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Inleiding
Iedere leerling heeft zijn eigen vooroordelen. Deze verschillen omdat iedereen uit een
ander (gezins)milieu komt. Wat voor invloed hebben die vooroordelen bij
Maatschappijleer in de klas? Hoe ga je daar over in gesprek? Het doel van dit
onderzoek is om deze vraag te beantwoorden.
Maatschappijleer is een vak waar je veel in aanraking komt met sociaal-culturele
onderwerpen en identiteit (Meijs & Nieuwesteeg, 2019). Vooroordelen hebben hier
invloed op. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van politieke onderwerpen of de
pluriforme samenleving. Het is voor de praktijk relevant om te kunnen omgaan met
verschillende vooroordelen (Meijs & Nieuwesteeg, 2019). Dit biedt mogelijkheden voor
leerlingen om hun mening en identiteit verder te ontwikkelen. Ook is het theoretisch
relevant. Hoewel er onderzoek is gedaan naar differentiëren (Meijs & Nieuwesteeg,
2019; Tomlinson et al., 2003) en het ontstaan van vooroordelen (Kinder, 2013;
Mitchell, 2019) is er nog weinig bekend over het aanpakken van verschillende
vooroordelen in de klas (Reed, 1996) behalve een enkel onderzoek vanuit een
feministisch perspectief (Levstik & Groth, 2002).
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:
“Wat is er voor nodig om leerlingen hun vooroordelen
te laten bevragen in de les?”
Om deze hoofdvraag te helpen beantwoorden zijn er deelvragen geformuleerd.
1. “Hoe komen vooroordelen bij leerlingen tot stand?”
2. “Wat voor handvaten uit de theorie zijn er om vooroordelen van leerlingen ter
discussie te stellen tijdens de les?”
3. “Welke werkvormen werken in de les voor het bevragen van verschillende
vooroordelen?”
In dit onderzoek zal de eerste beschrijvende deelvraag en de tweede definiërende
deelvraag eerst worden beantwoord in het theoretisch kader. Op basis hiervan zullen
ontwerpprincipes worden opgesteld. De derde deelvraag is definiërend en evaluerend.
Hiervoor zullen de ontwerpprincipes worden gebruikt om werkvormen op te stellen.
Deze zullen tijdens het onderzoek in de lessenreeks worden geëvalueerd. Door het
testen van de opgestelde ontwerpprincipes zal de hoofdvraag worden beantwoord.
Met behulp van redeneerketens zal het proces worden geëvalueerd.
Theoretisch kader
In dit theoretisch kader zal eerst zal er worden gekeken naar hoe vooroordelen bij
leerlingen tot stand komen. Dit is deelvraag 1.
Vooroordelen
Vooroordelen wordt gedefinieerd als de overtuigingen van een persoon over de
minderwaardigheid van een andere groep en de gevoelens van vijandigheid naar die
groep (Kinder, 2013:814). Negatieve emoties zijn een belangrijk onderdeel van
vooroordelen, hoewel de sterkte hiervan kan variëren van irritatie tot haat. Het gaat
dus niet alleen over de manier van denken, maar ook over de negatieve emotie die
hierbij hoort (Kinder, 2013:814).
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Er zijn sociale en maatschappelijke omstandigheden die vooroordelen kunnen
veroorzaken. De belangrijkste hiervan is een structurele ongelijkheid tussen
verschillende groepen. Dit gaat over het hebben van geld, macht en status. Deze
worden vaak gelijkgesteld met het hebben van talent of goede eigenschappen, terwijl
dit niet zo is (Anderson, 2010:19; Kinder, 2013:815). Ook kan het ontstaan door een
(voormalig) conflict tussen groepen. Er zijn altijd schaarse middelen en groepen die
dezelfde middelen willen; van voedsel tot media-aandacht. Wanneer twee groepen
over schaarse goederen met elkaar in conflict zijn ontstaan er vooroordelen (Giles &
Evans, 1986:470; Kinder, 2013:816).
Conformation bias
Er is een onderscheid tussen expliciete en impliciete vooroordelen. Expliciete
vooroordelen zijn houdingen en overtuigingen die iemand bewust aanneemt naar een
groep. Impliciete vooroordelen zijn in iemands onderbewustzijn heeft iemand geen
controle voer. Iedereen heeft impliciete vooroordelen door de cultuur waarin je opgroeit
(Facing History and Ourselves, 2020).
De conformation bias, vrij vertaald als de voorkeursbevestiging, is de
onbewuste neiging om informatie te zoeken en te interpreteren op een manier dat onze
bestaande vooroordelen worden bevestigd. Deze wordt dus beïnvloed door onze
vooroordelen maar bevestigt deze ook (Facing History and Ourselves, 2020).
Vooroordelen en lesgeven
Levstik en Groth (2002) hebben onderzoek gedaan naar verschillen en vooroordelen
ontremd gender in de klas. Ze vonden dat het klaslokaal voor leerlingen een relatief
veilige omgeving kan zijn om in gesprek tegenover de gangen of de aula. Binnen het
klaslokaal staan leerlingen open voor andere perspectieven en hebben ze interesse
om met mensen van een andere achtergrond in gesprek te gaan. Hiervoor is een
veilige sfeer in de klas nodig met aandacht voor debat en discussie (Levstik & Groth,
2002:250).
De onderzoekers constateerde dat de docent hier invloed op heeft. Docenten
kunnen leerlingen helpen met het omgaan met hun vooroordelen door hun vocabulaire
te verbreden. Leerlingen hebben nog niet altijd de kennis en de benodigde woorden
om sommige discussies aan te gaan (Levstik & Groth, 2002:251).
Leerlingen staan dus open voor nieuwe perspectieven en nieuwe informatie.
Echter spelen hun vooroordelen nog steeds een rol. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen
zich niet blijven vastklampen aan hun vooroordelen?
Invloed van denkpatronen
Het adolescentenbrein komt veel nieuwe informatie tegen die het moet opnemen. Het
brein is bezig met een proces van adaptie, waarin het zich aanpast aan de omgeving.
Volgende de Piagetiaanse benadering (Slot & Van Aken, 2017:88-97) is er een
onderscheid te maken tussen assimilatie en accommodatie. Assimilatie houdt in dat
