. De BN’ers willen dat er een eerlijk verhaal verteld
wordt over het coronavirus en dat de maatregelen weggaan. Echter wil de overheid dat
de burgers zich houden aan de maatregelen en dat mensen niet geloven in
complottheorieën, omdat het foutieve informatie is en het zorgt voor een afname van
het houden van maatregelen.
- Daarnaast is er ook nog een belangentegenstelling tussen de BN’ers en mensen die
geloven in complottheorieën en de media. De media worden weggezet door mensen en
BN’ers die geloven in complottheorieën als een groep die ook meegaat in het
‘’nepverhaal’’. De media wil eerlijke berichtgeving doen, n.a.v. onderzoek. De BN’ers en
mensen die geloven in complottheorieën willen dat de media ‘’de echte berichten’’ naar
buiten brengen.
6. Wat is de oorzaak van het probleem volgens de verschillende groepen?
- Volgens de BN’ers en de mensen die geloven in complottheorieën is er helemaal geen
probleem, omdat corona iets is wat heel klein is, of door de overheid gebruikt wordt om
macht uit te oefenen.
- Volgens de overheid en de media komt het geloof in complottheorieën door Social
Media en verkeerde berichtgeving.
7. Wat zijn de gevolgen van het probleem?
- BN’ers hebben veel volgers die hun complotberichten kunnen geloven. Als BN’ers
complottheorieën blijven delen en mensen dit blijven volgen, dan neemt het draagvlak
voor de maatregelen af en houden minder mensen zich aan de maatregelen.

-

8.

9.

10.

11.

Als mensen hun informatie baseren op sociale media en niet op goed onderzoek dan
komen er steeds meer mensen die geloven in complottheorieën, dat zorgt voor
verdeeldheid in de samenleving.
- Jongeren houden zich minder goed aan de maatregelen, wat mogelijk komt door het
bekijken van video’s en berichten van BN’ers die complottheorieën verspreiden op
sociale media kanalen.
Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
- De BN’ers die complottheorieën verspreiden zijn verantwoordelijk voor het probleem dat
complottheorieën geloofd worden, omdat de BN’ers erg veel volgers hebben.
Wat zijn mogelijke oplossingen voor het probleem en door wie kunnen de oplossingen
worden aangedragen?
- De overheid en mensen die zich druk bezig houden over het coronavirus dienen samen
te werken met BN’ers, zodat zij zien dat corona geen fabel is, maar dat er wel degelijk
een groot probleem is.
Beschrijf de gewenste situatie
- BN’ers geloven niet meer in complottheorieën en verspreiden deze complottheorieën
niet langer.
- De maatregelen worden door iedereen goed gehouden.
Beschrijf de onbedoelde (negatieve) gevolgen bij de oplossing van het probleem.
- Er moet altijd ruimte zijn om vragen te stellen en BN’ers mogen kritisch zijn. Er moet
gewaakt worden dat de kritische meningen van BN’ers niet altijd weggezet wordt als
complot denken.

9.7 Huiswerkopdracht uitwerking student
Analyse-opdracht
In deze opdracht gaan je aan de slag met het maatschappelijke probleem: het toenemend geweld
met messen onder jongeren en de relatie met drillrap?!
Op dit werkblad vind je de stappen die je telkens moet nemen om tot een analyse van een probleem
te komen.

1. Probleem

5. Gewenste
situatie
2. Oorzaken

3. Gevolgen

4. Oplossingen
6. Onbedoelde
gevolgen

Om iedere stap in het denkproces te analyseren onderscheiden, gebruik je de volgende vragen.
Lees het volgende artikel: https://nos.nl/artikel/2345496-jongerenwerkers-bezorgd-over-messengeweld-op-straat-steeds-explosiever.html
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=djI7PLxiV5A
1. Probleem:
a. Beschrijf het probleem over het toenemend geweld onder jongeren.
Dat er groepen worden gevold die slechte dingen doen die jongeren beïnvloedden
b. Welke (maatschappelijke) groepen zijn er betrokkenen bij het probleem?
De drillers, jeugd en de mensen in die omgeving
c. Welk beleid en regelgeving bestaat er voor dit probleem?
Dat wat hun doen absoluut niet mag
d. Hoe kijkt met in andere landen tegen dit probleem aan?
In Nederland is het de laaste tijd wel aan het groeien maar in sommige andere
landen is dit al heel lang bezig
2. Oorzaken:
a. Wat zijn de belangen van de betrokken (maatschappelijke) groepen?
Dat die jongen gewoon hun passie kunnen en mogen volgen maar zonder geweld en
wapens.
b. Welke belangentegenstellingen bestaan er tussen de verschillende groepen?
De ene heeft een andere buurt en willen ze verdedigen soms breken daar ruzies door
uit.
c. Wat is volgens de betrokken groepen de oorzaak van het probleem?
Dat de ene stoer doet en daardoor ruzie krijgen.

