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1 SAMENVATTING
In 2009 stelde de toenmalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een
commissie in, om een nieuw programma voor het vak maatschappijwetenschappen te
ontwikkelen. Binnen het nieuwe programma is door de commissie gekozen voor een conceptcontextbenadering, die een oplossing kon bieden voor veel problemen binnen het bestaande
programma (Schnabel & Meijs, 2009). Bij de concept-contextbenadering worden concepten
wendbaar toegepast op contexten. Het ‘wendbaar toepassen’ duidt op het gebruiken van
concepten om contexten te analyseren. Verder krijgen concepten hun uiteindelijke betekenis
door de contexten waarin ze gebruikt worden. Om het wendbaar toepassen van de concepten
op contexten voor leerlingen mogelijk te maken, zijn hogere denkvaardigheden nodig en
moeten de definities van concepten breed overgebracht worden (Promes, 2015). Verder maakt
het nieuwe examenprogramma het vak nog taliger. Het College voor Toetsen en Examens heeft
de herziene taxonomie van Bloom gekozen om hogere denkvaardigheden te kunnen
classificeren. Van Velzen (2012) en Brookhart (2010) geven aan dat hogere denkvaardigheden
aangeleerd en getraind kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de moeilijkheidsgraad van
denkvaardigheidsopdrachten te verlagen, zonder verandering van het beheersingsniveau. Het
taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarbij context, interactie en taalsteun een grote rol
spelen. Door context te gebruiken, kan nieuwe informatie gekoppeld worden aan bestaande
kennis. Leren in interactie zorgt ervoor dat informatie verwerkt wordt en taalsteun zorgt ervoor
dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen handelen en beter begrijpen wat de doelen van een
les zijn. Het kwadrant van Cummins en de ‘stappen’ van Pauline Gibbons vormen een didactisch
middel om leerlingen van dagelijks taalgebruik naar het gebruik van cognitief veeleisend
academisch taalgebruik te krijgen (Hajer & Meestringa, 2015). Binnen ditzelfde kwadrant
kunnen veel van de inzichten van Van Velzen, Brookhart, Gibbons en het taalgericht
vakonderwijs geïntegreerd worden, teneinde een aantal ontwerpprincipes op te stellen. Deze
principes stellen docenten in staat om hun lessen zo richten, dat leerlingen op een juiste wijze
leren werken met de concept-contextbenadering. Om inzicht te geven in de manier waarop dit
in praktijk gerealiseerd kan worden, zijn voor dit onderzoek in lijn met de ontwerpprincipes een
aantal opdrachten gecreëerd.
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2 VOORWOORD
Dit afstudeeronderzoek vormt de afronding van mijn opleiding tot masterdocent
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Het vinden van een manier om de conceptcontextbenadering aan havoleerlingen aan te leren, vormt het onderwerp van dit onderzoek.
Omdat ik zelf ook klassen onder mijn hoede heb die met het nieuwe programma gaan werken,
had dit onderwerp al snel mijn interesse. Een dergelijk onderzoek kan mijzelf en mijn directe
collega’s voorbereiden op de implementatie van het nieuwe programma. De verkregen
inzichten zullen dan ook in mijn eigen beroepspraktijk toegepast worden.

3 DANKWOORD
Mijn dank gaat allereerst uit naar Rob van den Boorn, de begeleider van dit onderzoek. Door de
gesprekken die wij met elkaar over het onderwerp gehad hebben, kwam er bij mijzelf steeds
meer duidelijkheid over de manier waarop het onderzoek uitgevoerd kon worden. Ook heeft
Rob van den Boorn mij via zijn nauwe betrokkenheid bij de voortgang en zijn gerichte feedback
het vertrouwen gegeven om dit onderzoek afgerond te krijgen. Dit was verder ook niet mogelijk
geweest zonder de flexibiliteit van Rob en de tweede lezer; Anouk de Ruiter. Verder wil ik mijn
vrienden bedanken, met wie ik in de vakanties en avonden gewerkt heb aan mijn onderzoek.
Het feit dat zij ook bezig waren met hun afstudeeronderzoek, maakte het geheel een stuk
dragelijker. Tot slot bedank ik ook mijn ouders, die mij altijd gestimuleerd en gesteund hebben
in mijn opleiding.
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4 AANLEIDING
Vanaf 2019 zullen de examens van het vak maatschappijwetenschappen voor de havo en het
vwo afgenomen worden op basis van een nieuw examenprogramma (Overheid.nl, 2015). In het
nieuwe programma is gekozen voor een concept-contextbenadering en er is ook meer verschil
tussen het havo- en vwo-curriculum. Daarnaast moet het nieuwe examen meer beroep doen op
de hogere denkvaardigheden (Schnabel & Meijs, 2009).
Het vernieuwde examenprogramma vereist ook het aanleren van een nieuwe werkwijze bij
leerlingen. Opdrachten moeten toegespitst zijn op het concept-context denken en het
ontwikkelen van hogere denkvaardigheden. Materiaal dat tot nu toe is ontwikkeld op basis van
het oude examenprogramma, is vanwege inhoudelijke verschillen met het nieuwe programma
niet geschikt. Om leerlingen wegwijs te maken zal er dus gekeken moeten worden naar wat de
concept-contextbenadering precies is, hoe men daarmee moet werken en welke plaats de
hogere denkvaardigheden binnen het nieuwe programma hebben. Wanneer dit alles
vastgesteld is, zal het mogelijk zijn kernachtig op een rij te zetten wat er van belang is bij het
voorbereiden van de leerlingen en hoe een sectie dit het beste kan aanpakken. Het gaat hierbij
om het vaststellen van ontwerpprincipes die een handvat kunnen bieden bij het ontwikkelen
van lessen en opdrachten, die leerlingen het concept-context denken binnen het nieuwe
examenprogramma aanleren.
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5 ONDERZOEKSVRAGEN
Om vast te stellen welke zaken van belang zijn bij de concept-contextbenadering en om te
bepalen hoe men daarbinnen leert denken en werken, is de volgende hoofdvraag opgesteld:
Op welke wijze kan de concept-contextbenadering het beste aan havoleerlingen aangeleerd
worden?
Deze hoofdvraag zal beantwoord worden op basis van de volgende deelvragen:
1. Wat houdt de nieuwe concept-contextbenadering bij het vak
maatschappijwetenschappen in?
2. Hoe leren leerlingen denken binnen de concept-contextbenadering?
3. Welke ontwerpprincipes zijn op te stellen voor het aanleren van de conceptcontextbenadering?
4. Op welke manier zijn deze ontwerpprincipes te gebruiken om opdrachten te maken en

uit te voeren?
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6 METHODE VAN ONDERZOEK
De deelvragen van dit onderzoek zijn opgedeeld in twee verschillende soorten. De eerste drie
deelvragen worden beantwoord via literatuuronderzoek, terwijl de vierde en laatste deelvraag
een praktische uitwerking van de eerste drie deelvragen is.
De eerste deelvraag maakt aan de lezer duidelijk wat de problemen met het bestaande
thematische programma zijn. Verschillende commissies onder leiding van prof. dr. Paul
Schnabel hebben een nieuw programma opgesteld, dat uiteindelijk door het College voor
Examens en Toetsen geëxpliciteerd is in een syllabus en examenprogramma.
In de tweede deelvraag is onderzocht hoe leerlingen leren denken binnen de conceptcontextbenadering. Uit vooronderzoek bleek dat concepten wendbaar moeten worden
toegepast op contexten. Hiervoor zijn hogere denkvaardigheden nodig, maar ook een methode
om concepten over te brengen zonder te blijven hangen in standaarddefinities. Ook maakt de
vernieuwing het vak nog taliger dan voorheen.
Manieren om hogere denkvaardigheden te oefenen en het denken te trainen worden met
behulp van auteurs als Joke van Velzen en Susan M. Brookhart onderzocht. Rob van den Boorn
heeft de visie van beide auteurs op denken omgevormd tot een aantal praktische principes, die
in een later stadium samengevoegd worden met ontwerpprincipes die uit inzichten van andere
auteurs voortkomen. Het taalgericht vakonderwijs, dat als uitgangspunt heeft dat taal, leren en
denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, geeft verdere mogelijkheden en manieren
waarop leerlingen kunnen leren denken. Volgens de auteurs zijn taalsteun, context en
interactie essentieel in lessen en dit blijkt goed te passen bij de manier waarop de conceptcontextbenadering kan worden aangeleerd. Het kwadrant van Jim Cummins wordt hierbij ook
beschreven. De taalsteun die onderdeel is van het taalgericht vakonderwijs, kan tevens als
oplossing dienen om de nadelige effecten van de toegenomen taligheid van het vak te
verminderen.
Uiteindelijk worden alle inzichten uit deze tweede deelvraag omgevormd tot concrete
ontwerpprincipes, die handvaten kunnen vormen voor docenten die lessen en opdrachten
9

willen ontwerpen. Dit is gedaan door te kijken welke principes met elkaar overeenkomen en
hoe deze geïntegreerd kunnen worden in het kwadrant van Cummins. Dit kwadrant vormt een
kader waarbinnen lessen ontworpen en uitgevoerd kunnen worden, die alle aspecten van de
concept-contextbenadering in zich hebben. Om docenten een voorbeeld te geven van de
manier waarop de ontwerpprincipes praktisch kunnen worden omgevormd in een les, is er een
soort ‘blauwdruk’ gemaakt in de vorm van een aantal opdrachten.

Stap 1

•Onderzoek naar de problemen met het bestaande programma maatschappijwetenschappen.
•Inventarisatie van de doelen die de onderwijsraad gesteld heeft voor het ontwikkelen van
denkvaardigheden.
•Beschrijving van de totstandkoming van de commissie Schnabel en het nieuwe examenprogramma.

Stap 2

•Onderzoek naar de aspecten die relevant zijn bij het concept-contextdenken.
•Didactische middelen onderzoeken die een aansluiten bij het aanleren van hogere denkvaardigheden.
•Een didactische methode onderzoeken die een de betekenis van concepten breed kan overbengen.
•Didactische middelen vinden die een oplossing bieden voor de taligheid van het vak.

Stap 3
Stap 4

•De beschreven inzichten integreren in het kwadrant van Cummins en hierbij ontwerpprincipes opstellen.

•De ontwerpprincipes omvormen tot een serie opdrachten die een voorbeeld en blauwdruk vormen.

Figuur 1: Een weergave van de stappen die genomen zijn in het onderzoek naar het aanleren van de
concept-contextbenadering.
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7 KADER
In het oude examenprogramma van het vak maatschappijwetenschappen lag de nadruk op
thema’s waarbij verschillende, veelal thema-specifieke begrippen, geleerd en toegepast
moesten worden. Met de vernieuwing van het vak ligt de nadruk nu meer op dwarsverbanden
leggen tussen contexten, door middel van concepten. Het gaat hierbij om dwarsverbanden
tussen structuren, de verhoudingen tussen mensen, processen van de samenleving en het
samenleven zelf (Schnabel & Meijs, 2009). Concepten maken het gemakkelijker om deze
dwarsverbanden te leggen, maar moeten daarvoor wel ‘wendbaar’ worden toegepast.
Volgens Promes (2015) moeten concepten meer inhouden dan mentale voorstellingen van een
definitie met een rij van kenmerken, willen leerlingen deze succesvol wendbaar op contexten
kunnen toepassen. Concreet betekent dit dat in de oude situatie bij begrippen een
standaarddefinitie meegegeven werd die alleen binnen een van de geleerde domeinen
(contexten) getoetst werd. Binnen het nieuwe programma moet een concept meer worden
voorgesteld als een frame, dat bestaat uit een aantal kenmerken dat kan variëren. Het is een
relationeel iets, dat afhankelijk van de context verdere betekenis krijgt. Door deze concepten
toe te passen, worden ook de dwarsverbanden tussen contexten weer duidelijker. In de
syllabus voor het vernieuwde examenprogramma, staat omschreven hoe de verbanden tussen
contexten kunnen worden gelegd en met behulp van de herziene taxonomie van Bloom wordt
tevens aangeduid welke denkvaardigheden dit vereist (Vissers, 2015).
De concept-contextbenadering is een geheel nieuwe toevoeging aan het vak
maatschappijwetenschappen. De concept-contextwerkwijze zelf, is niet nieuw. In Nederland
maken de vakken natuurkunde, economie, scheikunde, Nederlands en biologie er al geruime
tijd gebruik van. Ook wereldwijd is de benadering een opmars aan het maken, omdat het wordt
gezien als een effectieve manier om het curriculum van een vak te vernieuwen (Milligan &
Wood, 2010).
Nieuw-Zeeland heeft een lange traditie met wat zij ‘concept-based education’ noemen
(Promes, 2015). Andrea Milligan en Bronwyn Wood van de Victoria University in Wellington
beschrijven een didactische methode om lessen te ontwerpen die zorgen voor conceptueel
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inzicht. Als leerlingen nadenken over relaties tussen concepten, verwerven ze volgens hen
dieper begrip over de concepten. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen. Ten
eerste moeten de belangrijkste concepten in de leerstof geïdentificeerd worden. Daarna
worden conceptuele inzichten geformuleerd, waarop het leren en onderwijzen gebaseerd kan
worden. Het gaat om generalisaties van relaties tussen concepten. Hierbij wordt dus de
betekenis van een concept via de relatie tot andere concepten duidelijk gemaakt en niet via het
geven van standaarddefinities. Milligan & Wood concluderen dat docenten in Nieuw-Zeeland
zelden bereiken dat hun leerlingen generalisaties van relaties tussen concepten kunnen
formuleren. Vaak worden concepten als feiten onderwezen. Zij vermoeden dat dit komt door
een onduidelijke definiëring in het examenprogramma over wat concepten en conceptuele
inzichten zijn en het leggen van onvoldoende nadruk op het belang van concepten (Promes,
2015).
Toch is het niet mogelijk om voor didactische inzichten en werkwijzen te veel naar andere
landen of vakken te kijken. Het curriculum van de ‘social sciences’ is in Nieuw-Zeeland anders
opgebouwd en in hoge mate geïntegreerd met andere vakken. Het is daarom anders dan de
benadering zoals deze gebruikt wordt bij het vak maatschappijwetenschappen in Nederland
(Promes, 2015). De concept-contextbenadering bij de bètavakken houdt in dat er meer
aandacht komt voor contexten, om samenhangende begripsvorming bij leerlingen te
vergemakkelijken. Bij maatschappijwetenschappen betekent de concept-context benadering
juist dat er minder nadruk komt te liggen op thematische contexten en dat er meer aandacht
komt voor concepten (Promes, 2015).
Het onderzoeken van een manier om concept-context denken aan te leren, is in wezen een
didactisch onderzoek. Didactiek behandelt namelijk de regels en de kunst van het onderwijzen.
Het gaat om de theorie van kennisoverdracht, vaardigheden en inzicht, waarbij de manier
waarop een docent dit overbrengt, centraal staat (Kennisplatform voor het onderwijs, 2017). Er
is in Nederland nog geen gericht onderzoek gedaan naar een didactische methode of middel
om de concept-contextbenadering voor het vak maatschappijwetenschappen aan te leren. Wel
zijn er vanuit vakliteratuur een aantal kernzaken en inzichten genoemd door leden van de
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syllabuscommissie van het vernieuwde examenprogramma. Arthur Promes is een van deze
vakdidactici. Promes (2015) geeft aan dat docenten bij het kiezen van contexten erop moeten
letten dat de leerdoelen van de les heel duidelijk zijn. Wanneer een docent bijvoorbeeld
duidelijk wil maken hoe bepaalde concepten op een context toegepast moeten worden, moet
dit doel voor hen duidelijk zijn om te voorkomen dat de focus alleen op de context komt te
liggen. De docent begint idealiter met een concept en gebruikt daarbij concrete voorbeelden
die steeds in moeilijkheidsgraad toenemen (Vissers, 2015). Van Velzen (2012) en Brookhart
(2010) stellen dat er naast beheersingsniveau gekeken moet worden naar moeilijkheidsgraad
bij het aanleren van denken en het gebruik van denkvaardigheden. Hun inzichten bieden een
manier om denken te trainen en aan te leren, door kleine opdrachten te gebruiken en
geleidelijk de moeilijkheidsgraad te verhogen.
Rob van Otterdijk, tevens lid van de syllabuscommissie, geeft aan dat de nieuwe conceptcontextbenadering de docent tot een andere vorm van didactiek dwingt. Er is sprake van
ontdekkend leren, want leerlingen moeten zelf actief aan de slag. Ook kan er sprake zijn van
ervarend leren. Het kan heel effectief zijn om contexten te behandelen waar de leerlingen zelf
ervaring mee hebben (Sluijsmans, 2014). Ontdekkend leren was een vorm van onderwijs die
vooral in de jaren ’60 in de Verenigde Staten een belangrijke plaats in het curriculum innam. De
gedachte erachter was, dat wanneer leerlingen zelf hypothesen formuleerden en toetsten, er
vanzelf kennis en inzicht zou ontstaan. Er waren echter problemen met deze theorie, omdat het
geen rekening hield met de voorkennis van leerlingen (ECENT, 2008). Zij zagen of
interpreteerden zaken anders dan hun docenten en ontwikkelden daardoor niet de juiste
wetenschappelijke concepten. Didactische methoden binnen de leertheorie van het
constructivisme werden hiervoor als oplossing gezien. Het constructivisme veronderstelt dat
mensen zelf betekenis geven aan hun omgeving en dat sociale processen hier een belangrijke
rol bij spelen. Binnen de deze theorie is de leerling juist actief en komt leren tot stand in
interactie (Hajer & Meestringa, 2015) (Valcke, 2007).
Het taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarbij context, interactie en taalsteun een grote rol
spelen. Denken en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (Hajer & Meestringa, 2015).
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Inzichten binnen deze vorm van onderwijs kunnen als middel dienen om concepten breed over
te brengen en te voorkomen dat problemen zoals deze door Milligan & Woods geconstateerd
werden in Nieuw-Zeeland, ook in Nederland gebeuren. Ook kan het aansluiten bij de
voorkennis van leerlingen en problemen met ervarend leren zoals in de Verenigde Staten,
voorkomen.
Tot slot kan voorbeeldmateriaal een manier zijn om inzicht te krijgen in de manier waarop de
concept-contextbenadering in de lessen geïmplementeerd kan worden (Vissers, 2015).
Voorbeelden, uitwisseling van materiaal en ontmoetingen met andere docenten worden
daarom aangemoedigd (Sluijsmans, 2014).
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8 RELEVANTIE
De vernieuwing van het vak maatschappijwetenschappen vraagt veel van hen die het vak
doceren. Praktisch al het materiaal dat ontwikkeld is onder het oude thematische programma,
is niet zonder (grote) aanpassingen bruikbaar. Daarnaast is de concept-contextbenadering een
volkomen nieuwe toevoeging aan het vak, waar geen van de docenten ervaring mee heeft. Een
onderzoek naar de manier waarop deze benadering aangeleerd kan worden, is daarom nuttig
voor alle docenten die met het nieuwe programma aan de slag gaan. Het onderzoek richt zich
op de elementen die van belang zijn bij de concept-contextbenadering en biedt een overzicht
van didactische middelen en handvaten, die gebruikt kunnen worden om leerlingen de
benadering eigen te laten maken. Om het praktische nut van het onderzoek te vergroten is,
ervoor gekozen om de inzichten die opgedaan worden, ook om te vormen tot een lesvoorbeeld
met meerdere opdrachten. Deze opdrachten zullen als ‘blauwdruk’ gebruikt kunnen worden.
Omdat er nog weinig concrete didactische middelen bestaan die toegesneden zijn op het vak
maatschappijwetenschappen en de concept-contextbenadering, zal dit onderzoek zeker van
nut zijn voor hen die het vak vanaf 2017, aan de eerste lichting leerlingen gaan doceren.
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9 WAT HOUDT DE NIEUWE CONCEPT-CONTEXTBENADERING BIJ HET VAK
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN IN?
9.1. ONVREDE OVER HET EXAMENPROGRAMMA
Sinds 1972 kennen we in Nederland het vak maatschappijleer, dat op de havo, het vwo en
vmbo wordt gedoceerd. Na een aantal onderwijsvernieuwingen werd maatschappijleer een
verplicht vak met een aantal domeinen; parlementaire democratie, rechtsstaat, pluriforme
samenleving en verzorgingsstaat. In de maatschappijprofielen (E&M en C&M) kan het vak ook
als eindexamenvak gekozen worden. Voorheen was dit maatschappijleer 2 en sinds september
2007 is de benaming voor havo en vwo; ‘maatschappijwetenschappen’ (Euverman, 2013). Al
sinds de invoering van de Tweede Fase is er in toenemende mate onvrede over het bestaande
programma. Ook is er in onderwijsland al geruime tijd een discussie gaande over de toekomst
van het onderwijs. Deze discussie gaat onder meer over de vraag welke kennis en vaardigheden
nodig zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van
deze vaardigheden worden samengevat onder de noemen ‘21e-eeuwse vaardigheden’ (Thijs,
Fisser, & Hoeven, 2014). De Onderwijsraad (2014) stelt in haar rapport over deze vaardigheden,
dat hogere denkvaardigheden niet gebonden zijn aan een specifiek vak, maar dat er wel vakken
en leergebieden nodig zijn om denkvaardigheden betekenis te geven. Er is noodzaak om op elk
onderwijsniveau vaardigheden aan te leren, zodat leerlingen voorbereid zijn op de dynamische
en veranderende maatschappij, waarin zij altijd moeten blijven leren. Het is deze specifieke
ontwikkeling die ervoor gezorgd heeft dat een groot aantal vakken in de afgelopen 10 jaar
vernieuwd is. Zo ook het vak maatschappijwetenschappen.
9.2. DE COMMISSIE SCHNABEL
Op 1 juli 2005 gaf toenmalig minister Maria van der Hoeven de opdracht om een commissie in
te stellen die een voorstel moest formuleren voor een nieuw examenprogramma
maatschappijwetenschappen. De reden hiervoor was niet alleen de noodzaak voor vak
hervormingen zoals de Onderwijsraad geadviseerd had, maar ook klachten over het bestaande
examenprogramma. Het thematische programma werd gezien als een verzameling van losse
begrippen en er zou te weinig verschil zijn tussen het havo- en vwo-curriculum. Er was ook veel
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overlap met het schoolexamenvak maatschappijleer en het vak had weinig eigenheid
vergeleken met zustervakken als aardrijkskunde en economie. Hogere denkvaardigheden zoals
analyse, moesten beoefend worden met behulp van ‘analysevragen’, maar deze vragen
kwamen zelden terug in examens. Tot slot waren er klachten over het socialiserende en
normatieve karakter van het vak (Schnabel, Noordink, & Weme, 2007). Het was deze
verzameling van doelstellingen en klachten, die de nieuw te vormen commissie mee kreeg.
De Utrechtse hoogleraar Prof. Dr. Paul Schnabel werd aangesteld als voorzitter van de nieuwe
‘Commissie Maatschappijwetenschappen’. Nadat deze commissie de contouren van het
examenprogramma geschetst had, volgde er een tweede commissie; de ‘Vervolgcommissie
Maatschappijwetenschappen’, die tevens onder leiding van Schnabel stond. Deze commissie
stelde in 2009, definitief een nieuw examenprogramma vast (Sluijsmans, 2014). Inmiddels is het
examenprogramma door een syllabuscommissie van het College voor Examens (CvE) in een
syllabus verwerkt en is het voorzien van verdere invulling. De syllabus vormt verder ook de
basis voor de opdracht van het CvE aan de Cito voor de constructie van examens (College voor
Examens, 2014). De vaststelling van de inhoud van de syllabus en het bijbehorende
examenprogramma, is op 9 april 2015 als regeling ondertekent door toenmalig staatssecretaris
Sander Dekker (Overheid.nl, 2015). Vanaf augustus 2017 zullen de eerste klassen van het vierde
leerjaar havo en vwo, starten met het nieuwe examenprogramma.
9.3. DE CONCEPT-CONTEXTBENADERING
In het nieuwe programma is men afgestapt van de thematische benadering. Deze benadering
hield in dat de thema’s of domeinen van het vak, apart van elkaar bestudeerd werden. Elk
domein had zijn eigen begrippen of concepten, maar duidelijke overlap of relaties tussen de
domeinen kwamen niet tot nauwelijks voor. Om herhaling van een dergelijk probleem te
voorkomen, is binnen het vernieuwde programma gekozen voor een zogeheten ‘conceptcontextbenadering’. Bij deze benadering worden concepten of begrippen enerzijds gebruikt om
een bepaalde context te analyseren, maar anderzijds krijgt het concept of begrip ook haar
betekenis door de context waarin het gebruikt wordt. Dit heeft het voordeel dat contexten
geanalyseerd kunnen worden, door gebruik te maken van een sociologisch en politicologisch
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begrippenkader. Omgekeerd laat het zien dat concepten niet snel te vangen zijn in
standaarddefinities, maar dat deze gelaagd en relationeel zijn. Een ander element dat van
belang is bij de concept-contextbenadering, is het ‘wendbaar’ kunnen toepassen van de
concepten op contexten. Volgens vakdidacticus Arthur Promes (2015) is dit is alleen mogelijk
wanneer een concept voor de leerling meer inhoudt dan een mentale voorstelling van definities
met een rij kenmerken, zoals men deze aangeleerd kreeg in het bestaande programma. Een
concept moet meer worden voorgesteld als een ‘frame’ dat bestaat uit een aantal kenmerken
dat kan variëren. Het is een relationeel iets, wat afhankelijk van de context verdere betekenis
krijgt. Concreet betekent dit dat in de oude situatie bij concepten een standaarddefinitie
meegegeven werd, die alleen binnen een van de geleerde domeinen (contexten) gold en
getoetst werd. Een begrip als ‘verschraling’ (vergrote aandacht voor amusement en het gevaar
dat niet alle soorten programma’s en informatie aan bod komen) zou alleen binnen het domein
massamedia getoetst worden en bij de beantwoording zou alleen de gegeven definitie als ‘juist’
aangemerkt worden. Het is dus niet gebruikelijk dat dit begrip bij een van de andere domeinen
gevraagd zou worden. Het is wel altijd al zo geweest dat sommige concepten binnen een
domein wendbaar moesten worden toegepast. Zo moesten leerlingen vaak niet alleen de
betekenis van een concept als ‘recht van initiatief’ weten, maar ook inzicht hebben in hoe of
wanneer dit kon worden toegepast en welke machtsmiddelen de betrokken actoren hadden.
Echter, in de concept-contextbenadering is het de bedoeling dat deze werkwijze telkens wordt
gebruikt en dat de concepten gebruikt gaan worden voor daadwerkelijke analyse en
verklaringen.
Doordat er nauwelijks overlap was tussen de concepten heeft de commissie Schnabel verder
besloten dat er een standaard vaststaand curriculum moest komen met zogeheten ‘hoofd- en
kernconcepten’. Door het leren van deze concepten kunnen leerlingen hun kennis
gestructureerd opbouwen. Het vormt dus een kader voor de leerlingen en een middel om
contexten te analyseren (Rooy, Schnabel, Mellenbergh, Haanstra, & Kaap, 2006). Het voordeel
van een dergelijk vast curriculum is volgens Bruning et al. (2013) dat een concentratie op
kernconcepten de overladenheid van begrippen kan terugdringen. Ook maakt het de leerstof
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meer gestructureerd en daarmee inzichtelijker. Kernconcepten maken verder de verbanden
tussen vakken- en daarmee de samenhang in het onderwijs – duidelijker.
Als belangrijkste ‘hoofdconcepten’ voor het vaste curriculum is gekozen om de concepten
vorming, verhouding, binding en verandering te kiezen (KNAW, 2003). Aan deze
hoofdconcepten zijn 23 kernconcepten gekoppeld die afkomstig zijn uit de
wetenschapsdisciplines sociologie en politicologie. Deze concepten vormen samen de ‘body of
knowledge’ van het vak en zijn toepasbaar in meerdere contexten op verschillende niveaus
(Schnabel, Noordink, & Weme, 2007). Hiernaast kent het vak nog een groot aantal andere
concepten, maar deze zullen niet gebruikt worden in de analyse van contexten en zullen dus in
mindere mate wendbaar worden toegepast. De hoofd- en kernconcepten zijn afgebeeld in
figuur 2.

