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De website Kamer in de klas is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Kamerindeklas.nl
Lesgeven over politiek in de klas? Kijk 
op de website www.kamerindeklas.nl 
voor verschillende werkvormen en 
handige tips. Of u nu les geeft op 
het het vmbo, mbo, havo of  vwo, voor 
ieder niveau is er wel een werkvorm. 

Op deze website staat ook informatie 
over het organiseren van een hele 
projectweek over politiek. Er staan 
verschillende werkvormen om zo’n 
week in te vullen.

Formatiespel
Leerlingen ontdekken in dit onderhandelingsspel hoe moeilijk 
het kan zijn een compromis te sluiten. Ze ervaren dat politieke 
partijen de plannen die ze in hun verkiezingsprogramma 
presenteren niet altijd of helemaal kunnen uitvoeren 
omdat ze samenwerken met andere partijen.

Maatschappelijk probleem
Leerlingen kiezen een casus en bestuderen de daarbij
behorende nieuwsberichten en verslagen van de Kamer. 
Ze kiezen uit vier verschillende casussen (kinderpardon, 
vuurwerkverbod, filmen van ongelukken, reclame voor tabak) 
en zoeken uit of en hoe het probleem is opgelost.
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en F.J. Oostwoud.

3

MAART 2021

04 08  12 1612

IVO PERTIJS

hoofdredacteur
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M
enig docent maat-
schappijleer pakt nor- 
maliter flink uit in 
aanloop naar de ver- 
kiezingen. Dit is tra-
ditioneel hét moment 

om leerlingen kennis te laten maken met 
de politiek. Politieke debatten op televisie 
leggen het per definitie af tegen kandidaat-
Kamerleden die scholen bezoeken, mits 

is in hoeverre de (toekomstige) volksver-
tegenwoordigers thema’s als het klimaat, 
kansengelijkheid en de rechtsstaat aan-
sneden. Dit waren drie belangrijke maar 
allerminst eenvoudige verkiezingsthema’s. 
Leg de Toeslagenaffaire maar eens aan 
jongeren uit. Evenmin eenvoudig is de 
verklaring voor ons versplinterde politieke 
landschap. Lang niet alle deelnemende 
partijen aan de verkiezingen wonnen één 
of meerdere zetels. Dat zou wat zijn: 37 
politieke fracties! De komende maanden 
staan in het teken van de coalitievorming. 
Welke partijen werken samen? Kiest de 
nieuwe coalitie voor een regeerakkoord 
op hoofdlijnen of een gedetailleerd 
akkoord? Voorlopig blijft ‘de politiek’ nog 
volop onderwerp van gesprek in de klas. 

deze potentiële volksvertegenwoordigers 
tijdens hun bezoek leerlingen weten aan 
te spreken. Een debat op school orga-
niseren was dit jaar vrijwel onmogelijk. 
Hetzelfde gold voor fysieke gastlessen. 
Wat resteerde waren online-activiteiten. 
Gelukkig werkten politici aan dit soort 
initiatieven mee, want een docent maat-
schappijleer laat het nationale feest van 
de democratie niet graag passeren. Ik ver- 
moed dat het nogal eens ging over de 
coronamaatregelen, het sluiten/openen 
van middelbare scholen en het door 
laten gaan van de centrale examens. Ik  
kan mij voorstellen dat leerlingen ook  
wilden weten of de partij van het kandi-
daat-Kamerlid voor of tegen de basisbeurs 
is. Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben 

POLITIEK
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‘TOESLAGENAFFAIRE IS 
EEN OPMERKELIJKE CASUS’

MAART 2021

INTERVIEW MET ONDERZOEKSJOURNALIST JESSE FREDERIK

INTERVIEW

Jesse Frederik 
( foto: Frank Rui ter)
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Voor zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld verdiepte onderzoeksjournalist Jesse Frederik  
zich een jaar lang in de Toeslagenaffaire. Hij legt in zijn boek de rol van  

de verschillende actoren bloot.

I V O  P E R T I J S

grotendeels onzichtbaar, maar het doet 
er wel enorm toe. Daar zit iets vreemds. 
Als Kamerleden op zoek zijn naar 
applaus, dan helpt het niet wat je verder 
met zo’n wet doet. Drie of vijf jaar later 
kan dan in een parlementaire enquête 
blijken dat je toen niet oplette. Daar kan 
je vervolgens ook weer verontwaardigd 
over zijn en krijg je daar weer applaus 
voor.’ 

Bewindslieden beschikken over een 
enorm ambtenarenapparaat. Hadden  
zij niet eerder inhoudelijk tegengas 
moeten bieden?
‘In de Toeslagenaffaire blijkt op een ge-
geven moment dat de wet veel te hard 
is. De Belastingdienst geeft dit door, 
maar op de ministeries is er zoiets van 
“we hebben nu andere dingen te doen”. 
Ministeries staan ook behoorlijk hard in 
de waan van de dag. Ze zijn bezig met 
hun eigen agenda. Er is soms weinig 
ruimte voor nieuwe informatie. Vooral als  
de informatie niet overeenkomt met  
het beeld dat door de media wordt ge-
schetst. Als het de hele tijd over fraude 
gaat en je moet de wet aanpassen om 
minder hard op te treden, dan is daar 
niet zoveel animo voor. Ministeries zou-
den veel meer moeten kijken naar wat 
echt belangrijk is en moeten minder in 
zichzelf gekeerd zijn.’

De Belastingdienst wees op de proble-
matische gevolgen van de wetgeving, 
maar het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid pakte dit niet op. 
‘Ik was benieuwd waarom ze niet op die  
verhalen acteerden. Het was best heftig  
als je die presentaties van de Belasting-
dienst ziet waarin hij casuïstiek presen-
teert. Daaruit wordt heel duidelijk dat de 
wetgeving disproportioneel is. Lodewijk 
Asscher kreeg hier als minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid nooit 
een duidelijke memo over. Ambtenaren 
dachten: “nu even niet”. Daar blijkt uit-
eindelijk ook nog wel een reden voor te 
zijn. Ambtenaren dachten dit probleem 
op te lossen in een grotere wet. Het hele  
toeslagenstelsel zou verdwijnen. Dit 
blijkt niet te lukken. Het probleem blijft  
zes jaar lang nog steeds bestaan. Dat vind 

tegen. Uiteindelijk zei Koser Kaya dat 
ze het wel heel goed vond waar ik mee 
bezig was. Toen dacht ik: “Dit is niet zo- 
als ik het bij maatschappijleer heb ge-
leerd”. Dit Kamerlid heeft er gewoon niet  
over nagedacht. Op het moment dat het  
concreet wordt, merkt ze dat ze het er  
eigenlijk niet mee eens is. Zo gaat het 
denk ik bij 80 of 90 procent van de mo- 
ties. Dit kom je ook in mijn boek tegen. 
Mensen weten niet altijd waar ze voor 
stemmen.’

‘Het is moeilijk het goede te doen wan-
neer je zoveel applaus krijgt voor het 
verkeerde’, schrijf je in je boek. Daarbij 
verwijs je naar zowel Kamerleden, 
bewindslieden als journalisten die 
vooral daadkrachtig over willen ko-
men of geschokt reageren en minder 
aandacht voor juridische details heb-
ben. Is dit de kern van het probleem in 
de Toeslagenaffaire?
‘Deze prikkels zijn verkeerd. Dat is een 
probleem. Aan de andere kant proberen 
Kamerleden gewetensvol hun werk te 
doen. Hun werk is echt niet gemakkelijk. 
Als Kamerleden alleen deze prikkels 
zouden volgen, dan stond het land er 
nog een stuk slechter voor. In mijn boek 
citeer ik een politicoloog die opmerkt dat 
slechts een op de vijf wetten aandacht 
in een landelijk dagblad krijgt. Wat er 
tijdens een wetsbehandeling gebeurt, is 

‘I
k heb zelf veel over maat-
schappijleer geleerd door de  
Toeslagenaffaire uit te zoe-
ken’, merkt Jesse Frederik 
halverwege het interview op.  
Tegelijkertijd vormt zijn on- 

derzoek een eyeopener. Frederik ver-
wijst in zijn boek naar een interview 
met Klaas Dijkhoff die in december 2020  
sprak over zijn eerste ervaringen in de 
‘hogere regionen van de macht’. Hij 
verwachtte een bepaald niveau van ana-
lyse en strategie, maar dat viel tegen. Dit 
herkent Frederik als journalist wel: ‘Je 
denk dat er veel meer doelbewustheid  
en onmenselijkheid zit in de hoge regio-
nen van de macht. Het is een beetje als 
volwassen worden. Er komt een moment 
waarop je merkt dat je ouders ook ge-
woon mensen zijn die fouten maken. Als 
journalist heb je het privilege om af en 
toe te praten met machthebbers en kom 
je erachter dat het tamelijk gebrekkige 
mensen zijn die een beetje bluffen en 
aanrommelen. Dat gevoel is moeilijk 
over te brengen als je het zelf niet ziet. 
Ik denk dat bij al die plechtige dingen  
die je bij maatschappijleer krijgt, zoals  
de machten, het menselijke aspect niet 
naar voren komt. Machthebbers zijn 
mensen die fouten maken.’

Op welk moment realiseerde je dit  
tijdens het schrijven van je boek?
‘Vóór de Toeslagenaffaire schreef ik veel 
over schuldenproblematiek. Bij de vorige 
verkiezingen stond ik op een podium 
bij een verkiezingsdebat. Een miljoen 
mensen keken in die periode naar de 
documentaireserie Schuldig. Kamer- 
leden vonden dat er iets aan deze pro-
blematiek moest worden gedaan. Ik ver- 
baasde mij destijds dat partijen tegen 
moties hadden gestemd om hier iets aan 
te doen. Tijdens dit debat zei ik tegen 
Kamerleden dat ze maanden geleden 
tegenstemden, dus waarom vertellen ze  
nu een ander verhaal? Na dit debat 
kwam Fatma Koser Kaya (D66) naar mij  
toe en vroeg naar welke motie ik ver-
wees. Ze gaf aan dat de tekst mogelijk 
niet helemaal goed was waarop ik rea-
geerde dat er nog vijf moties waren die 
hetzelfde zeiden. Daar stemde zij ook 

INTERVIEW

‘MACHTHEBBERS 
ZIJN TAMELIJK 
GEBREKKIGE 
MENSEN DIE  
EEN BEETJE 
BLUFFEN EN 
AANROMMELEN.’
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ik schokkend. Iedereen heeft wel een  
verhaal waar je op zich in kan komen,  
maar in de optelsom van al die ver-
halen loopt het grandioos mis. Dat vind  
ik misschien wel het pijnlijkste: al die  
eilandjes die niet met elkaar commu-
niceren en hun eigen taakje uitvoeren.’ 