het brein de nieuwe kennis inpast in de al bestaande kennis of denkstructuur.
Accommodatie houdt in dat de denkstructuur van de leerling wordt aangepast zodat
de nieuwe kennis erin past. Hierbij heeft een leerling dus een nieuwe kijk op dingen
(Slot & Van Aken, 2017:89).
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Dit onderscheid is belangrijk. De bestaande denkstructuren verschillen namelijk
per leerling, omdat deze afhangen van de voorkennis van een leerling. Stel: een
leerling krijgt nieuwe kennis over de Islam, en heeft hier vanuit zijn of haar achtergrond
al een denkstructuur over, dan zal de leerling deze kennis assimileren in zijn
denkstructuur. Als dit denkstructuur echter vooroordelen omvat kan het zo zijn dat de
leerling de nieuwe kennis verkeerd interpreteert en assimileert.
Wat er ook kan gebeuren is dat de nieuwe informatie niet in het ‘oude’
denkschema past. Dit zorgt voor een cognitief conflict (Slot & Van Aken, 2017:90). Op
dit moment zal de leerling een nieuwe denkstructuur maken en de kennis
accommoderen. Wanneer het doel is om iets te doen met de vooroordelen van de
leerling, wil je stimuleren tot accommodatie. Dan denken ze over de kennis na en gaan
ze het niet klakkeloos omvormen en assimileren in hun bestaande denkpatronen.
Opstellen van ontwerpprincipes
Nu we weten hoe vooroordelen bij leerlingen tot stand komen kunnen we op basis van
de theorie ontwerpprincipes gaan opstellen. Hiermee kunnen we de tweede deelvraag
van dit onderzoek beantwoorden.
Handvaten uit de theorie
Walt Wolfram (2013) heeft gekeken naar vooroordelen gerelateerd naar taal in de klas.
Wolfram stelde dat wanneer de taal klassikaal werd gediscussieerd de verschillen
tussen regio’s of landen te integreren in deze klassikale discussie (Wolfram, 2013:30).
Dit principe kan ook toegepast worden op andere onderwerpen, zoals ras of geslacht.
Haberman (1994:131-135) heeft een methode ontwikkeld om docenten te helpen met
vooroordelen om te gaan wanneer ze deze tegenkomen in de klas (zie bijlage 4).
1. Analyseren van vooroordelen. Wat houdt het vooroordeel in?
2. Zoeken naar de bron. Waar komt het vooroordeel vandaan?
3. Bijwerkingen van vooroordelen. Wat voor bijwerkingen heeft het vooroordeel?
4. Effecten van vooroordelen. Wat voor effect hebben de vooroordelen?
5. Elimineren van vooroordelen. Hoe kunnen vooroordelen worden geëlimineerd?
(Haberman, 1994:131-135; Reed ,1996).
Ontwerpprincipes
Uit de beschreven theorie zijn meerder ontwerpprincipes te maken. De
ontwerpprincipes worden opgesteld volgens het principe van “Als je X wil bereiken,
doe dan Y” (Plomp, 2007). Hiervoor is de structuur van het model van Haberman
(1994) leidend. In de praktijk zullen de fases van dit model uiteraard door elkaar heen
lopen.
Eerst zijn er enkele algemene ontwerpprincipes.
A. Als je wil bereiken dat leerlingen hun vooroordelen gaan bevragen, pas dan het
model van Haberman toe (Haberman, 1994).
B. Als je wil bereiken dat leerlingen met elkaar in dialoog gaan over hun
vooroordelen, zorg dan voor een veilige sfeer in de klas door als docent je eigen
vooroordelen te erkennen, niet te oordelen, te luisteren, en iedereen een stem
geven (Haberman, 1994; Levstik & Groth, 2002; Reed, 1996).
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C. Als je wil bereiken dat leerlingen nieuwe kennis accommoderen, moet je als
docent zorgen dat leerlingen actief bezig zijn en samenwerken Haberman,
1994; Reed, 1996; Slot & Van Aken, 2017).
Bij de eerste stap van het model, het analyseren van vooroordelen, horen de volgende
ontwerpprincipes:
1.1. Als je wil bereiken dat leerlingen vaardig een vooroordeel kunnen analyseren,
moet je als docent een vocabulaire aanbieden en opbouwen waarmee
leerlingen dit kunnen bereiken (Levstik & Groth, 2002).
Bij de tweede stap van het model, het zoeken naar de bron, horen de volgende
ontwerpprincipes:
2.1. Als je wil bereiken dat de bron van een vooroordeel duidelijk wordt, moet je als
docent als handvat de theorie aanbieden en toepassen over de herkomst van
vooroordelen (Haberman, 1994; Kinder, 2013; Slot & Van Aken, 2017).
2.2. Als je wil bereiken dat de bron van een vooroordeel duidelijk wordt, moet je als
docent als handvat de theorie aanbieden en toepassen over het verschil tussen
impliciete en expliciete vooroordelen te benoemen (Facing History and
Ourselves, 2020; Haberman, 1994; Slot & Van Aken, 2017)
Bij de derde stap van het model, de bijwerkingen van vooroordelen, horen de
algemeen toepasbare ontwerpprincipes.
Bij de vierde stap van het model, de effecten van vooroordelen, horen de volgende
ontwerpprincipes:
4.1. Als je wil bereiken dat leerlingen een beeld hebben van de effecten van
vooroordelen, betrek dan als docent de voorkeursbevestiging erbij (Facing
History and Ourselves, 2020, Haberman, 1994).
Bij de vijfde stap van het model, het elimineren van vooroordelen, horen de volgende
ontwerpprincipes:
5.1. Als je wil dat leerlingen nieuwe kennis accommoderen en nieuwe denkpatronen
aanmaken, zorg dan dat je een cognitief conflict bij de leerling creëert (Slot &
Van Aken, 2017).
Methode
De eerste stap die is genomen is vooronderzoek. In september is aan de klassen
gevraagd over wat voor soort onderwerpen ze zouden willen leren. Een van de
onderwerpen die hier naar voren kwam was Black Lives Matter: racisme. Dit is een
onderwerp waar ook veel vooroordelen aan kleven. Daarnaast gaven de leerlingen
aan dat ze het leuk vinden om te discussiëren in de les.
Daarnaast heb ik met mijn vakcoach overlegd over hoe je het onderwerp van
vooroordelen kan aansnijden bij leerlingen. Hij vertelde dat in zijn ervaring dit iets is