Binding

Sociologie

Politicologie

Sociale cohesie

Politieke instituties

Sociale instituties

Representatie

Cultuur
Groepsvorming
Vorming

Socialisatie

Politieke socialisatie

Acculturatie

Ideologie

Identiteit
Cultuur
Verhouding

Sociale gelijkheid

Macht

Sociale (on)gelijkheid

Gezag
Conflict
Samenwerking

Verandering

Modernisering

Democratisering

Individualisering

Staatsvorming

Institutionalisering

Globalisering

Figuur 2: De hoofd- en kernconcepten van het nieuwe examenprogramma voor het vak
maatschappijwetenschappen (College voor Examens, 2014).
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Naast de kernconcepten zijn er door de commissies ook domeinen opgesteld die specifiek
gekoppeld zijn aan een hoofdconcept. Domein B heeft cultuur en socialisatie als onderwerp en
is verbonden aan het hoofdconcept vorming. Bij Domein C staan sociale verschillen centraal en
dit onderwerp is gekoppeld aan het hoofdconcept binding. Staat en samenleving zijn het
onderwerp van Domein D, dat verbonden is met het hoofdconcept binding. Tot slot gaat het bij
Domein E over maatschappelijke ontwikkelingen, gekoppeld aan het hoofdconcept verandering
(Meijs & Noordink, 2013). Bij elk van deze domeinen zijn concretere contexten gekozen die op
examens getoetst zullen worden. In de keuze voor contexten is onderscheid gemaakt tussen de
havo en het vwo. Voor de havo zijn de volgende contexten gekozen: Samenlevingsvormen bij
Domein B, maatschappelijke verschillen bij Domein C, veiligheid als context bij Domein D en een
vrije keuzecontext bij Domein E. Voor het vwo is gekozen voor een vrije keuzecontext bij
Domein B, machtsverhoudingen in de wereld bij Domein C, natievorming en de rol van de staat
bij Domein D en de wording van de moderne westerse samenleving bij Domein E. Waar eerst
een extra domein religie toegevoegd was, is deze na bezwaar vanuit verschillende kanten
vervangen door een keuzecontext. Deze keuzecontexten zijn vrijgelaten om de docenten meer
mogelijkheden te geven om de concepten toe te passen in een actuele context. Een overzicht
van de gekozen contexten is te vinden in figuur 3.
Domeinen

Hoofdconcepten

Havo-context

Vwo-context

B: Cultuur en

Vorming

Samenlevingsvormen

Keuzecontext

Verhouding

Maatschappelijke

Machtsverhoudingen in

verschillen

de wereld

Veiligheid

Natievorming en de rol

socialisatie
C: Sociale verschillen

D: Staat en

Binding

samenleving
E: Maatschappelijke

van de staat
Verandering

Keuzecontext

ontwikkelingen

De wording van de
moderne westerse
samenleving

Figuur 3: De gekozen contexten voor havo- en vwo (College voor Examens, 2014).
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9.4. OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN EN VERVULLING VAN DOELEN
Zoals eerder beschreven is een van de belangrijke ontwikkelingen in onderwijsland, het
inrichten van onderwijs dat de focus legt op het toepassen van vaardigheden, omdat in onze
dynamische kennissamenleving een leerling ook later in zijn beroep en leven altijd zal moeten
blijven leren. In dit nieuwe programma is het de bedoeling dat leerlingen de sociologische en
politicologische concepten kunnen herkennen en toepassen op verschillende contexten.
Daarnaast is het de bedoeling dat verbanden gelegd kunnen worden tussen verschillende
concepten. Leerlingen moeten bijvoorbeeld het concept sociale cohesie toepassen op de
context samenlevingsvormen en kunnen verklaren wat dit bijvoorbeeld te maken heeft met een
maatschappelijke ontwikkeling als de integratieproblematiek. Ze moeten echter ook ditzelfde
begrip kunnen toepassen op een context als maatschappelijke verschillen. Ook moeten ze
bijvoorbeeld de relatie tussen onderlinge concepten als sociale cohesie en globalisering kunnen
uitleggen (College voor Examens, 2014). Voor het maken van deze analyses en het leggen van
relaties en verbanden zijn hogere denkvaardigheden nodig.
Omdat er bij de benadering sprake is van een vast curriculum met hoofd- en kernconcepten, is
er een einde gekomen aan het probleem van de ‘verzameling van losse begrippen’. Door te
kiezen voor concepten uit de wetenschapsdisciplines sociologie en politicologie heeft het vak
meer eigenheid gekregen en is het ook af van het imago als vak een socialiserend- en normatief
karakter te hebben (Vissers, 2015). Ook onderscheidt het vak zich hiermee qua theorie,
methodologie, object en focus van andere naburige vakken en het reguliere vak
maatschappijleer (Schnabel, Noordink, & Weme, 2007). Bij het laatstgenoemde vak ligt de
primaire focus op burgerschapsvorming en het bijbrengen van democratische principes, terwijl
in het nieuwe maatschappijwetenschappen de nadruk ligt op de verhoudingen tussen mensen
en structuren en processen van de samenleving als geheel (Cinjee, 2013). In de keuze voor
contexten is onderscheid gemaakt tussen de havo en het vwo, om zo differentiatie en het
onderscheid tussen de niveaus te bevorderen. De havo-contexten zijn meer toepassingsgericht
en hebben betrekking op meer herkenbare verschijnselen, terwijl de vwo-contexten meer
theoretisch van aard zijn en betrekking hebben op abstractere verschillen in de wereld en
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maatschappij. Hierbij ligt bij de havo het accent meer op het herkennen en vergelijken van de
kernconcepten en bij het vwo ligt de focus op het kunnen toepassen van de kernconcepten in
wisselende contexten (Cinjee, 2013).
9.5. VOORBEELDEN BINNEN DIT KADER
Nu beschreven is wat het wendbaar toepassen van de concepten op de contexten precies
inhoudt en geconstateerd is dat hier hogere denkvaardigheden voor nodig zijn, is het mogelijk
een concreet voorbeeld te geven van hoe dit in de praktijk op een centraal examen eruit gaat
zien. In opgave bij figuur 4 is te zien dat leerlingen binnen de context veiligheid verschillende
kernconcepten moeten toepassen. De concepten horen bij twee verschillende hoofdconcepten;
namelijk verhouding en binding. Daarnaast zien we dat de concepten hun definitieve betekenis
krijgen doordat ze moeten worden toegepast in een context; in dit geval de casus over het
Burgernet. Tot slot zien we dat er hierbij hogere denkvaardigheden aan te pas moeten komen.
Het omschrijven van het veiligheidsbeleid, de koppeling met Burgernet en een zelfgekozen
kernconcept bij het hoofdconcept verhouding, vereist namelijk analyse. Hierbij moeten
verschillende delen door de leerling wordt samengebracht en de onderlinge samenhang
aangegeven moet worden.
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Figuur 4: Een examenopgave uit pilotexamen 2016 maatschappijwetenschappen tijdvak 1 waarbij te zien
is hoe de concept-contextbenadering in praktijk eruitziet (College voor Examens, 2014).

10 HOE LEREN LEERLINGEN DENKEN BINNEN DE CONCEPT-CONTEXTBENADERING?
10.1. WAT IS ER VERBONDEN MET DE CONCEPT-CONTEXTBENADERING?
Voordat er gekeken kan worden naar de manier waarop leerlingen leren denken binnen de
concept-contextbenadering, is het van belang te bekijken welke zaken hier allemaal mee
verbonden zijn. Zoals eerder beschreven is een van de voornaamste doelen van de
implementering van de werkwijze met concepten en contexten, het oefenen van de hogere
denkvaardigheden. Ook is het duidelijk geworden dat bij het wendbaar toepassen van de
concepten op de contexten hogere denkvaardigheden een grote(re) rol spelen. Om deze
redenen is het zaak goed te kijken naar wat deze hogere denkvaardigheden precies zijn en hoe
dit te classificeren is. Bij het wendbaar toepassen is het verder zo dat de leerling verder moet
kunnen kijken dan standaarddefinities van concepten. Door de toepassing op de context krijgt
het begrip pas echt haar betekenis (Promes, 2015). Het is daarom nodig om te onderzoeken
welke manieren er zijn om begrippen breed over te brengen, zodat de leerling niet blijft hangen
in een standaarddefinitie, maar het begrip echt werkelijk wendbaar weet toe te passen. Tot slot
maakt de benadering en werkwijze met concepten en contexten het vak nog taliger dan
voorheen. Dit vereist het kijken naar mogelijkheden om rekening te houden met taal en de
taligheid van het vak.
10.2. AANDACHT VOOR HOGERE DENKVAARDIGHEDEN
Hogere denkvaardigheden nemen een belangrijke plaats in binnen de conceptcontextbenadering. Echter, het moet voor docenten en leerlingen wel duidelijkheid bestaan
over hoe men met hogere denkvaardigheden moet werken en dit blijkt in de praktijk nogal eens
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lastig te zijn. Volgens Knevel (2013) zijn er in de loop der jaren verschillende pogingen gedaan
om het denken en de denkvaardigheden te classificeren, zodat er een duidelijk een eenduidig
beeld zou ontstaan. Het middel dat hiervoor gebruikt wordt is een taxonomie. Hierbij wordt
volgens een bepaalde structuur een kunstmatige rubricering van begrippen gemaakt. Binnen
het onderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende taxonomieën, die allen gemeen hebben
dat ze proberen om de verschillende leer- en denkactiviteiten te onderscheiden en in te delen.
Een taxonomie kan heel algemeen zijn, over bepaalde kennis en vaardigheden bijvoorbeeld,
maar ook vakspecifiek; zoals bij de ordening van redeneerstappen in meetkunde bij het vak
natuurkunde (Knevel, 2013).
Vaak ontstaan vakspecifieke taxonomieën vanuit een bepaald idee over hoe elementen uit het
vak kunnen worden aangeleerd. Toch zijn volgens Knevel (2013) de meeste taxonomieën niet
als didactisch model te gebruiken, omdat zij daarvoor te ongefundeerd of beperkt zijn. Een van
de uitzonderingen op deze regel is de ‘taxonomie van Bloom’. Deze taxonomie is een van de
bekendste en meest gebruikte taxonomieën in onderwijsland en is in 1956 ontwikkeld door een
werkgroep onder leiding van hoogleraar Benjamin Bloom. In de taxonomie worden zes
verschillende denkvaardigheden geclassificeerd. Het model gaat ervan uit dat men de lagere
denkvaardigheden nodig heeft om tot hogere denkvaardigheden te komen, maar het is niet zo
dat het lesmateriaal in die volgorde aangeboden moet worden (Knevel, 2013). De taxonomie
van Bloom is in 2001 herzien door een commissie onder leiding van cognitieve experts Lorin
Anderson en David Krathwohl (Wilson, 2016). Zij hanteren dezelfde vaardigheidsniveaus, zij het
in een andere volgorde. Er werd gekozen voor memoriseren, begrijpen, en toepassen als lagere
denkvaardigheden en analyse, evalueren en creëren als de hogere denkvaardigheden.
Bij de denkvaardigheid analyseren gaat het om het opdelen van materiaal in zijn samengestelde
delen en om het bepalen van de relatie(s) tussen deze (onder)delen en de relatie(s) met een
overkoepelende structuur (SLO, n.d.). Een voorbeeld van analyse is het aangeven van de
belangrijkste gedachte of conclusie na het lezen van een tekst of kennis te hebben genomen
van andere bronnen als grafieken, tabellen of diagrammen. Die gedachte moet niet te expliciet
in de tekst of informatiebron terug te vinden zijn. Ook moet de leerling niet zozeer de analyse
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van een ander gebruiken, maar zelf de analyse uitvoeren (Noordink, 2014). Een analysevraag
vereist het vereenvoudigen van een ingewikkeld probleem of het ontleden in deelproblemen,
het herleiden tot een patroon, of het concentreren op relevante aspecten. Een dergelijke vraag
vergt vaak kritisch- en gedegen vooronderzoek (SLO, n.d.). Het Nationaal Expertisecentrum
Leerplanontwikkeling (SLO) heeft voor haar ‘cursus curriculumontwerp’ een checklist opgesteld
om te bepalen of en wanneer er sprake is van een bepaalde denkvaardigheid en de
handelingen die een leerling hierbij moet verrichten. Een gedeelte van deze checklist is
opgenomen bij figuur 5, 6 en 7.
Niveau

Wat leerlingen

Voorbeeldvragen bij dit niveau

doorgaans

Wat leerlingen zouden
kunnen maken

moeten doen
Analyse

In delen opsplitsen

Welke milieurisico’s brengen
kerncentrales met zich mee?

Onderzoeksverslag
Beschouwing
Overzicht waarin de

Patronen

Welke oorzaken kun je na het bestuderen

kritische stappen

beschrijven

van de Russische en Amerikaanse

worden weergegeven

revoluties aangeven voor het ontstaan van
revoluties?
Bewijzen voor

Onderbouw of weerleg de volgende

conclusies

stelling: de perceptie van de kwaliteit van

aangeven

de gezondheidszorg door het publiek,
stemt niet overeen met de objectieve
kwaliteit.

Classificeren

Is milieuvervuiling primair een technisch,

Een grafische
voorstelling
Vragenlijst om aan
informatie te komen
Checklist
Tabel
Documentaire

economisch of politiek probleem?

Onderzoeken

Heeft het regeringsbeleid in de periode
2002-2004 wezenlijk bijgedragen aan het
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drastisch reduceren van de werkloosheid
in die periode?
Vergelijken

Vergelijk deze cursus "Actief Leren" met
de adviezen van de studentenpsychologen
van de Universiteit Leiden.

Figuur 5: Checklist van het SLO bij de denkvaardigheid ‘analyseren’ (SLO, n.d.).

De denkvaardigheid evalueren doet een beroep op kritisch denken, omdat leerlingen door
middel van controleren en bekritiseren een oordeel moeten vellen dat gebaseerd is op
bepaalde criteria en standaarden (Noordink, 2014). Er kan hierbij gedacht worden aan het
verantwoorden van een handelingswijze of mening, de waarde van iets of iemand bepalen of
het kiezen van de beste oplossing voor een probleem uit verschillende mogelijkheden. Het
kiezen van een bepaalde oplossing veronderstelt ook dat uitgelegd wordt op basis van welke
redenering en afweging de keuze tot stand is gekomen. Een checklist om te bepalen wanneer
iets onder de denkvaardigheid evalueren valt, is hieronder opgenomen (figuur 6):
Niveau

Wat leerlingen

Voorbeeldvragen bij dit niveau

doorgaans

Wat leerlingen zouden
kunnen maken

moeten doen
Evalueren

Concluderen

Zou de oorspronkelijke evolutietheorie
van Darwin naar hedendaagse maatstaven
standhouden?

