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RECHTSSTAAT IS ONS BELANGRIJKSTE 
CULTUREEL ERFGOED
‘Nee, ik ben niet iemand van de eerste 
lichting leraren maatschappijleer, dat 
heeft u verkeerd ingeschat. Ik sta pas 
sinds 1999 voor de klas. Aanvankelijk 
studeerde ik Medicijnen en was ik al aardig 
ver gevorderd toen ik erachter kwam 
dat dit niets voor mij was. Daarna heb 
ik Sociologie gestudeerd, maar na 1980 
lagen de banen niet voor het opscheppen. 
Zo heb ik jarenlang als vertaler gewerkt tot 
ik in 1999 de overstap naar het onderwijs 

Lerarenopleiders leiden een generatie docenten op en hun ideeën werken lang door. 
Als vakdidactici beïnvloeden zij hoe het vak aan leerlingen wordt voorgeschoteld. Twee markante 

lerarenopleiders, Rob van den Boorn en Gerard Ruijs, zijn begin dit jaar met pensioen gegaan.
M&P biedt ze graag de mogelijkheid hun ideeën voor het voetlicht te brengen.

W O L T E R  B L A N K E R T

maakte. Na ruim zeven jaar voor de klas in 
het voortgezet onderwijs kreeg ik in 2008 
een aanstelling als docent sociologie, 
sociale psychologie en vakdidactiek aan de 
Fontys Hogeschool in Tilburg. Dat laatste 
vak wilde ik liever niet geven. Ik vond 
dat ik daarvoor eigenlijk nog te weinig 
ervaring had en theoretisch te weinig op 
dit specifieke terrein was onderlegd. Maar 
bij FLOT [Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 
red.] zag men dit anders en zo werd ik 
tot vakdidacticus gebombardeerd. Daarin 
moest ik echt groeien, maar ik deed elk 

LERARENOPLEIDERS  
DRUKKEN STEMPEL OP HET VAK

T W E E  M A R K A N T E  V A K D I D A C T I C I  G A A N  M E T  P E N S I O E N

jaar met meer plezier mijn werk. Anderhalf 
jaar geleden werd mij gevraagd ook de 
vakdidactiek aan de Radboud Universiteit 
voor mijn rekening te nemen en daarop 
ben ik toen graag ingegaan. Naast tweede-
graadsdocenten leidde ik bij FLOT ook al 
eerstegraadsdocenten op.’ 

SOCIOLOOG
‘Van huis uit ben ik dus socioloog en 
niet heel bijzonder geïnteresseerd in het 
dagelijkse politieke handwerk, maar in de 
achterliggende bewegingen des te meer 
en dan zie je dat politiek en samenleving 
in elkaar grijpen. De stikstofkwestie is 
daarvan een duidelijk voorbeeld. Na een 
uitspraak van de Raad van State stortten 
de media zich erop, maar de tegenstelling 
tussen verschillende belangengroepen en 
natuurbeschermers speelt al heel lang. 
Het betreft een al veel langer sluimerende 
kwestie en is geen acute crisis, zoals de 
regering stelde. 
De Toeslagenaffaire is een ander voor-
beeld. Het is nu politiek een heet hang-
ijzer, maar het valt terug te voeren op 
spanningen in de samenleving, zoals de 
roep om fraudebestrijding, wantrouwen 
ten opzichte van mensen met een uit-
kering en vooroordelen ten opzichte van 
verschillende etnische groepen. Uw [= de  
interviewer, red.] uitgangspunt dat leer-
lingen meer in politieke kwesties zijn 
geïnteresseerd dan in sociologische con-
cepten klopt ongetwijfeld, maar het gaat 
er juist om dat ze die verbanden leren zien 
en zich van de waan van de dag weten los 
te maken. 
In het verleden hield vakdidactiek vaak in  
het achter elkaar zetten van de juiste werk-
vormen, maar daarmee kleed je het vak uit: 
de inhoud van het vak staat dan niet meer 
centraal, maar de middelen. Het belangrijkste 