waar leerlingen een oppervlakkig beeld bij hebben. Je wil leerlingen wakker schudden
en bewust maken dat vooroordelen echt impact hebben. Wel vinden leerlingen dit
soms een moeilijk onderwerp.
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Voor het onderzoeken van deze ontwerpprincipes heb ik twee lessen ontworpen en
gegeven aan 4VWO. Deze lessen zijn bijgevoegd in bijlage 1, 2 en 3.
De dataverzameling tijdens deze lessen gaat als volgt:
1. Tijdens de lessen observeert mijn vakcoach, die op de hoogte is van de
ontwerpprincipes. Hij gaat letten op het gedrag van de leerlingen, luistert mee
naar hun gesprekken, en bespreekt met mij achteraf de lessen a.h.v. de
ontwerpprincipes.
2. Ik maak direct na de les notities over het gedrag van de klas; non-verbale en
verbale reacties en andere relevante indrukken aan de hand van de
ontwerpprincipes.
3. Ik loop tijdens discussieperiodes rond en ga met leerlingen in gesprek om data
te verzamelen. Ik neem gesprekjes op.
4. De leerlingen vullen een socrative vragenlijst in.
5. De leerlingen leveren een opdracht in die ze tijdens de les maken.
Verwerking van gegevens
De gegevens en opnames worden geanalyseerd door kernwoorden of omschrijvingen
te zoeken die bepaalde ontwerpprincipes onderbouwen of tegenspreken. Denk hierbij
aan het gebruik van theoretische concepten voor principe 2.1 of hoe snel leerlingen
een gevoelige vraag beantwoorden bij B. Dit is van toepassing op de opdrachten van
leerlingen, de opgenomen gesprekken van leerlingen, en de output van de Socrative.
Direct na de les is er een uur ruimte om met mijn vakcoach te overleggen. Dan
bespreken we de les en zijn bevindingen. Ook bespreek ik hier nogmaals mijn eigen
indrukken. Dit gesprek wordt opgenomen en achteraf geanalyseerd samen met mijn
eigen notities van de les.
Resultaten
In deze sectie worden de bevindingen per les en ontwerpprincipe besproken. Mijn
vakcoach was de eerste les ziek.
Les 1
Ontwerpprincipe B
• In de klassen heerst er over het algemeen een prettige sfeer. Wat opviel is dat
leerlingen dit een schokkend onderwerp vonden. Op het moment dat ik
klassikaal iets probeerde te bespreken waren de leerlingen stil, ook al zaten ze
vlak daarvoor nog met elkaar te praten.
• Tijdens mijn uitleg heb ik neutrale woorden gebruikt, benadrukt hoe impliciete
vooroordelen niet hetzelfde zijn als je mening, en aangestipt hoe je weinig aan
impliciete vooroordelen kan doen.
• Na het college (moment van cognitief conflict) waren leerlingen stil en wilde
niemand klassikaal wat uit zichzelf zeggen. Ze waren compleet gefocust op mij
toen ik na dit college het woord nam. Ik ging bewust dit filmpje nuanceren;
leerlingen geruststellen, mijn eigen impliciete vooroordelen erkennen,
benadrukken dat een associatie niet hun mening is. De keren dat ik specifiek
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iemand aansprak, sprongen leerlingen in de verdediging, en begonnen uit te
leggen waarom zij niet bevooroordeeld waren.
• Toen er daarna in groepjes werd gediscussieerd was er veel levendige
discussie.
• In de Socrative gaven 6 leerlingen aan dat ik onderstaande dingen goed deed;
ook waren er geen leerlingen die zeiden dat ik dit soort dingen slecht deed. Dit
zijn tekenen dat er uiteindelijk een veilige sfeer was.
o “neutrale mening hield”
o “ons zelf laten nadenken”
o “andere mening respecteren en luisteren naar onze mening”
Ontwerpprincipe C
• Het was duidelijk dat de leerlingen in hun discussies aan de slag gingen met de
kennis. Enkele groepjes waren zichzelf en hun vooroordelen actief aan het
bevragen, terwijl andere groepjes veel oppervlakkiger hun indrukken
uitwisselden over de filmpjes. Dit gaf de indruk van het verwerken van wat er
net gebeurd was.
• Alle leerlingen gingen enthousiast in discussie. Dit was te zien in de antwoorden
van de leerlingen op de vraag wat ze het leukste gedeelte vonden van de les.
25 van de 62 leerlingen gaven aan de discussie het leukste te vinden;
o “de discussie voeren met klasgenoten”
o “dat we zelf konden praten”
o “dat we eerst gingen kijken naar andere mensen en hun vooroordelen en
vervolgens zelf erover gingen praten was een goed idee”
Ontwerpprincipe 1.1, 2.1, 2.2 en 4.2
• Alle vier de ontwerpprincipes gaan over het aanbieden van theorie waardoor
leerlingen een vocabulaire ontwikkelen om hun vooroordelen mee te kunnen
analyseren.
• Twee leerlingen hadden een intensief gesprek en gebruikte de theorie; ze
legden bijvoorbeeld de link tussen het impliciete vooroordeel van veel
Nederlanders dat zwarte piet een leuk kinderfeest is, waardoor ze i.c.m. de
voorkeursbevestiging ook nu alleen maar zwarte piet kunnen zien als iets
positiefs. Zij waren echter een van de weinigen; de meeste leerlingen wisten
niet zo goed waar ze moesten beginnen. Een leerling gaf aan nu van mening te
zijn veranderd over zwarte piet, maar kon niet goed uitleggen waarom.
• In de discussies werd voornamelijk de theorie over impliciete en expliciete
vooroordelen gebruikt, en weinig die over de voorkeursbevestiging.
• Enkele (12) leerlingen gaven het nut van de theorie aan via de Socrative:
o “impliciete en expliciete vooroordelen uitleggen, waardoor wij als
leerlingen er een gesprek over konden voeren”
o “ik heb geleerd dat vooroordelen geen meningen zijn, maar associaties
die gelegd zijn door de samenleving”
o “vooroordelen zijn bewust en onbewust”
Ontwerpprincipe 5.1
• Tijdens de college-test over impliciete vooroordelen was de impact op leerlingen
duidelijk te zien. Op het moment dat de test deze vooroordelen liet zien, waren
leerlingen ongemakkelijk en duidelijk verbaasd. Toen het filmpje dit toelichtte,
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•