Beargumenteren

Is het huidige economische systeem in
Nederland het definitieve systeem?

Betoog
Overredende toespraak
Bijdrage aan een debat
Lijst met criteria om te
beoordelen

Waarde aangeven

Wie is de beste parlementariër - en
waarom?

Bekritiseren

Wat zijn de zwakke punten van de

Oordeel of vonnis
vellen
Een advies

troonrede van dit jaar?
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Kiezen en keuze

Zou invoering van de doodstraf een goede

verantwoorden

zaak zijn?

Besluiten

Hoeveel maanden celstraf zou je geven
aan iemand die schuldig is aan een
verkeersongeval met dodelijke afloop?

Figuur 6: Checklist van het SLO bij de denkvaardigheid ‘evalueren’ (SLO, n.d.).

Bij opdrachten waarbij leerlingen iets moeten creëren, maken zij gebruik van bestaande kennis
om daarmee iets nieuws tot stand te brengen (Noordink, 2014). Het kan gaan om nieuwe
ideeën, producten, zienswijzen of het formuleren van tegenargumenten. Dit alles vereist vooral
creativiteit (SLO, n.d.). In figuur 7 is te zien welke zaken onder de denkvaardigheid creëren
vallen:
Niveau

Wat leerlingen

Voorbeeldvragen bij dit niveau

doorgaans

Wat leerlingen zouden
kunnen maken

moeten doen
Creëren

Ontwerpen

Ontwerp de ideale stad.

Kunstwerk
Film of video maken

Scheppen

Schrijf een toneelstuk dat jouw leven
weergeeft.

Samenstellen

Schrijf een regeerakkoord op basis van je
eigen politieke overtuigingen, als je 50/50
moet samenwerken met een andere

Toneelstuk of cabaret
Lied of compositie
Krant of site maken
Omslag voor een boek,
tijdschrift, …

politieke partij.

27

Schrijven

Schrijf een artikel voor een zaterdagkrant
over jouw oplossing voor het
fileprobleem.

Spel of simulatie
Creatief essay
PowerPointpresentatie

Figuur 7: Checklist van het SLO bij de denkvaardigheid ‘Creëren’ (SLO, n.d.).

Naast deze vaardigheden is er in de herziene taxonomie van Bloom ook aandacht voor kennis
ten aanzien van kennisverwerving; oftewel kennis over het eigen leren. Ook deze kennis is
opgedeeld in verschillende niveaus. Er wordt feiten-; conceptuele-; procedurele-; en
metacognitieve kennis onderscheiden. Bij feitenkennis gaat het om kennis van termen en
begrippen, zoals het vakspecifieke vocabulaire. Conceptuele kennis gaat om het aanbrengen
van verbanden tussen de basiselementen binnen een grotere structuur, zoals de wet van
Pythagoras of generalisaties over bepaalde culturen. Bij procedurele kennis gaat om het
toepassen, zoals de vaardigheid om iets te analyseren of kennis van de criteria bij iets
beoordelen. Metacognitieve kennis betreft zelfkennis en het zelfbewustzijn over de zelfkennis
(Krathwohl, 2002). Dit is een belangrijk element om in kaart te brengen, want werkelijke hogere
denkvaardigheden vereisen ook deze vorm van kennis over het eigen leren om werkelijk tot
een duurzame ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden te komen.
10.3. DE KEUZE VOOR EEN TAXONOMIE
Het is de gereviseerde taxonomie van Bloom die door het College voor Toetsen en Examens
(CvTE) gekozen is om duidelijk te maken welke hogere denkvaardigheden door het gebruik van
de concept-contextbenadering geoefend moeten worden. Om docenten hierbij te helpen heeft
het CvTE handelingswerkwoorden aan de verschillende niveaus van denkvaardigheden
toegevoegd. Het idee hierachter is dat docenten bij het opstellen van opdrachten en toetsen
beter in staat zullen zijn de hogere denkvaardigheden te oefenen en leerdoelen op te stellen
(College voor Examens, 2014).
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Niveau in de herziene taxonomie van

Alternatieve formuleringen en handelingswerkwoorden

Bloom
1. Memoriseren

2. Begrijpen

Benoemen, weergeven, beschrijven en ophalen

Verhelderen, parafraseren, weergeven, vertalen, illustreren,
categoriseren, samenvatten, abstraheren, generaliseren,
concluderen, voorspellen, contrasteren.

3. Toepassen

Gebruiken.

4. Analyseren

Onderscheiden, selecteren, samenhang vinden, integreren,
hoofdlijn aangeven, ontleden, structureren, deconstrueren,
perspectief bepalen.

5. Evalueren

Coördineren, opsporen, testen, oordelen, beoordelen,
concluderen, conclusie trekken.

6. Creëren

Hypothese opstellen, ontwerpen, opzet formuleren,
construeren, maken, schrijven.

Figuur 8: De handelingswerkwoorden die door het CvTE vastgesteld zijn als alternatieve formuleringen en
handelingswerkwoorden (College voor Examens, 2014).

Het is de bedoeling dat docenten aan de hand van deze zes niveaus van hogere
denkvaardigheden, gecombineerd met vier soorten kennis en de 39 door het CvTE toegevoegde
handelingswerkwoorden, leerdoelen opstellen en hun vragen en opdrachten zo formuleren dat
er meer aandacht is voor hogere denkvaardigheden. Dit alles moet vooral vorm krijgen binnen
de concept-contextbenadering; de benadering die daarvoor dus het middel gaat vormen.
Zoals eerder beschreven kunnen de meeste taxonomieën niet goed gebruikt worden als een
compleet didactisch model (Knevel, 2013). Ondanks dat de herziene taxonomie van Bloom veel
handvaten geeft, blijven er problemen ontstaan. Immers, zelf als het docenten lukt om kennis
over de vaardigheden op te bouwen, leerdoelen te formuleren en vragen op te stellen die
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voldoen aan de hogere denkvaardigheden, blijft het de vraag of er ook daadwerkelijk sprake is
van toetsing op het juiste niveau. Ook het College voor Examens (2014) waarschuwt hiervoor
door te stellen dat het niet automatisch zo is dat een vraag in de categorie verklaren, altijd
makkelijker is dan een vraag in de categorie analyseren. Dit is volgens hen afhankelijk van wat
er in de syllabus over het onderwerp staat, de omvang en het niveau die het bronmateriaal
heeft en of het gaat over feitenkennis of conceptuele kennis (College voor Examens, 2014). Om
vast te kunnen stellen in welke categorie een vraag te plaatsen is, moet men eerst informatie
hebben over de syllabus van het vak en zelfs weet hebben van het vooraf gegeven onderwijs.
Toch blijft deze waarschuwing een klein detail waar over het algemeen in publicaties niet vaak
op teruggekomen wordt, wat het gevaar met zich meebrengt dat docenten en leerlingen puur
naar handelingswerkwoorden kijken en daarmee zekerheid denken te hebben over het niveau
van de denkvaardigheid.
10.4. AANVULLINGEN OP DE TAXONOMIE
Onderwijspsychologe Joke van Velzen heeft daarom een interessante aanvulling op de herziene
taxonomie van Bloom te bieden. Van Velzen (2012) stelt dat ‘denken’ bestaat uit verschillende
vaardigheden, die bovendien trainbaar zijn. Denken is volgens haar namelijk het bewerken van
reeds begrepen informatie. Om te denken moet men de aandacht richten op relevante of
belangrijke informatie en deze informatie begrijpen (connecties leggen, vertalingen maken,
structuur aanbrengen, informatie uitbreiden), zodat uiteindelijk het denken plaats kan hebben.
Door met deze zaken te oefenen kan het denken getraind en gestimuleerd worden. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in denkvaardigheden en denkprocesvaardigheden.
Denkvaardigheden gaan over het denken op objectniveau. Er worden hierbij handelingen
(connecties leggen, vertalingen maken e.d.) in gedachten uitgevoerd. Volgens van Velzen (2012)
is de taxonomie van Bloom interessant voor het onderscheid in vaardigheden die nodig zijn
voor leren (onthouden, begrijpen en toepassen) en vaardigheden die gebruikt worden voor het
denken; oftewel mentale bewerkingen (analyseren, evalueren en creëren). Deze laatste worden
aangeduid als ‘enkelvoudige denkvaardigheden’. Van Velzen (2012) voegt daar nog drie andere
vaardigheden aan toe die gebruikt worden voor het denken. Wanneer enkelvoudige
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vaardigheden samen worden gebruikt vormen ze ‘samengestelde denkvaardigheden’, waar
weer een andere terminologie voor moet gelden. De auteur noemt redeneren (trekken van
logische conclusies op basis van gegeven informatie), kritisch denken en creatieve
denkvaardigheden, als toevoeging. Om in een discussie een standpunt in te nemen, moet er
bijvoorbeeld geanalyseerd en geredeneerd worden. Het onderscheid tussen enkelvoudige en
samengestelde vaardigheden is dus vooral van didactisch belang, omdat het onderscheid een
richtlijn biedt voor de wijze waarop het denken kan worden aangeleerd (Boorn, 2016).
Denkprocesvaardigheden gaan over het denken en inzicht verkrijgen in de denkstappen die zijn
genomen ten behoeve van een denkprobleem of onduidelijkheid (Velzen, 2012). Het gaat dus
om het observeren of het verkrijgen van inzicht in het denken. Bij denkprocesvaardigheden
wordt een onderscheid gemaakt tussen uitvoerend-; reflectief-; en metacognitief denken.
Uitvoerend denken bestaat uit het oriënteren op een vraagstelling of de bedoeling van een
opdracht en een planning opstellen die tijdens de uitvoering van de opdracht in de gaten wordt
gehouden. Reflectief denken gaat over het achteraf overdenken van een proces, met de
bedoeling verbetermogelijkheden voor een volgende keer vast te stellen (Velzen, 2012).
Wanneer reflectief denken vaker wordt gebruikt, ontstaat er kennis over de verschillen en
overeenkomsten tussen de denkopdrachten en het omgaan met denkopdrachten; waardoor
metacognitieve kennis ontstaat (Velzen, 2012). De denkprocesvaardigheden kennen dus
overeenkomsten met de door Krathwohl (2002) onderscheiden vormen van kennis.
Denkprocesvaardigheden
- Reflectief denken
- Metacognitief denken
- Uitvoerend denken
Samengestelde denkvaardigheden
- Redeneren
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- Kritisch denken
- Creatief denken
Enkelvoudige denkvaardigheden
- Analyse
- Evaluatie
- Creëren
Figuur 9: Een overzicht van de denkvaardigheden uit ‘Beter leren denken’ van Joke van Velzen (Van
Velzen, 2012).

Naast Joke van Velzen heeft ook hoogleraar Susan M. Brookhart een interessante aanvulling
gedaan op de herziene taxonomie van Bloom. Brookhart (2010) stelt samen met Van Velzen
(2012) dat de aandacht voor denkvaardigheden vaak eenzijdig is. Dit omdat men vaak alleen
oog heeft voor de ‘hiërarchie’ binnen de taxonomie; namelijk dat denkvaardigheden van
makkelijk naar moeilijk geordend zijn. Streven naar het gebruik van hogere denkvaardigheden
zou daarmee het enige zijn wat een docent moet doen. Om dit te nuanceren maken de auteurs
onderscheid tussen ‘beheersingsniveau’ en ‘moeilijkheidsgraad’. Het is niet verstandig om puur
en alleen van beheersingsniveaus uit te gaan, omdat een opdracht die een hoog
beheersingsniveau heeft, niet per se moeilijk hoeft te zijn. Zo kan het heel eenvoudig zijn om
een korte redevoering van een politicus te analyseren, maar heel moeilijk zijn om een complexe
situatie als het Midden-Oostenconflict te begrijpen.
Joke van Velzen en Susan M. Brookhart hebben beiden principes geformuleerd die gebruikt
kunnen worden om hogere denkvaardigheden en het denken zelf te trainen en te stimuleren.
Deze principes zijn door Van den Boorn (2016) samengevoegd tot een serie van
ontwerpprincipes voor lessen en opdrachten. Het gaat om de volgende principes:
(1) Docenten moeten helder en precies moeten formuleren welke denkvaardigheden aangeleerd
moeten worden. Dit is een algemene regel in het onderwijs, maar het is ook van belang voor
leerlingen om precies te weten wat zij aan het doen zijn, om de denkprocesvaardigheden te
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ontwikkelen. (2) Docenten moeten vaststellen op welke manier beoordeeld wordt of leerlingen
voldoende geleerd hebben. Dit is vooral belangrijk bij het ‘formatief toetsen’ en feedback
geven, waardoor metacognitieve en reflectieve vaardigheden ontwikkeld worden. Alleen met
die vaardigheden kunnen leerlingen bewust sturing geven aan hun denkproces. De docent
moet in de gaten blijven houden dat stappenplannen niet bij hogere denkvaardigheden passen,
omdat die ervoor zorgen dat er geen originele oplossingen bedacht moeten worden door de
leerlingen en er geen sprake is van een ‘zoektocht’. (3) Feedback is van groot belang. Dit hoeft
niet alleen schriftelijk, maar kan ook tijdens lessen via de mondelinge weg gedaan worden.
(4) Leerlingen moeten materiaal krijgen waarover ze kunnen nadenken en die aanzetten tot
denken. Hierbij zijn bronnen noodzakelijk en de combinatie tussen opdracht en bron is
essentieel. Wanneer hier niet goed over nagedacht wordt, is er kans dat de verkeerde
vaardigheden geoefend worden of er geen hogere denkvaardigheid getraind wordt. De
opdrachten moeten daarnaast ook interessant zijn voor de leerlingen en aansluiten bij hun
belevingswereld. Hierin heeft de docent ook een rol, door uit te leggen waarom de opdracht of
bron bij de leefwereld van de leerling past. (5) Bij elke nieuwe opdracht en toets moet nieuw
materiaal gebruikt worden, om te voorkomen dat leerlingen gaan memoriseren. Dit
memoriseren is niet alleen geen hogere denkvaardigheid, maar zet leerlingen ook op het
verkeerde been en geeft de indruk dat iets beheerst wordt terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.
De docent moet ook onderscheid maken tussen moeilijkheidsgraad en beheersingsniveau.
Hiermee wordt voorkomen dat een opdracht moeilijk lijkt door de complexiteit ervan, terwijl
het gevraagde beheersingsniveau nog steeds een lagere denkvaardigheid betreft. (6) Ook
kleine, overzichtelijke opdrachten kunnen leerlingen aanzetten tot denken en hun vaardigheden
oefenen, zolang maar duidelijk is welke denkvaardigheid aangesproken wordt en er gebruik
gemaakt wordt van bronnen.
Deze leerprincipes kunnen naast de taxonomie en de handelingswerkwoorden van het CvTE
helpen om lessen, opdrachten en toetsen te maken die werkelijk hogere denkvaardigheden
trainen. Daarnaast helpt het om fouten te voorkomen in de aanpak en het niveau van toetsing.
Om te bekijken op welke manier de oefening van hogere denkvaardigheden via de concept-
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contextbenadering aangeleerd kan worden, moet er eerst nader gekeken worden naar wat
deze benadering precies is en hoe de manier van werken het beste aangeleerd kan worden.
10.5. LEERPRINCIPES BIJ CONCEPTEN EN CONTEXTEN
Bij het wendbaar toepassen van concepten op contexten, moest er volgens Promes (2015)
verder gekeken worden dan alleen de standaarddefinities van concepten. Er moesten namelijk
met behulp van concepten verbanden worden gelegd, die daardoor binnen een context hun
uiteindelijke betekenis kregen. Een voorbeeld is het concept ‘macht’, wat kan gelden voor een
bendeleider, een land en voor een politieagent. Het is daarom zaak te kijken naar welke
manieren er zijn om concepten breed over te brengen, zodat de leerling niet blijft hangen in
een standaarddefinitie, maar het concept echt werkelijk wendbaar weet toe te passen. Dit
soort zaken maakt het nieuwe programma lastiger en vraagt een andere didactische aanpak.
Didacticus Rob van Otterdijk, die onder meer betrokken is geweest bij de opzet van het nieuwe
programma, geeft aan dat de nieuwe concept-contextbenadering de docent tot een andere
didactiek dwingt (Vissers, 2015). Tot slot maakt de benadering en werkwijze met concepten en
contexten het vak erg talig, nog meer dan voorheen. Dit vereist het kijken naar mogelijkheden
om de bovenstaande rekening te houden met taal en de taligheid van het vak.
10.6. HET CONSTRUCTIVISME
Als leertheorie biedt het constructivisme mogelijkheden om didactische middelen te vinden die
rekening houden met de eerdergenoemde aspecten van het nieuwe programma. Het
constructivisme veronderstelt dat mensen zelf betekenis geven aan hun omgeving en dat
sociale processen hier een belangrijke rol in spelen. Dit staat haaks op de meer traditionele
cognitivistische en behavioristische theorieën van leren, waarbij de docent meer als zender
fungeert en informatie stuurt naar passieve leerlingen (Valcke, 2007). Binnen de
constructivistische theorieën is de leerling juist actief en komt leren tot stand in interactie.
Leren is dus een sociaal proces. Dit leren speelt zich af in de zone van de naaste ontwikkeling.
Elke leerling heeft kennis en vaardigheden die hem of haar in staat stellen een taak of opdracht
zelfstandig uit te voeren, maar de leerling heeft ook taken of opdrachten die nog niet zonder
hulp gedaan kunnen worden. Het is binnen deze ruimte dat leren plaatsvindt. Dit proces begint
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al vanaf jongs af aan. Immers, het is niet zo dat kinderen begrippen eerst ontwikkelen om ze
vervolgens in gesprekken te gaan hanteren. Kinderen doen met volwassenen mee in allerlei
activiteiten, waarin taal het gereedschap is om te praten over wat je meemaakt. Vervolgens
kunnen kinderen de ontwikkelde begrippen als denkinstrument ook in stilte hanteren.
Interpersoonlijk taalgebruik met anderen bevordert dus het gebruik van taal in het individuele
kind (Learning Theories, 2014) (Hajer & Meestringa, 2015). Deze ideeën zijn verder uitgewerkt
door Wood, Bruner & Ross (1976) die in een onderzoek bekeken hoe volwassenen kinderen
kunnen steunen bij het zetten van stappen in hun ontwikkelingsproces. Hierbij introduceerden
zij het begrip ‘scaffolding’, wat letterlijk steiger of ondersteuning betekent. Een steiger is een
ondersteuning die mensen in staat stelt iets te bouwen, maar dit bouwwerk moet uiteindelijk
wel op zichzelf gaan staan en de steigers moeten afgebroken worden. Er zijn een groot aantal
didactische middelen die gestoeld zijn op het constructivisme, een leertheorie die een steeds
belangrijkere rol gaat spelen in onderwijsland (Valcke, 2007). In de hiernavolgende paragrafen
zullen een aantal van deze didactische middelen besproken worden.
10.7. PROBLEMEN MET SCHOOL- EN VAKTAAL
Er is een groot verschil tussen de taal die leerlingen dagelijks onderling gebruiken en de meer
formele, abstracte schooltaal. Beck, McKeown en Kucan (2002, 2010) onderscheiden ‘thuistaal’,
‘schooltaal’ en ‘vaktaal’ bij het in kaart brengen van deze verschillen. Thuistaal omvat de
gewone dagelijkse woorden die veel leerlingen kennen en gebruiken. Voor leerlingen die thuis
een andere taal spreken dan op school, is dit echter niet vanzelfsprekend. Schooltaal omvat de
algemeen voorkomende woorden zoals ‘vermijden’, ‘heimelijk, ‘herleiden’ en ‘verbinden’. Deze
woorden vormen in teksten vaak een struikelblok voor het begrijpen van de tekst en de
bijbehorende opdrachten. Deze categorie omvat woorden die breed inzetbaar zijn, in veel
situaties en allerlei vakken. Beheersing van veel woorden uit deze categorie biedt leerlingen de
mogelijkheid hun eigen taalvaardigheid actief en passief aanzienlijk te verhogen. Onder vaktaal
verstaan we de woorden die specifiek horen bij een schoolvak; zoals farao en ruilhandel. Ze
worden aangeleerd tijdens de lessen en zijn gebonden aan het vak. De woorden uit de
categorie schooltaal komen ook hierbij weer aan bod. Hajer & Meestringa (2015) voegen

35

hieraan toe dat alledaags taalgebruik ook verschilt van vaktaal, doordat het een andere functie
heeft. Buiten de school is een leerling bezig met ervaringen vertellen, maar in lessen hebben de
tekst en het lesboek van de leraar een ander doel; namelijk het overdragen en leren toepassen
van kennis. Die kennisoverdracht verloopt veel meer via lezen en schrijven in plaats van
spreken.
Zoals eerder beschreven, is het stellen van leerdoelen en het communiceren van leerdoelen van
groot belang bij het overbrengen van hogere denkvaardigheden. Echter, er is vaak afstand
tussen de taalvaardigheid van de leerling en de vak doelen die men als leraar stelt. Bij sommige
leerlingen is die afstand betrekkelijk klein, maar bij anderen ogenschijnlijk onoverbrugbaar
groot. Maar vaardig worden in een vak en de taal die daarbij hoort, gaan hand in hand. Een
docent zal aan beide moeten werken; aan de inhoud van het vak en aan de taal die waarmee je
die vak inhoud weergeeft (Punt, Strating, Hajer, Scharten, & B., 2013). Verder zijn sommige
docenten volgens Hajer & Meestringa (2015) van mening dat leerlingen die hun onderwijs niet
kunnen volgen, niet thuishoren op dat niveau en dat het dus niet hun taak is om daar in hun les
een oplossing voor te vinden. De kans is groot dat deze leerlingen naar een lager niveau
afzakken of zelfs de school zullen verlaten. Andere docenten zijn sneller van mening dat deze
leerlingen de moeilijke teksten ook wel kunnen overslaan. Ze dicteren een korte samenvatting
of laten hun leerlingen op internet kortere teksten zoeken. Veel docenten zijn in eerste
instantie ook geneigd de uitleg te herhalen of in eenvoudiger woorden aan te bieden en vaktaal
te vermijden, waardoor ze in feite het niveau van het vak verlagen (Hajer & Meestringa, 2015).
10.8. HET KWADRANT VAN CUMMINS
Het kwadrant van Cummins geeft inzicht in dit probleem en biedt een oplossing. Het kwadrant
is ontworpen door professor Jim Cummins van de universiteit van Toronto. Hij onderscheidt
twee dimensies die de moeilijkheidsgraad van het taalgebruik in het onderwijs beïnvloeden;
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namelijk cognitieve complexiteit en de context waarin de leerstof wordt aangeboden (concreet
of abstract).