In de Toeslagenaffaire speelde de 
rechtspraak een opvallende rol.
‘Rechters keken niet alleen puur naar 
de wettekst, maar lazen ook dingen 
die niet in de wet stonden. Dat bedoel 
ik met het menselijke aspect. Er wordt 
een fout gemaakt die lang niet wordt 
gecorrigeerd. Er zitten wel onderdelen 
in die wet die wel hard zijn, bijvoorbeeld 
dat iemand volledig verantwoordelijk 
is voor de aanvraag van de kinder-
opvangtoeslag, ook als je door het 
gastouderbureau bent opgelicht of dat 
je het eigenlijk niet wist. Je moet alles 
terugbetalen als je geen recht op deze 
toeslag hebt. Uiteindelijk negeerde 
de Raad van State in oktober 2019 de 
wettekst. Dit is vrij raar. Dit roept de  
vraag op waarom dit niet eerder ge-
beurde. De problematiek was jaren aan 
de gang, borrelde regelmatig op, maar 
het leidde nooit tot actie van wie dan ook. 
Zes of zeven jaar kwamen gedupeerde 
ouders in het nieuws, maar pas in 2019 
wordt het een schandaal.’ 

Is de Toeslagenaffaire een exces?
‘De Toeslagenaffaire is een opmerkelijke 
casus, omdat de problematiek nu wel  
zichtbaar wordt. Ik heb zelf over schuld-
problemen en wetgeving geschreven 
waarbij er één keer Kamervragen wer- 
den gesteld. Daarna hield het op. In de  
toeslagenaffaire bleef er in de media-
dynamiek voortdurend aandacht voor 
het probleem. In mijn boek schrijf ik  
over verkeersboetes. Bijna twintig- 
duizend mensen werden in de cel  
geflikkerd, omdat ze hun verkeersboete 
niet konden betalen. Een betalings-
regeling krijgen ze niet. Kun je een 
boete van 400 euro niet betalen, dan 
wordt het een boete van 1.200 euro. 
Die kunnen ze ook niet betalen. Het rij- 
bewijs wordt ingevorderd, de auto weg-
gesleept en uiteindelijk gaat iemand de 
gevangenis in en raakt zijn baan kwijt. 
Daar is nog geen Kamerdebat over 
gevoerd. Dezelfde verhalen kom je tegen 
bij de Fraudewet, de Werkloosheids- 
wet en de bijstand. Neem de recente 
casus van de moeder die voor 7.000 
euro aan boodschappen had gegeven 
aan haar dochter die in de bijstand zit. 
Dat hele bedrag werd teruggevorderd. 
Eerder moest je daar ook nog een boete  
van 100 procent over betalen en zou je op  
14.000 euro uitkomen, terwijl je op 
bijstandsniveau zit. De pgb-wetgeving 

[persoonsgebonden budget, 
red.] is een drama. Als je een  
dag met een deurwaarder 
meeloopt, kom je echt niet  
alleen de kinderopvangtoe-
slag tegen. Ik erger me een  
beetje aan de soort van  
unieke status dieaan deze 
groep wordt toegekend. Men  
zegt dat deze mensen on-
gekend onrecht wordt aan- 
gedaan, en dat is ook zo, 
maar ik vind dat we ook 
die andere mensen in beeld 
moeten krijgen. Niet dat 
het een wachtrij is waar-
bij deze slachtoffers voor-
aan mogen staan, omdat de 
problematiek in het zicht  
van de camera’s kwam. Dat  
is ook niet fair en rechts-
statelijk, als je het mij vraagt.’ 

In de beeldvorming lijkt 
vooral de Belastingdienst 
zijn werk niet goed te doen. 
Moet dit beeld worden bij- 
gesteld?
‘Het is niet zo dat de Be- 
lastingdienst geen fouten  
maakt, maar uitvoerings-
instellingen krijgen in de 

beeldvorming wel vaak de schuld. We 
kennen de Belastingdienst vrij goed.  
We weten hoe het is om zo’n blauwe  
enveloppe te krijgen. Slachtoffers zijn 
veelal boos op de Belastingdienst. De  
Belastingdienst voert wetten uit. Een  
burger die slachtoffer wordt ziet 
niet direct dat er een heel systeem  
achter de wetgeving zit met rechters, 
Tweede Kamer en ministeries die eigen-
lijk instructies aan de Belastingdienst ge-
ven. De Belastingdienst voert deze uit. 
Een weerwoord van de Belastingdienst 
komt bij monde van de staatssecretaris 
of de minister. Bewindslieden hebben er 
ook niet altijd veel zin in om de schuld 
op zich te nemen. Hetzelfde geldt voor  
de Tweede Kamer. Kamerleden manoeu- 
vreren zichzelf ook altijd in de rol van 
aanklager en niet als medewetgever die  
op de ene dag A zegt en de andere 
dag B. Het perspectief van de uitvoe-
ringsinstellingen sneeuwt vaak onder 
in de beeldvorming. De uitvoerbaarheid 
van beleid is een thema dat nu speelt. 
De Belastingdienst krijgt bakken met 
onuitvoerbare regelingen over zich. 
Een regeling kan netjes op papier staan, 
maar dit wil niet zeggen dat er iets mee 
gebeurt.’

Enkele Kamerleden stelden Kamer-
vragen over je boek. Waar kwamen 
deze vragen vandaan?
‘Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten 
(SP) zijn niet blij met mijn boek. Ik 
had beide Kamerleden om wederhoor 
gevraagd, maar ze zeiden dat er zoveel 
feitelijke onjuistheden in staan dat ze 
er niet eens aan beginnen. Ik gaf ze 
hiervoor wel de tijd, maar ik kreeg geen 
inhoudelijke reactie. Opeens kwamen  
er Kamervragen: of ik in een complot zit  

‘KAMERLEDEN 
MANOEUVREREN 
ZICHZELF OOK 
ALTIJD IN DE ROL 
VAN AANKLAGER 
EN NIET ALS 
MEDEWETGEVER 
DIE OP DE ENE 
DAG A ZEGT EN DE 
ANDERE DAG B.’
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ALTIJD LEUK, POLITIEK
Het is tegen acht uur ’s avonds als mijn telefoon oplicht. Een Teams-berichtje. 
Teams staat er nog niet zo lang op en ik vergeet steeds om de notificaties uit te 
zetten. Het is Milan uit het examenjaar. ‘Hey meneer, kan ik een vraag stellen? 
Gaat over politiek.’ Ik twijfel even of ik zal reageren, maar bedenk me dan dat 
ik politiek wil stimuleren. Dus ach, waarom ook niet: ‘Kom maar op!’, reageer ik.

Hij stuurde mij vervolgens de video van een Tweede Kamerdebat tussen Wybren 
van Haga en Hugo de Jonge. Korte samengevat: Van Haga lepelt weer zijn 
standaard coronakritiek op, waarop De Jonge hem onderbreekt en zegt dat het 
gevaarlijk is wat hij doet. Zo gaat dat nog even door. Milan stelt mij de vraag 
waarom de voorzitter niet ingrijpt bij zo’n situatie.

Tevreden kijk ik naar zijn vraag. Deze jongen vraagt zich af hoe het komt dat in 
de Tweede Kamer complottheorieën mogen worden verteld. Een mooie vraag. 
Ik snap ‘m. Onwaarheden verspreiden is gevaarlijk, al helemaal door Tweede 
Kamerleden. Ik leg hem uit dat juist Kamerleden meer mogen zeggen dan 
gewone burgers. En dat juist in het parlement het er soms hard aan toe gaat en 
dat dit mag. Ik doe nog een verwijzing naar Geert Wilders. De voorzitter van de 
Tweede Kamer let vooral op de fatsoensnormen, niet op de inhoud.

‘Oké’, krijg ik terug. Het blijft even stil, dan zegt 
hij dat hij niet gelooft in ‘de verhalen van het 
CDA en de VVD’. ‘En die prik, die ga ik  
ook niet nemen.’ Ik realiseer me op- 
eens dat zijn vraag was waarom  
de voorzitter niet ingrijpt tegen  
de minister die Van Haga onder- 
breekt, in plaats van andersom.  
Hier botsten onze filterbubbels.

Leerlingen die niet in corona ge-
loven en de overheid totaal niet 
vertrouwen: in de klas is Milan niet 
de enige. Het duurde even, maar ik kan 
er inmiddels wel mee omgaan. In vijftig minuten krijg ik 
ze echt niet van die onwaarheden af. Wat er wel is? Leven-
dige gesprekken! Honderden vragen en opmerkingen. Ze 
willen heel erg weten wat ik er allemaal van vind. Ook al 
weten ze inmiddels dat ik ‘aan de andere kant sta’. 

Milan vraagt via Teams nog even door, tot ik zeg dat we het er in 
de les verder over hebben. Hij sluit ons gesprek af met ‘Oké!’ en even 
later: ‘Altijd leuk, politiek’. Ik glimlach naar mijn scherm. Ook al verschillen 
we van mening, op zijn politieke betrokkenheid ben ik trots.u
  
Stef van der Linden 
(maatschappijleer.net) 
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met het Ministerie van Financiën om 
deze Kamerleden zwart te maken? Per-
soonlijk vond ik dit niet erg fris. Ik sprak 
met mensen van de Belastingdienst en  
beschikte over informatie die niet eerder  
in de media kwam. Dat is in mijn bele- 
ving gewoon journalistiek, maar zij ma- 
ken daarvan dat ik een of andere 
woordvoerder ben van de Belasting-
dienst.’ 

Hoe reageren journalisten op de kritiek 
die je in je boek op de media uit?
‘Dit is niet de beroepsgroep die het best 
met kritiek omgaat. Ik krijg veel boze 
reacties. Vandaag nog een epistel over 
wat er allemaal niet in mijn boek klopt. 
Ik vind het niet onverwacht, maar het is 
wel teleurstellend. Het is voor mij soms 
ook gemakkelijk praten. Ik ben een jaar 
met een onderzoek bezig en dan kan je 
achteraf zeggen hoe het destijds wel in 
elkaar stak, terwijl journalisten zo’n stuk 
op het moment schreven dat het zich 
afspeelde. Dat gaat weleens mis. Daar 
kan ik begrip voor hebben. Tegelijkertijd 
vind ik het wel naïef dat journalisten 
doen alsof ze niet weten dat ze zo’n 
verhaal heel groot aan te maken zijn, 
zoals bij de Bulgarenfraude. Journalisten 
schuiven ieder Kamerlid een microfoon 
onder de neus en vragen of het een 
beetje opschiet met de fraudebestrijding. 
Je kan wel doen alsof je alleen maar een 
vraag stelt hoe het zit, maar dat vind 
ik laf. Je weet wel wat je aan het doen 
bent. Zaken die spannend zijn maak je 
zo belangrijk, maar belangrijke zaken 
maak je niet spannend. Dit zie je vaak in 
de journalistiek. Ik vraag alleen om een 
beetje reflectie hierop. Ik zeg niet dat wij 
de dader van de Toeslagenaffaire zijn, 
maar ik vind het bizar dat we onze rol niet 
benoemen. Je ziet duidelijk dat media 
een rol in dit verhaal spelen. Wij maken 
de muziek dat fraude heel erg is en de 
politiek reageert daarop. In politieke 
reconstructies wordt de rol van de media 
vaak niet beschreven. Door de reacties 
die ik nu krijg snap ik wel waarom. Het 
levert enorm veel gezeik op. Ik ben wel 
blij dat ik het boek heb geschreven, al 
slaap ik wel slecht van de aanvallen van 
collega’s op mijn integriteit.’ u

Zo hadden we het niet bedoeld.  
De tragedie achter de toeslagen-
affaire verscheen op 9 februari  
bij De Correspondent.
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DOCENTENWEEK

D
e jaarlijkse Docenten- 
dag in Den Haag kon 
niet doorgaan. Was het  
voor jullie meteen dui-
delijk dat er een digita-
le docentenweek moest
komen?