3.

4.

5.

6.

d. Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen over het probleem?
De media heeft veel nieuws op uit te zenden en om te kijken of mensen meer weten
of dat ze personen kennen.
Gevolgen:
a. Beschrijf de gevolgen van het probleem
Veel steekpartijen en jongeren die het als voorbeeld zien.
b. Beschrijf de gevolgen van de verschillende oorzaken
Dat is de zelfde vraag als hiervoor.
Oplossingen:
a. Wie is er verantwoordelijk voor het probleem?
De drillers
b. Welke (maatschappelijke) groepen kunnen voor een oplossing zorgen?
Overheid, burgers en de laaste weet ik niet
c. Welke mogelijkheden hebben (maatschappelijke) groepen om het beleid te
beïnvloeden?
Harder aanpakken als er iets gebeurt.
d. Zijn er regels nodig om dit probleem op te lossen, zo ja; welke?
Ja geen wapens en harder aanpakken meer buurtagenten
e. Zijn er in andere landen effectieve oplossingen voor het probleem?
Nee de pakken daar de drill wel aan maar kunnen er niet veel tegen doen.
Gewenste situatie
a. Beschrijf de gewenste situatie wat ontstaat uit de oplossingen en beschrijf daarin de
positie van de verschillende maatschappelijke groepen.
Dat de drillers gewoon muziek kunnen maken maar dat het buiten de muziek
gewoon normaal is en geen ruzies.
Onbedoelde gevolgen:
a. Beschrijf de (negatieve) onbedoelde gevolgen van de oplossingen.
Dat er voor die jongens mischien en hele leven word verpest.

(Kopieer de link van de extra bronnen die je hebt gebruikt)
Schrijf een korte conclusie in maximaal vijf regels. Beschrijf wat het onderliggende probleem is met
oorzaken en de oplossingen volgens jou.
Reageer op de stelling met twee argumenten
Drillrappers, zijn groepen met jongens die hun wijk op de kaart wil zetten en muziek maken mischien
niet op de manier die iedereen leuk vind maar dat is hun smaak.

Bijlage 10 evaluatie door studenten
Op een tweetal momenten hebben studenten geëvalueerd op het leerproces. In de tweede les
hebben zij zichzelf een cijfer gegeven.
Evaluatie studenten les 2

1. Resultaten klas AB, 11 leerlingen

2. Resultaten klas CD, 12 leerlingen

In les 4 hebben studenten antwoord gegeven op een drietal vragen:
 Beschrijf wat je van de vier analyseren lessen geleerd hebt (rellen, overgewicht, lachgas)
 Beschrijf wat je de volgende keer anders zou doen als je een maatschappelijk probleem tegenkomt
(op tv of social media)
 Beoordeel jezelf, hoe goed ben jij in het analyseren van een maatschappelijk probleem?
De reacties van alle vier de klassen op de vraag: beschrijf wat je van de vier lessen analyseren geleerd
hebt.
- Dat gezondheid belangrijk is en hoe je moet analyseren.
- hoe je meer te weten kan komen over een onderwerp
- Dat je heel uitgebreid over het onderwerp kan hebben
- hoe je een probleem moet analyseren.
- Dat iedereen anders tegen bepaalde kwesties in de maatschappij aankijkt
- dat je op verschillende manieren naar een probleem kan kijken
- Dat het lachgas veel schadelijke oorzaken hebben en wat het probleem daarvan is
- dat er veel verschillende maatschappelijke problemen zijn.
- over wat er allemaal aan de hand is
- heb geleerd om samen te werken, ik vond dat in groepjes samen aan een opdracht
werken wel fijn en over hoe de wereld van drillrap in elkaar zit en iets meer van corona
- hoe ik een tekst analyseren en daar dan ook het probleem en oplossing in te vinden
- Nederland is een k*t land vaak
- hoe ik een tekst analyseer
- dat je anders gaat nadenken over de problemen
- informatie geleerd over deze onderwerpen en hoe andere mensen er over denken.
- het nieuws grondig lezen.
- ik heb geleerd dat ik beter in de te tekst kan kijken, want daar staan meestal de
antwoorden in
- hoe je tegen een probleem aankijkt en wat voor groepen er allemaal bij betrokken zijn
- ik heb mijn kwaliteiten van analyseren verbeterd, ik kan nu beter informatie van
internet halen. Als ik nu iets zoek, vind ik het ook makkelijker.
- over de problemen en dat we dat niet moeten doen
- je kijkt anders naar dingen toe van meerderen kanten
- weet niet precies wat ik extra heb geleerd.