Figuur 10: Een afbeelding van het kwadrant van Cummins waarin te zien is hoe elk onderdeel van het
kwadrant een verschillend niveau van taal vereist (Cummins, 1948).

Het kwadrant is op figuur 10 weergegeven. Activiteiten in het gewone dagelijks leven
(alledaagse taal) zijn over het algemeen linksonder (B) te plaatsen. Veel concrete steun van
context en cognitief niet veeleisend, zodat deze min of meer op routine kunnen worden
uitgevoerd. Veel theoretische activiteiten op school spelen zich af in het kwadrant rechtsboven;
activiteiten met weinig contextuele steun die cognitief veeleisend zijn. Het gaat daarbij om de
school- en vaktaal. De moeilijkheidsgraad van een cognitieve activiteit is mede afhankelijk van
de steun die door de context geboden wordt. De context is dus essentieel voor het begrijpen en
laten beklijven van de betekenis van de gebruikte taal. Dat biedt weer mogelijkheden om deze
twee parameters op verschillende manieren in lessen te implementeren. Zo kunnen activiteiten
die moeilijk zijn, cognitief gezien verlaagd worden tot een niet veeleisend niveau (D) of men kan
juist door de context rijker te maken, ook de stof begrijpelijker maken (A). Op deze manier kan
de leerling uiteindelijk naar een situatie gebracht worden waarin de school- of vaktaal, die
cognitief veeleisend en contextarm is (C), begrepen wordt. Dit kan zonder dat er ingekort hoeft
te worden of de stof vereenvoudigd wordt (Hajer & Meestringa, 2015).
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Volgens Leeuw, Hajer, Scharten & Vos (2013) gaat het ontwikkelen van vaktaal samen met het
langzamerhand verkennen van de wereld. Vanuit de taal en het begrip van dat moment, zetten
kinderen samen met hun ouders of leraren stapjes in de richting van een meer abstracte,
schoolse manier van denken en praten. In de taalwetenschap wordt dit aangeduid als een
ontwikkeling van ‘dagelijkse algemene taalvaardigheden’ (DAT) naar ‘cognitieve academische
taalvaardigheid’ (CAT). Met het toenemen van deze cognitieve academische taalvaardigheid,
ontwikkelt men het vermogen om op een meer academische manier over de wereld te kunnen
denken en praten (Leeuw, Hajer, Scharten, & Vos, 2013).
Dagelijkse algemene taal (DAT)

Cognitieve academische taal (CAT)

Concreet

Abstract

Over het ‘hier en nu’

Over verleden en toekomst

Over ‘hier’

Over ‘daar’

Eenvoudige verbanden (omdat, maar)

Complexere verbanden (ten gevolge van,
ondanks, nochtans)

Eenvoudige denkconstructies (tijd, plaats)

Gedachteconstructies (als.., hoe zou het zijn..,
oorzaak-gevolg, doel-middel)

Figuur 11: Karakteristiek van Dagelijkse Algemene Taal en Cognitief Academische Taal (Hajer &
Meestringa, 2015).

Het werk van de Australische onderzoeker Pauline Gibbons levert didactisch gereedschap voor
de overgang van DAT naar CAT. Zij laat zien hoe leerlingen via een reeks bewust ontworpen
lesactiviteiten, aantoonbaar de stap van DAT naar CAT kunnen zetten en welke steun een
docent daarbij kan bieden. Deze stappen kunnen in combinatie met het kwadrant van Cummins
gebruikt worden, zodat het kwadrant praktisch in de les ingepast kan worden. Het gaat om de
volgende stappen: (1) Als eerste moeten docent het doel vaststellen. Het gaat om de vraag wat
leerlingen willen leren. Dit is geformuleerd in cognitief abstracte taal en zit dus rechtsboven (C)
in het kwadrant van Cummins. Uiteindelijk is dit namelijk het doel dat men met leerlingen wil
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behalen. (2) Ook moet vastgesteld worden hoe de beheersing beoordeeld gaat worden. De
beoordeling staat ook rechtsboven (C) in het kwadrant, want juist bij de toetsing moet een
leerling laten zien dat men van DAT naar CAT is gegaan. (3) Daarna moet er vastgesteld worden
vanuit welke context er over het thema gesproken wordt. In de planning gaat de docent nu
linksonder (B) in het kwadrant zitten. De beginsituatie van de leerlingen moet hierbij in kaart
gebracht worden: Dus de taal, kennis en interesse van leerlingen met betrekking tot het
onderwerp. (5) Tot slot moet vastgesteld worden hoe de leerlingen gaan leren. De docent weet
waar hij naartoe wil en wat de beginsituatie is. Deze fase is gericht op het bedenken van
activiteiten (opdrachten, werkvormen) waarbij leerlingen kennis opbouwen, kennis verwerken
en de taal van het vak gaan beheersen. Hier vindt het eigenlijke leren plaats. Deze activiteit past
linksboven in het kwadrant (A), omdat de activiteiten cognitief complexer worden en er veel
steun geboden wordt vanuit de context. Hiernaast wordt ook gepland hoe de docent het leren
expliciet kan ondersteunen. Dit zogeheten ‘Cummins-Gibbonsmodel’ is erg geschikt voor het
ontwerpen van taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2015). Onderwijs met aandacht
voor het talige aspect, wordt namelijk ook wel taalgericht vakonderwijs genoemd. Het is
onderwijs waarin expliciet taaldoelen worden gesteld, contextrijk is, vol
interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden (Drie, et al.,
2012). Het zal ingezet kunnen worden om de hoofd- en kernconcepten van het vak over te
brengen, zonder dat de kennisoverdracht begint met standaarddefinities en om de taligheid
van het vak te verminderen.
10.9. AANSLUITING BIJ TAALGERICHT VAKONDERWIJS
Het is dit taalgericht vakonderwijs dat vak inhoud, taal en denken als een eenheid ziet.
Denkhandelingen worden in taal uitgevoerd. Om bepaalde vak inhoud te begrijpen, moet men
voortbouwen op woorden die bekend zijn in het alledaagse taalkader van een leerling. Deze
zaken staan dus in een continu verband met elkaar en het is met deze brede blik dat men
volgens taalgericht vakonderwijs naar leren moet kijken.
De concept-contextbenadering vereist het wendbaar toepassen van concepten op contexten.
Daarbij bleken hogere denkvaardigheden een grote rol te spelen en bij het aanleren van deze
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vaardigheden was het volgens Van Velzen en Brookhart van groot belang dat opdrachten
aansluiten bij wat leerlingen kennen en interessant vinden. Docenten moeten leerdoelen
formuleren en zorgen dat deze doelen begrepen worden door leerlingen, zodat metacognitieve
vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Hierbij was feedback en interactie weer van belang.
Verder stelde Promes (2015) dat de concepten niet als standaarddefinities aangeleerd moeten
worden, maar dat leerlingen het bredere begrip begrijpen. Dit omdat een concept in en door de
context uiteindelijk haar betekenis krijgt. Echter, dit wordt ingewikkelder gemaakt door het feit
dat leerlingen op examens wel geacht worden bepaalde definities te gebruiken. Leerlingen
zullen per context moeten bepalen wat de werkelijke definitie van het begrip is. Begrippen
overbrengen zonder meteen met standaarddefinities te komen, bleek mogelijk door gebruik
van het kwadrant van Cummins en de didactische stappen van Gibbons. Hierbij worden
constructivistische principes gebruikt die ook bij taalgericht vakonderwijs terug te vinden zijn.
Wanneer het doel en de werkwijze van de concept-contextbenadering dus nader beschouwd
wordt, blijkt het taalgericht vakonderwijs een aantal handvaten te kunnen bieden. Denken, taal
en vak inhoud worden als eenheid beschouwd. Leren vindt plaats in interactie, context en met
taalsteun; wat goed past bij eerder opgedane inzichten. Deze inzichten kunnen vervolgens een
kader scheppen waarbinnen lessen, opdrachten en toetsen ontworpen kunnen worden, die
goed passen bij de concept-contextbenadering. De leerlingen bouwen een netwerk op van
kennis en vaardigheden, die zij uiteindelijk inzetten in verschillende contexten in opleiding,
maatschappij en in toekomstig beroep (Hajer & Meestringa, 2015).
10.10. LEREN IN CONTEXT
Zoals ook duidelijk is geworden uit het kwadrant van Cummins en de didactische stappen van
Gibbons, hebben leerlingen vanuit hun dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) allerlei
vormen van kennis, ervaringen en inzichten in zich, die aan lesstof gerelateerd kunnen worden.
Lesboeken maken hier vaak gebruik van door inleidende teksten bij nieuwe paragrafen te laten
aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. De inleiding vormt dan de brug tussen DAT en CAT.
Toch worden dit soort teksten door docenten vaak overgeslagen vanwege het gebrek aan tijd of
het idee dat dit toch geen efficiënte manier van werken is (Hajer & Meestringa, 2015). Dit
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terwijl het zeer nuttig kan zijn om juist de inbreng en leefwereld van leerlingen te gebruiken om
het onderwerp te beginnen en daarop voort te bouwen. De context kan leerlingen dus verder
helpen. Hajer & Meestringa (2015) geven hiervoor handvaten om docenten te helpen dit in hun
lessen te implementeren. (1) Het eerste handvat betreft het zichtbaar en tastbaar maken van
het onderwerp. Een introductie met beeld- en tekstmateriaal, de inrichting van een lokaal en
gevarieerd lesmateriaal kunnen daarbij helpen. Wanneer de activering weinig losmaakt kan
men overstappen naar het tekstboek, maar het altijd verstandig om ook bij het tekstboek
pogingen te doen om de interesse van leerlingen te wekken. Een introductie waarbij een
voorbeeld of onderwerp als praktijk visueel gezien wordt geeft de mogelijkheid voor leerlingen
om vanuit hun alledaagse kader- en taalgebruik, aan te sluiten. De docent moet wel goed
nadenken over het voorbeeld, zodat het de start niet laat uitwaaieren en het wel een basis kan
vormen voor vervolglessen over het onderwerp. (2) Verder is het ophalen van voorkennis een
tweede handvat. Dit geeft keuzemogelijkheden voor de start van de lessenreeks. De docent kan
stellingen en uitspraken voorleggen of leerlingen vragen laten bedenken. Om te kijken welke
vakwoorden de leerlingen alreeds kennen, kan de docent een aantal woorden voorleggen of
leerlingen moeilijke woorden laten onderstrepen. Een geschikte manier om de tekst in te leiden
is oriëntatie op de tekst. Dit kan door de tekst te linken aan de kopjes, titels en afbeeldingen;
maar ook door te wijzen op de structuur van de tekst. Hiermee worden onder andere de
inleiding, situatieschets, argumenten en conclusies bedoeld. Tot slot is het verstandig leerlingen
altijd iets te laten doen met de tekst, ook al is het een kleine opdracht. Een schrijfopdracht is
handig, omdat het leerlingen dwingt om zelf zaken onder woorden te brengen. Dit kan in de
vorm van een woordweb, maar ook door een snelschrijfopdracht; bijvoorbeeld het in vijf
minuten in kaart brengen van associaties rond het thema. De docent kan door hier gebruik van
te maken, de voorkennis inventariseren en activeren door hen actief te laten meedenken. (3)
Het volgende handvat betreft het structureren van het denkproces. De docent kan de
lesstructuur aangeven op het bord. Hierbij kunnen lesonderdelen, kernbegrippen, werkvormen
en opdrachten weergegeven worden. Voor een lessenreeks kan een studiewijzer nuttig zijn. De
docent kan ook opfris- en denkvragen geven. Wanneer hierbij de tijd gegeven wordt om goede
antwoorden te formuleren, wordt het denken enorm gestimuleerd. Wanneer er grote
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denkstappen of redenaties gemaakt gaan worden in de les, kunnen deze apart weergegeven
worden, zodat leerlingen dit doel en de bedoeling helder voor ogen hebben. Al deze zaken
geven de mogelijkheid om tijdens lessen de contexten in beeld te brengen, die voor het vak van
belang zijn of waarin de concepten wendbaar moeten worden toegepast. Hajer & Meestringa
(2015) hebben verder checklists ontworpen om te kijken in hoeverre er bijvoorbeeld sprake is
van contextrijk doceren. Deze checklist is in figuur 12 weergegeven.
Context en vak inhoud
•

Creëert een herkenbaar kader voor de nieuwe lesstof

•

Geeft voorbeelden

•

Vraagt voorbeelden

•

Nodigt leerlingen uit context aan te brengen

Kernbegrippen
•

Expliciteert de kernbegrippen

•

Schrijft de kernbegrippen op het bord

•

Laat de kernbegrippen opschrijven

•

Vraagt verwoording kernbegrippen

•

Legt relaties tussen kernbegrippen

•

Stimuleert betekenisonderhandeling over kernbegrippen

Denkprocessen
•

Toont werk/denkwijze (hardop denken)

•

Geeft uitleg over werk/denkwijze

•

Stimuleert verwoording oplossingen of uitleg antwoorden
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•

Stimuleert vakinhoudelijke vragen

Vakdoelen
•

Formuleert expliciet de vakinhoudelijke doelen (aan het begin van de les)

•

Evalueert de vakinhoudelijke doelen (aan het eind van de les)

•

Vat de geleerde vak inhoud samen

Figuur 12: Checklist context en vak inhoud (Hajer & Meestinga, 2015).

10.11. LEREN IN INTERACTIE
Naast het belang van context, benadrukken Hajer & Meestringa (2015) het belang van leren in
interactie. Mondelinge interactie is volgens hen om een aantal redenen van belang. Leren is in
essentie een sociaal proces, waarbij samen met de docent en medeleerlingen in de zone van de
naaste ontwikkeling geleerd kan worden. Tegelijkertijd kan de docent daarbij leerlingen
beluisteren en op hen reageren. Het is een schakelmoment tussen gesproken taal en
geschreven school- en vaktaal (denk maar aan de didactische stappen van Gibbons). Ook krijgen
leerlingen vertrouwen in hun eigen leerproces en inbreng. Er zijn drie factoren van belang bij
taalontwikkeling. Wanneer de taalontwikkeling zich succesvol ontwikkeld moet er sprake zijn
van een begrijpelijk, rijk en betekenisvol taalaanbod; gelegenheid zijn tot taalproductie; en
moet er feedback zijn op de vorm en inhoud van taaluitingen. Hoogleraren Littleton en Mercer
(2013) noemen onderwijs waarin aan deze voorwaarden wordt voldaan ‘dialogisch onderwijs’.
Dit soort onderwijs heeft als kenmerk dat alle leerlingen de kans krijgen en worden
aangemoedigd om antwoorden te geven. Niet alleen de snelle leerlingen of de leerlingen die
veel kennis hebben over het onderwerp. De docent stelt zich verder ook op als iemand die kan
leren en gebruikt het proces om zijn eigen kennis over de leerlingen uit te breiden. Tot slot
houdt de leraar rekening met de inbreng van de leerlingen, door te bespreken hoe deze inbreng
gebruikt gaat worden in de verdere onderwerpen. Dit soort onderwijs is lastig van tevoren te
plannen, maar kan wel de basis vormen voor grondregels die gesteld kunnen worden door een
docent. Op die manier hebben gesprekken meer kans om richting dialogisch onderwijs te gaan.
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Hajer & Meestringa (2015) benoemen in het kader van leren in interactie wederom drie
handvaten die dit kunnen stimuleren. Het gaat om het onderwijsleergesprek, samenwerkend
leren en het hulpgesprek. (1) Het onderwijsleergesprek kan worden toegepast als middel na
introductie van het onderwerp. Het is een klassikaal iets, waarbij de basiskennis opgeroepen
kan worden, begrippen verduidelijkt zijn en leerlingen aan het denken gezet worden. Er zijn
veel manieren om actief taalgebruik te ondersteunen bij onderwijsleergesprekken. Zo kan de
docent gesprekstechnieken toepassen (Gibbons, dialogisch onderwijs) door te wisselen tussen
DAT en CAT. Ook is het wederom van belang om wachttijd te geven, zodat alle leerlingen de
gelegenheid krijgen om antwoorden te formuleren. Ook vragen en instructies kunnen worden
ingezet bij het onderwijsleergesprek. In het gesprek kunnen namelijk doormiddel van vragen
stellen, de hogere denkvaardigheden getraind worden (zie figuur 13). Dit sluit aan bij Van
Velzen (2012) en Brookhart (2010) die stellen dat hogere denkvaardigheden ook via kleine
opdrachten geoefend kunnen worden.
Denkvaardigheid:

Geschikte vragen:

1. Kennis:

Wie, wat, wanneer, waar, hoe? / Beschrijf…

2. Begrip:

Vertel … in je eigen woorden / In welke delen kun je dit verdelen? / Wat is de
hoofdgedachte?

3. Toepassing:

Hoe is … een voorbeeld van …? / Wat is de relatie tussen … en …? / Waarom
is … belangrijk?

4. Analyse:

Wat zijn de delen of kenmerken van …? / Zet … op volgorde van … tot … /
Schets … / Maak een mindmap rond … / Wat zijn de overeenkomsten en
verschillen tussen … en …?

5. Evaluatie:

Ben je het ermee eens dat …? / Wat denk jij van of over …? / Wat zou jij
beslissen over …?
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6. Creëren:

Wat kun je voorspellen of afleiden uit …? / Welke ideeën zou je toevoegen
aan …? / Hoe zou jij een nieuw … ontwerpen? / Wat zou er kunnen gebeuren
als je … combineerde met …?

Figuur 13: Geschikte vragen per denkvaardigheid (Hajer & Meestinga, 2015).