‘Nee, de vraag was eerst of er überhaupt 
een soort docentendag moest komen. 
Toen we maanden geleden met de opzet 
begonnen, wisten we natuurlijk nog niet 
hoe de coronapandemie zich verder 
zou ontwikkelen. Toch besloten we al 
in een vroeg stadium om digitaal te 
gaan. We hebben eerst gedacht aan 
een digitale docentendriedaagse, 
maar besloten het event over een 
week uit te spreiden. Het contact 
met de NVLM en de achterban 
was hierbij waardevol. We kregen  
te horen dat docenten waar-
schijnlijk niet zaten te wachten 
op een of meerdere volledige 
docentendagen vanachter 
een laptop. Met een docen-
tenweek, kregen docenten 
de mogelijkheid hun 
schermtijd meer over de 
week uit te smeren. We 
vergeleken een ticket 
voor de docentenweek 
ook wel met het heb- 
ben van een Netflix- 
account. Elke dag 
brachten we weer  
nieuwe content 
online en docen-
ten hadden de  

Traditiegetrouw is februari de maand waarin honderden docenten maatschappijleer en burgerschap  
voor de jaarlijkse Docentendag naar Den Haag afreizen. Vanwege corona ging editie 2021 echter digitaal.  
De Grote Kerk bleef leeg en ook in de Tweede Kamer en in het gebouw van ProDemos was niets te doen. 

Omdat een digitale editie nieuwe deuren opent, besloten ProDemos en de NVLM de Docentendag  
om te vormen tot een Docentenweek. M&P blikt terug met Cees van Dijk (projectleider Educatie)  

en Margreet Nieuwstad (projectmedewerker Evenementen). 

V I N C E N T  D E  G E U S 

vrijheid zelf te bepalen wanneer ze con-
tent van de docentenweek wilden zien. 
Ook in de week na de docentenweek was 
de digitale content nog beschikbaar en 
werden lezingen nog veel bekeken.’ 

Hoe kijken jullie terug op de digitale 
Docentenweek?
‘Voor de normale jaarlijkse Docenten- 
dag lagen de draaiboeken klaar. Het orga-
niseren van een digitale docentenweek 

VEEL LEZINGEN BEZOCHT,  
MAAR SOCIALE INTERACTIE  

WERD GEMIST

D O C E N T E N W E E K  M A AT S C H A P P I J L E E R  V A N A C H T E R  D E  P C

was echter helemaal nieuw voor ons. 
Vooraf zaten we dan ook met veel vragen, 
met wensen en natuurlijk met technische 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook 
voor de platformbouwers met wie we 
werkten was dit een nieuw evenement. 
Zij hadden ervaring met het organiseren 
van webinars, maar hadden niet eerder 
een soortgelijk digitaal event van een 
week georganiseerd. Terugkijkend zijn 
we trots op wat we hebben neergezet. In  
deze digitale editie konden deelnemers 
veel meer programmaonderdelen bijwo- 
nen dan tijdens een normale docenten-
dag. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Met 
een digitaal event mis je dat je met een 
broodje in de hand informele gesprekken 
met collega-docenten kunt voeren. Je 
mist het sociale aspect.’ 

Wat was het hoogtepunt van de docen-
tenweek?
‘De lezing van Beatrice de Graaf was een  

hoogtepunt. Tijdens eerdere docenten-
dagen wilden we haar ook al graag als 

spreker hebben. We zijn blij dat het  
nu is gelukt en dat deelnemers live  

met haar in gesprek konden gaan. 
Ze voerde een heel bevlogen  

verhaal. Omdat zij de openings- 
lezing deed, was het spannend 

of dit in technologische zin goed  
zou gaan. Toen dit eenmaal  

was gelukt, gaf dit ver-
trouwen voor de rest van  

de week. Een ander  
hoogtepunt was dat er 

sprekers vanuit het  
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Een lege Grote Kerk t i jdens de Docentenweek in Den Haag.. . 
( foto: Zairon)

. . .  maar wel veel  onl ine bi jeenkomsten ( foto’s:  Bart  van Vl iet )

DOCENTENWEEK

buitenland konden deelnemen. We zijn trouwens ook  
heel blij dat standhouders weer aanwezig waren. Voor 
hen was het niet altijd gemakkelijk filmpjes te maken  
en aan te leveren, maar ook dit is goed gelukt.’

Was het gemakkelijker sprekers te regelen, nu sprekers  
vanuit huis konden deelnemen?
‘Nee, het was misschien zelfs wel lastiger om sprekers 
te regelen dan tijdens eerdere docentendagen. Er waren 
sprekers die liever niet wilden meedoen aan een digi- 
taal event, omdat ze bijvoorbeeld publiek misten of om-
dat digitale interactie moeilijker verloopt. Ook waren er 
sprekers die graag een workshop organiseren waarvoor 
je fysiek bij elkaar moet zijn. Voor sommige sprekers 
was het fijn dat ze vanuit hun huiskamer konden deel- 
nemen, maar er waren ook sprekers die naar Nieuws-
poort kwamen om hun bijdrage op te nemen. De avond-
klok gooide trouwens ook nog wat roet in het eten. Het 
werd nog moeilijker om naar Den Haag af te reizen. Om 
die reden hebben we bijvoorbeeld op een laat moment 
moeten besluiten de pubquiz naar de vrijdagmiddag 
te verplaatsen. Voor de presentatoren was het anders  
niet meer mogelijk geweest om bijtijds thuis te komen.’

Wat kregen jullie aan feedback van docenten die 
deelnamen?
‘Na afloop van de docentenweek hebben we veel 
mailtjes ontvangen. Veel docenten wilden ook na de  
docentenweek nog lezingen terugzien en dat was mo- 
gelijk. Er was zelfs een docent die tijdens de docenten- 
week geen sessies had bijgewoond, maar alles in de 
voorjaarsvakantie nog eens wilde gaan bekijken. Van  
sommige deelnemers weten we dat ze het sociale  
aspect misten. Als positief werd het ervaren dat mensen 
meer programmaonderdelen konden bijwonen dan in 
eerdere jaren. Aan de deelnemersaantallen zien we dat  
mensen enthousiaster zijn over een docentendag 
op locatie dan over een digitale week. Waar normaal 
zo’n 425 deelnemers aan de jaarlijkse Docentendag 
deelnemen, waren er nu zo’n 300 deelnemers in de 
Docentenweek.’

Betekent dit dat jullie volgend jaar weer een 
docentendag in Den Haag gaan organiseren?
‘Volgend jaar hopen we inderdaad weer een fysieke 
docentendag te organiseren. Juist omdat de bijeen-
komst op locatie en het sociale contact worden ge-
waardeerd. Sommige mensen hebben voorgesteld een 
hybride event te organiseren waarbij deelnemers zowel 
op locatie als vanuit huis kunnen meedoen. Dit is echter 
alleen al qua kosten lastig. Het organiseren van een 
goed digitaal event is niet per definitie goedkoper dan 
een event op een fysieke locatie. Zo moesten we voor 
de Docentenweek bijvoorbeeld een digitaal platform 
creëren met extra tools om bijvoorbeeld de Q&A-sessies 
mogelijk te maken. Organiseer je een docentendag op 
locatie waarbij deelnemers ook digitaal goed in staat  
zijn mee te doen, dan creëer je dubbele kosten. Die rich-
ting gaan we dus waarschijnlijk niet op. Wel kunnen we  
meer digitale elementen aan de Docentendag toevoe-
gen. Zo zouden bijvoorbeeld kunnen overwogen meer 
lezingen met een simpele camera te filmen en achteraf 
online te delen. Zoiets levert niet veel extra werk op en 
deelnemers kunnen achteraf toch nog een lezing volgen 
die ze gedurende de dag hebben gemist.’ u
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Alexis de Tocquevi l le (1805-1859), 
in1850 geschi lderd door Theodore Chasser iau

‘D
e syllabus is nauwelijks verandert dus er 
is geen noodzaak om mij hier grondig in 
te verdiepen’, aldus een collega-docent 
maatschappijkunde. Het tegendeel is echter 
waar. Hoewel het er misschien in eerste 
instantie op lijkt dat er niets is veranderd, 

is het toch van belang aandacht aan de herziene syllabus te 
schenken. Het gaat bijvoorbeeld om de relaties tussen begrip-
pen die worden omgedraaid: waar leerlingen in het oude pro-
gramma een politieke partij moesten herkennen in een vanuit 
een politieke stroming geschreven tekst, moeten leerlingen nu  
een politieke stroming herkennen in opvattingen van een poli-
tieke partij. Relaties tussen de concepten, en daarmee de inhoud 
van de concepten, bepalen voor een aanzienlijk deel de manier 
waarop zij moeten worden gebruikt. Details blijken een grotere 
invloed te hebben dan in eerste instantie misschien gedacht. 

WAAROM?
Er is een aantal argumenten om de syllabus te herzien. Ten eerste 
werd de oude versie gezien als gedateerd. De nieuwe syllabus 
beoogt beter bij de actualiteit te kunnen aansluiten. Ten tweede 
is er een aantal staatsrechtelijke wijzigingen die de afgelopen 
jaren de revue zijn gepasseerd. Denk bijvoorbeeld aan de rol 
van de koning tijdens het informatieproces na de verkiezingen. 
Ten derde is er met deze herziening gepoogd een duidelijker 
onderscheid tussen de niveaus te maken: wie moet wat weten? 
Door dit onderscheid in tabellen te verankeren is geprobeerd 
de leesbaarheid te vergroten. Werd er in de oude syllabus een 
onderscheid in drie hoofdstukken (per niveau) gemaakt, in de 
herziene versie wordt een indeling in drie kolommen gemaakt. 

DOOR WIE?
De Syllabuscommissie Maatschappijkunde vmbo die is ingesteld 
om de syllabus maatschappijkunde te herzien bestond uit zes le- 
den. Een voorzitter, een secretaris, een toetsingsdeskundige en  
drie docenten die werkzaam zijn op een vmbo-school. De defi- 
nitieve inhoudelijke keuzen werden door de docenten gemaakt,  
op basis van hun ervaring met de examenklassen in het vmbo.  
De overige leden, met uitzondering van de secretaris, gaven ad- 
viezen. In tegenstelling tot de gestrande Commissie Onder-
wijsbevoegdheden, waarover u ongetwijfeld heeft gehoord, is 
de syllabuscommissie met unanimiteit naar buiten getreden. 