VRAAGGESPREK MET ROB VAN DEN BOORN 
(FONTYS HOGESCHOOL IN TILBURG EN RADBOUD UNIVERSITEIT IN NIJMEGEN)
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FEITEN EN MENINGEN
‘Meningsvorming en discussie zijn be-
langrijk. Daarbij speelt het zien van het ver- 
schil tussen feit en fictie een grote rol. Als 
een leerling de mening verkondigt dat het 
pijpenstelen regent, terwijl het stralend 
zonnig weer is, is een bemoedigend schou-
derklopje misplaatst. Het is inderdaad jam-
mer dat zo veel mensen onzin verkopen, 
maar daarvoor kun je de school, laat staan 
het vak maatschappijleer, moeilijk verant-
woordelijk stellen. Deels zal dat komen 
door de sterke individualisering, waarbij  
het heel moeilijk wordt om mensen van 
een andere realiteit te overtuigen dan die  
zij via selectief shoppen in hun hoofd heb- 
ben geprent. 
Die nieuwe opzet van maatschappijweten- 
schappen spreekt mij zeker aan. Niet voor 
niets heb ik aan de pilot deelgenomen. 
Sociologie en Politicologie grijpen daar 
heel goed in elkaar en leerlingen moeten 
zaken werkelijk doorgronden. Ze opereren 
echt op een hoger niveau. Een belangrijke 
kanttekening is wel dat leerlingen de 
omschrijvingen van de kernconcepten uit 
hun hoofd moeten kennen. Wat mij betreft 
zouden ze die niet allemaal paraat hoeven 
te hebben.’ 

is dat leerlingen leren nadenken en dat  
moet je zien te bereiken door een syste-
matische aanpak van je lessen. Daarvoor 
moet je alles uit de kast halen en de inhoud 
en concepten in je lessen centraal stellen. 
De werkvormen zijn secundair. Leerlingen 
komen naar school om dingen te leren 
waaraan ze thuis niet toekomen. In deze 
coronatijd klinkt dat wel navrant, maar dit 
moet toch het uitgangspunt blijven. Mij 
is ooit verteld dat je in de les moeilijke 
woorden moet mijden, maar school is juist 
de plek om je die eigen te maken. Je kunt 
leerlingen geen oog laten krijgen voor 
concepten, voor de betekenis daarvan, 
zonder abstracties en zonder enig jargon. 
Bij aanvang van de les moet je jezelf af-
vragen wat je ze wil leren en aan het eind 
van de les wat ze nu eigenlijk hebben 
geleerd. Om leerlingen aan het denken te  
zetten, moeten ze ook over de nodige 
kennis beschikken… en natuurlijk over de 
nodige vaardigheden. De docent kan ze 
daarbij op weg helpen door goede bronnen 
aan te reiken. Dat scheelt een hoop tijd. 
Moderne technieken, zoals gebruik van een 
smartphone in de les, kunnen daarbij zeker 
van pas komen, maar de techniek blijft 
slechts een middel.

TOEKOMST
‘Mijn grootste zorg voor de toekomst van  
het vak is het streven naar pedagogisch 
breed opgeleide en flexibel inzetbare do-
centen. Een goede, aansprekende docent 
wil zijn vak overbrengen vanuit een be-
hoorlijke kennis van het vakgebied. Ik 
vrees dat leraren, vooral pedagogisch 
sterke leraren, er niet in zullen slagen hun 
leerlingen te inspireren. Voor mij mogen 
die plannen in een diepe lade verdwijnen. 
Voor het vak en de samenleving vind ik  
het van het grootste belang dat de begin-
selen van de rechtsstaat het vanzelfspre-
kend ijkpunt blijven vormen voor overheid  
en burgers. Sommige politici koketteren  
met ons cultureel erfgoed door vroegere 
helden en Zwarte Piet te koesteren, maar 
dat belet ze niet tegen de rechtsstaat aan 
te schoppen - ons belangrijkste en meest 
concrete cultureel erfgoed - onder meer 
door het gelijkheidsbeginsel ter discussie 
te stellen en de onafhankelijke rechtspraak  
in diskrediet te brengen.
Afscheid nemen in coronatijd is zoals u  
zegt niet leuk. Studenten en collega’s heb  
ik al heel wat weken niet meer gezien,  
maar dat zal nog wel een keer worden 
ingehaald.’ 
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meer de hoofdconcepten van het nieuwe 
vak maatschappijwetenschappen zijn ge-
worden. 
Ook onderzoeksvaardigheden maakten er 
al deel van uit. Vijftien jaar later kwam ik 
op een bruiloft een oud-leerling tegen. 
Hij gaf les in Methoden en Techniek aan  
de Universiteit in Oxford en zei dat hij de  
lessen over onderzoek zo leuk had ge- 
vonden. Dat is het mooie van het leraar-
schap: die paar mensen aan wie je echt 
wat kunt doorgeven. 
In 2002 ging ik aan de Universiteit van 
Amsterdam als vakdidacticus aan de  
slag. Rond die tijd maakte ik deel uit van 
het NVLM-bestuur en dat waren woelige 
jaren. Door een aantal kundige mensen 
in het bestuur te halen is het gelukt 
het onderlinge geruzie tot bedaren te 
brengen. We mogen Thérèse Carpay, 
Arthur Pormes en Coen Gelinck dankbaar 