Het denken kan vervolgens weer verlengd worden door leerlingen hun eigen denken te laten
ontleden; werkvormen als ‘denken-delen-uitwisselen’ toe te passen; of de leerling antwoorden
op een rij te laten zetten. Dit kan tevens de metacognitieve vaardigheden stimuleren (Velzen,
2012). Wat deze vaardigheden ook verder kan ontwikkelen, is aandacht voor verschillende
vormen van feedback. Drie soorten feedback zijn effectief gebleken bij het stimuleren van
taalontwikkeling. Het gaat om bevestigende feedback, wat wordt toegepast bij een goed
antwoord; verhelderende feedback, bij een vraag of een onvolledig antwoorden; en
verbeterende feedback, wat gebruikt wordt bij een onvolledig of fout antwoord. De reactie kan
dan positief corrigerend-; aanwijzend-; of via zelfbeoordelingsfeedback zijn (terugverwijzen
naar het antwoord, eigen antwoord laten checken). Tot slot kunnen digitale middelen de
interactie versterken. Dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden die iedere school te bieden
heeft. Voorbeelden van mogelijkheden zijn elektronisch beurten verdelen,
PowerPointpresentaties of onlinegesprekken via Social Media. Voor de verwerking van leerstof
is het onderwijsleergesprek minder geschikt. (2) Werkvormen binnen samenwerkend leren zijn
daar beter geschikt voor. Sebo Ebbens en Simon Ettekoven hebben in 1996 het boek
‘Samenwerkend Leren’ uitgebracht waarin zij de voorwaarden van het samenwerkend leren
uitwerken en de voorwaarden scheppen voor de interactie tussen leerlingen. Ebbens &
Ettekoven (2009) geven aan dat de ideale groepssamenstelling een heterogene groep is, waarin
zwakke- en sterke leerlingen naast elkaar zitten. Verder zijn vijf sleutelbegrippen van groot
belang: Het gaat om positieve wederzijdse afhankelijkheid; individuele aanspreekbaarheid;
directe interactie; aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden; en aandacht voor
het groepsproces. Ebbens & Ettekoven (2009) beschrijven ook vijf standaardwerkvormen die
toegepast kunnen worden: Check-in-duo’s; genummerde hoofden tezamen; denken-delenuitwisselen; het driestappeninterview; en de expert werkvorm. Een volledige beschrijving van
de sleutelbegrippen en werkvormen is opgenomen als bijlage. (3) Het hulpgesprek is de laatste
45

vorm van interactie die aangehaald wordt. Het gaat hier om een individueel iets wat geïnitieerd
kan worden door zowel docent als leerling. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:
De docent moet echt contact zoeken met de leerling; de mogelijkheden om te bepalen waar de
leerling is moeten benut worden; en de leerling moet worden gestimuleerd om zelf relaties te
formuleren en te herformuleren. Aandacht voor het metacognitieve aspect hierbij is essentieel.
Voor dit onderdeel is wederom een checklist opgenomen, om te kijken in hoeverre er sprake is
van leren in interactie (figuur 14).
Vragen stellen
•

Stelt verschillende soorten vragen (beschrijvend, ordenend, verklarend, evaluerend)

•

Stelt open vragen

•

Stelt echte vragen

•

Vraagt door

•

Bevordert dat leerlingen elkaar vragen stellen

Antwoorden genereren
•

Speelt vragen en antwoorden door

•

Verdeelt beurten

•

Geeft de leerlingen denktijd

•

Luistert met aandacht

Instructie geven voor opdracht
•

Legt doelen uit

•

Geeft aan wat leerlingen moeten doen bij een taak

•

Geeft aan hoe leerlingen de taak moeten uitvoeren
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Begeleiding
•

Geeft leerlingen tijd om op gang te komen

•

Vraagt naar voortgang

•

Nodigt uit tot vragen stellen

•

Biedt ondersteuning aan

•

Bewaakt tijd en organisatie

Nabespreking van de opdracht
•

Koppelt terug naar de doelen

•

Evalueert het proces

•

Inventariseert de uitkomsten

Figuur 14: Checklist interactie (Hajer & Meestinga, 2015).

10.12. LEREN MET TAALSTEUN
Als laatste grote aandachtspunt noemen Hajer & Meestringa (2015) het toepassen van
taalsteun. Het gaat om het creëren van oplossingen voor problemen met het lezen van vak
teksten, maar ook het vinden van relaties tussen begrippen en begrippen zelf. Aandacht
hiervoor is van belang vanwege de taligheid van het vak. De auteurs noemen weer drie
handvaten in dit kader: Het koppelen van taal leer strategieën aan leeractiviteiten en lesfases;
het bevorderen van begrip, met name van leesteksten; en het stimuleren van productie. Met
taalsteun kan een leerling een talige opdracht oplossen, maar het is nog waardevoller als de
leerlingen door de ontwikkeling van hun metacognitieve vaardigheden zelf leren hoe een
dergelijk probleem opgelost moet worden. (1) Door leerlingen actief te vragen naar hun
strategieën is het mogelijk inzicht te krijgen en door zelf hardop regelmatig een aanpak te
herhalen krijgen leerlingen hier hulp bij. Hajer & Meestringa (2015) geven verder voor
verschillende lesfases aan op welke manier de zeven algemene leeractiviteiten gekoppeld
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kunnen worden. Onder algemene leeractiviteiten scharen zij: Kennis opbouwen en uitbreiden;
hypotheses controleren of testen; eigen; kennis gebruiken; geheugen trainen; gevoelens
gebruiken; begrijpen hoe je leert en het daardoor leren beheersen; en beperkingen
compenseren. Verschillende cognitieve, metacognitieve en geheugen strategieën zijn hierin
verwerkt. In de bijlage is een overzicht opgenomen, waarin te vinden is op welke manier deze
strategieën aan verschillend lesfases te koppelen zijn. (2) De volgende manier van taalsteun die
besproken wordt, is de taalsteun gericht op begrip. Het gaat hier om het toegankelijk maken
van begrippen of moeilijke teksten, zonder de inhoud af te vlakken. De eerste oplossing die
gegeven wordt, is het aanpassen van teksten door andere formuleringen te gebruiken of
synoniemen te noemen. De tekst kan ook worden opgedeeld in lange alinea’s of aangevuld
worden met ondersteunende afbeeldingen. Hierbij blijft het wel van belang dat de vak inhoud
overeind moet blijven. Een docent kan ook teksten laten verwerken. Dit kan door instructies
hardop te herhalen en de aanpak bij een opdracht te verwoorden. Een docent die op deze
manier modelleert kan verschillende strategieën laten zien, inclusief wat men moet doen bij
een probleem. Ook kunnen leesvragen bij de tekst gesteld worden, die het doel hebben om de
tekst toegankelijker te maken. Deze verwerkingsvormen kunnen ook in groepjes gedaan
worden. Tot slot zijn sleutelschema’s een goede manier om de kernbegrippen bij te brengen.
Het gaat hierbij o.a. om het aanleren van schoolse verbindingswoorden die nodig zijn om een
begrippennetwerk op te stellen. In een sleutelschema wordt een visuele weergave gegeven van
een conceptuele relatie tussen dingen, gebeurtenissen of situaties. Dit kan in tabelvorm;
boomschema’s; t-schema’s; tijdbalken; cirkels; grafieken; of in stroomschema’s. Een
sleutelschema heeft als nut om leerstof te verwerken, maar het maakt ook de denkactiviteiten
die bij de lesstof horen, inzichtelijker. Van Velzen (2012) en Brookhart (2010) benadrukten
eerder al het belang van inzicht in eigen denkactiviteit bij leerlingen. Verder verschaft de
structuur van een sleutelschema voor de leerling de taalmiddelen die hij nodig heeft om de
inhoud te verkennen en te verwoorden. (3) De laatste taalsteunstrategie is de steun gericht op
productie. Het gaat hierbij om het aanreiken van vraag- en antwoordpatronen; het gebruik van
schrijfkaders; schrijfopdrachten; en het geven van goede voorbeelden. Sleutelschema’s maken
het leerlingen makkelijker om te schrijven en praten over leerstof. Daarom kan de docent
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ervoor kiezen om schema’s aan te reiken die een overzicht geven van schoolse taal die gebruikt
wordt bij zaken als ordening, verband en oordeel- en conclusievragen. Ook kan een docent
schrijfkaders gebruiken. Wanneer een opdracht te open is, kan dit voor leerlingen lastig zijn.
Daarom kunnen starters gebruikt worden om leerlingen op weg te helpen of om de kwaliteit
van het eindresultaat te verbeteren. Wanneer leerlingen een idee hebben van wat de bedoeling
is, wordt het maken van de opdracht gerichter en de kans op slagen groter. Schrijfkaders
kunnen ook gebruikt worden voor het aanleren van verschillende genres
(verslag/betoog/beschouwing) en de verschillen hiertussen. Korte schrijfopdrachten kunnen
ook hierbij nuttig zijn voor leerlingen. Wanneer deze voor gestructureerd zijn en schrijfkaders
bevatten, maakt dit het alleen nog maar eenvoudiger om kort in lessen in te passen. Er kan
bijvoorbeeld gekozen worden voor een opdracht waarbij de leerling moeilijke opdrachten moet
uitleggen aan leken of juist voor een opdracht waarbij leerlingen duidelijk boven de stof
moeten staan om het succesvol af te ronden. Een goed voorbeeld geven is daarbij altijd fijn
voor leerlingen. Dit geeft hen een idee over hoe het eindproduct eruit moet zien, wat de
verwachtingen zijn en waar een docent op let. Ook voor het onderdeel taalsteun is een
checklist opgenomen die gebruikt kan worden om te controleren in hoeverre er aandacht is
voor taal (figuur 15).
Taalbronnen
•

Expliciteert de taaldoelen (aan het begin van de les)

•

Besteedt aandacht aan de taaldoelen (tijdens de les)

•

Evalueert de taaldoelen (aan het eind van de les)

Begrijpelijk taalgebruik
•

Spreekt rustig en articuleert duidelijk

•

Past taalgebruik aan de leerling aan (kortere zinnen, woorden uitleggen, klemtonen leggen,
etc.
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•

Besteedt aandacht aan moeilijke woorden

•

Geeft aanwijzingen bij het lezen van teksten

•

Controleert eigen begrijpelijkheid

•

Controleert of leerlingen het eigen lesmateriaal begrijpen

•

Geeft visuele ondersteuning op bord, papier of via audiovisuele middelen (schema’s, plaatjes,
film, etc.)

Feedback op taalgebruik
•

Geeft corrigerende en expliciete feedback op de taaluitingen van leerlingen

•

Herhaalt goede taaluitingen van leerlingen

•

Helpt de leerlingen te formuleren

•

Herformuleert de taaluitingen van leerlingen

•

Geeft voorbeelden van het beoogde taalgebruik

Ondersteuning bij taaltaken
•

Geeft hulpmiddelen (woordwebs, woordenlijst, leestips, schrijf/spreekkaders, vragenlijsten,
voorbeeldformuleringen)

•

Hanteert diverse schriftelijke en mondelinge verwerkingsvormen (taaltaken), zoals lees- en
schrijfopdrachten, rapportages en presentaties

•

Maakt doel en product van de taaltaak duidelijk

•

Geeft uitleg over de aanpak van de taaltaken

•

Geeft aanwijzingen over de uitvoering van de taaltaken

Hulp bij taal
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•

Differentieert naar taalbehoeften van leerlingen

•

Geeft individuele leerlingen hulp bij taalproblemen

•

Stimuleert leerlingen verduidelijking te vragen over mondeling en schriftelijk taalgebruik

Figuur 15: Checklist taalsteun (Hajer & Meestinga, 2015).

11 WELKE ONTWERPPRINCIPES ZIJN OP TE STELLEN VOOR HET AANLEREN VAN DE CONCEPT
CONTEXTBENADERING?
11.1. HET NUT VAN ONTWERPPRINCIPES
In het hiervoor gaande is beschreven hoe taalgericht vakonderwijs en aandacht voor hogere
denkvaardigheden van groot belang blijken bij het aanleren van de concept-contextbenadering.
Hierbij is een geplande en gestructureerde overgang van dagelijkse algemene taalvaardigheid
(DAT) naar cognitief academische taalvaardigheid (CAT) belangrijk. De overgang van DAT naar
CAT staat zo centraal, omdat hierbij volgens Hajer & Meestringa, Van Velzen en Brookhart het
denken plaatsvindt. De didactische stappen van Pauline Gibbons binnen het kwadrant van
Cummins vormen hiervoor geschikt didactisch gereedschap. Wanneer dit gecombineerd wordt
met de leerprincipes van Van Velzen en Brookhart, is het mogelijk ontwerpprincipes te
ontwikkelen die voor docenten als uitgangspunt kunnen dienen voor het ontwikkelen van
lesmateriaal. Het kwadrant van Cummins zal dus centraal staan binnen de leerprincipes. Het
vormt namelijk een hulpmiddel voor docenten om tot een geplande en gestructureerde
overgang van DAT naar CAT te komen en het maakt het mogelijk om hierbij alle aangehaalde
leerprincipes te integreren en te combineren.
11.2. VIJF STAPPEN
Wat een gestructureerde en geplande overgang van DAT naar CAT in een gehele les concreet
inhoudt, kan beter begrepen worden met behulp van figuur 16. Leerlingen moeten geholpen
worden om gedurende een les van linksonder (B) naar rechtsboven (C) te komen in het
kwadrant. Dit betekent een overgang van DAT naar CAT met behulp van contextrijk onderwijs
(A). De weg hiernaartoe kan in vijf stappen opgedeeld worden, wat de overgang dus
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gestructureerd maakt en o.a. de didactische stappen van Gibbons inpast. Stap 1 en 2 hebben te
maken met lesvoorbereiding, leerdoelen en planning. Stap 3 is gericht op het introduceren van
een onderwerp en het aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Dit vormt een opstap naar
fase 4 en 5, waarin een les- of leeractiviteit centraal staat die de ‘sprong’ van DAT naar CAT
realiseert en leerlingen hiermee laat oefenen en eigen laat maken. De leerprincipes die binnen
dit kwadrant geïntegreerd kunnen worden, zullen in het hiernavolgende stuk besproken
worden.

Figuur 16: Het kwadrant van Cummins (Cummins, 1984).

11.3. STAP 1 EN 2 – RECHTSBOVEN IN HET KWADRANT VAN CUMMINS (C)
De eerste twee stappen in het proces vinden plaats in de voorbereidingsfase. (1) Om leerlingen
van DAT naar CAT te krijgen, moet allereerst vastgesteld worden welke leerdoelen hiervoor
nodig zijn en welke begrippen aangeleerd moeten worden. Er moet in CAT worden vastgesteld
wat de doelen zijn, wat leerlingen moeten leren en welke denkvaardigheden hierbij vereist zijn
(Boorn, 2016) (Hajer & Meestringa, 2015). Dit moet in CAT geformuleerd worden, omdat het
gaat om het uiteindelijke doel dat leerlingen moeten beheersen aan begrippen, vaktaal en
verbanden (rechtsboven in kwadrant C). Het doel is dus dat leerlingen uiteindelijk de cognitief
abstracte taal kunnen gebruiken bij het denken en communiceren over concrete en contextrijke
situaties (Leeuw, Hajer, Scharten, & Vos, 2013). Bij het opstellen van deze leerdoelen kan
gebruik gemaakt worden van de eerder beschreven handelingswerkwoorden van het CvTE, die
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per denkvaardigheid gecategoriseerd zijn (College voor Examens, 2014). (2) Wanneer men dit
opstelt moet er nagedacht worden over een manier waarop bepaald kan worden dat leerlingen
ook daadwerkelijk het CAT en de hogere denkvaardigheden beheersen. Het gaat dus om het
bepalen op welke manier leerdoelen getoetst gaan worden (Hajer & Meestringa, 2015). Hierbij
kan de leerling laten zien dat hij de leerstof op CAT-niveau begrijpt en de denkvaardigheden
beheerst (Leeuw, Hajer, Scharten, & Vos, 2013). Het kan hier dus gaan om zaken als een
presentatie, toets of een opdracht.
11.4. STAP 3 – LINKSONDER IN HET KWADRANT VAN CUMMINS (B)
In de planning wordt nu vervolgens gekeken naar het DAT-kwadrant, wat linksonder te vinden
is (B). Dit vormt het begin van de les en zet het dagelijkse algemene taalgebruik centraal. Het
gaat erom dat men als docent weet welke taal en kennis leerlingen ter beschikking hebben. Het
kan zijn dat de docent hier goed zicht op heeft, maar als dit niet zo is moet er nagedacht
worden over manieren en activiteiten om tijdens de introductie van de les inzicht in de
beginsituatie van de leerlingen te krijgen. Ook moet er een context gekozen worden die
gebruikt gaat worden in de opbouw naar CAT.
Wanneer hier geen zicht op is, kan er uiteindelijk geen ‘sprong’ gemaakt worden van DAT naar
CAT. Het gaat hier om leren in context, waarbij een kader gecreëerd wordt voor de lesstof. (3)
Er moet gekozen worden voor een context die bij de beginsituatie van de leerlingen past; het
helpt wanneer het onderwerp zichtbaar en tastbaar kan gemaakt kan worden door middel van
beeld- en tekstmateriaal of door het ophalen van voorkennis (Hajer & Meestringa, 2015).
Leerlingen moeten verder een goed beeld krijgen van wat er van hen verwacht wordt,
waaronder ook reflectief te leren denken om zo metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen.
Daarom moeten deze doelen ook in de beginfase van een les duidelijk worden gemaakt. Echter,
omdat het gaat om de opbouw, moet er gekeken worden hoe deze doelen en vereiste
vaardigheden, die eerder in CAT omschreven zijn, in DAT beschreven kunnen worden. (4) Het
gaat dus om het formuleren van leerdoelen in taalgebruik dat leerlingen motiveert en hen niet
afschrikt.
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De hogere denkvaardigheden kunnen ook bij de introductie van een les al geoefend worden,
zelfs bij het in kaart brengen van de beginsituatie van de leerlingen. Van Velzen (2012) en
Brookhart (2010) maken onderscheid tussen moeilijkheidsgraad en beheersingsniveau en zo
kunnen hogere denkvaardigheden ook via interactie of via een kleine opdracht geoefend
worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de onderwijsleergesprek-vragen die bij figuur
13 reeds weergegeven zijn. (5) Een docent moet dus van tevoren bepalen welke vragen hij kan
stellen om de beginsituatie in kaart te brengen en hogere denkvaardigheden kan oefenen (Hajer
& Meestringa, 2015) (Van Velzen, 2012). Door open vragen te stellen, door te vragen, de
beurten te verdelen en denktijd te geven komt men tot leren in interactie.
(5) Wanneer leerlingen in hun dagelijks alledaagse taalgebruik in interactie met elkaar of de
docent zijn, is het handig wanneer de docent gebruik maakt van momenten om aan te geven
welke vaardigheden er beoefend worden door de leerlingen. Wanneer leerlingen niet leren wat
deze vaardigheden inhouden, kunnen zij daarover geen metacognitieve kennis en vaardigheden
opbouwen. Daarvoor moet de docent terugkoppelen, door te vragen te stellen over de manier
waarop leerlingen een dergelijke vaardigheid aanpakken of door zelf voor te doen hoe dit moet.
De fase waarin het onderwerp geïntroduceerd wordt, is een fase die rommelig kan verlopen. De
docent moet goed nadenken over wat hij uiteindelijk aan CAT-begrippen, vaktaal en
vaardigheden wil toetsen en bedenken hoe hij dit kan inleiden door eerst af te dalen tot het
alledaagse. Zo kan er een context geboden worden die de potentie heeft om de stap te maken
naar het CAT en de moeilijkere denkvaardigheden.
11.5. STAP 4 EN 5 – LINKSBOVEN IN HET KWADRANT VAN CUMMINS (A)
In deze fases komt het eigenlijke leren tot stand. Het gaat erom activiteiten te plannen
waarmee leerlingen kennis opbouwen, kennis verwerven en de taal van het vak gaan
beheersen. Deze activiteiten vinden linksboven (A) in het kwadrant plaats en worden cognitief
complexer, hoewel er nog altijd veel steun van context is (Leeuw, Hajer, Scharten, & Vos, 2013).
De ‘sprong’ van DAT naar CAT moet in deze fases plaatsvinden via leren in context, interactie en
met taalsteun.
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Bij stap 4 worden de leerdoelen ‘vervuld’. (6) Het gaat erom opdrachten zo te ontwerpen dat
leerlingen in staat zijn om te leren en te doen wat er in de leerdoelen geformuleerd is. Hierbij
moeten situaties gecreëerd worden waarin leerlingen al denkend met elkaar moeten praten,
lezen en schrijven. Zij moeten hierbij informatie verwerken en bewerken en de taal van het vak
beheersen, door te denken met behulp van vakspecifieke begrippen. Dit alles gebeurt dus wel
met steun van de context (Drie, et al., 2012). (7) Om leerlingen na te laten denken moeten
bronnen deel uitmaken van opdrachten en moet elke opdracht nieuw zijn, om te voorkomen dat
een vaardigheid als memoriseren geoefend wordt in plaats van een hogere denkvaardigheid
(Boorn, 2016).
Bij stap 5 gaat het vooral om het verlenen van taalsteun. Als docent kan taalsteun van tevoren
gepland worden. Het gaat om ondersteuning bij de eerdergenoemde activiteiten praten, lezen
en schrijven. (8) Voor elk van deze belangrijke activiteiten kan ondersteuning geboden worden,
bijvoorbeeld door rekening te houden met checklists, graphic organizers of voorbeelden te
geven als docent waarbij CAT gebruikt wordt (Hajer & Meestringa, 2015). Wanneer fouten
gemaakt zijn in de opdrachten moet idealiter duidelijk worden waar deze fouten ontstaan zijn,
wat de oorzaken daarvan zijn en hoe deze in een volgende situatie voorkomen zouden kunnen
worden. (9) Om de reflectieve en metacognitieve kennis en vaardigheden te stimuleren blijkt het
daarom ook erg belangrijk om feedback te geven aan de leerlingen (Boorn, 2016).
11.6. ONTWERPPRINCIPES
De geplande en gestructureerde overgang van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar
cognitief academische taalvaardigheid (CAT) en de oefening van hogere denkvaardigheden is
dus in vijf stappen te realiseren. Door gebruik te maken van de inzichten van Hajer &
Meestringa, Van Velzen en Brookhart, kunnen de volgende ontwerpprincipes vastgesteld
worden:
Stap 1 en 2:
1. Stel in CAT vast wat de doelen zijn, wat leerlingen moeten leren en welke
denkvaardigheden hierbij vereist zijn.
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2. Bepaal op welke manier de leerdoelen getoetst gaan worden.
Stap 3:
3. Kies een context die bij de beginsituatie van leerlingen past en die het onderwerp
tastbaar en zichtbaar maakt door bijvoorbeeld beeld- en tekstmateriaal of het ophalen
van voorkennis.
4. Formuleer en communiceer de doelen en vereiste vaardigheden in taalgebruik dat
leerlingen motiveert en niet afschrikt.
5. Maak gebruik van momenten in de les om aan te geven om welke vaardigheid het gaat
die op dat moment aan de orde is.
Stap 4 en 5:
6. Ontwerp de opdrachten zo dat leerlingen in staat zijn te doen wat er in de
oorspronkelijke leerdoelen geformuleerd is.
7. Laat opdrachten bronnen bevatten die in combinatie met opdrachten leerlingen aan het
denken zetten. Gebruik telkens nieuw materiaal om te voorkomen dat er geen sprake is
van lagere denkvaardigheden als ‘begrijpen’ en ‘memoriseren’.
8. Gebruik taalondersteuning zoals graphic organizers, checklists en voorbeelden als docent
om leerlingen te ondersteunen.
9. Geef feedback aan leerlingen die gericht is op de gestelde doelen en vaardigheden, zodat
leerlingen reflectief leren denken en zij metacognitieve kennis en vaardigheden
ontwikkelen.
Om meer inzicht te geven in de manier waarop deze ontwerpprincipes kunnen worden
toegepast bij het aanleren van de concept-contextbenadering, zal het volgende hoofdstuk uit
een lesvoorbereiding en voorbeeldopdrachten bestaan. Dit voorbeeld kan als een voorbeeld
dienen voor docenten die hun les volgens deze principes willen ontwerpen.
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12 OP WELKE MANIER ZIJN DEZE ONTWERPPRINCIPES TE GEBRUIKEN OM OPDRACHTEN TE
MAKEN EN UIT TE VOEREN?
12.1. KADERING LESOPDRACHTEN
Het hier beschreven lesvoorbeeld is ontworpen voor een klas havo-4
maatschappijwetenschappen. Het gekozen uitgangspunt is paragraaf 1.1. van de katern
vorming van de methode Seneca. Het hoofdstuk gaat over identiteit en de vorming van
identiteit. Het kernconcept identiteit vormt samen met de kernconcepten
socialisatie/acculturatie; cultuur; politieke socialisatie; en ideologie gereedschap voor het
beantwoorden van belangrijke vragen binnen het thema vorming. Het gaat hierbij om vragen
als:
- Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit?
- Wat bepaalt de identiteit van mensen?
- Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?