Vanaf volgend schooljaar zullen de examens maatschappijkunde gebaseerd zijn op de vernieuwde syllabus. 
Het examen is nadrukkelijk niet verzwaard. Toch zijn er enkele wijzigingen aangebracht waarvan u zich als 

docent maatschappijkunde bewust moet zijn. Wat zijn dit voor wijzigingen en welke gevolgen  
hebben ze voor het onderwijs in maatschappijkunde? Tijdens de docentenweek ging  

het ook over de syllabus maatschappijkunde.

K O E N  D O G T E R O M

INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN
In de opdracht van de commissie stond dat de eindexamenstof 
onveranderd moest blijven, maar wat is er dan wél veranderd? 
Allereerst de formulering van de manier waarop de examenstof 
is gespecificeerd; dit met het oog op een duidelijker onderscheid 
tussen kennis die leerlingen moeten kunnen reproduceren 
en kennis die leerlingen moeten kunnen toepassen. Dit zou 
docenten moeten helpen bij de beantwoording van de vraag 
wat leerlingen met de kennis moeten doen. 
Verder zijn de specificaties van de globale eindtermen voor 
het centraal eindexamen teruggebracht van acht naar vier 
domeinen. 

1. Leervaardigheid
Het eerste domein bestaat uit de leervaardigheden van leerlin- 
gen. Voor dit domein zijn twee uitgangspunten in acht genomen: 
enerzijds dat leerlingen de vier invalshoeken - te weten: de 
politiek-juridische, sociaal-culturele, sociaal-economische en  
veranderings- en vergelijkende invalshoek - dienen te gebruiken  
om naar maatschappelijke en politieke vraagstukken te kijken  
en anderzijds dat leerlingen leren informatie op te zoeken en 
te beoordelen. Het gebruik van de invalshoeken is nodig om 
informatie te kunnen verwerken en ordenen. Vakinhoudelijke 
kennis wordt gebruikt om met informatie over maatschappe-
lijke vraagstukken te kunnen omgaan. 

2. Politiek & Beleid
De syllabuscommissie heeft zichzelf binnen dit domein drie 
vragen gesteld. Ten eerste de vraag welke staatsvormen leer-
lingen moeten kennen. Het gaat dan om de democratische 
rechtsstaat zoals deze binnen de Nederlandse politieke struc-
tuur bestaat. Daarnaast is er aandacht voor de constitutionele 
monarchie en de verzorgingsstaat.
Ten tweede de vraag van welke bestuursvorm er dan sprake is.  
Het antwoord hierop is de parlementaire democratie. In de 
syllabus wordt dit uitgesplitst in de verschillende overheden. 
In het oude programma leek de Europese Unie meer apart te  
staan van de Nederlandse besluitvorming. In het nieuwe pro- 
gramma is meer uitgewerkt welke specifieke kennis en vaar-
digheden leerlingen moeten bezitten om de Europese Unie te 
begrijpen. Op deze manier zou er meer samenhang tussen de 
verschillende overheden worden gebracht.

MAATSCHAPPIJKUNDE 
HERZIEN

W AT  B E T E K E N T  D E  V E R N I E U W I N G  V A N  D E  S Y L L A B U S  M A AT S C H A P P I J K U N D E ?
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De bui tengewoon opsporingsambtenaar doet z i jn intrede in de sy l labus  
( foto: Wikimedia Commons)
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De laatste vraag die een belangrijke rol speelt in de verdeling  
van de examenstof is de vraag welke actoren er bestaan. Leer-
lingen moeten bewust worden van het gegeven dat actoren 
bepaalde keuzen binnen de sociale context maken. In de oude  
syllabus worden de termen links-rechts en progressief-conser-
vatief gebruikt om politieke partijen en hun opvattingen in te 
delen. De vraag wanneer je van links-rechts of progressief-
conservatief spreekt wordt niet duidelijk. In de herziene 
syllabus maakt de commissie een onderscheid door de termen 
links-rechts sociaal-economisch in te vullen en progressief-
conservatief sociaal-cultureel. Leerlingen moeten bijvoorbeeld 
teksten kunnen duiden op basis van deze indelingen. Verder  
is de syllabus in dit domein geactualiseerd door aan de vijf 
reeds bestaande politieke stromingen populistische en extre-
mistische politieke partijen toe te voegen.

3. Criminaliteit & Rechtsstaat
Er is meer samenhang aangebracht door de omschrijving en 
kenmerken van de rechtsstaat te gebruiken zoals deze in het 
domein Politiek & Beleid worden verwoord. Daarnaast is aan de 
verschillende actoren de buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa) toegevoegd. Deze ontbrak in de oude versie van de syl- 
labus. Een andere belangrijke wijziging is dat leerlingen 
niet meer opvattingen over criminaliteitsbestrijding hoeven 
te relateren aan alle politieke partijen. Vanaf volgend jaar  
is het de bedoeling dat leerlingen opvattingen over crimi-
naliteitsbestrijding indelen in de drie politieke stromingen 
(liberalisme, christendemocratie en sociaaldemocratie). Van 
belang blijft natuurlijk dat leerlingen weten welke actoren 
welke rollen in het strafproces vervullen. De opvallendste 
wijziging binnen dit domein is dus de inhoudelijke samenhang 
tussen dit domein en het domein Politiek & Beleid. 

4. Analyse maatschappelijk vraagstuk
Binnen dit domein blijft het belangrijk dat leerlingen maat-
schappelijke vraagstukken vanuit de vier invalshoeken kunnen 
beschrijven, om er vervolgens een opvatting over te ontwikke- 
len. Het is belangrijk om een maatschappelijk vraagstuk aan 
de hand van de drie eerder benoemde politieke stromingen te 
kunnen duiden. Leerlingen moeten actoren in het vraagstuk 
kunnen herkennen en moeten de kennis uit de andere 
domeinen erop kunnen toepassen. In dit domein komen 
overigens ook de rollen en functies van kwaliteitsmedia en vier 
beïnvloedingstheorieën terug. 

CONCLUSIE
De voorzitter van de syllabuscommissie, Berend-Jan Mulder, 
stelt met betrekking tot het resultaat van de commissie: ‘De 
syllabus maatschappijkunde is in zijn totaliteit, maar ook per 
opleidingsniveau, inhoudelijk consistenter, overzichtelijker en  
samenhangender geworden’. Het is nu aan u om de nieuwe syl- 
labus door te nemen en uw leerlingen volgend jaar optimaal  
op het eindexamen voor te bereiden. Tijdens de Docentenweek  
heeft de voorzitter een lezing gegeven over de syllabus-
herziening. Mogelijk kunnen het verslag van die lezing en de  
powerpointpresentatie die erbij is gebruikt u bij de voor-
bereidingen helpen. De presentatie vindt u op de website van 
ProDemos.1 u

Noot

1. https://prodemos.nl/voor-scholen/voor-docenten/docentendag-

maatschappijleer/verslagen-docentenweek-2021.
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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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V
oor de afgelopen Kamer-
verkiezingen hebben zich  
89 partijen laten registre-
ren. Die hebben niet alle- 
maal meegedaan, vele om- 
dat ze niet aan de voor-

waarden voldeden. Zo moet een nieuwe 
partij een waarborgsom van 11.250 euro 
betalen, die alleen wordt terugbetaald als 
die partij tenminste 0,75 procent van de 
kiesdeler heeft gehaald. Ook moet iedere 
kandidaat voor elk van de twintig admi-
nistratieve kieskringen waarin hij of zij zich 
verkiesbaar wil stellen een lijst met dertig 
ondersteuningsverklaringen overleggen, 
documenten waarin kiezers binnen die 
kieskring verklaren de kandidatuur te on-
dersteunen. Het verzamelen daarvan blijkt 
nogal eens een onoverkomelijke horde.
Toch deden 37 partijen wel mee en dat 
leverde een groot stembiljet op, zo groot 
dat het zich niet helemaal liet uitvouwen 
in het stemhokje, zodat menige kiezer 
moeite zal hebben gehad de partij en de 
kandidaat van zijn of haar keuze te vinden.
In januari 2021 telde de Tweede Kamer 
vijftien fracties, waarvan twee met slechts 
één zetel. Die twee zijn het resultaat van 
het uiteenvallen van fracties: leden die 
zich afsplitsen van een fractie kunnen hun 
zetel behouden. De kans is groot dat ook 
tijdens de zittingsperiode van de nieuwe 
Tweede Kamer het aantal fracties nog zal 
toenemen ten gevolge van afsplitsingen.

GEEN INVLOED
Fracties met maar een of twee zetels heb- 
ben weinig tot geen invloed op politieke  
besluitvorming. Ze kunnen bij stemmin-
gen maar weinig gewicht in de schaal 
leggen, maar ook omdat het voor zo’n 
kleine fractie ondoenlijk is om in alle 
commissies van de Tweede Kamer vol-
waardig mee te doen. Als lid van één 
commissie alle dossiers bijhouden is al 

De lezer weet inmiddels of Henk Krol lid van de Tweede Kamer blijft. De schrijver van dit stuk moest  
er nog naar gissen toen hij zijn kopij inleverde. Er zijn veel weddenschappen op afgesloten en mensen 

die geld op Henk Krol hebben ingezet zullen glunderen als hij het heeft gehaald en hijzelf nog meer.  
Of de democratie ermee is gediend, blijft echter een vraag. Splinterpartijen dragen weinig bij  

aan het politieke handwerk en dat geldt zeker als de ‘partij’ maar één zetel haalt. 

H A N S  V A N  D E R  H E I J D E

IEDEREEN ZIJN EIGEN PARTIJ?

TO E N A M E  V A N  PA R L E M E N TA I R E  V E R S P L I N T E R I N G

een hele toer en er zijn alleen al dertien 
vaste commissies, naast nog vele andere; 
terwijl commissies bij uitstek de plaats  
zijn voor ‘het politieke handwerk’, waar-
mee wat ‘valt te halen’. De kleintjes onder 
de fracties kunnen niet anders dan bij  
veel commissievergaderingen een passie-
ve rol vervullen of verstek laten gaan.
Vanwaar dan toch het kennelijk ongebrei-
delde enthousiasme van veel Nederlanders 
om nieuwe partijtjes op te richten en aan 
de verkiezingen deel te nemen? Misschien 
geloven ze dat ze groot electoraal succes 
zullen boeken en een fractie kunnen 
vormen die er echt toe doet. Dat is echter 
een zeldzaamheid. Veel nieuwe partijen 
vissen in dezelfde hoek van de electorale 
vijver, met parlementaire versplintering 
tot gevolg.
Daar komt nog bij dat het eerder regel dan 
uitzondering is dat nieuwkomers onder 
de fracties door intern geruzie uit elkaar 
vallen. IJdelheid, egoïsme en de neiging 
tot verabsolutering van het eigen gelijk 
van hun fractieleden lijken daarbij sterker 
drijfveren dan wil tot samenwerking bin-
nen de fractie. 