was iedereen stil. Toen ik daarna klassikaal het woord nam, was de klas muisstil
en luisterde aandachtig.
Dit was ook terug te zien in de antwoorden van de Socrative. Een van de vragen
was waardoor leerlingen verrast waren. De confrontatie met hun impliciete
vooroordelen werd door 40 van de 62 leerlingen (65%!) aangegeven als het
meest verassende van de les. Enkele quotes;
o “de test met de positieve en negatieve woorden want het was heel
confronterend dat je onbewust zulke 'racistische' keuzes maakt”
o “mijn vooroordelen, en het idee dat ik dacht dat ik ze niet had, maar ze
wel had”
o “de test die we op de knieën hadden gedaan, want ik had niet verwacht
dat het laatste zo moeilijk zou zijn”

Les 2
Ontwerpprincipe A
• De opdracht voor deze les volgde het model van Haberman. Mijn vakcoach gaf
aan dat de opdracht goed bedacht en gestructureerd was, en dat leerlingen er
ook echt aan de slag mee gingen. De keuzevrijheid die in de opdracht zat, en
waar dit model ruimte voor geeft, werd positief ervaren.
• Wel bleek tijdens de les dat leerlingen het onderscheid tussen stap 3 en stap 4
niet goed begrepen. Hier waren veel vragen over en sommige leerlingen
hebben deze stappen samengevoegd.
• Leerlingen gaven aan dat ze de opdracht leuk en interessant vonden. Op de
vraag wat de docent goed deed antwoorden 14 leerlingen o.a.:
o “Ze gaf een leuke opdracht waardoor je je zelf kan verdiepen in een
vooroordelend onderwerp die jou aanspreekt.”
o “ons veel zelf laten uitzoeken maar wel met een duidelijk bestand. Wij
leren door de lessen over vooroordelen zelf ook veel en vooral door deze
manier.”
Ontwerpprincipe B
• De opdracht maakten leerlingen in kleine groepjes, waarin ze veel met elkaar
aan het overleggen waren. Mijn vakcoach beschreef deze gesprekken als
oprecht, serieus, en dat leerlingen echt vanuit zichzelf iets aan het zeggen
waren. Dit deden ze in hun eigen woorden, je zag dat er een inherente interesse
was over dit onderwerp. Ook ik merkte dat er hele levendige discussies waren
tussen leerlingen.
• Omdat de discussies in groepjes ging had ik relatief minder invloed op de sfeer,
aangezien elk groepje onderling zijn eigen sfeer had. Wel gaf ik de klas de
vrijheid om zelf groepjes te maken.
• 8 leerlingen zeiden iets positiefs over de sfeer, zoals;
o [de docent zorgde] “voor een goede sfeer zorgen en je goed helpen als
er iets onduidelijk was”
o [leukste was] “de manier van les geven! het is ontzettend goed blijven
hangen en bijvoorbeeld het filmpje over positief-negatief en nederlandsallochtoon is zo erg blijven hangen dat ik dat thuis ook heb laten zien! :)”
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Ontwerpprincipe C
• De opdracht was in principe individueel. Het was al snel duidelijk dat vrijwel alle
leerlingen in gesprek gingen met hun medeleerlingen, dus dat er veel
samenwerking was.
• De hele opdracht waren leerlingen actief bezig. Ze waren in groepjes aan het
samenwerken en aan het overleggen over de opdracht. Er werden serieuze
gesprekken gevoerd observeerde zowel mijn vakcoach als ikzelf.
• Als docent liep ik rond en ging het dialoog aan met leerlingen. Hier stonden ze
open voor, vonden het interessant om met mij hier over in gesprek te gaan over
hun gedachten uit te leggen.
• Enkele leerlingen hadden lange gespreken, maar schreven weinig op in de
opdracht zelf, en waren dus veel meer bezig met het gesprek dan met de
opdracht.
• Bij de Socrative gaven 35 van de 62 leerlingen aan het actieve samenwerken
het leukste van de les te vinden. Enkele quotes;
o “samenwerken en hierover nadenken”
o “dat we zelf veel mochten invullen en zelfstandig aan het werk waren”
o “ons veel zelf laten uitzoeken maar wel met een duidelijk bestand. Wij
leren door de lessen over vooroordelen zelf ook veel en vooral door deze
manier.”
o “met ons in gesprek over het onderwerp”
Ontwerpprincipe 1.1
• Bovenaan de opdracht stond een begrippenlijst met de begrippen uit de theorie.
In de praktijk lazen veel leerlingen hier over heen, omdat ze dan vroegen wat
een begrip was en de docent ze dan moest wijzen op de begrippenlijst. Ze
hebben hier dus weinig aandacht aan besteed.
• Tijdens de gespreken en de opdracht gebruikten leerlingen voornamelijk hun
eigen woorden en eigen begrippen, en weinig van de termen die werden
aangeboden in de vocabulaire lijst.
Ontwerpprincipe 2.1, 2.2 en 4.1
• Deze ontwerpprincipes gaan over het aanbieden en gebruiken van theorie.
• In de opdracht stond een vocabulairelijst waar de theorie werd aangeboden;
ook is de theorie verwerkt in de opdracht (bijlage 3).
• Het onderscheid tussen expliciete en impliciete vooroordelen werd genoemd
door ongeveer een kwart van de leerlingen. In de les vonden leerlingen het
onderscheid tussen impliciete en expliciete vooroordelen soms onduidelijk, en
stelden ze er vragen over.
• De begrippenlijst lazen ze weinig. De andere stukken theorie werden niet
gebruikt in de opdracht.
• Leerlingen antwoorden de vraag over wat ze hebben geleerd over vooroordelen
met o.a.:
o “Dat er expliciete (persoonlijk) en impliciete (groep) vooroordelen zijn.”
o “Dat er vooroordelen zijn waar mensen zich niet bewust van zijn en
vooroordelen waar mensen zich wel bewust van zijn.”
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Als laatste waren de resultaten van de zevende vraag van de Socrative als volgt:

Figuur 1; antwoorden Socrative

78% van de leerlingen heeft hun vooroordelen ten minste ‘een beetje’ bevraagd, en
39% ten minste ‘wel’. Dit betekent dat het doel van deze lessenreeks behaald is; dit
geeft ondersteunend bewijs dat in ieder geval een deel van de ontwerpprincipes goed
werken.
Discussie
Bij het discussiëren over de ontwerpprincipes wordt gebruikt gemaakt van
redeneerketens. De redeneerketens worden opgesteld volgens het principe van
“Wanneer deze situatie zich voordoet, kan je als docent X ingreep doen; dat brengt Y
mechanisme op gang, met Z opbrengst als gevolg” (Plomp, 2007).
Ontwerpprincipe A
• Het model gaf een structuur aan leerlingen en handvaten om een gesprek te
voeren over hun eigen vooroordelen. Het was duidelijk te zien en te horen dat
leerlingen dit model nuttig vonden. Ze stelden elkaar de vragen die bij het model
stonden.
• Als kanttekening kunnen stap 3 en 4 beter samengevoegd worden in éen stap.
Er is een nuance tussen de bijwerkingen en effecten van vooroordelen, maar
deze is vooral theoretisch, en deze stappen liggen zo dicht bij elkaar dat dit
leerlingen verward.
• In conclusie is er genoeg bewijs gevonden om het volgende te stellen;
o Wanneer je vooroordelen wil bevragen in je les, kan je als docent het
model van Haberman (met stap 3 en 4 samengevoegd) toepassen; dit
geeft leerlingen structuur en faciliteert hun denkproces, met als gevolg
dat ze in gesprek gaan over hun vooroordelen.
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Ontwerpprincipe B
• Als docent heb je invloed op de sfeer in de klas. Het was duidelijk te zien na het
confronterende filmpje dat leerlingen geschrokken zijn en naar de docent kijken
voor begeleiding. Hier heb je invloed op de sfeer in de klas en hoe leerlingen dit
interpreteren.
• Leerlingen vinden het lastig dit gevoelige onderwerp klassikaal te bespreken.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het publieke aspect; de angst om het
verkeerde te zeggen of voor gezichtsverlies. Dat voelt toch onveilig. Leerlingen
voelen zich veiliger binnen een kleinere (vrienden)groep. Wel willen leerlingen
met de docent over hun discussie praten; daar voelen ze zich wel veilig.
• Al met al heeft de docent invloed op de veilige sfeer in de klas. Echter kan een
onderwerp dermate gevoelig zijn dat het beter geschikt is voor niet-klassikale
bespreking. Uit dit ontwerpprincipe zijn twee conclusies te trekken;
o Wanneer je het klassikaal hebt over vooroordelen, kan je als docent dit
onderwerp behandelen door je eigen vooroordelen te erkennen, neutraal
taalgebruik te gebruiken en leerlingen gerust te stellen; dit kan zorgen
voor een veilige sfeer, met als gevolg dat leerlingen met elkaar in dialoog
durven te gaan over hun vooroordelen.
o Wanneer je leerlingen in dialoog wil laten gaan over hun vooroordelen,
kan je dit als docent in kleine groepjes laten doen; dit kan zorgen voor
een veilige sfeer, met als gevolg dat leerlingen open durven te zijn over
hun vooroordelen.
Ontwerpprincipe C
• Leerlingen vonden het heel leuk om actief aan de slag te gaan en met elkaar in
discussie te gaan. Deze werkvorm past goed bij het onderwerp, want leerlingen
hebben veel te zeggen over vooroordelen.
• Toen leerlingen de gelegenheid voor samenwerking kregen pakten ze dit
allemaal aan. De behoefte aan dialoog was groot. Echter was er weinig bewijs
te vinden voor de argumentatie dat die samenwerking tot accommodatie van
nieuwe kennis leidde. Er is zelfs deels het tegendeel te argumenteren;
leerlingen vervallen in onderlinge conversatie makkelijker in hun bekende
patronen, dus het assimileren van kennis, want er is geen externe impuls tot
accommodatie.
• Het effect van de geactiveerde leerlingen was duidelijker te zien. Bij het
experiment met impliciete vooroordelen zorgde het actieve gedeelte ervoor dat
alle leerlingen meededen, en daardoor dat het cognitief conflict bij iedereen
werd gecreëerd. Leerlingen die zelf actief de bronnen over vooroordelen aan
het lezen waren gingen daar zichtbaar actief mee aan de slag.
• Er bestaat ook een mogelijke positieve invloed van de mate van een veilige
sfeer binnen een groepje (ontwerpprincipe B) en de mate waarin leerlingen
elkaar durven aanzetten tot accommodatie, dus buiten de norm durven te
denken.
• Al in al is de invloed van het samenwerken op het accommoderen van nieuwe
kennis nog onduidelijk. Wel is te concluderen dat;
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o Wanneer leerlingen over vooroordelen nadenken, kan je als docent
actieve werkvormen aanbieden; dit zorgt ervoor dat leerlingen kennis
sneller accommoderen i.p.v. assimileren, met als gevolg dat ze hun
eigen vooroordelen bevragen.
Ontwerpprincipe 1.1
• De leerlingen gebruikten de aangeboden begrippen weinig, zowel in de
gesprekken als in de opdracht, ook met de aangeboden vocabulairelijst. De
levendige en intense discussies gaven de indruk dat de leerlingen hier geen
behoefte aan hadden; ze wisten al genoeg termen over de behandelde
onderwerpen. Ze staan dus niet open voor het verder opbouwen van hun
vocabulaire.
• Aangezien vooroordelen een ‘normaal’ onderwerp is dat leerlingen vaker
tegenkomen, kan het zo zijn dat ze geen behoefte hebben aan een grotere
vocabulaire.
• Dit is terug te zien aan de resultaten van ontwerpprincipes 2.1 en 4.1; leerlingen
hadden ook weinig behoefte aan theorie over het onderwerp vooroordelen.
• De enige uitzondering hierop was het gebruik van het concept impliciete
vooroordelen, die wel werd gebruikt in de gesprekken en de opdracht.
• Al met al is er niet voldoende bewijs gevonden voor dit ontwerpprincipe.
Ontwerpprincipe 2.1
• Deze theorie is aangeboden als deel van de opdracht. Leerlingen hebben hier
weinig aandacht aan besteed, en maar een enkeling heeft dit gebruikt in zijn
opdracht. Er is ook niet veel aandacht vanuit de docent besteed aan de theorie,