zijn voor de rol die zij destijds hebben 
vervuld: al bijna twintig jaar rust in de tent  
en een vereniging die ertoe doet. Wij  
hebben destijds richting Tweede Kamer 
gelobbyd, waarbij staatssecretaris Tineke 
Netelenbos de memorabele woorden 
sprak: “Mijnheer Ruijs: maatschappijleer 
zit toch al in de onderbouw!”. Zij wilde  
het vak combineren met geschiedenis.  
Ik heb toen ongeveer 150 hoogleraren 
en universitair docenten Sociale Weten- 
schappen benaderd voor een steun-
betuiging, die vlak voor het Kamerdebat 
zijn aangeboden. Het vak maatschappij-
leer bleef overeind.
In die tijd hebben we ook de Docenten- 
dag de huidige opzet gegeven. Maat- 
schappijleer 2 werd maatschappijweten-
schappen om de aansluiting met sociale 
wetenschappen duidelijker te maken.’

VERWONDERING
Vanuit mijn functie als vakdidacticus 
werkte ik mee aan het Handboek vak-

didactiek maatschappijleer dat voor vak-
didactici en voor nieuwe leerkrachten 
richting gaf en inspireerde. Voor mezelf 
gold dat trouwens ook, want toen ik 
als vakdidacticus startte werd ik nog 
weinig door onderwijskundige kennis 
gehinderd. Juist door aan dat boek mee 
te werken moest je meer de diepte in. 
Mijn op ervaring en intuïtie gebaseerde 
aanpak bleek aardig te sporen met de 
onderwijskundige theorie: ook daaruit 
blijkt dat leerlingen meer geïnteresseerd 
raken als de les over actuele maat-
schappelijke kwesties gaat dan over 
kennis van instituties. 
De invoering van de Tweede Fase in 1996 
betekende een stap vooruit: het vak telde 
mee in de overgangsregeling. Daarvoor 
waren eindtermen nodig. Een stap voor-
uit, maar met een nieuwe valkuil. Veel 
docenten volgden de methoden, net 
als bij andere vakken, met nadruk op 
toetsbare feitenkennis. Eigenlijk een stap 
terug naar de staatsinrichting van mijn 
oude HBS. Leerlingen leren een hoofdstuk 
voor een proefwerk en vergeten daarna 
het meeste. Als je de effecten op de 
kwaliteit van levensomstandigheden niet 
vergelijkt (en daarom is het onderwerp 

LEREN DENKEN VERSUS  
KENNIS INSTITUTIES
‘Sinds 1979, toen ik lesgaf aan een mavo 
in Pijnacker, is maatschappijleer sterk ver- 
anderd. Op mijn eerste school had ik 
twintig klassen een uur in de week. Dat  
was niet te doen, zonder boek en zonder 
cijfers die meetelden. Op het Montessori 
Lyceum in Amsterdam, waar ik heel wat  
jaren heb gewerkt, kreeg ik in de jaren  
tachtig de kans mee te doen aan het  
experiment met het examenvak maat-
schappijleer. Er waren nu eindtermen, 
maar met examens bestond geen erva-
ring. Het Cito zocht docenten en dat 
leek me een buitenkans. Ik heb het met 
veel plezier gedaan. Daarna ben ik zelf 
materiaal gaan schrijven: een inleiding 
in de sociale wetenschap, opgehangen 
aan de hoofdvragen zoals Wout Ultee in 
Nijmegen die formuleerde en die min of 

VRAAGGESPREK MET GERARD RUIJS 
(UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) 
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verzorgingsstaat zo belangrijk), dan 
zeggen al die zaken leerlingen weinig. Je 
leert je samenleving pas kennen door het 
contrast met andere landen: laat zien dat 
ze in de Verenigde Staten in de rij staan 
voor de gratis tandarts enzovoorts. 
Inzicht in processen van besluitvorming 
over betekenisvolle vraagstukken als de 
Toeslagenaffaire en de invloed van om- 
gevingsfactoren in de loop van het pro- 
ces wekt bij leerlingen meer belangstel- 
ing op voor politiek en voor democratie. 
Toon de redevoering van de Amerikaanse 
Emma Gonsalvez na de aanslag op haar 
middelbare school. Behandel de invloed 
van lobbygroepen op de besluitvorming. 
Laat zien dat mensen dachten dat Obama 
Care socialistisch was en dat ze met die 
'illusie van begrip' geen goede afweging 
kunnen maken enzovoorts. Hinder leer-
lingen vooral met kennis van zaken en laat  
ze het plezier ervaren van de verwonde-
ring dat de medaille nog andere kanten  
heeft, geef ze gereedschap om te denken.’