REPRESENTATIVITEIT
Het Nederlandse kiesstelsel werkt parle-
mentaire verspintering in de hand. Met 
landelijk éénhonderdvijftigste (0,66 pro- 
cent) van de stemmen heb je al een zetel.  
Afhankelijk van de opkomst bedraagt de  
kiesdeler tussen de zestig- en zeventig-
duizend stemmen. Die wetenschap maakt 
het aantrekkelijk om een gooi naar een 
zetel te doen door mensen met een sterk 
beleefd eigen politiek gelijk en een spie-
gel die zegt dat hij alleen maar succes ziet.
Het wordt ook in de hand gewerkt door de 
toegenomen volatiliteit van het electoraat: 
veel kiezers zijn bewegelijker geworden, 
in die zin dat ze vaak van partijvoorkeur 
wisselen en zoeken naar alternatieven 

voor de gevestigde partijen, waarvan ze af- 
kerig zijn geworden. Frustratie over geruzie 
binnen en scheuring van de partij van 
hun keuze brengt deze kiezer bij volgende 
verkiezingen weer tot nieuwe keuzen.
Uit het oogpunt van representativiteit kan  
worden gezegd dat het goed is dat elke  
maatschappelijk groep vertegenwoordi-
gers kan kiezen die in het parlement de 
stem van die groep laten horen, al is het 
maar met één zetel, want zo weerspiegelt 
het parlement wat in de maatschappij 
aan verschillende opvattingen leeft. Een 
parlement is echter meer dan alleen een  
podium voor het uitdragen van een eigen  
gelijk. De realiteit is dat de meeste splinter-
fracties maar weinig (kunnen) bijdragen 
tot de uitoefening van de controlefunctie 
van het parlement: splinterfracties kunnen 
maar op een zeer beperkt aantal terreinen 
kabinetsbeleid kritisch volgen. Alleen door 
zich in één thema vast te bijten kunnen ze 
soms een succesje boeken. 
In het onderhandelingsspel leggen ze 
meestal te weinig gewicht in de schaal om  
iets te kunnen bereiken, er nog van af-
gezien dat verabsolutering van het eigen 
gelijk onderhandelen in de weg staat en 
intern geruzie te vaak zoveel aandacht en  
energie opeist dat het nauwelijks tot  
parlementair-politiek handwerk komt. 
Overigens zou de publicatie van absen-
teïsmecijfers van Kamerleden voor veel 
kiezers wel eens een ontnuchterende 
eyeopener kunnen zijn. 
 
KIESDREMPEL
Voor de Duitse Bundestag geldt een kies-
drempel van 5 procent van de stemmen. 
Hoewel oorspronkelijk bedoeld om extre-
mistische partijen te weren, gaat die drem- 
pel ook parlementaire versplintering te-
gen. In Duitsland werkt dat redelijk goed, 
het percentage 'verloren' stemmen blijft 
daar beperkt. Maar in Midden-Europa, 
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waar onder Duitse invloed die kies- 
drempel in de meeste landen is over-
genomen, leidt die tot wonderlijke uit-
komsten. In Polen gaan veel stemmen  
naar partijen die de kiesdrempel niet  
halen, waardoor bij de laatste en voor-
laatste verkiezingen PiS (Partij voor Recht 
en Rechtvaardigheid) met minder dan 
de helft van de stemmen een bijna twee 
derde meerderheid van de zetels in de 
wacht wist te slepen. Fidesz in Hongarije 
kreeg door hetzelfde mechanisme een 
ruime twee derde zetelmeerderheid, met 
net de helft van de stemmen. Kortom, aan 
een kiesdrempel kleven grote bezwaren. 
In Nederland wordt het hanteren van een 
kiesdrempel, hoger dan de kiesdeler, ook 
door veel critici van versplintering als een 
te botte bijl beschouwd.
Intussen kan worden vastgesteld dat ver-
splintering in Nederland weliswaar heeft 
geleid tot - bij elkaar opgeteld - minder 
zetels voor de gevestigde partijen, maar 
dat zij desondanks, mede vanwege de 
zijlijnpositie van de splinterfracties, juist 
een zwaarder stempel op de politieke 
besluitvorming drukken. 
Versplintering leidt er ook toe dat er coa-
lities van drie of meer partijen noodzake-
lijk zijn om een meerderheidskabinet te 
kunnen vormen. Vanuit het perspectief 
van representativiteit gezien is daar niets 

mis mee. De stelling dat coalities van drie 
of meer partijen relatief instabiel zijn blijkt 
niet op te gaan.

DISTRICTENSTELSEL
Het paardenmiddel om parlementaire 
versplintering tegen te gaan is overstappen 
naar een districtenstelsel. Dat laatste zorgt 
ervoor dat vrijwel alle zetels naar de twee 
grootste partijen gaan en kleine partijen 
kansloos zijn. Het grote bezwaar is dat 
kiezers die op een verliezende kandidaat 
hebben gestemd - zelfs al behoorde die tot 
een van de twee grote partijen - hun stem 
verloren zien gaan. Zo kan Boris Johnson 
met maar 43 procent van de stemmen 

over een ruime meerderheid in het Britse 
Lagerhuis beschikken.
Invoering van een districtenstelsel zou een 
stap terug in de geschiedenis betekenen: 
tussen 1814 en 1917 was dit de praktijk 
in Nederland. Bij de grondwetswijziging 
van 1917 werd het vervangen door de 
evenredige vertegenwoordiging, tegelijk 
met het algemeen kiesrecht (voor mannen 
in 1917, voor vrouwen twee jaar later). 
Het huidige kiesstelsel werkt parlementaire 
versplintering in de hand, maar het is er 
niet de oorzaak van. Die moet worden 
gezocht bij de kiezers, van wie een grote 
groep de band met gevestigde partijen 
heeft doorgesneden. De laatste decennia 
wordt wel gesproken van ‘het gat op 
rechts’, ontstaan door onlustgevoelens 
van groepen kiezers over immigratie, 
globalisering en Europese integratie. Zij 
voelen zich niet (meer) serieus genomen 
door de gevestigde partijen en zoeken 
naar alternatieven. Zij zijn een betrekkelijk 
nieuwe electorale markt gaan vormen… 
en waar vraag is, doemen al snel vele 
aanbieders op. u

Hans van der Heijde was docent aan 

de lerarenopleiding (maatschappijleer 

en geschiedenis) van de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden en oud-

hoofdredacteur van M&P.

EEN PARLEMENT 
IS MEER DAN 
ALLEEN EEN 
PODIUM VOOR 
HET UITDRAGEN  
VAN EEN  
EIGEN GELIJK.

MAART 2021

Zi jn spl interpart i jen een zegen of een vloek?
(foto: Wikimedia Commons)
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I
edere docent maatschappijleer weet hoe interessant en 
spannend leerlingen het thema Criminaliteit en rechts-
staat vinden. Voornamelijk gaat de interesse van de leer-
lingen uit naar de vragen ‘Wat is strafbaar?’ en ‘Waarom 
worden mensen crimineel?’, maar de eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat zij ook de procedures van het strafrecht wel 

te doen vinden, mits er een indrukwekkend verhaal, zoals dat van 
Lucia de B., bij komt kijken. Het dilemma van de rechtsstaat lijkt 
voor veel docenten de kern van dit populaire thema. Een dilemma 
dat voornamelijk aan de procedurele kant van het strafrecht zit.  

Wellicht is het u ontgaan. De hectiek van de pandemie, de Toeslagenaffaire en verkiezingsperikelen 
bepalen grotendeels het gesprek van de dag. Desalniettemin bezit Nederland, naar grote waarschijnlijkheid, 
in 2021 een volledig gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. M&P bespreekt de rode draad ter inleiding 

op het interview met experts in het volgende nummer van uw vakblad.

K O E N  V O S S E N 

M O D E R N I S E R I N G  V A N  J U R I D I S C H E  R U G G E N G R A AT  V A N  D E  S T R A F R E C H T S P L E G I N G

mentatie Nieuw Wetboek van Strafvordering, vergleek het hui- 
dige WvSv met een oud trui waar steeds andere mouwen aan 
werden bevestigd. Het huidige wetboek stamt nog uit 1926. 
Sindsdien zijn er wel 150 aanpassingen geweest. Letschert noemt 
het wetboek dat nu door het wetgevingsproces moet worden 
geloodst ‘een chic jasje’.1 
Modernisering van strafvordering was, naast Letschert, volgens 
velen in de strafketen nodig. Een aantal resultaten van zeven 
jaar arbeid wordt hieronder beschreven en van een lessuggestie 
voorzien.

NIEUW WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING 

Het Wetboek van Stafvordering (WvSv) bevat de spelregels voor de  
opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Met ande-
re woorden: wie mag wat, onder welke voorwaarden en met welke 
waarborgen om te voorkomen dat je als verdachte vogelvrij bent? 
Het biedt de garantie dat je ook als verdachte je rechten behoudt 
en er toch een strijd tegen de criminaliteit kan plaatsvinden. 

CHIC JASJE
Het gemoderniseerde wetboek komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. 29 augustus 2014 was in de Staatscourant (officielebekend-

makingen.nl) te lezen dat er een commissie werd ingesteld om  
het WvSv te moderniseren. Rianne Letschert, rector magnificus  
van Maastricht University en voorzitter van de Commissie Imple-

STRAFRECHT

Wetboek  
van Strafrecht
Wat is er strafbaar?

Wetboek van 
Strafvordering
Welke 'spelregels' 
gelden er?

Hoe verloopt  
de procedure?

Materieel Formeel

1. Moderne en slagvaardige misdaadbestrijding
Een bekend probleem in het (straf(proces))recht is dat techniek 
en samenleving verder is ontwikkeld en het recht achterblijft. 
Communicatie door middel van een fax is wettelijk toestaan, 
terwijl in de praktijk niemand meer faxt. Het gemoderniseerde 
WvSv spreekt dan ook niet meer over, bijvoorbeeld, smartphones 
maar over gegevensdragers. Deze techniekonafhankelijke manier 
van noteren ondersteunt de wetsdiender. Zij hoeven zich minder 
bezig te houden met de vraag of zij een bepaalde bevoegdheid 
wel hebben. 
Een bekend voorbeeld uit de maatschappijleerles is natuurlijk de  
vraag of de politie smartphones mag onderzoeken. Voorheen ge-
beurde dit op basis van jurisprudentie en de algemene beslag-

Probleem Mag je iemands Smartphone 
doorzoeken?

Oorzaken Technologisering, mensenrechten/ 
grondrechten

Gevolgen Diverse vragen omtrent privacy  
en rechtsbescherming

Oplossingen
Spreken over gegevensdragers  
en opstellen van stelselmatigheids-
criterium

Gevolgen van  
de oplossing De toekomst zal het leren
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bevoegdheid. Deze praktijk is nu in het geüpdatete wetboek 
verwerkt: het bekijken van foto’s en communicatie gaat altijd 
gepaard met een machtiging van de rechter-commissaris. Een 
waarborg voor de rechten van de verdachte en door het vastleggen 
van deze procedure in het wetboek is ook een verhoging van 
transparantie en de daarbij horende rechtszekerheid. 