wat mee kan spelen in het feit dat leerlingen dit niet gebruikten.
• Bij de vraag over hoe vooroorden tot stand komen hadden leerlingen genoeg
ideeën; van media tot religie. Hierdoor was er ook geen behoefte vanuit de
leerlingen om een theoretische uitleg te hebben over de herkomst van
vooroordelen.
• Al met al is er niet voldoende bewijs gevonden voor dit ontwerpprincipe.
Ontwerpprincipe 2.2
• Deze theorie werd wel gebruikt door de leerlingen, vooral het concept van
impliciete vooroordelen. In de discussies maar ook in de opdrachten was dit
regelmatig terug te zien.
• Tijdens les 2 vroegen meerdere leerlingen wat het onderscheid tussen
impliciete en expliciete vooroordelen was. Dit laat zien dat ze dit stuk theorie
niet altijd even goed begrepen, maar wel probeerden te gebruiken.
• Leerlingen gebruikte deze theorie niet alleen om te bedenken welke
vooroordelen bestaan, maar ook wat voor gevolgen deze hebben. Deze theorie
is dus inzetbaar bij meerdere stappen van het model van Haberman (1994), niet
alleen bij stap 2.
• Dit was ook het stuk theorie waaraan de meeste aandacht werd besteed in de
les. Daarnaast bracht het experiment met deze term duidelijk een cognitief
conflict (ontwerpprincipe 5.1) en was deze realisatie duidelijk blijven hangen bij
de leerlingen. Dit kan mogelijk invloed hebben gehad.
• Al met al is te stellen dat dit stuk theorie heeft bijgedragen aan hoe leerlingen
over vooroordelen en hun herkomst denken;
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o Wanneer leerlingen over vooroordelen nadenken, kan je als docent de
theorie over impliciete en expliciete vooroordelen aanbieden; zo kunnen
leerlingen deze theorie toepassen in hun denkwijze, met als gevolg dat
ze hun eigen vooroordelen sneller bevragen.
Ontwerpprincipe 4.1
• Deze theorie is in de eerste les aangeboden en ook klassikaal behandeld. Dit
vonden leerlingen een lastig concept om te begrijpen, en maar een enkeling
gebruikte het in de discussie.
• In de tweede les waren ze deze term alweer vergeten, ook al stond hij bij de
opdracht.
• Verder konden leerlingen genoeg voorbeelden bedenken van effecten van
vooroordelen zonder deze theorie. De behoefte hier was dus minder.
• Al met al is er niet voldoende bewijs gevonden voor dit ontwerpprincipe.
Ontwerpprincipe 5.1
• Het is zeker gelukt een cognitief conflict te creëren bij de leerlingen. Dit is niet
alleen te zien in de Socrative, maar ook in de discussies en het gedrag nadat
het filmpje afgelopen is. Doordat leerlingen geschokt waren door deze
informatie stonden ze open voor kennis en discussie over dit onderwerp. Er is
genoeg bewijs om te stellen dat het creëren van een cognitief conflict over hun
vooroordelen leerlingen stimuleerde om de kennis erna de accommoderen in
plaats van te assimileren.
• Een van de redenen dat dit cognitief conflict effectief was is dat het aan het
begin van de reeks is gebruikt. Leerlingen werden meteen wakker geschud. Dit
ontwerpprincipe past dus beter bij de eerste stap van het model van Haberman
(1994) in plaats van de laatste; het dwingt leerlingen met nieuwe ogen naar
vooroordelen te kijken, en het daaropvolgende proces serieuzer te nemen.
• Al met al is het volgende te stellen;
o Wanneer leerlingen over vooroordelen nadenken, kan je als docent een
cognitief conflict creëren; dit zorgt ervoor dat leerlingen de kennis
accommoderen in plaats van assimileren, met als gevolg dat ze open
staan voor nieuwe kennis en daarmee sneller hun eigen vooroordelen
bevragen.
Reflecterend op dit onderzoek zijn er enkele dingen heel goed en enkele dingen minder
goed gegaan. Het creëren van een cognitief conflict is goed gelukt. De impact hiervan
is duidelijk te zien. Ook het activeren van leerlingen is goed gelukt, mede omdat
leerlingen ook zelf een intrinsieke interesse hadden in het onderwerp.
Het aanbieden van de theorie over de voorkeursbevestiging of de herkomst van
vooroordelen bleek lastiger dan gedacht. Ook was het lastig om een klassikale
discussie op gang te brengen.
Reflecterend op de ontwerpprincipes valt nog iets op. De aangeboden theorieën en
vocabulaire hadden weinig impact, omdat leerlingen er geen behoefte aan leken te
hebben. Ze wisten ‘al genoeg’ over het onderwerp. De neiging tot assimilatie in plaats
van accommodatie is dus groot. De uitzondering hierop, impliciete vooroordelen, werd
echter wel gewaardeerd. Dit was ook het enige stuk theorie waarbij succesvol een
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cognitief conflict werd gecreëerd. Een mogelijk ontwerpprincipe om verder te
onderzoeken is dat theorie aanbieden over vooroordelen alleen werkt als leerlingen
daar behoefte aan hebben, en dat je deze behoefte kan creëren door een cognitief
conflict te creëren. Hier zit een mogelijkheid tot vervolgonderzoek.
Een andere mogelijkheid tot vervolgonderzoek vloeit voort uit het
ontwerpprincipe B en C. Dialoog is belangrijk voor de leerlingen, zeker voor dit
onderwerp, maar een klassikale discussie was toch lastig, ook al gaven 12 leerlingen
in de Socrative aan dat ze hier behoefte aan hadden. Een vervolgonderzoek zou zich
kunnen richten op de vraag hoe je een succesvolle klassikale discussie creëert over
een gevoelig onderwerp zoals vooroordelen.
Conclusie
Dit onderzoek had als doel de volgende hoofdvraag te beantwoorden: “Wat is er voor
nodig om leerlingen hun vooroordelen te laten bevragen in de les?”. Met behulp van
de theorie over de herkomst van vooroordelen en handvaten uit de literatuur zijn er
ontwerpprincipes ontworpen en uitgevoerd bij drie 4VWO klassen.
Om de vooroordelen van leerlingen te bevragen in de les kan je als docent
meerdere dingen doen. Het model van Haberman (1994) geeft structuur en houvast
geeft. Een neutrale en open houding als docent geeft veiligheid, evenals het