Het hoofdconcept vorming wordt binnen de standaardcontext samenlevingsvormen
geëxamineerd, maar leerlingen zullen de kernconcepten ook onderling of op andere contexten
moeten toepassen (College voor Examens, 2014).
Hoofdconcept

Kernconcepten

Vorming

Socialisatie/acculturatie
Identiteit
Cultuur
Politieke socialisatie
Ideologie

Figuur 17: De kernconcepten bij het hoofdconcept ‘vorming’ (College voor Examens, 2014).

Bij het kernconcept identiteit gaat het volgens College voor Examens (2014, p.12) om: “Het
beeld dat iemand van zichzelf heeft, (het beeld) dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en (het
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beeld) dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid
van zijn perceptie over groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt”. In deze definitie
zijn de aspecten persoonlijke identiteit, sociale identiteit en collectieve identiteit te
onderscheiden. De persoonlijke identiteit is het beeld dat iemand van zichzelf heeft: Het
zelfbeeld. Mensen willen graag een positief zelfbeeld van zichzelf. De mensen in onze naaste
omgeving hebben bij het opgroeien veel invloed op ons zelfbeeld, omdat zij ons bijvoorbeeld
stimuleren of juist afwijzen. De sociale identiteit past bij de groepen waar iemand deel van
uitmaakt. Dat wordt ook wel groepsidentificatie genoemd; iemand hoort namelijk bij een
bepaalde groep. De sociale identiteit kan de persoonlijke identiteit versterken of er juist voor
zorgen dat een individu helemaal opgaat in de groep (College voor Examens, 2014). Tot slot is
de collectieve identiteit het beeld dat mensen hebben van een groep en het beeld dat ze
blijvend kenmerkend voor deze groep vinden. Het schept ook de verwachtingen in het gedrag
en houding die te verwachten is van een andere groep. Ook de persoonlijke identiteit en de
collectieve identiteit kunnen botsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand door anderen
gezien wordt als behorende tot een collectieve identiteit waar deze persoon zelf zich niet mee
identificeert (College voor Examens, 2014).
12.2. STAP 1 EN 2 VAN DE ONTWERPPRINCIPES
Bij de eerste twee stappen van de ontwerpprincipes is het zaak de doelen vast te stellen, te
bepalen wat leerlingen moeten leren en welke denkvaardigheden hierbij vereist zijn. Ook moet
worden vastgesteld op welke manier de leerdoelen getoetst moeten worden. Het gaat dus
concreet om de volgende ontwerpprincipes:
1. Stel in CAT vast wat de doelen zijn, wat leerlingen moeten leren en welke
denkvaardigheden hierbij vereist zijn.
2. Bepaal op welke manier de leerdoelen getoetst gaan worden.
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In figuur 18 zijn deze eerste twee stappen beschreven:
Doelen in CAT

Vereiste denkvaardigheden

Beoordelingsmethode

Aan het einde van de les kunnen

Memoriseren, begrijpen,

Een serie van opdrachten

leerlingen benoemen wat de definitie

analyseren, evalueren en creëren.

die in CAT geformuleerd

van het begrip identiteit is en de
aspecten die hiermee verbonden zijn
en zij kunnen dit herkennen in
contexten.

De leerdoelen zullen terugkomen
in een serie van opdrachten
waarin zij in staat moeten zijn te
begrijpen wat de begrippen zijn

Leerlingen zijn in staat voorbeelden te

(memoriseren); te herkennen in

attribueren aan de verschillende

teksten (begrijpen); informatie

aspecten van het begrip identiteit.

linken aan de juiste aspecten van

Leerlingen zijn in staat om te
beschrijven hoe de verschillende
aspecten van identiteit in botsing met
elkaar kunnen zijn.

identiteit (analyse); en een
verklaring geven voor botsingen
tussen persoonlijke en collectieve
identiteit en hierbij conclusies
trekken (evaluatie en creëren).

zijn, waarbij hogere
denkvaardigheden
geoefend worden en de
leerlingen CAT gebruiken
bij hun beantwoording.
De opdrachten gaan over
identiteit; de aspecten
van identiteit; en de
manier waarop de
aspecten van identiteit
met elkaar in botsing
kunnen komen.

Figuur 18: De lesvoorbereiding bij stap 1 en 2 van de ontwerpprincipes.

Het gaat hierbij dus om het einddoel. Dit is hetgeen leerlingen naartoe moeten werken.
Opdrachten waarbij CAT gebruikt wordt, oefening is van hogere denkvaardigheden en
toewerkend naar het niveau waarop uiteindelijk getoetst gaat worden. De volgende stappen
bestaan uit het bedenken van een context en manier om leerlingen voor te bereiden, zodat zij
ook daadwerkelijk gaan presteren op het gewenste niveau.
12.3. STAP 3 VAN DE ONTWERPPRINCIPES
Omdat de leerdoelen voor de leerlingen duidelijk moeten worden is, het handig om deze te
formuleren in voor leerlingen begrijpelijk taalgebruik. Vanaf dit punt moet het einddoel van
opdrachten in CAT duidelijk voor ogen gehouden worden. De context en vaardigheden die bij
stap 3 gebruikt gaan worden, moeten dus goed aansluiten. Het moet voor leerlingen duidelijk
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worden welke hogere denkvaardigheden aan de orde komen en hoe hiermee omgegaan moet
worden. Omdat dit onderzoek gericht is op het aanleren van de concept-contextbenadering bij
havoleerlingen, is er veelal gekozen voor contexten die aansluiten bij de officiële grotere
context van het hoofdconcept vorming: Samenlevingsvormen, gericht op Nederland. De docent
moet taalsteun, context en interactie geven die gericht is op het einddoel. Het is dus een
complexe, maar zeer belangrijke stap. Het gaat concreet om de ontwerpprincipes 3 tot 5:
3. Kies een context die bij de beginsituatie van leerlingen past en die het onderwerp
tastbaar en zichtbaar maakt, door bijvoorbeeld beeld- en tekstmateriaal of het ophalen
van voorkennis.
4. Formuleer en communiceer de doelen en vereiste vaardigheden in taalgebruik dat
leerlingen motiveert en niet afschrikt.
5. Maak gebruik van momenten in de les om aan te geven om welke vaardigheid het gaat
die op dat moment aan de orde is.
Deze ontwerpprincipes zijn in figuur 19 uitgewerkt:
Doelen in DAT

Context, taalsteun en interactie

Aan het einde van de les kun je

De context die bij aanvang van de les gebruikt wordt is de eigen

de definitie geven van identiteit,

voorkennis en leefwereld van de leerling. In eerste instantie maken

persoonlijke identiteit, sociale

leerlingen op DAT-niveau kennis met de aspecten van identiteit door

identiteit en collectieve

dit voor zichzelf en hun omgeving te beschrijven.

identiteit. Ook kun je die
verschillende aspecten van
identiteit herkennen in een
voorbeeld.
Wanneer er voorbeelden in een
tekst staan, kun jij zien bij welk
aspect van identiteit die
voorbeelden horen.

Vervolgens is er een intermezzo waarin de docent een aantal
woorden en voorbeelden voorlegt, om te kijken in hoeverre bepaalde
begrippen al begrepen worden. De eerste begrippen in CAT worden
geïntroduceerd. Paragraaf 1.1. van Seneca wordt met elkaar gelezen.
De docent staat stil bij bepaalde moeilijke begrippen of tekststukken.
Dezelfde oefening met het in kaart brengen van de identiteit wordt
nu in beheersingsniveau en moeilijkheidsgraad vergroot door de
opdracht al gedeeltelijk in CAT te formuleren en een opdracht te
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Soms kunnen aspecten van

maken waarbij de persoonlijke, sociale en collectieve identiteit van

identiteit botsen of in spanning

een klasgenoot in kaart gebracht moet worden. Hierbij is sprake van

zijn met elkaar. Jij kunt vertellen

schrijven en interactie in CAT.

hoe en hoe dit komt.

Vervolgens is er weer een klassikaal moment waar de docent verder
de begrippen introduceert en aandacht heeft voor het voordoen van
een opdracht waarbij hogere denkvaardigheden geoefend worden.
Dit begint met het stellen van vragen die hogere denkvaardigheden
stimuleren bij een of meer casussen die gaan over botsingen in
identiteiten en passen bij het derde leerdoel. Alle leerlingen moeten
de kans krijgen en worden aangemoedigd om antwoord te geven.
Vervolgens wordt een tekst getoond waarbij de docent een voorbeeld
van een antwoord formuleert. De stappen bij de beantwoording
worden rustig doorlopen. Dit helpt ook bij het structureren van het
denkproces.
Na afronding van deze les fase moeten leerlingen begrijpen wat de
doelen zijn, kennis gemaakt hebben met de relevante begrippen in
CAT en de opdrachten die nog gaan komen in een minder moeilijk
beheersingsniveau en moeilijkheidsgraad geoefend hebben. Alleen
op die manier zijn zij voorbereid op het maken van de ‘CAT-sprong’ in
fase 4 en 5.

Figuur 19: De lesvoorbereiding bij stap 3 van de ontwerpprincipes.

12.4. LESMATERIAAL BIJ STAP 3
Naar aanleiding van de voorbereiding van leerdoelen en handelingen bij stap 3, kan er
daadwerkelijk lesmateriaal ontwikkeld worden. Voor elke opdracht zal beschreven worden wat
de leerdoelen en begrippen zijn waar het lesmateriaal bij aansluit. De eerste drie opdrachten
sluiten aan bij de context van de leefwereld van leerlingen (ontwerpprincipe 1), zodat het
onderwerp tastbaar en zichtbaar gemaakt wordt. Het doel van de opdracht is om leerlingen
inzicht te geven in wat de verschillende aspecten van identiteit zijn. Uiteindelijk zullen zij die
aspecten in CAT moeten definiëren. Ook wordt er al een begin gemaakt met het attribueren
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van onderdelen. Leerlingen moeten vertellen bij welk aspect een bepaald gegeven hoort. Om
scherp te blijven houden om welke leerdoelen en begrippen het gaat, is hieronder een
overzicht weergegeven:
Leerdoelen:

Begrippen en definitie (Seneca):

Het doel is dat leerlingen aan het einde van de les

De persoonlijke identiteit heeft te maken met het

kunnen benoemen wat de definitie van het begrip

beeld dat iemand van zichzelf heeft; het

identiteit is, de aspecten die hiermee verbonden

zelfbeeld. Mensen willen graag een positief

zijn en dat leerlingen dit kunnen herkennen in

zelfbeeld en proberen dit ook uit te dragen naar

contexten. Ook sluit het aan bij het doel om

anderen. Bij het opgroeien en ouder worden

leerlingen voorbeelden te laten attribueren aan

spelen ‘die anderen’ ook een belangrijke rol in de

de verschillende aspecten van het begrip

ontwikkeling van het zelfbeeld.

identiteit.
Leerlingen kunnen voorbeelden attribueren aan

De sociale identiteit is het gedeelte van iemands

de verschillende aspecten van het begrip

identiteit dat past bij de groepen waar iemand

identiteit.

deel van uitmaakt. Dit wordt ook wel

Leerlingen zijn in staat om te beschrijven hoe de

groepsidentificatie genoemd.

verschillende aspecten van identiteit in botsing

Bij collectieve identiteit gaat het om het beeld

met elkaar kunnen zijn.

dat de samenleving heeft van een groep en wel
het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die
groep vinden. Daarnaast hebben mensen
verwachtingen van het gedrag van anderen met
een bepaalde identiteit

Figuur 20: Leerdoelen met de begrippen uit methode Seneca voor maatschappijwetenschappen havo
(Schra, Veldman, Olgers, & Philippens, 2017).

De manier waarop leerlingen met deze leerdoelen en definities gaan werken, is als volgt: Op
een opdrachtenblad staan een drietal opdrachten. De eerste opdracht betreft een rij met elk
drie woorden. Bij elk van deze rijen moet een woord gekozen worden dat het beste bij het
zelfbeeld van de leerling past. Het begrip ‘zelfbeeld’ is een kernwoord bij de definitie van het
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begrip persoonlijke identiteit. De begrippen zijn in DAT en het concept persoonlijke identiteit
wordt bewust nog niet genoemd. Vervolgens moet er bij een zestal foto’s aangegeven worden
of de leerling zich wel of niet verbonden voelt met de groep. Op de foto’s staan verschillende
sociale groepen afgebeeld. Door te vragen of een leerling zich wel of niet verbonden voelt en
dit te omschrijven, is er sprake van kiezen en keuze verantwoorden. De moeilijkheidsgraad ligt
zeer laag, terwijl er wel sprake is van het beheersingsniveau evaluatie. Wanneer in een latere
fase het begrip ‘groepsidentificatie’ wordt geïntroduceerd, kan naar deze opdracht verwezen
worden.

Figuur 21: Opdracht 1 en 2 bij stap 3 van de ontwerpprincipes. Er moet gekozen worden welke woorden
het beste bij het zelfbeeld van de leerling passen en met welke van de afgebeelde groepen de leerling
zich verbonden voelt.
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De derde opdracht laat de leerlingen kennis maken met de betekenis van collectieve identiteit.
Bij een aantal beschrijvingen moet er aangegeven worden waarom dit niet past bij het
verwachtingspatroon dat de leerling bij de groep heeft of waarom het niet aansluit bij het idee
dat zij hadden over deze groep. De vraag heeft een niet heel grote moeilijkheidsgraad, maar
valt wel te classificeren als de denkvaardigheid evalueren. Leerlingen kennen vanuit hun
leefwereld de criteria waar de groepen of beroepen die genoemd worden, aan moeten
voldoen. De beschrijvingen vallen niet onder deze criteria. Echter, de leerling moet zelf deze
criteria opsommen en beargumenteren waarom het voorbeeld hier niet aan voldoet. Deze
opdracht vormt ook een voorbereiding op latere oefeningen waarin de collectieve identiteit
terugkomt.

Figuur 22: Opdracht 3 bij stap 3 van de ontwerpprincipes. De leerling moet aangeven waarom de
beschrijvingen van personen en groepen niet passen bij hun verwachtingspatroon of ideeën.

Na het maken van deze opdracht moet de docent duidelijk maken wat de verbanden tussen de
aspecten zijn. Deze aspecten staan namelijk niet op zichzelf; we spiegelen ons aan anderen of
aan onze sociale groepen en dit heeft weer invloed op onze identiteit (College voor Examens,
2014). Ook spelen we vaak de rol die volgens de collectieve identiteit van de groep(en) waartoe
we behoren, verwacht wordt. Dit wordt duidelijk gemaakt door een stuk uitleg van de docent,
64

waarbij woorden gebruikt worden die ook in de voorgaande opdracht terugkwamen. Deze
uitleg begint met een omschrijving van het begrip identiteit in DAT. Dit zou er als volgt uit
kunnen zien: Iedereen heeft een identiteit. Onze identiteit zegt iets over wie wij zijn. Maar wat is
een identiteit nu precies? Onze identiteit heeft te maken met hoe wij onszelf zien; ons zelfbeeld
dus. Hoe wij onszelf zien, heeft te maken met welke groepen wij omgaan of waarmee we ons
verbonden voelen. Wanneer je bij een groep hoort ga je jezelf vaak ook gedragen naar hoe de
groep zich gedraagt. Je hebt een vaststaand beeld of idee van wat voor gedrag er verwacht
wordt en neemt die rol aan. Soms kan het dus ook zijn dat je bij verschillende groepen jezelf
verschillend gedraagt. Denk maar aan hoe je iets te drinken zou vragen bij je thuis en hoe je dit
zou doen als je op bezoek gaat bij de buren. Of welke kleding je aandoet bij een avond uit en
wat voor kleding je aan hebt wanneer je naar je grootouders gaat. Hoe jezelf ziet is dus voor een
groot deel afhankelijk van de groepen waar je mee verbonden bent en de verwachtingspatronen
en kenmerken die deze groep heeft. De docent kan verder nog een aantal vragen stellen, om te
kijken of en hoe deze uitleg overgekomen is. Daarbij kan gevraagd worden wat er voorspeld kan
worden over het zelfbeeld van iemand die lid is van een kerk, voetbalclub en een orkest. Ook
kan de opdracht gegeven worden een mindmap te maken van een persoon die bijvoorbeeld
heel erg gezond leeft en goed op zijn eten let. Daarbij kunnen leerlingen dan bedenken wat
voor sociale groepen goed bij deze persoon zouden passen. Op deze manier worden vragen
gebruikt die hogere denkvaardigheden oefenen, zoals deze beschreven staan in figuur 13. Na
het behandelen van de omschrijvingen in DAT worden de eerste begrippen in CAT
geïntroduceerd. Dit gaat samen met het geven van de leerdoelen. De leerdoelen worden
verduidelijkt door een graphic organizer te gebruiken. Hierbij worden leerlingen gelijk ook
gevraagd een voorbeeld bij elk aspect te geven.
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Figuur 23: Een graphic organizer die gebruikt wordt om de relatie tussen de aspecten van identiteit en
het kernconcept duidelijk te maken.

Omdat alle voorgaande oefeningen in DAT waren en via de klassikale oefening de eerste
begrippen in CAT zijn genoemd, is een handige volgende stap om met elkaar de paragraaf te
lezen die het onderwerp van de les vormt. In dit geval gaat het om paragraaf 1.1. van de
methode Seneca, die ook als bijlage is opgenomen. De docent kan moeilijke woorden uitleggen
of wijzen op hoofd- en bijzaken. In de methode worden de definities van persoonlijke, sociale
en collectieve identiteit in CAT gegeven. Om leerlingen hiermee te laten werken terwijl nog een
groot deel van de bekende context blijft bestaan, is de volgende opdracht om de persoonlijke,
sociale en collectieve identiteit van een klasgenoot in kaart te brengen. Hierbij moet gebruik
gemaakt worden van een schema (figuur 24). De begrippen persoonlijke, sociale en collectieve
identiteit worden hierbij gebruikt. De CAT-definitie die net hiervoor gelezen is met elkaar,
wordt nu weer verbonden met een voor de leerling bekende context, zoals deze ook bij de
eerste opdracht gebruikt is.
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Figuur 24: Opdracht 4 van stap 3, het in kaart brengen van de identiteit van een klasgenoot. Een
opdracht die overeenkomsten heeft met de eerste opdracht en als context de leefwereld van de leerling
heeft. Dit alles wordt nu verbonden met begrippen in CAT.

Het maken van de opdracht wordt opgevolgd door een klassikaal gedeelte, dat aansluit bij een
volgend leerdoel. Leerlingen moeten namelijk gaan begrijpen dat sommige mensen zich zo
sterk identificeren met een bepaalde groep dat hun persoonlijke identiteit en zelfbeeld hier
ongeveer door overgenomen wordt. Het begrip dat hierbij past is groepsidentificatie en het
fenomeen wordt duidelijk gemaakt door met elkaar te kijken naar een bron over
Feyenoordfans, die tattoos zetten die met de voetbalclub te maken hebben. Groepsidentificatie
is een belangrijk aspect van iemands zelfdefinitie (College voor Examens, 2014). In de bron is
duidelijk te zien hoe sommige fans zichzelf zo sterk identificeren dat het welbevinden van de
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club ook hun eigen welbevinden bepaald. Ze willen door de tattoo op hun lichaam zichzelf
verbinden met de club. Het begrip groepsidentificatie kwam in DAT-vorm al terug bij de
klassikale uitleg, maar wordt hier dus met een bron verbonden.