2. Een zorgvuldige strafrechtspleging met een gedegen rechts-
bescherming voor iedereen
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat hoe grondiger de inbreuk op 
de levenssfeer van burgers is, hoe hoger de positie van de functio- 
naris die hierover beslist. Dit is een ogenschijnlijke vanzelfspre-
kendheid (de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen zijn 
iedereen met een beetje inzicht in de opbouw van de Nederlandse 
samenleving niet vreemd), maar het huidige wetboek expliciteert 
en borgt deze waarden niet. 
Een welbekend fenomeen tijdens de discussie in de klas is het leer- 
lingentype dat onverschillig met zijn privacy lijkt om te gaan.  
De commissie-Letschert lijkt dit en de subsidiariteits- en proportio- 
naliteitswaarden hoog te achten: in bijna alle artikelen over het 
gemoderniseerde wetboek komen deze woorden of verwijzingen 
(noodzakelijkheid/rechtvaardigheid) terug. Hoe zijn deze twee 
realiteiten in het klaslokaal met elkaar samen te brengen? 
Naast veel materiaal, van bijvoorbeeld de Nationale Jeugdraad 
(NJR), over privacy en internet kunnen docenten het privacy-
vraagstuk ook aan hun eigen leerinhouden koppelen. Laat leer- 
lingen noteren en bediscussiëren wat zij vinden dat de bevoegd- 
heid van een opsporingsambtenaar is met betrekking tot hun 
telefoon wanneer ze van digitale heling worden verdacht, en  
breng met de leerlingen gradaties aan: wat mag de opsporings- 
ambtenaar altijd (bij een verdachte), wat mag de opsporings-
ambtenaar met toestemming van een officier van justitie, en  
wat mag een opsporingsambtenaar met toestemming van een 
rechter-commissaris? Daag de leerlingen uit om in hun uitleg en 
discussie het dilemma van de rechtsstaat te hanteren. 

3. Duidelijke en begrijpelijke wettelijke bepalingen en waarborgen
Het is u vast opgevallen dat in het reeds besprokene sporadisch  
het woord nieuw is gebruikt. Het nieuwe wetboek mag ook geen  
herziening heten. Er is getracht weer één geheel te maken van 
alle 150 aanpassingen die sinds 1926 zijn aangebracht, rechte-
lijke uitspraken en recente Europese regelgeving. De commissie-
Letschert veronderstelt dat het wetboek begrijpelijker is en 
daardoor ook beter voor de strafrechtspleging. 
Een belangrijke waarborg in het rechtssysteem, de checks and 

balances, is de mogelijkheid om als verdachte rechtsbijstand te  
ontvangen. Dian Brouwer, bijzonder hoogleraar Verdediging in 
strafzaken, maakt zich omtrent deze waarborg grote zorgen.2 Hij 
stelt vast dat bij de ‘moderniseringswetgever’ een onjuist beeld  
over de toegankelijkheid van de rechtsbijstand heerst. De aan-
dachtige lezer, van het herziene wetboek, leest dat de schrijvers 
ervan een hoge verwachting van de verdachte hebben met be-
trekking tot ‘tegenspraak’ tegen de rechter en aanklacht, maar hij 
krijgt hiervoor te weinig hulpmiddelen, aldus Brouwer.

4. Verheldering en versterking van de positie van alle proces-
deelnemers
Uit punt drie blijkt dat de deelnemers aan het rechtsproces enigs-
zins andere posities, hulpmiddelen en taken krijgen: er hoeven 
geen driemaandelijkse pro-formazittingen te worden geregeld 
en de zittingsrechter van een strafzaak heeft de bevoegdheid 
om schriftelijke ronden te plannen. De verwachting is dat dit de 
doorlooptijd van zittingen versneld. 
Daarnaast verandert de positie van het slachtoffer. Het is een heet 
hangijzer in de (straf)rechtsspraak. De samenleving lijkt hier al 

jaren om te vragen, maar het wetboek stamt nu eenmaal uit 1926. 
In die tijd stond het individu, in de vorm van het slachtoffer, niet  
in het belangenveld van het strafrechtelijke proces van waarheids-
vinding. De nieuwe tekst stelt: ‘Slachtoffers kunnen een klacht in- 
dienen als het OM besluit niet te vervolgen, maar ook als politie 
en OM niet opsporen’ (WvSv, 3.2.1). Deze mogelijkheid staat niet in 
de huidige tekst genoteerd. Eveneens mag onder het gemoderni- 
seerde wetboek het slachtoffer kennisnemen van het strafdossier 
zonder te betogen welk ‘belang’ dit dient. 
Oud-president van de rechtbank Zutphen Gradus de Vrieze be-
toogde in 2018 dat de positie van het slachtoffer niet diende te  
worden versterkt.3 Het past immers niet bij de aard van het straf-
recht. Hij verwees naar de mogelijkheid dat ook slachtoffers soms 
(een beetje) dader kunnen zijn. Door de slachtoffer als slachtoffer 
te labelen en van daar bijpassende rechten te voorzien, zou het 
waarheidsvindingproces worden bemoeilijkt.

HET VONNIS
De commissie-Letschert doet er alles aan om het gemoderni-
seerde wetboek bekendheid te verschaffen. Op het moment van 
schrijven van dit artikel is het aan de parlementariërs om een 
standpunt hierover in te nemen. Wat de politieke beslissing ook 
gaat worden; de nieuwe tekst is het waard om door te pluizen 
en met leerlingen te bespreken: welke waarden zitten er achter 
ons strafrecht, welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben 
tot deze formulering geïnspireerd (denk aan: Coleman’s boat), en 
welke potentiële gevolgen heeft dit wetboek? Ik wens u allen een 
interessante tijd met het Wetboek van Strafvordering. u

Noten

1. ‘Grapperhaus steekt de regels voor opsporing in een nieuw chic jasje, 

en die moeten de komende vijftig jaar mee’, in: Trouw, 12 november 

2020.

2. www.advocatenblad.nl/2020/12/29/modernisering-wetboek-van-

strafvordering-allerminst-reden-tot-tevredenheid.

3. www.trouw.nl/nieuws/strafrecht-heeft-terecht-moeite-met-

slachtoffers~b34fee7d.
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De avondklok, de Toeslagenaffaire en de financiële steun aan ondernemers. Het afgelopen jaar stond  
het bestuursrecht volop in de schijnwerpers. Wat moeten docenten maatschappijleer over het bestuurs- 
recht weten? Deze en andere vragen legde M&P voor aan hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring.

 
I V O  P E R T I J S

I N  G E S P R E K  M E T  H O O G L E R A A R  B E S T U U R S R E C H T  H E R M A N  B R Ö R I N G

‘M
ensen hebben meer  
met het bestuurs-
recht te maken, dan  
met het strafrecht, 
alleen weten ze dit 
vaak niet. Als je naar 

de avondklok kijkt, dan is ook dat bestuurs-
recht. Alles wat door de overheid wordt 
beslist is bestuursrecht’, vertelt Herman  
Bröring. ‘Denk bijvoorbeeld aan de ruimte-
lijke ordening, het milieu, de energietran-
sitie, belastingen, de volksgezondheid, het 
onderwijs, subsidies, de voedselveiligheid, 
migratie, de sociale zekerheid, de zorg, 
markten en evenementen, en deels ook de 
consumentenbescherming en het financiële 
verkeer. Dit zijn allemaal bijzondere delen 
van het bestuursrecht, waarvan kranten 
en sociale media bol staan. Daarnaast is er 
het algemene deel van het bestuursrecht 
dat over leerstukken gaat die voor alle 
bijzondere delen van belang zijn.’ Later in 
het gesprek merkt de hoogleraar op dat je bij 
het bestuursrecht kunt zeggen dat er zoveel 
bomen zijn (al die bijzondere delen van het 
bestuursrecht, met al hun regels, plannen, 
beschikkingen, enzovoorts), dat je het bos 
niet meer ziet. ‘Dat hele bos is het algemeen 
bestuursrecht’, stelt Bröring vast.
De Groningse hoogleraar is coauteur van  
twee kloeke studieboeken over het algemeen 
bestuursrecht: Bestuursrecht deel 1 en Be-

stuursrecht deel 2.1 Het eerste deel gaat onder 
meer over de grondslagen en beginselen 
van behoorlijk bestuur, besluitvorming (bij- 
voorbeeld vergunningverlening) en hand-
having. Het tweede deel staat volledig in 
het teken van rechtsbescherming tegen de 
overheid. ‘Bij het bestuursrecht heb je de in- 
houdelijke leerstukken en daarnaast de 
rechtsbeschermingsprocedures. Dit kun je 
goed van elkaar onderscheiden. Het zijn bij 
ons op de universiteit aparte vakken’, licht 
Bröring toe. 

ACTIE
Wie de Trias Politica in actie wil zien moet 
zich volgens de hoogleraar vooral in het 
bestuursrecht verdiepen. Bröring: ‘Mensen 

leren allemaal prachtige dingen over de 
scheiding der machten en dat er grond- 
rechten gelden. Het leuke van het bestuurs-
recht is dat die uitgangspunten zich heel 
concreet in het bestuursrecht vertalen. Kijk 
bijvoorbeeld naar de klimaatzaak Urgenda. 
Hoe ver mag een rechter gaan? Voor som-
migen is bestuursrecht ingewikkeld, omdat 
ook politiek en beleid een rol spelen. In het 
strafrecht moet worden bewezen dat iemand 
een strafbaar feit heeft begaan. Als dat be- 
wijs er is, bepaalt de rechter de op te leggen 
straf. In het civiele recht zie je hetzelfde. Je 
hebt een contract gesloten en vervolgens 
levert iemand volgens jou prutswerk. Dan 
heb je discussie over de gemaakte afspraak, of 
er een wanprestatie is geleverd en, zo ja, wat 
daarvan de consequentie moet zijn. Steeds 
gaat het om de combinatie van recht en 
feiten. In het bestuursrecht heb je daarnaast 
met politiek en beleid te maken. Het bestuur 
vult de wetten die opgesteld zijn door de 
wetgever in op basis van beleidsmatige over-
wegingen. Vervolgens luidt de vraag hoe ver  
de rechter mag gaan. De rechter mag niet 
op de stoel van het bestuur gaan zitten. 
Wetgever, bestuur en rechter hebben ieder 
een eigen verantwoordelijkheid. De abstracte 
staatsrechtelijke aspecten worden in het 
bestuursrecht concreet. In het bestuursrecht 
zie je de Trias in actie.’ 