ACTIVERENDE DIDACTIEK
‘Ik ben niet vies van docentgestuurd on-
derwijs, de docent mag best de regie 
voeren. Een docent moet vooral snappen 
wat de leerlingen niet snappen en waar-
om niet. Dus gewoon goed zijn in je 
vak(kennis). Docentgestuurd betekent niet 
steeds frontaal lesgeven. Kennis en inzicht 
is het resultaat van een actief proces van 
kennisconstructie. Activerende didactiek 
betekent dat je kans ziet het lampje in 
de bovenkamer van de leerlingen te laten 
branden door ze zelf de denkstappen te 
laten zetten. Dat vraagt om doordachte, 
gerichte en afwisselende opdrachten en 
het creëren van ervaringen: een bezoek 
aan de gevangenis in Leeuwarden tijdens 

een werkweek bracht meer teweeg dan 
alle kennis in de leerboeken. Door die 
context ontstond er interesse voor wat er 
eigenlijk in het lesmateriaal stond.
Leerlingen kunnen veel zelf en daarop 
moet je inspelen. Een sprekend voorbeeld 
is het Model European Parliament. Daar 
storten leerlingen zich op de ontrafeling 
van ingewikkelde maatschappelijke en 
politieke problemen. Dat kan alleen omdat 
dit plaatsvindt binnen een glashelder ge- 
structureerd kader. De leerlingen worden  
uitgedaagd om te presteren en om op-
lossingen te bedenken. Wat een kwaliteit 
roep je dan op.’ 

NIEUW PROGRAMMA 
‘Ik denk dat je, conform de bedoeling, 
nu meer verklarend en redenerend over 
maatschappelijke vraagstukken kan wer-
ken. Wel denk ik dat je leerlingen dat rede- 
neren met concepten moet leren doen 
binnen het kader van (verschillende) 
theorieën; met behulp van data, anders 
wordt het een oppervlakkig droppen van 
concepten. We gebruiken nu nog vaak 
journalistieke bronnen en politiek getinte 
opdrachten. Misschien moeten we op-
drachten zo maken dat leerlingen meer 
vanuit de rol van wetenschapper/expert 
over maatschappelijke vraagstukken 
leren denken en redeneren.
Verder zou het handiger zijn de samen- 
hang van de hoofdconcepten zo te formu-
leren: “We bestuderen verhoudingen tus-
en groepen mensen. Die verhoudingen 
worden gekenmerkt door verschillende 
aspecten: allerlei vormen van ongelijk-
heid (inkomens, opleiding, etniciteit, sekse  
enzovoorts) en de mate van cohesie (de 
aard van de bindingen tussen groepen 
mensen, zoals conflict-harmonie af te 

meten aan steun, protest, stakingen, cri- 
minaliteit enzovoorts). Een derde aspect  
van verhoudingen is de vorming van iden-
titeit. Verhoudingen zijn aan verandering 
onderhevig, zoals globalisering en indi-
vidualisering, die de ongelijkheid, de co-
hesie en de identiteit van mensen weer 
beïnvloedden”. Je hoeft nauwelijks in te 
grijpen in de eindtermen, de ordening 
wordt wel iets anders en logischer. De 
kernconcepten komen op de goede plek,  
zoals conflict of samenwerking als indi-
catoren van de mate van cohesie in de 
verhoudingen. 
Lees ook hoe [filosoof Michael, red.] Sandel 
beschrijft hoe we door globalisering steeds 
meer in een meritocratische samen- 
leving verzeild raken. Zo’n denkmodel over  
de samenhang tussen de hoofdvragen 
(ongelijkheid, cohesie, en identiteit en ver- 
andering) is inzichtelijker dan de manier 
waarop we nu met hoofdconcepten om-
gaan.’ 

TOEKOMST
‘We hebben een driejarig onderzoeks-
project uitgevoerd naar het leren rede- 
neren van leerlingen en het leren van  
begrippen bij maatschappijwetenschap-
pen. Het loopt nog bijna een jaar door  
en zo kan ik zachtjes afbouwen. Met een  
twaalftal docenten wordt onderwijs-
materiaal ontwikkeld. Eind december 
ronden we dat af. Thomas Klijnstra, hier 
al een tijdje vakdidacticus, gaat erop pro-
moveren. Ik hoop zelf nog lesmateriaal 
te ontwikkelen en we willen daarbij met 
de Nederlandse Sociologische Vereni- 
ging gaan samenwerken. Mijn opvolger, 
Coen Gelinck, gaat daar vast aan mee 
doen. Ik wens iedereen succes en inspi-
ratie; zelf heb ik mooie kansen gehad.’ u
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