Figuur 25: Casus invloed sociale identiteit op de persoonlijke identiteit, waarbij duidelijk wordt dat de
sociale- en collectieve identiteit soms enorme invloed op de persoonlijke identiteit kan hebben.

De docent kan bij dit voorbeeld nog een keer benadrukken dat de persoonlijke-; sociale-; en
collectieve identiteit heel sterk met elkaar verbonden zijn. De groepen waar wij mee omgaan
bepalen door groepsidentificatie ook een gedeelte van ons zelfbeeld. De collectieve identiteit
zorgt er ook voor dat wij ons op een bepaalde manier gedragen of over onszelf denken.
Een volgend leerdoel dat in de les aan de orde komt, heeft te maken met de spanningen die er
kunnen zijn tussen de persoonlijke identiteit van een persoon en de collectieve identiteit van de
groep waar hij als onderdeel van gezien wordt. Het gaat hierbij de kenmerken en beelden die
andere individuen bij deze groep hebben (College voor Examens, 2014). Het leerdoel dat in CAT
hierbij opgesteld was, luidt als volgt: Leerlingen zijn in staat om te beschrijven hoe de
verschillende aspecten van identiteit in botsing met elkaar kunnen zijn. De manier waarop dit
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leerdoel geïntroduceerd wordt, is via een afbeelding van een jonge man die een MiddenOosters uiterlijk heeft. Om zijn hoofd zijn allerlei vooroordelen gewikkeld. Vooroordelen die bij
hem als persoon als vaststaand kenmerken gezien worden.

Figuur 26: Spanningen tussen de persoonlijke en sociale identiteit. De vooroordelen zijn de vaststaande
kenmerken en ideeën die anderen over de persoon hebben. Deze sluiten echter niet aan bij de
persoonlijke identiteit van de man.

De docent moet hierbij in gesprek gaan met de leerlingen en na een korte uitleg over de manier
waarop aspecten spanning kunnen geven, vragen hoe dit in het voorbeeld het geval is. Hoewel
hierbij nog geen sprake is van een hogere denkvaardigheid (er is sprake van herkennen) vormt
deze gezamenlijke bespreking van de afbeelding in figuur 26 een opstap voor de volgende
opdracht die leerlingen gaan maken. Hierbij is sprake van een analyseopdracht met tekst.
De opdracht gaat over de profvoetballer Gonzalo Higuaín en hoort bij het voorgenoemde
leerdoel. Leerlingen maken hierbij een analyseopdracht met een lagere moeilijkheidsgraad.
Deze opdracht vormt een voorbereiding op de opdracht erna, die moeilijker is, maar tot
hetzelfde beheersingsniveau behoort. De opdracht wordt na uitvoering klassikaal besproken,
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zodat leerlingen inzicht krijgen in de manier waarop zij opdrachten moeten aanpakken (Boorn,
2016). Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van momenten in de les om aan te geven om
welke vaardigheid het gaat die op dat moment aan de orde is (ontwerpprincipe 5).

Figuur 27: Casus Gonzalo Higuaín. Het gaat hierbij om een spanning tussen de persoonlijke- en
collectieve identiteit.

Bij de feedback tijdens de bespreking van de antwoorden, moet duidelijk gemaakt worden dat
er sprake is van analyse en evaluatie. Deze twee vaardigheden zijn samengesteld nodig om de
vraag te kunnen beantwoorden. De leerling moet bepalen of er sprake is van een botsing of
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spanning tussen aspecten, waarbij een conclusie getrokken moet worden op basis van bepaalde
criteria en standaarden. In dit geval gaat het enerzijds om een botsing tussen de persoonlijke
identiteit en het zelfbeeld van Gonzalo Higuaín; die zichzelf niet te dik vindt en anderzijds om
de collectieve identiteit of het idee dat een aantal individuen hebben bij voetballers. Om een
dergelijke vraag te kunnen beantwoorden, moeten de definities van de concepten als criteria
gebruikt en toegepast worden op de bron. In de bron moeten bewijzen of argumenten
gevonden worden die passen bij deze botsing of spanning, wat weer de hogere
denkvaardigheid analyse vereist. Bij de bespreking van de opdracht moet er teruggekoppeld
worden naar het leerdoel dat past bij deze opdracht; namelijk het uitleggen van de manier
waarop aspecten kunnen botsen. De aanpak ervan moet door de docent in stappen uitgelegd
worden, die hij zelf voordoet. Dit zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: Als eerste wordt
de tekst gelezen, daarna de onderstaande vraag. Er moet gekeken worden of er sprake is van
een spanning tussen de aspecten. De docent noemt de verschillende aspecten en verwijst naar
eerdere opdrachten als voorbeeld bij deze aspecten, zodat context gebruikt wordt. Ook wordt
er verwezen naar de voorbeeldcasus over de vooroordelen over mensen met een MiddenOosters uiterlijk om duidelijk te maken wat er ook al weer voorgesteld moest worden bij
spanningen tussen de aspecten van identiteit. Nu alle elementen die bij de vraag horen
doorlopen zijn, komen de hogere denkvaardigheden aan de orde. De vraag is namelijk of er
aspecten in botsing zijn. Het gaat om een conclusie trekken; wat past bij evalueren. De
conclusie kunnen de leerlingen pas trekken na goed te kijken naar wat de aspecten waren en te
bepalen of er twee aspecten te vinden zijn die botsen. Vervolgens moet er via analyse gekeken
worden wat voor bewijzen er voor de conclusies aan te wijzen zijn. De conclusie en de bewijzen
hiervoor in de tekst vormen vervolgens het antwoord op de vraag. Die beantwoording zou er
bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: Er is in tekst 1 en 2 een botsing of spanning te herkennen
tussen het persoonlijke aspect van de voetballer Gonzalo Higuaín en de collectieve identiteit. De
voetballer is zelf van mening dat het prima met hem gaat en ziet zijn debuut als heel succesvol.
Dit is in tekst 2 te lezen. In tekst 1 is te zien dat veel mensen kritiek hebben op het gewicht van
de speler. Hij heeft te veel genoten van zijn vakantie en is te dik. De reden die zij hiervoor
hebben, is dat zij zijn gewicht niet vinden passen bij de verwachtingen, beelden of ideeën die zij
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hebben bij een persoon als Higuaín, die tot de groep ‘voetballers’ hoort. Dit botst of geeft
spanning met het persoonlijke aspect, omdat het zelfbeeld van Higuaín heel anders is; het gaat
namelijk prima met hem. Door leerlingen stap voor stap mee te nemen in een
voorbeeldantwoord is er niet alleen sprake van taalsteun, maar ook van kennisopbouw bij de
leerlingen. Kennis over de manier van aanpak en het karakter van de vaardigheden, waardoor
uiteindelijk metacognitieve kennis kan ontstaan. Om deze kennis verder te ontwikkelen kunnen
eventueel verdere reflectieve opdrachten gegeven worden, door bijvoorbeeld de antwoorden
uit te wisselen en feedback te geven op elkaar.
Met opdracht 5 is ook fase 3 afgerond. Deze stap en de bijbehorende ontwerpprincipes
vormden een voorbereiding, zodat de in fase 1 en 2 geformuleerde doelen en manier waarop
deze doelen getoetst worden, ook daadwerkelijk begrepen en juist aangepakt kunnen worden.
Via contexten als de directe omgeving van leerlingen en sport zijn de begrippen die in CAT
gebruikt moeten worden bij stap 4 en 5, eerst in DAT duidelijk gemaakt. Dit is gedaan zodat
deze later in CAT ook in een andere context gebruikt kunnen worden (wendbaar toepassen). De
vaardigheden die bij deze laatste stappen terugkomen, zijn in hetzelfde beheersingsniveau
maar in een lagere moeilijkheidsgraad geoefend, zodat er kennis is van de aanpak bij dit soort
vragen. De doelen die gesteld zijn bij de opdrachten bij stap 4 en 5 zijn bij deze opdrachten ook
gecommuniceerd met de leerlingen; zij het met minder moeilijk taalgebruik dat leerlingen niet
afschrikt. Deze voorbereiding vormt de ‘sprong’ van DAT naar CAT in het gebruik via schrijven,
spreken en redeneren dat vereist is bij fase 4 en 5.
12.5. LESMATERIAAL BIJ STAP 4 EN 5
Bij de laatste stap en ontwerpprincipes moeten de doelen, denkvaardigheden en
toets/controlevorm die bij stap 1 en 2 opgesteld werden, uitgewerkt worden. Het ging om de
volgende zaken:
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Doelen in CAT

Vereiste denkvaardigheden

Beoordelingsmethode

Aan het einde van de les kunnen

Memoriseren, begrijpen,

Een serie van opdrachten

leerlingen benoemen wat de definitie

analyseren, evalueren en creëren.

die in CAT geformuleerd

van het begrip identiteit is, de
aspecten die hiermee verbonden zijn
en kunnen zij dit herkennen in
contexten.

De leerdoelen zullen terugkomen
in een serie van opdrachten
waarin zij in staat moeten zijn te
begrijpen wat de begrippen zijn

Leerlingen zijn in staat voorbeelden te

(memoriseren); te herkennen in

attribueren aan de verschillende

teksten (begrijpen); informatie

aspecten van het begrip identiteit.

linken aan de juiste aspecten van

Leerlingen zijn in staat om te
beschrijven hoe de verschillende
aspecten van identiteit in botsing met
elkaar kunnen zijn.

identiteit (analyse); en een
verklaring geven voor botsingen
tussen persoonlijke en collectieve
identiteit en hierbij conclusies
trekken (evaluatie en creëren).

zijn, waarbij hogere
denkvaardigheden
geoefend worden en de
leerlingen CAT gebruiken
bij hun beantwoording.
De opdrachten gaan over
identiteit; de aspecten
van identiteit; en de
manier waarop de
aspecten van identiteit
met elkaar in botsing
kunnen komen.

Figuur 28: De lesvoorbereiding bij stap 4 en 5 van de ontwerpprincipes.

De ontwerpprincipes die horen bij stap 4 en 5 zijn:
6. Ontwerp de opdrachten zo dat leerlingen in staat zijn te doen wat er in de
oorspronkelijke leerdoelen geformuleerd is.
7. Laat opdrachten bronnen bevatten die in combinatie met opdrachten leerlingen aan het
denken zetten. Gebruik telkens nieuw materiaal om te voorkomen dat er geen sprake is
van lagere denkvaardigheden als ‘begrijpen’ en ‘memoriseren’.
8. Gebruik taalondersteuning zoals graphic organizers, checklists en voorbeelden als docent
om leerlingen te ondersteunen.
9. Geef feedback aan leerlingen die gericht is op de gestelde doelen en vaardigheden, zodat
leerlingen reflectief leren denken en zij hun metacognitieve kennis en vaardigheden
ontwikkelen.
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Het lesmateriaal dat bij deze stappen hoort, moet dus aan deze principes voldoen. In dit geval
gaat het om drie opdrachten in CAT, met gebruik van hogere denkvaardigheden, waarbij
leerlingen CAT als schrijftaal moeten gebruiken. Om deze opdrachten te kunnen maken, is in
fase 3 voorwerk verricht om ervoor te zorgen dat leerlingen begrijpen hoe een dergelijke
opdracht aangepakt moet worden en het taalgebruik in CAT begrijpen.
De eerste opdracht van fase 4 en 5 (opdracht 6) sluit aan bij de leerdoelen over het benoemen
van de definitie van identiteit, het herkennen van de aspecten van identiteit in contexten en
het attribueren van voorbeelden aan de verschillende aspecten van het begrip identiteit.
Opdracht 6 gaat over Maria (43) die in de wijk Wielenpôlle woont. Deze wijk staat bovenaan in
een landelijk armoedeonderzoek, maar hier is Maria verbaasd over. Zij voelt zich namelijk prima
in de wijk en haar kinderen komen niets tekort; zij doen aan sport en zitten op boksles. Toch
heeft het jaarlijkse onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’ de wijk aangeduid als armste wijk. Deze
casus wordt gebruikt om leerlingen de verschillende aspecten te laten herkennen in een tekst
en deze voorbeelden te laten attribueren.
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Figuur 29: Opdracht 6 bij stap 4 en 5 van de ontwerpprincipes. Deze casus wordt gebruikt om leerlingen
de verschillende aspecten te laten herkennen in een tekst en deze voorbeelden te laten attribueren en de
hogere denkvaardigheden toe te passen.

Verschillende stukken tekst zijn te herkennen als elementen die horen bij de aspecten van de
identiteit van Maria en haar gezin. Haar persoonlijke identiteit en zelfbeeld is positief; zij voelt
zich niet arm en haar kinderen ook niet. Het sociale aspect bestaat uit de sociale contacten uit
de buurt en de boks- en sportlessen van de kinderen. De collectieve identiteit; het vaststaande
beeld van haarzelf en haar leven in de wijk, wordt gekenmerkt door het idee van een sociale
groep in plaats van een asociale buurt. Iedereen helpt elkaar en houdt goed contact met de
ander. Wel is er sprake van een spanning of botsing: Buitenstaanders vinden Wielenpôlle
namelijk een asociale wijk, waar asociale mensen wonen en iedereen arm is. Dit botst met de
persoonlijke identiteit van Maria, die zich niet arm voelt en goede en positieve contacten heeft
met iedereen in de wijk. Bij de laatste vraag van de opdracht moeten leerlingen uitwerken op
welke manier de verhuizing van Maria van Drachten naar Wielenpôlle haar identiteit veranderd
heeft. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de betekenis van het kernconcept identiteit.
Een moeilijke definitie uit paragraaf 1.1. van de methode Seneca, die bij stap 3 van de
ontwerpprincipes met elkaar gelezen is. De aspecten van identiteit zitten in deze definitie, maar
het kernconcept identiteit betrekt het op het individu en voegt deze aspecten samen. De
graphic organizer waar leerlingen alreeds mee gewerkt hebben, heeft hen voorbereid op het
feit dat verschillende aspecten samen iemands identiteit vormen. Een gedeelte van de
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informatie die nodig is om deze vraag te beantwoorden is al teruggekomen bij onderdeel A van
de vraag. Nu is het echter de bedoeling dat de omschrijving van het kernconcept wordt gebruikt
en alles dus samengevoegd wordt. Het zelfbeeld van Maria is veranderd, in de zin dat zij zichzelf
prima voelt in de wijk en zich niet arm voelt. Dit is het beeld dat zij uitdraagt en anderen
voorhoudt. Zij woont in een wijk die slecht bekend staat, maar zij voelt zich verbonden door de
vele sociale contacten en mensen die haar helpen. Deze behulpzaamheid en sociale contacten
ziet zij als kenmerkend van de sociale groepen waar zij mee omgaat en als blijvend. Dat zij zich
niet arm voelt, komt ook door de perceptie over groepen waar zij juist geen deel van uitmaakt.
Maria hoeft niet naar de voedselbank en de kinderen hebben elke dag eten en drinken en
kunnen douchen. Dit maakt dat zij in haar perceptie juist niet arm is.
Bij de beantwoording van deze vragen zijn hogere denkvaardigheden nodig. Bij vraag A over het
herkennen van aspecten is vanwege de vraagstelling en de bron nog geen sprake van hogere
denkvaardigheden. De vraag heeft als doel het leerdoel over het omschrijven, herkennen en
attribueren te vervullen. Omdat de vraagstelling al vaststelt dat de informatie in de tekst zit en
de zinnen die hierbij horen niet al te moeilijk te vinden zijn, is er geen sprake van een analyse
die door de leerling uitgevoerd moet worden. Er is sprake van het herkennen van de informatie.
Bij het bepalen of er sprake is van een botsing of spanning tussen de verschillende aspecten, is
wel sprake van analyse en evaluatie. Het gaat om een conclusie trekken; wat past bij evalueren.
Deze conclusie kunnen de leerlingen trekken door goed te kijken naar wat de aspecten waren
(dit vormt het criterium) en te kijken of er twee aspecten zijn die botsen. Vervolgens moet er
via analyse gekeken worden wat voor bewijzen er voor de conclusies aan te wijzen zijn. De
conclusie en de bewijzen in de tekst, vormen vervolgens het antwoord op de vraag. Vraag C
over de verandering van de identiteit, heeft een redelijke hoge moeilijkheidsgraad en behoort
ook tot de vaardigheden analyse en evaluatie. De definitie van het kernconcept is complex en
vereist dat de aspecten van identiteit goed en breed begrepen zijn. Om de verandering van
identiteit te bepalen moet het materiaal in zijn samengestelde delen opgedeeld worden en
relaties tussen deze delen en de relaties met een overkoepelende structuur moeten bepaald
worden (Noordink, 2014). De definitie van identiteit is complex en bestaat in essentie uit de
aspecten van identiteit. Die moeten dus eerst uit de tekst gehaald worden. Echter, er moet niet
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alleen gekeken worden naar de afzonderlijke aspecten, maar ook naar het effect dat de
verschillende aspecten kunnen hebben op elkaar. Dit is geoefend tijdens de casus over
Feyenoordfans, die een tattoo zetten van hun club. Een sociaal aspect kan dus zeer veel invloed
hebben op de persoonlijke identiteit. In de bron is ook sprake van invloed op de persoonlijke
identiteit, vanwege groepen waar Maria zich juist niet verbonden mee voelt; namelijk mensen
die naar de voedselbank moeten. Dit sluit weer aan bij de eerste opdracht die leerlingen
maken; het bepalen met welke groep(en) leerlingen zich juist wel of niet verbonden voelen. Een
dergelijke complexe vraag vereist dus het opdelen van informatie en het leggen van relaties
tussen deze delen (invloed van sociaal op persoonlijk bijvoorbeeld). Voor de beantwoording van
de vraag moet de conclusie getrokken worden wat voor verandering de identiteit van Maria
heeft ondergaan. Leerlingen moeten bepalen of haar identiteit nu veranderd is of niet, met de
aspecten en definitie van identiteit als criteria. Zo zijn de denkvaardigheden analyse en
evaluatie nodig om deze vraag te beantwoorden.
De afsluitende opdracht bij stap 4 en 5 van de ontwerpregels, gaat over de discussie rondom
Zwarte Piet. Bij deze opdrachten staan het gebruik van de verschillende concepten rondom
identiteit en hogere denkvaardigheden als analyse, evaluatie en creëren centraal. In de bron
wordt eerst de discussie rondom het sinterklaasfeest geïntroduceerd, waarna de argumenten
van voor- en tegenstanders worden genoemd. De opdracht is om een brief te schrijven aan de
burgermeester van de gemeente waarin de leerling woont. Hierbij moet ervan uit gegaan
worden dat er in de gemeente een discussie woedt rondom Zwarte Piet, waarbij gedacht wordt
aan afschaffing van de klassieke Zwarte Piet. De brief moet een van beide partijen
ondersteunen (afschaffen of behouden). Ook moet er uitgelegd worden of de kwestie te maken
heeft met de verschillende aspecten van identiteit en de spanning die er is tussen deze
aspecten. Deze spanning is aanwezig in de bron: Voorstanders zien Zwarte Piet bijvoorbeeld als
onderdeel van de collectieve identiteit van Nederland, maar sommige tegenstanders worden
jaarlijks aangesproken als Zwarte Piet, wat invloed heeft op hun zelfbeeld en persoonlijke
identiteit. In de brief moeten argumenten van beide partijen gebruikt worden en argumenten
van de tegenpartij bekritiseerd worden. Aan het einde van de opdracht worden de brieven
uitgewisseld en moeten leerlingen aan de hand van een checklist bepalen hoe hun
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medeleerling de opdracht gemaakt heeft. Op deze manier kan er nagedacht worden over de
aanpak van opdrachten en de manier van beantwoorden. Bij de opdracht moeten de aspecten
van identiteit schriftelijk in CAT-vorm gebruikt worden. Ook zijn de opdrachten in CAT
beschreven, waarbij echt al goed begrepen moet worden wat er bedoeld wordt met de vragen
en opdrachten. Het selecteren van argumenten, het attribueren van argumenten aan
verschillende aspecten en het aandragen van argumenten voor een mening of conclusie, maakt
analyse een vaardigheid die nodig is bij deze opdracht. Daarnaast moet de leerling evaluatief
een mening verantwoorden die gebaseerd is op bepaalde argumenten, standaarden en
argumenten. Verder moeten argumenten van de tegenpartij bekritiseerd worden. Wanneer de
opdrachten na voltooiing uitgewisseld worden en er via een checklist bij opdracht 8 een
waardeoordeel gegeven wordt over de brief (aan de hand van criteria), komt deze vaardigheid
ook weer terug. Omdat de opdracht in briefvorm is en bestaande kennis gebruikt wordt om iets
nieuws tot stand te brengen, is ook de vaardigheid creëren nodig om de opdracht te voltooien
(Noordink, 2014).
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Figuur 30: Opdracht 7 en 8. Een opdracht in CAT waarin de samengestelde denkvaardigheden analyse,
evaluatie en creëren centraal staan.