COMPLEX
Dat onder studenten vooral het strafrecht 
populair is, begrijpt Bröring wel: ‘Het straf-
recht is altijd sexy. Bij bestuursrecht denken 
mensen aan ambtenaren. “Wie wil er nou 
een date met een ambtenaar?”, vraag ik mijn 
studenten altijd. Maar heel veel studenten 
gaan later bij de overheid werken!’ Dat 
iedereen wordt geacht de wet te kennen, is 
volgens Bröring een fictie. Dat geldt zeker op 
het terrein van het bestuursrecht. Bröring: 
‘Je weet dat je iemand niet om zeep mag 
helpen, maar als het bijvoorbeeld om milieu- 
wetgeving gaat, kun je als burger onmoge-
lijk weten wat deze precies inhoudt. Die 
wetgeving is omvangrijk en ingewikkeld, ook  
door Europeesrechtelijke invloeden. Ook het  

‘IN HET BESTUURSRECHT  
ZIE JE DE TRIAS IN ACTIE’

bestuur zelf kent de wetgeving lang niet 
altijd volledig. Er zijn zoveel beleidsterreinen, 
met zoveel wetten, algemene maatregelen 
van bestuur, ministeriële regelingen, provin-
ciale en gemeentelijke verordeningen, be-
leidsregels.... Het valt ook niet mee om het 
eenvoudig te houden. Het maatschappelijke 
probleem zelf is vaak al heel ingewikkeld, 
en dan willen ook politieke partijen met het 
oog op de door hen vertegenwoordigde be-
langen nog inbreng hebben. Dat leidt tot 
compromissen en vage wetgeving, en als je 
niet uitkijkt zelfs tegenstrijdige wetgeving.’ 

TOEGANKELIJKHEID
Bröring meent dat mensen vaak vergeten dat 
het staats-, bestuurs-, straf- en civiel recht 
niet echt gescheiden zijn: ‘Soms moet je naar 
een civiele rechter, terwijl het inhoudelijk 
bestuursrecht is. Denk aan de Urgenda-
zaak of het kort geding over de avondklok. 
Bij bestuurlijke boetes, bijvoorbeeld op 
grond van de Tabakswet voor het maken 
van reclame voor tabakswaren bij een 
school, gaat het in inhoudelijk opzicht om  
strafrecht, maar de besluitvorming en rechts-
bescherming zijn in het bestuursrecht ge-
regeld. De schadeafhandeling in verband 
met de gaswinning in Groningen verloopt 
via de bestuursrechtelijke procedure, maar 
inhoudelijk is het civiel recht. Inhoudelijk gaat 
het om de onrechtmatige daad. Dat is een 
civielrechtelijk leerstuk. Oorspronkelijk was 
alleen de NAM aansprakelijk. Er is gekozen 
voor een bestuursrechtelijke procedure, 
zodat mensen een betere toegang tot de 
rechter hebben. Het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (EVRM) verplicht de 
staat om ervoor te zorgen dat mensen een 
goede toegang tot de rechter hebben.’
Bröring stelt dat het voor burgers betrekkelijk 
eenvoudig is om naar de bestuursrechter 
stappen. ‘Dit is veel goedkoper en met min-
der risico’s dan wanneer je naar de civiele 
rechter gaat. Bij de civiele rechter heb je een 
particulier als tegenpartij en in een civiele 
procedure kun je er ook op achteruit gaan. 
Bij een bestuursrechter ga je er nooit op 
achteruit. Bij de gaswinningsproblematiek 

( foto: Pixabay)
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in Groningen betrof het eerst civiele pro- 
cedures tegen de NAM. Nu gaat het om 
bestuursrechtelijke procedures tegen de  
overheid. Deze procedures zijn laag-
drempelig’, aldus Bröring. 

POLITIEK
Bij het bestuursrecht gaat het om be-
leidskeuzen. Bröring: ‘In hoeverre kan 
een rechter dat juridisch beoordelen? In 
hoeverre mag een rechter zich bemoeien 
met de beleidsbepaling door het bestuur? 
Of is het dan ineens de rechter die de 
baas is? Hij is niet gekozen en hoeft geen  
verantwoording af te leggen aan bijvoor-
beeld een gemeenteraad. De Trias-ver-
houdingen in concrete situaties zijn 
superinteressant. Veel bevoegdheden 
laten ruimte aan het bestuur. Bijvoor-
beeld: Het college van B&W kan een ver-

gunning verlenen… Het college kan er dus 
ook voor kiezen om dit niet te doen. De 
ene partij, GroenLinks, wil dat iets door-
gaat, want het is goed voor het milieu, 
terwijl de andere partij, de VVD, vindt dat  
het slecht is voor ondernemerschap. In  
dat geval hangt het ervan af wie de meer- 
derheid in een gemeente heeft. In hoe-
verre kan een rechter daarmee rekening 
houden? Dat blijft een fascinerende 
vraag.’
Niet alleen politieke keuzen, maar ook 
internationale normen zijn onderdeel van  
het recht. Bröring: ‘Bepaalde waarborgen 
in het strafrecht komen voort uit het 
EVRM, bijvoorbeeld de cautieplicht die  
opgenomen is in het Wetboek van Straf-
vordering. Stond de cautieplicht niet in 
dit wetboek, dan gold deze plicht ook, 
omdat het EVRM dit met zich meebrengt. 
De uitspraken over de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) waardoor veel 
boeren niet meer kunnen uitbreiden zijn 
gebaseerd op Nederlandse milieurecht, 
maar dat is helemaal beïnvloed vanuit 
Europese richtlijnen. Sterker nog, je 
kunt het Nederlandse en Europese recht 
hier nauwelijks nog van elkaar scheiden.  
Dit zie je op meer gebieden en werkt  
bijvoorbeeld door in de vergunning-
verlening. Iedereen moet gelijke toegang 
tot vergunningen hebben. Niemand mag  
worden voorgetrokken. Ook dat vloeit 
voort uit Europees recht, want Europa 
gaat vooral over marktwerking. Dit be- 
tekent dat bepaalde procedures trans-
parant moeten zijn.’ Aan de hand van 
het voorbeeld van het kinderpardon 
legt de hoogleraar uit dat in de Trias-
verhoudingen rechters soms behoorlijk 
klem staan. Bröring: ‘De rechter moet zich 
aan de wet houden en aan het beleid van 
de minister. Aan de andere kant gelden 
de grondrechten van het EVRM waaraan 
rechters ook moeten toetsen. Zo kun je 

de afwegingen zichtbaar maken. Dan 
kan blijken dat de rechter weinig ruimte  
heeft, omdat de wetgever heeft beslist om 
vreemdelingen zoveel mogelijk buiten 
de deur te houden. Dat is een politieke 
keuze, gevoed door wat er onder men-
sen in onze samenleving leeft.’

GOED BESTUUR
De hoogleraar benadrukt het belang van  
het gelijkheidsbeginsel in het bestuurs-
recht. Herman Bröring: ‘Gelijke gevallen 
moeten gelijk worden behandeld en  
ongelijke gevallen ongelijk. Heel veel kun  
je daarop terugvoeren. Bij de Toeslagen-
affaire was er sprake van ongelijke 
behandeling door discriminatie en pro- 

filing. Daarnaast is het rechtszekerheids-
beginsel buitengewoon belangrijk. Als 
iemand een vergunning heeft gekregen 
en op basis daarvan investeringen doet  
en alle termijnen zijn verstreken, dan 
mag het niet zo zijn dat iemand alsnog 
een procedure begint zodat de hele boel  
onderuitgaat. Zo kun je geen onder-
neming runnen’, legt de hoogleraar uit. 
Bröring: ‘Montesquieu zei ooit eens dat 
een goed bestuur het allerbelangrijkste 
voor een rechtsstaat is. Je kunt wetten 
bedenken achter een tekentafel, maar het 
bestuur moet het uitvoeren. Als dat niet 
goed is, dan worden mensen boos. Een 
goed bestuur is het belangrijkste in een 
democratische rechtsstaat. In Nederland 
hebben we dit minder in de gaten. We 
vinden het allemaal vanzelfsprekend. Ik 
geef ook les in de Cariben. Daar is men 
zich veel meer bewust van het belang 
van rechtszekerheid en het recht om 
naar de rechter te kunnen. Amerikaanse 
hotelketens willen alleen maar investeren 
in landen waar het bestuur niet corrupt 
is. Voor de economie is goed bestuur 
cruciaal. Het gaat ook om vertrouwen. 
Denk aan de energietransitie. Je kunt als 
bestuur van alles willen, maar als je het 
niet transparant doet, bijvoorbeeld door 
vaag te blijven over de verdeling van  
de lusten en lasten van een windpark,  
dan wordt het moeilijk met je energie-
transitie.’ u

Noot

1. H.E. Bröring & K.J. de Graaf (red.), Bestuurs-

recht Deel 1, Systeem; bevoegdheid; be- 

voegdheidsuitoefening; handhaving, zesde 

druk, Boomjuridisch, Den Haag, 2019;  

A.T. Marseille & H.D. Tolsma (red.), Bestuurs-

recht Deel 2, Rechtsbescherming tegen de 

overheid, zevende druk, Boomjuridisch, 

Den Haag, 2019.

A
ls docent kun je nooit 
teveel inspiratie krijgen 
om verdieping in de les-
stof aan te brengen. Zelf 
haalde ik als docent veel 
extra lesmateriaal uit 

documentaireseries. Ik liet de leerlingen bij-
voorbeeld fragmenten zien en maakte er 
aanvullend lesmateriaal bij. Soms gaf ik het 
kijken van een aflevering op als huiswerk, 
om er later tijdens de les over te praten. 
De afgelopen periode zijn er weer veel 
mooie en bruikbare documentaireseries 
gemaakt. Sommige zijn nu nog te zien, 
andere zijn terug te kijken. Hieronder 
worden zes series kort toegelicht, elke keer 
met bijpassende (leer)begrippen. 

 KLASSEN
Deze zevendelige documentaireserie 
speelt zich af in Amsterdam-Noord. 
Sarah Sylbing en Ester Gould, die eerder  
de documentaireserie Schuldig maakten  
(eveneens een aanrader), volgen achtste- 
groepers en middelbare scholieren. Som- 
migen hebben een lastige thuissituatie, 
anderen kunnen de druk om te presteren 
maar amper aan. Gelukkig vinden ze veel 
steun bij hun docenten die dag en nacht 
voor hen klaarstaan. We volgen ook 
Marjolein Moorman die als wethouder 
van Onderwijs en Armoede strijdt voor 
gelijke kansen in het onderwijs. Tijdens 
de eerste lockdown regelt ze zesduizend 
laptops voor leerlingen die er zelf geen 
hadden. Ze pleit bij minister Arie Slob 
onder andere voor uitstel van het school- 
advies en bestrijding van het leraren-
tekort. 
Begrippen: kansen(on)gelijkheid, 
sociale cohesie, onderwijsbeleid.

DOCUMENTAIRESERIES VOOR IN DE KLAS

‘IEDEREEN  
HEEFT TOCH 
BEPERKINGEN’
Documentaires bieden een kijkje 
in samenleving en vormen 
daarmee prima lesmateriaal 
voor maatschappijleer. 

R I A N N E  B R I N K
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Nadat evidence based onderwijs tot 
voor kort de boventoon voerde, wordt 

tegenwoordig meer van evidence 

informed onderwijs gesproken.  
In een reeks artikelen gaat leraren-
opleider Marcel Mooijman nader in  

op dit onderwijsinzicht.