-

Je leert van anderen door met elkaar na te denken en naar antwoorden van andere
groepjes te kijken.
Samenwerken heb ik geleerd
Goeie argumentaties maken, oorzaken gevolgen en oplossingen enzo, je hebt heel veel
info.
Er zijn heel veel meningsverschillen, iedereen denkt er anders over.

Ik constateer dat de studenten veel geleerd hebben en ik vind het mooi om te zien dat een aantal
studenten beschrijft dat hij geleerd heeft beter een tekst te lezen. Daarnaast geven veel studenten
aan dat zij geleerd hebben een probleem beter te bekijken door de grondige analyse en zie ik dat het
analyseren heeft bijgedragen aan een stuk meningsvorming. Het stemt me tot vreugde! Tegelijkertijd
zie ik dat veel studenten niet concreet kunnen benoemen wat ze nu precies geleerd hebben, echter
zou dat bij een betere vraagstelling of in latere lessen nogmaals besproken kunnen worden.
De antwoorden van de vier klassen op de vraag: beschrijf wat je de volgende keer anders zou doen
als je een maatschappelijk probleem tegenkomt (op tv of social media)
- niet heel veel maar er meer bij nadenken.
- niet zo maar oordelen voordat ik er meer over weet
- Niet veel anders.
- ik zou niet heel veel anders doen.
- Het van meerdere kanten bekijken
- niet veel anders maar iets meer bij nadenken
- kijken hoe je dit probleem tegen kunt gaan of zou kunnen oplossen
- niks ik hou er niet van om maatschappelijke problemen op tv te kijken
- ik zou volgende keer meer aandacht aan geven en iets beter luisteren
- ik zou er wel eerst langer over nadenken dan gelijk me mening geven
- Niks want wat moet ik doen om het op te lossen
- als het mij interesseert zou ik er anders naar kijken anders niet
- er goed over nadenken en luisteren naar andere meningen
- er anders naar kijken, wat uitgebreider misschien.
- misschien het meteen doorlezen is het nieuws als je het te horen krijgt.
- ik zou eerst kijken naar de mening van andere mensen.
- niks gewoon hetzelfde er naar kijken
- niet aan mee doen en geen aandacht geven
- niet echt veel
- kijken wat alle groepen er over vinden.
Ik constateer dat een aantal studenten niet aangeeft waar de verbeterpunten liggen. Een andere
groep studenten geeft aan dat zij wachten met oordelen totdat ze de omvang van een probleem
beter begrijpen. Een derde groep studenten noemt verschillende stappen uit het model (Bijlage 5) die
zij ter hand nemen wanneer een maatschappelijk probleem opdoemt.
Reacties van de vier klassen op de vraag: Beoordeel jezelf, hoe goed ben jij in het analyseren van een
maatschappelijk probleem?
In totaal geven 28 studenten zichzelf een cijfer.
Veertien studenten geven zichzelf een 3, toelichting bij het cijfer:
- Ik heb nog moeite met de oorzaken
- Een beetje gemiddeld, het kan beter
- Het kon beter

-

Ik denk een 3 want ik probeer het wel van meerdere kanten te bekijken maar heb
meestal wel een eigen mening.
Ik heb het wel prima gedaan een 3 het kon wel beter

Drie studenten geven zichzelf een 3,5 zonder motivatie
Acht studenten geven zichzelf een 4, zonder motivatie.
Een student geeft zichzelf een 4,3 zonder motivatie.
Twee studenten geven zichzelf een 5, zonder motivatie.
Ik constateer dat de minder dan de helft van de studenten zichzelf als ‘’neutraal of gemiddeld’’
beoordeelt. Studenten zien ruimte voor verbetering. Iets meer dan de helft van de studenten geeft
aan dat hij de vaardigheid beheerst door een vier of hoger. Echter kunnen zij dit niet motiveren.
De studenten hebben zichzelf positief beoordeeld en kunnen de leerpunten noemen. Daar ben ik blij
om! Ik hoop dat zij deze vaardigheid zullen blijven trainen en dat het hen in de toekomst zal helpen!