Opdracht 6, 7 en 8 stellen de leerlingen in staat om te voldoen aan de eerder gestelde
leerdoelen (ontwerpprincipe 6). De definitie van identiteit en de aspecten moeten omschreven,
herkend en geattribueerd worden in de casus over Maria en Zwarte Piet. Ook moet er bepaald
worden of er spanning is tussen aspecten en moet dit beargumenteerd en geconcludeerd
worden. De opdrachten bevatten bronnen die in combinatie met opdrachten leerlingen aan het
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denken zetten (ontwerpprincipe 7). Via stap 3 van de ontwerpprincipes wordt kennis
opgebouwd over identiteit en deze kennis moet verder bewerkt of samengevoegd worden door
bijvoorbeeld de verandering in identiteit van Maria te beschrijven. Bij de casus over Zwarte Piet
moet aanwezige kennis over de aspecten toegepast worden op de bron, om zo aan argumenten
te komen. Ook moet de hele situatie via hogere denkvaardigheden geanalyseerd worden.
Telkens wordt nieuw materiaal gebruikt om te voorkomen dat er sprake is van lagere
denkvaardigheden (ontwerpprincipe 7). Via checklists weten leerlingen beter hoe een
schrijfopdracht bij de casus van Zwarte Piet aangepakt moet worden (ontwerpprincipe 8) en
eenzelfde checklist wordt gebruikt om leerlingen feedback aan elkaar te laten geven
(ontwerpprincipe 9). Door context te gebruiken kunnen concepten op een manier overgebracht
worden die ervoor zorgt dat er niet gelijk standaarddefinities gegeven worden die niet
wendbaar toe te passen zijn. Het begrip identiteit en de aspecten ervan zijn door de
verschillende opdrachten heen wendbaar op verscheidende contexten toegepast en gebruikt
om te analyseren. Verder is het mogelijk gebleken om opdrachten te maken die leerlingen in
staat stellen hogere denkvaardigheden te trainen. Dit door de moeilijkheidsgraad aan te passen
en zo op te bouwen dat het beheersingsniveau hetzelfde blijft, maar de denkvaardigheid goed
begrepen wordt.
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13. CONCLUSIE
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze kan de conceptcontextbenadering het beste aan havoleerlingen aangeleerd worden?’ Hiervoor is een
literatuurstudie uitgevoerd, die uitgemond is in het creëren van een serie opdrachten op basis
van een aantal ontwerpprincipes. Deze opdrachten kunnen als voorbeeld of blauwdruk dienen
voor docenten die aan de slag gaan met het nieuwe examenprogramma.
Uit het onderzoek naar wat de nieuwe concept-contextbenadering precies inhoudt, is gebleken
dat de concept-contextbenadering een oplossing biedt voor veel van de problemen met het
oude programma. Het vak is niet thematisch opgebouwd; wat een oplossing is voor de
‘verzameling losse begrippen’ die het oude programma volgens sommige critici was. Verder is
door het integreren van sociologische en politicologische begrippen de indruk dat het vak te
normatief was, verdwenen. Hogere denkvaardigheden hebben een grotere plaats gekregen in
het curriculum, omdat het wendbaar toepassen van concepten op contexten vereist dat
leerlingen dergelijke vaardigheden beheersen en er is meer onderscheid tussen het curriculum
van de havo en het vwo.
Bij het onderzoek naar de manier waarop leerlingen leren denken binnen de conceptcontextbenadering, kwam naar voren dat hogere denkvaardigheden hierbij een grote rol
spelen. Om concepten te gebruiken als analysemiddel zijn vaardigheden als analyse, evaluatie
en creëren elementair. Echter, om concepten op deze manier te gebruiken moeten de definities
ervan breed en in de diepte overgebracht worden, zodat de leerlingen begrijpen dat de
betekenissen hiervan relationeel zijn. Door het gebruik van de benadering is het vak wel nog
taliger geworden.
De inzichten van Joke van Velzen en Susan M. Brookhart geven inzicht in de manier waarop
leerlingen hogere denkvaardigheden kunnen aanleren en trainen. Door de moeilijkheidsgraad
aan te passen maar het beheersingsniveau te behouden kunnen leerlingen leren hoe hogere
denkvaardigheden in elkaar zitten. Door hiermee te oefenen wordt metacognitieve kennis
opgebouwd over de aard en aanpak van dergelijke opdrachten. Verder geven de inzichten uit
het taalgericht vakonderwijs een didactische oplossing voor het breed overbrengen van de
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definities voor concepten en de taligheid van het vak. Met name het kwadrant van Cummins
bleek geschikt; in combinatie met de didactische stappen van Pauline Gibbons vormt het een
goed kader voor het geven van lessen die de concept-contextbenadering kunnen aanleren en
beoefenen. Ook dit didactisch middel biedt een middel om de taligheid van het vak te
verminderen: De ‘sprong’ van dagelijks algemeen taalgebruik naar cognitief veeleisend
academisch taalgebruik kan via het kwadrant gemaakt worden zonder optreden van vervlakking
of afbreuk. De inzichten die opgedaan zijn door onderzoek daar de diverse didactische
methodes en middelen zijn vervolgens verzameld en geïntegreerd en in figuur 31 als resultaat
van het onderzoek weergegeven:
Stappen:
Stap 1 en 2:

Ontwerpprincipes:
1. Stel in CAT vast wat de doelen zijn, wat leerlingen moeten leren en welke
denkvaardigheden hierbij vereist zijn.
2. Bepaal op welke manier de leerdoelen getoetst gaan worden.

Stap 3:

3. Kies een context die bij de beginsituatie van leerlingen past en die het
onderwerp tastbaar en zichtbaar maakt door bijvoorbeeld beeld- en
tekstmateriaal of het ophalen van voorkennis.
4. Formuleer en communiceer de doelen en vereiste vaardigheden in taalgebruik
dat leerlingen motiveert en niet afschrikt.
5. Maak gebruik van momenten in de les om aan te geven om welke vaardigheid
het gaat die op dat moment aan de orde is.

Stap 4 en 5:

6. Ontwerp de opdrachten zo dat leerlingen in staat zijn te doen wat er in de
oorspronkelijke leerdoelen geformuleerd is.
7. Laat opdrachten bronnen bevatten die in combinatie met opdrachten
leerlingen aan het denken zetten. Gebruik telkens nieuw materiaal om te
voorkomen dat er geen sprake is van lagere denkvaardigheden als ‘begrijpen’
en ‘memoriseren’.
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8. Gebruik taalondersteuning zoals graphic organizers, checklists en voorbeelden
als docent om leerlingen te ondersteunen.
9. Geef feedback aan leerlingen die gericht is op de gestelde doelen en
vaardigheden zodat leerlingen reflectief leren denken en zij metacognitieve
kennis en vaardigheden ontwikkelen.
Figuur 31: De ontwerpprincipes om de concept-contextbenadering aan te leren en te oefenen, per stap
beschreven.

De praktische uitwerking van deze ontwerpprincipes heeft laten zien dat het mogelijk is om via
een aantal didactische middelen, lessen en opdrachten te ontwerpen die rekening houden met
alle belangrijke aspecten van de benadering. Door een opbouw toe te passen werd er eerst
vastgesteld welke opdrachten er gebruikt konden worden om de leerdoelen te toetsen. Daarna
werden deze opdrachten op hetzelfde denkvaardigheidsniveau in een lagere moeilijkheidsgraad
en met dagelijks taalgebruik aangeboden en geoefend. Concepten en hun definitie werden
dankzij gebruik van het kwadrant breed overgebracht, zodat leerlingen in staat zijn de
uiteindelijke opdrachten te maken. Deze opdrachtenserie vormen dan ook een voorbeeld voor
hen die de ontwerpprincipes uitwerkt willen zien.
Als er geen gebruik gemaakt zou worden van dergelijke didactische middelen, bestaat het
gevaar dat er problemen optreden bij het aanleren van de benadering of bepaalde aspecten
hiervan over het hoofd gezien worden. Het navolgen van de ontwerpprincipes geeft docenten
die vanaf 2017 aan het werk gaan met de nieuwe methode dus een manier, leidraad en
blauwdruk voor hun eigen lessen.
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14. DISCUSSIE, RELEVANTIE EN AANBEVELINGEN
Omdat het vernieuwde examenprogramma nog geen standaard didactische middelen bood om
de concept-contextbenadering aan te leren, was het noodzakelijk om eerst te inventariseren
wat deze benadering precies was. Hieruit kwamen een aantal hoofzaken naar voren: Hogere
denkvaardigheden spelen een grote rol, concepten moeten wendbaar worden toegepast
waardoor de betekenis breed overgebracht moet worden en het vak is een stuk taliger. Het
zoeken naar middelen om met deze aspecten van de benadering om te gaan, vormde een
uitdaging. Door de enorme hoeveelheid aan didactische middelen die in de loop van de tijd in
onderwijsland ontwikkeld zijn, was het lastig te bepalen welke methodes en aanpakken een
gepast middel vormden voor het aanleren van de benadering. Doordat de vakdidactici uit de
syllabuscommissie een aantal kernzaken, problemen en valkuilen benoemden, was er toch een
uitgangspunt. Het constructivisme is een leertheorie die verondersteld dat men leert in
interactie, waarbij nieuwe kennis wordt geënt op alreeds aanwezige kennis. Het is deze
leertheorie die het meest geschikt leek om middelen te bieden voor het aanleren van de
benadering. Het taalgericht vakonderwijs, waarbij leren in interactie, context en met taalsteun
centraal staat, heeft aandacht voor de taligheid van het vak en laat kennis aansluiten op de
alreeds aanwezige voorkennis. De handvaten die dit opleverde waren goed te combineren met
het kwadrant van Cummins en de didactische stappen van Pauline Gibbons. Voor het aanleren
van hogere denkvaardigheden waren de inzichten van Joke van Velzen en Susan M. Brookhart
nuttig. Veel van de zaken die door alle didactici die onderzocht zijn genoemd worden, hebben
overlap met elkaar. Daardoor was het mogelijk het geheel met elkaar te integreren, omdat zo
met alle aspecten die van belang zijn bij de benadering ook rekening gehouden wordt. Het
bleek goed mogelijk om de ontwerpprincipes te gebruiken om materiaal voor de praktijk te
maken.

Het uiteindelijke onderzoek zal naar verwachting relevant zijn voor allen die vanaf het
cursusjaar 2017-2018 gaan werken met het nieuwe examenprogramma. Ook mijn naaste
collega’s uit de sectie maatschappijleer en maatschappijwetenschappen zullen vanaf volgend
jaar gebruik kunnen maken van de ontwerpprincipes die dit onderzoek heeft opgeleverd.
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Omdat er nog geen duidelijke didactische middelen zijn om de benadering aan te leren, zullen
de onderzochte methodes in elk geval een basis geven voor hen die zich afvragen hoe dit
aangepakt moet worden. De opdrachten en vraagvormen kunnen een blauwdruk vormen
waarop men voort kan bouwen. Ook bevat het onderzoek een uitgebreide beschrijving van de
hogere denkvaardigheden die, ongeacht de didactische middelen die men gaat kiezen, in alle
gevallen een zeer belangrijke rol gaan spelen binnen het nieuwe programma.

Er zijn echter ook een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Zo was er geen mogelijkheid om
vooraf zelf ervaring op te doen met het vernieuwde examenprogramma en zijn de opdrachten
ook niet in de praktijk uitgevoerd. In theorie is er dus een aansluiting tussen de aspecten van de
benadering en de gekozen didactische middelen; maar hoe dit zich in de praktijk tot elkaar
verhoudt, is niet met zekerheid te zeggen. Dit manco zou opgelost kunnen worden door
informatie in te winnen bij pilotdocenten die alreeds ervaring hebben met het nieuwe
programma, maar dit is niet gedaan. Verder zijn de gekozen didactische middelen allemaal
gestoeld op de constructivistische leertheorie. Deze keuze is bewust gemaakt, maar door deze
keuze worden veel andere leertheorieën zoals het cognitivisme, buiten beschouwing gelaten.
Dit terwijl een dergelijke leertheorie ook goede didactische middelen zou kunnen bieden voor
het aanleren van de concept-contextbenadering. Er zou een poging gedaan kunnen worden om
meerdere didactische middelen te integreren, maar dit is niet gedaan. Er waren goede redenen
om niet naar onderzoek uit Nieuw-Zeeland en het gebruik van de concept-contextbenadering
bij vakken als natuurkunde te kijken. Het curriculum en het gebruik van de benadering was
daarvoor teveel verschillend. Het kan echter wel dat een aantal didactische middelen vanuit
deze vakken of landen wel goed aansluiten bij het aanleren van de benadering. Deze middelen
zijn buiten beschouwing gelaten, terwijl het mogelijk goede inzichten had kunnen bieden.
Ten aanzien van vervolgonderzoek kan in de eerste plaats de aanbeveling worden gedaan om
dit onderzoek in de toekomst verder uit te bouwen. Zoals beschreven is het ontwikkelde
lesmateriaal niet in de praktijk toegepast, omdat het vernieuwde examenprogramma pas vanaf
het cursusjaar 2017-2018 geïmplementeerd zal worden. Dit zou in een vervolgonderzoek wel
gedaan kunnen worden, waarbij gekeken kan worden of de ontwerpprincipes ook
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daadwerkelijk de hogere denkvaardigheden oefenen; de taligheid van het vak verminderen; en
de betekenissen van concepten breed overbrengen. Verder zou het kunnen onderzoeken in
hoeverre leerlingen via deze werkwijze de concepten wendbaar weten toe te passen op de
contexten. Een andere mogelijkheid tot onderzoek is het opstellen van ontwerpprincipes die
meer op het vwo gericht zijn. Dit onderzoek is duidelijk op de havo gericht door de keuze voor
contexten die concreter en op Nederland gericht zijn. Leerlingen op het vwo zullen met meer
internationaal georiënteerde contexten werken, waarbij de concepten in grotere mate
wendbaar moeten worden toegepast op alle verschillende contexten. De gekozen didactische
methodes zijn allemaal gestoeld op constructivistische leertheorieën. Er zijn echter andere
leertheorieën zoals het behaviorisme, cognitivisme, connectivisme of communities of pratice
die vanuit een geheel ander perspectief didactische middelen kunnen bieden voor het aanleren
van de concept-contextbenadering. Verder onderzoek zou kunnen bekijken welke didactische
middelen deze leertheorieën te bieden hebben en deze kunnen toepassen in de praktijk.
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16 BIJLAGEN
16.1. WERKVORMEN EN SLEUTELBEGRIPPEN VAN ‘SAMENWERKEND LEREN’
Sleutelbegrip:

Toelichting:

Positieve wederzijdse

Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht af te ronden. Ieder

afhankelijkheid

groepslid heeft dus een unieke bijdrage en rol.

Individuele

Ieder lid van de groep is individueel aanspreekbaar op zijn of haar

aanspreekbaarheid

bijdrage in de groep.

Directe interactie

‘Neus tegen neus’ en ‘teen tegen teen’. Leerlingen moeten interactie
hebben met elkaar en hierbij is de opstelling dus van groot belang. De
opstelling moet dit mogelijk maken.

Sociale vaardigheden

Leerlingen moeten elkaar leren vertrouwen en leren kennen

Aandacht voor groepsproces

Nabespreking en reflectie op samenwerking

Samenwerkingsvorm:

Toelichting:

Check-in-Duo’s

Goed bij eenduidige antwoorden. Vragen moeten eenduidige antwoorden
hebben die controleerbaar zijn door een medeleerling. Met deze vorm van
samenwerking moet het doel ‘beheersing van de stof’ zijn. De leerling
checkt antwoorden, opgaven of opdrachten van een medeleerling.

Genummerde hoofden

Grote mate van individuele aanspreekbaarheid. Leerlingen krijgen een

tezamen

nummer of letter. Deze letter gaat bepalen welke rol of taak iemand
binnen een groep krijgt. Het is vooral geschikt voor opdrachten die een
gemeenschappelijk antwoord of oplossing binnen een groep vragen

Denken-Delen-Uitwisselen

Is toepasbaar bij vragen waarop een open antwoord mogelijk is. De
docent stelt een vraag. In de ‘denkfase’ gaan leerlingen in stilte over de
vraag nadenken. In de ‘deelfase’ gaan leerlingen hun antwoorden delen
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met elkaar. Tot slot is er een ‘uitwisselingsfase’. Deze uitwisseling kan met
andere groepjes zijn of met de docent.
Driestappeninterview

Het driestappeninterview is ontworpen om leerlingen naar elkaar te laten
luisteren. Leerlingen krijgen in de eerste fase allemaal een nummer of
letter binnen een groep. In de tweede fase moeten leerlingen elkaar
bevragen met vragen die zij opgesteld hebben. In de laatste fase wordt de
opdracht nabesproken met de docent.

Experts

Deze samenwerkingsstructuur heeft als belangrijkste kenmerk dat er
binnen een groep een verdeling plaatsvindt van onderdelen van de
opdracht en dat leerlingen elkaar daarover later rapporteren. Dit zorgt
voor onderlinge afhankelijkheid en individuele aanspreekbaarheid. De
docent moet zorgen voor een heldere uitleg en voor duidelijke deeltaken
die goed samen kunnen komen in een geheel.
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16.2. STRATEGIE EN LESFASE
Taalleerstrategieën (Hajer & Meestringa, 2015).
1. Kennis opbouwen en uitbreiden

Deze taalleerstrategieën zijn gericht op het
optimaliseren van (studerend) luisteren en lezen,
zodat de (vak)inhoudelijke kennis beter verankerd
wordt. Strategieën zijn: een probleem of een tekst
vereenvoudigen door het te vergelijken met
andere situaties of beeldspraak te gebruiken,
door te generaliseren of door te schematiseren.
Ook de betekenis van een woord afleiden uit de
context, categoriseren, tegenstellingen bedenken,
analyseren, voorspellingen doen.

2. Hypotheses controleren of testen

De strategieën zijn gericht op het produceren van
de daarbij benodigde vaktaal en op het gebruik
van bronnen. Strategieën zijn: doelgericht lezen,
feedback vragen, deskundigen raadplegen,
vragen om verheldering of verbetering,
samenwerken.

3. Eigen kennis gebruiken

De leerling gaat wat hij leert koppelen aan zijn
eigen kennis. Dit kan individueel of via
samenwerken. Strategieën zijn: verbinden met
persoonlijke ervaringen, je verbeelding gebruiken,
eigen voorbeelden bedenken of voorkennis
activeren.

4. Geheugen trainen

Dat wat de leerling opneemt, moet later ook nog
beschikbaar zijn. Strategieën: enkele keren
herhalen, stampen, voorwerpen in een ruimte
plaatsen, rijmen. Schriftelijk: aantekeningen en
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oefeningen maken. Anders: associëren, imiteren,
toepassen in functionele situaties.
5. Gevoelens gebruiken

Nagaan hoe de leerling zich voelt en hoe dat
invloed heeft op het leren. Strategieën: jezelf
moed inpraten, schouderklopjes geven, eigen
leerstijl en manier van doen ontdekken, in een
dagboek eigen leerervaringen bijhouden, humor,
ontspannen.

6. Begrijpen hoe je leert en het daardoor leren

De leerling moet leren plannen, organiseren,

beheersen

evalueren en bewaken. Hij moet het leren
managen. Strategieën: gericht op het leren zelf.
Tactieken: jezelf leerdoelen stellen, eigen
vooruitgang bijhouden, voor de les de leerstof al
doorkijken, taken plannen, plannen waar je op
gaat letten, huiswerk plannen.

7. Beperkingen compenseren

Als de leerling niet beschikt over de juiste
woorden (vaktaal) kan hij toch laten zien wat hij
wel weet en kan. Strategieën: omschrijvingen,
parafraseren, letterlijk vertalen, gebaren maken,
woorden aaneenrijgen, tekening maken, plaatje
zoeken.
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Koppeling aan de lesfase (Hajer & Meestringa, 2015).
In de oriëntatiefase moeten leerlingen vooral hun eigen kennis durven en leren gebruiken:
- Koppel aan eigen ervaringen.
- Voorkennis activeren.
- Concentreren: bedenk leesdoel en concentreer op die details of elementen.
- Monitoren: ga na of je de leerdoelen begrijpt en of je steun nodig hebt.
- Selecteren: zorg dat je een goede reden hebt om een onderwerp te kiezen.
- Vasthouden: iemand vragen iets te herhalen of uit te leggen kan helpen.
- Concretiseren: als je samen met klasgenoot voorbeelden bedenkt, begrijp je het beter.

In de verwerkings- en verdiepingsfase moeten leerlingen vooral hun kennis en vaardigheden opbouwen
en uitbreiden en het geheugen trainen.
- Schematiseren: beter zicht op het geheel.
- Vereenvoudigen: je hebt de kern en kunt daar stap voor stap info aan toevoegen.
- Relativeren: nieuwe stof in eigen woorden herhalen zorgt voor sneller onthouden.
- Herhalen: door opnieuw vertellen, herinner je je details beter en beter formuleren.
- Analyseren: je onthoudt de informatie beter en maakt de tekst toegankelijker.
- Hypothesen opstellen: uitwerken in voorspellingen.
- Vragen stellen: verhelderingsvragen.
- Betekenis verlenen: zoeken naar de verbinding met de kennis met iets wat bekend is.
- Opzoeken: als je ergens nieuwsgierig naar bent, kun je het opzoeken.
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16.3. PARAGRAAF 1.1. VAN DE METHODE ‘SENECA’
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