discussiëren in kleine groepjes. Het is belangrijk om leerlingen aan te zetten tot
accommodatie van nieuwe kennis; hiervoor moet je een cognitief conflict creëren en
actieve werkvormen aanbieden. Als laatste helpt het om de theorie over impliciete en
expliciete vooroordelen uit te leggen.
Al met al is leerlingen aanzetten om hun vooroordelen te bevragen een
uitdaging, maar een bevredigende. Dit onderzoek geeft handvaten mee om deze
uitdaging aan te gaan en een onderwerp aan te snijden wat niet alleen impact heeft,
maar ook belangrijk is voor leerlingen. De leiders van morgen zitten vandaag in de
klas; als docent kan je zo stukje bij beetje vooroordelen de wereld uit helpen.
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Bijlage 1 – Les 1
In de eerste les is mijn doel om de leerling wakker te schudden over het onderwerp
vooroordelen en ze open te laten staan voor nieuwe kennis. Ook wil ik daar beginnen
met bouwen aan een vocabulaire om het onderwerp te kunnen bediscussiëren, en de
leerlingen met elkaar de eerste indruk te laten discussiëren.
De eerste les is gegeven in de week van 9 november. De opzet is als volgt:
• De les zal beginnen met een online college van 15 minuten waar de leerlingen
in de klas kunnen meedoen met een experiment die laat zien dat impliciete
vooroordelen bestaan en effect hebben. Dit college is van de Universiteit van
Nederland (2020). Hierna zal ik kort de theorie die erbij hoort toelichten.
o Doordat leerlingen actief meedoen met de test (C) en geconfronteerd
worden met hun eigen impliciete vooroordelen hoop ik een cognitief
conflict te creëren (5.1). Ook leren ze zo de theorie over impliciete en
expliciete vooroordelen (2.2).
• Vervolgens zullen we met de klas de voorkeursbevestiging behandelen a.h.v.
een filmpje (Veritasium, 2014). Daarna zal ik met de klas de koppeling maken
tussen de twee besproken concepten.
o Zo bouwen leerlingen vocabulaire op om hun vooroordelen te bespreken
(1.1) en leren ze de theorie over de voorkeursbevestiging (4.2).
• Ik geef aan naar de leerlingen dat dit een heftig onderwerp is en praat een
minuutje vol om de leerlingen de kans te geven te reflecteren. Hierna krijgen
leerlingen de opdracht om over een vooroordeel-gevoelig onderwerp te
discussiëren, waaruit ze kunnen kiezen uit vier onderwerpen (Bijlage 1).
o Zo zijn leerlingen actief bezig en aan het samenwerken (C), worden ze
aangezet tot accommodatie (C), bewaak ik een veilige sfeer (B).
Socrative evaluatie vragen les 1
Titel quiz: Feedback vooroordelen
1. Wat ik heb geleerd over mijn eigen vooroordelen is…
2. Ik was verrast door…
3. Wat de docent goed deed was…
4. Wat de docent beter had kunnen doen is…
5. Het leukste vond ik…
6. Wat ik nog wil leren over vooroordelen is…
Antwoorden van deze socrative opdrachten zijn vele pagina’s lang en hier niet
toegevoegd maar wel op te vragen bij de auteur.
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Bijlage 2 – Les 2
De opzet van de tweede les zal in lijn van met het model van Haberman (1994) en
heeft als doel de vooroordelen van leerlingen te bevragen in de les. Deze hele les
kunnen leerlingen zelfstandig en actief aan de opdracht werken.
Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om leerlingen de vrijheid te geven zelf het
onderwerp te kiezen waar ze hun eigen / de vooroordelen over gaan analyseren. Dit
heeft twee redenen. Ten eerste verschilt het interessegebied van leerlingen heel erg,
en daar wil ik graag bij aansluiten. Ten tweede maakt het voor mijn onderzoek niet uit
welke vooroordelen ter discussie worden gesteld, alleen dat het gebeurd.
De tweede les wordt gegeven in de week van 16 november. De opzet voor deze les is
als volgt:
• Elke leerling kiest een van de twee onderwerpen (keuzevrijheid, maar wel
nuttige onderwerpen) om te analyseren; Genderrollen of etniciteit (racisme). Om
een veilige sfeer te bevorderen gaat dit in principe over ‘vooroordelen in de
Nederlandse cultuur’ en niet over persoonlijk iemands vooroordelen. Ook
presenteer ik deze onderwerpen neutraal, en niet ‘aanvallend’ richting de
leerlingen om zo een veilige sfeer te bewaken.
• Ze krijgen een opdracht om in een half uur een analyse te schrijven over dit
vooroordeel. Hier mogen ze met elkaar in gesprek of samenwerken als ze dat
willen, en de hele les zijn ze zelf actief bezig (C). Hier volgen ze stappen a.h.v.
het model van Haberman (principe A). Er zit een kleine begrippenlijst bij (1.1).
Vanwege tijd tekort (voor de leerlingen) en het verlangen dat ze goede bronnen
hebben, bied ik zelf enkele inspiratie bronnen aan. De stappen zijn als volgt;
o 1. Wat houdt het vooroordeel in? Dus kort enkele vooroordelen rondom
dat onderwerp beschrijven, en laat zien welke twee groepen hier spelen
en welke de superieure en de inferieure is (1.1).
o 2. Waar komt het vandaan? Denk hier aan socialisatie (ouders, vrienden,
school, overheid) maar ook aan de media; denk ook aan vroeger, is er
iets in het verleden dat een vooroordeel kan verklaren? Er moet
structurele ongelijkheid zijn tussen groepen, dat is de herkomst (principe
2.1, 2.2).
o 3. Wat voor bijwerkingen heeft het vooroordeel? Denk aan hoe je een
groep wel/niet terug ziet bij geschiedenis, of op TV of in het kabinet;
welke privileges zijn er voor de superieure groep?
o 4. Wat voor effecten hebben de vooroordelen? Denk aan wat voor
verwachtingen er voor je zijn qua studie/baan, hoe een sollicitatie gaat,
hoe een politie agent tegen je doet… Betrek hierbij de
voorkeursbevestiging (4.1)
o 5. De laatste stap is “hoe kan dit vooroordeel worden geëlimineerd?” Hier
wil ik dat ze weer met elkaar in gesprek gaan, dus nadat ze voor
onderzoek hebben gedaan krijgen ze tien minuten om dit met elkaar te
bespreken (principe B, principe C).
• Het document leveren ze in bij mij.
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•

Aan het einde vullen ze een socrative in met vragen en probeer ik, indien daar
tijd voor is, klassikaal enkele leerlingen het resultaat van hun discussie te
vertellen.

Socrative evaluatie vragen les 2
Titel quiz; Feedback vooroordelen 2
1. Wat ik heb geleerd over vooroordelen is…
2. Ik was verrast door…
3. Wat de docent goed deed was…
4. Wat de docent beter had kunnen doen is…
5. Het leukste vond ik…
6. Wat ik heb geleerd over mijn eigen vooroordelen is…
7. In hoeverre heb jij naar je eigen vooroordelen gekeken en je eigen vooroordelen
bevraagd? (op een schaal van 1 tot 5)
Antwoorden van deze socrative opdrachten zijn vele pagina’s lang en hier niet
toegevoegd maar wel op te vragen bij de auteur.
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Bijlage 3 – opdracht vooroordelen analyseren bij les 2
Kies een onderwerp en bekijk daarvoor de bijbehorende documentjes met inspiratie.
Let op: Deze zijn voor jou om je te helpen nadenken over de stappen / gestelde vragen!

Onderwerp: genderrollen
INSPIRATIE
Onderwerp: etniciteit
INSPIRATIE
Handige termen
• Een vooroordeel is een negatieve overtuiging over een andere groep.
• Een impliciet vooroordeel is een onderbewuste associatie, en is deel van de
cultuur. Binnen een cultuur heeft iedereen dezelfde impliciete vooroordelen.
Dit is niet hetzelfde als je mening.
• Een expliciet vooroordeel is een bewuste gedachte en is (vaak) hetzelfde als
je mening.
• De voorkeursbevestiging is de onbewuste neiging om informatie te zoeken
en te interpreteren op een manier dat onze bestaande vooroordelen worden
bevestigd. Dit doe je niet expres.

Stap 1: Welke vooroordelen zijn er over dit onderwerp?
De impliciete vooroordelen zijn;
…………

De expliciete vooroordelen zijn;
………….

Stap 2: Waar komen vooroordelen vandaan?
Denk aan de invloed van bijvoorbeeld; media, ouders, vrienden, politiek, school…
…

Tip: Vooroordelen kunnen ontstaan wanneer 2 groepen hetzelfde willen en er voor ‘vechten’.
Voorbeeld: In de VS willen de Republikeinen en de Democraten allebei de macht over het
land, dus Republikeinen hebben vooroordelen over Democraten en vice versa.
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Stap 3: Wat voor bijwerkingen heeft dit vooroordeel?
Dit zijn zowel nadelen voor de bevooroordeelde groep als privileges voor de nietbevooroordeelde groep.
Voorbeeld: Een privilege is bijvoorbeeld als blank persoon dat in het geschiedenis curriculum
je eigen huidskleur heel veel terugkomt.

…

Stap 4: Wat voor effecten hebben de vooroordelen?
Voorbeeld: Wanneer het vooroordeel is dat alle blonde mensen dom zijn, kan het ertoe
leiden dat van een blonde leerling niet wordt verwacht dat hij/zij het niet goed op school doet,
en die verwachting kan hij/zij dan ook van zichzelf gaan hebben.

……………

Tip: Denk eraan dat de (impliciete) vooroordelen over een persoon/groep ook in die
persoon/groep zelf kunnen leven! Gaat iemand zich dan ook anders gedragen omdat hij/zij
denkt dat hij iets wel/niet kan?
Tip: Denk hierbij aan de voorkeursbevestiging!

Stap 5: Hoe kunnen vooroordelen worden geëlimineerd?
……………….

Einde van de les? Ga naar; https://b.socrative.com/login/student/ en vul de room
code “VEERMAN3690” in.

Lever deze opdracht in via TEAMS
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Bijlage 4 – Model van Haberman toegelicht
Haberman (1994:131-135) heeft een methode ontwikkeld om docenten te helpen met
vooroordelen om te gaan wanneer ze deze tegenkomen in de klas. Dit model heeft vijf
stappen:
1. Analyseren van vooroordelen. Wat houdt het vooroordeel in? Hier wordt
gekeken naar de eigenschappen van de groep en welke hiervan als superieur
of inferieur worden gezien. Dit kan confronterend zijn om toe te geven, ook voor
de docent (Haberman, 1994:132).
2. Zoeken naar de bron. Waar komt het vooroordeel vandaan? Dit houdt dus in
dat er kritisch wordt gekeken naar de personen en instituties waar iemand
informatie vandaan heeft. Ook is hier het onderscheid maken tussen feiten en
aannames erg belangrijk (Haberman, 1994:133).
3. Bijwerkingen van vooroordelen. Wat voor bijwerkingen heeft het vooroordeel?
Dit zijn zowel nadelen voor de bevooroordeelde groep als privileges voor de
niet-bevooroordeelde groep. Een privilege is bijvoorbeeld als blank persoon dat
in het geschiedenis curriculum je eigen huidskleur veel terugkomt (Haberman,
1994:133).
4. Effecten van vooroordelen. Wat voor effect hebben de vooroordelen? Binnen
de maatschappij hebben vooroordelen invloed. Wanneer afwijken van de norm
wordt gezien als inferieur, kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat er minder van
een bepaalde leerling wordt verwacht op school (Haberman, 1994:134).
5. Elimineren van vooroordelen. Hoe kunnen vooroordelen worden geëlimineerd?
Deze stap laat Haberman (1994) open. Hier heeft Reed (1996) op verder
gebouwd. Wanneer een vooroordeel in de klas wordt gesignaleerd en via dit
model wordt besproken ontstaat er eigenlijk een conflict in de klas. Deze kan
worden opgelost door een dialoog op gang te brengen waarin iedereen zo goed
mogelijk meedoet. In deze fase moet de docent zijn eigen vooroordelen
erkennen, niet oordelen over anderen, goed luisteren en iedereen een stem
geven in de klas.
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