M A R C E L  M O O I J M A N

NÓG BETER 
MAATSCHAPPIJLEER 

GEVEN 

E V I D E N C E  I N F O R M E D  O N D E R W I J S  I I 

I
n het eerste artikel van deze reeks is be- 
sproken wat evidence informed onderwijs 
(EIO) is. In dit artikel wordt ingegaan op 
een aantal EIO-methoden, en hun tegen- 
hangers: onderwijsmythen. Merk op: we 
hebben het hier dus over EIO-factoren die 

die docenten kunnen toepassen.
Onderstaande tabellen tonen een selectie. Het is 
een selectie vanuit de volgende criteria:
• relatief veel bruikbaar of voorkomend in maat- 

schappijleeronderwijs en 
• persoonlijke voorkeur, ingegeven door mijn 

ervaring als lerarenopleider.
In de tabellen worden betreffende factoren gefor- 
muleerd in de vorm van een korte aanbeveling. 
Ik ben me er goed van bewust dat het onderzoek 
onderstaande stelligheid niet waarmaakt, zoals dat  
bij EIO hoort. Weet u nog: we spreken over wet-
matigheden, niet over zekerheden.

 DE WASSTRAAT
Deze vijfdelige documentaireserie gaat over een wasstraat in Deventer 
die door mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gerund. 
We volgen een aantal werknemers en de directeur op de werkvloer. 
We kijken naar hun conflicten en dilemma’s, maar ook naar de hechte 
vriendschappen die ontstaan. Voor velen is de wasstraat hun redding; 
hier voelen ze zich veilig en gehoord. De documentaireserie laat de strijd 
zien die de werknemers voeren om zich aan te passen, erbij te horen, 
gewoon te zijn. Zoals een werknemer treffend zegt: ‘Ze hebben het altijd 
over iemand met een beperking, alsof we anders zijn, maar iedereen 
heeft toch beperkingen?’. 
Begrippen: bijstand, Wajong, inclusieve arbeidsmarkt, schulden.

 PROPAGANDA
In deze serie gaan jonge onderzoeksjournalisten op zoek naar mis- en 
desinformatie, hoaxes en nepnieuws in de (sociale) media. Ze spreken 
met de mensen die deze informatie verspreiden en onderzoeken welke 
belangen ze daarbij hebben. Waarom zijn haatinfluencers zo populair en 
is 5G echt zo gevaarlijk als sommige mensen schrijven?
Begrippen: (sociale) media, algoritmen, misinformatie, nepnieuws, 
hoaxes.

 METROPOLIS
Het internationale programma Metropolis is na vijf jaar terug op televisie. 
Er zijn acht nieuwe afleveringen beschikbaar. Lokale journalisten gaan in 
hun eigen land weer op zoek naar antwoorden op universele thema’s die 
goed in de les maatschappijleer passen. Voorbeelden van onderwerpen 
in dit nieuwe seizoen zijn fitgirls, milieustrijders, ons pensioengeld, zorg- 
helden en schulden. De afleveringen zijn stuk voor stuk goed te gebruiken 
om verschillende landen en culturen met elkaar te vergelijken. 
Begrippen: pensioen, gezondheidszorg, schulden, milieu, identiteit, 
actievoeren.

 DE VERLOREN STEM
In deze driedelige serie gaat Tijs van den Brink in de aanloop naar 
de Tweede Kamerverkiezingen langs bij mensen die zeker níet gaan 
stemmen. Ze hebben het vertrouwen in de medemens en politiek verloren 
of twijfelen nog over op wie ze moeten stemmen. Van den Brink wil weten 
wat er in hun hoofd omgaat en probeert twijfelaars alsnog over te halen 
naar de stembus te gaan. Want, zoals hij zelf zegt: ‘In een democratie is  
meedoen belangrijker dan winnen’. Deze documentaireserie is ook na 
de Tweede Kamerverkiezingen goed te gebruiken om begrippen als 
politieke betrokkenheid, representativiteit en zwevende kiezers in de les 
te bespreken. 
Begrippen: politieke besluitvorming, politieke betrokkenheid, 
representativiteit, zwevende kiezers, Tweede Kamerverkiezingen.

 DE STAND VAN NEDERLAND: GENERATIE NEXT
Deze wekelijkse versie van het economisch onderzoeksprogramma Stand  
van Nederland wordt gepresenteerd door twintigers en gaat over thema’s  
waar Nederlandse jongeren vandaag de dag mee worstelen. In afleverin- 
gen van twintig minuten onderzoeken jonge onderzoekers de economie 
van ons land en vertellen ze de persoonlijke verhalen achter de cijfers. 
Onderwerpen die terugkomen zijn: waarom zijn de huizen in Nederland 
zo duur; waar komt het geld voor alle steunpakketten tijdens de corona-
crisis vandaan; en wat doen politieke campagnebureaus eigenlijk met 
hun geld? 
Begrippen: de Nederlandse verzorgingsstaat, welzijn, welvaart, 
pensioen, cybercrime.
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EVIDENCE INFORMED DIDACTIEK
In tabel 1 staat de EIO-didactiek die docenten kunnen toepassen.1

Tabel 1 - EIO-didactiek

ONDERWIJSMYTHEN
In tabel 2 staan de belangrijkste onderwijsmythen.3

Tabel 2 - Onderwijsmythen

Een paar opmerkingen zijn bij dit overzicht van belang. Ten 
eerste zijn niet alle aanbevelingen operationeel. Het blijft 
hierboven bijvoorbeeld wat onduidelijk wat goede feedback is 
of de wat CTML-inzichten inhouden.2 In de praktijk hebben deze 
‘bewezen’ werkwijzen nog een nadere een uitwerking nodig. Ten 
tweede zult u bepaalde didactieken grotendeels herkennen in de 
dagelijkse praktijk, ze zijn niet opzienbarend. Actieve verwerking 
van leerstof, aansluiten bij de leerwereld en voorbeelden 
gebruiken zijn voor veel docenten vanzelfsprekend. Tegelijk 
zijn bij bijvoorbeeld voorkennis activeren of vragen stellen 
wederom nog wat specifieker methoden mogelijk die tot hoger 
leereffecten kunnen leiden. Hier is dus nog wat te winnen. Ten 
derde is een aantal didactieken misschien toch verrassend. Het 
scaffolden is er daar misschien een van, of de CTML-principes, 
of het gegeven dat bevorderen van leren tot motivatie leidt en 
niet andersom. Dat brengt ons op de onderwijsmythen.

U BEVORDERT HET LEREN VAN LEERLINGEN MET:

• Vakkennis goed in te zetten, namelijk wel als uitgangs-
punt, niet als een vakidioot.

• Activeren van voorkennis.

• Aansluiten bij de leerwereld, met authentieke ervaringen.

• Gebruiken van heldere leerdoelen (SMART*).

• Gebruiken van het model directe instructie.

• Het realiseren van kennisbevordering, wat tot motivatie 
leidt (en niet omgekeerd).

• Het stellen van vragen.

• Het actief laten verwerken van stof.

• Het laten herhalen.

• Het bevorderen van self-efficacy van leerlingen.

• Onderwijs in kleine brokken aan te leren (chuncken) 
kennis stap voor stap op te bouwen (scaffolding).

• CTML*-inzichten in multimedia (powerpoint) toe te passen,  
dual coding (beeld in samenhang met tekst) te bevorderen.

• Hardop te denken en te demonstreren bij ingewikkelde 
vraagstukken.

• Het verschil te maken tussen samenwerkend leren  
(samen een taak uitvoeren) en coöperatief leren (ieder 
doet een deeltaak), Het eerste helpt, het laatste niet.

• Leerlingen studietechnieken bij te brengen.

• Veel voorbeelden te gebruiken.

• Goede feedback te geven.

• Formatief te toetsen en te kijken of de gehele klas  
het heeft begrepen.

[* SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden /  

CTML = Cognitive Theory of Multimedia Learning, red.]

STELLINGEN

• 21ste vaardigheden bestaan en kunnen (vakonafhankelijk) 
worden geleerd.

• De piramide van Maslow gaat op.

• Differentiatie helpt zwakkere leerlingen. 

• Leerstijlen bestaan.

• Mensen kennen meervoudige intelligenties.

• Nieuwe technologie zorgt voor andere manieren van leren.

• Leerlingen kunnen gemakkelijk leren zelfstandig te leren.

De stellingen in deze tabel worden door onderzoek weerlegd. 
Wederom, dat is geen zekerheid, maar dit is wat de wetenschap 
ons vooralsnog voorspiegelt.
In het eerstvolgende artikel wil ik me eerst concentreren op 
iets wat in het onderwijs blijft liggen: het aanleren van ‘bewezen’ 
studietechnieken. Stampen, tekst markeren, samenvatten, met 
de computer werken en dergelijke blijken vaak niet effectief. Er 
zijn evenwel studietechnieken die wel goed werken. Daarover 
de volgende keer. u

Noten

1. Zie boeken als: Bruyckere, P. de, The ingredients for great teaching. 

SAGE, London/ Los Angeles, 2018; Hattie, J. & G. Yates, Visible 

learning and the science of how we learn, Routledge/Taylor 

& Francis Group, London, 2014; Kirschner, P., L. Claessens, S. 

Raaijmakers, B. Ros, P. Zunneberg & M. Marreveld, Op de schouders 

van reuzen: inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie 

voor leerkrachten (1e druk), Ten Brink Uitgevers, Meppel, 2018; 

Surma, T. & J. Arkenbout, Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor 

effectieve didactiek (7e editie), Ten Brink Uitgevers, Meppel, 2019.

2. Cognitive Theory of Multimedia Learning, zie ook: Mayer, R.E., 

Multimedia learning (1e editie, 8e print, ed.), Cambridge University 

Press, Cambridge, 2012; Mayer, R.E., ‘Thirty years of research on 

online learning’, in: Applied Cognitive Psychology, 33 (2019) 2, 

pp.152-159. doi:10.1002/acp.3482. Hierover is ook een goed filmpje 

beschikbaar: DiscoMedia, Hoe kun je studenten helpen met optimaal 

leren? Multimedia Learning (CTML), 2013. Opgehaald van www.

youtube.com/watch?v=k8dszWLjJhc.

3. De Bruyckere, P., P. Kirschner, & C. Hulshof, Urban myths about 

learning and education, 2015, opgehaald van https://public.

ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1985956; 

De Bruyckere, P., P. Kirschner & C. Hulshof, Juffen zijn toffer 

dan meesters: en nog meer mythes over leren en onderwijs, 

LannooCampus/AnderZ, Leuven/Culemborg, 2019.

Marcel Mooijman is als lerarenopleider verbonden aan de 

Hogeschool Rotterdam en is voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM).

Foto: Emil iano Vi t tor iosi  | Unsplash
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I
n 2019 las u in M&P een lang interview met de bestuurssocioloog  
Mark van Ostaijen.1 Het boek Wij zijn ons afkomstig uit zijn pen was 
kort daarvoor verschenen. Een boek dat door de socioloog Rudi 
Laermans werd betiteld als ‘een geweldig handboek dat er geen wil 
zijn’.2 Van Ostaijen wilde geen canon van de sociologie ontwikkelen 
en werkte daarom niet uitsluitend met sociologen. In de vorige editie 

van M&P las u het eerste deel van de inleiding van inleidende sociologische 
boeken. Voor deze editie wordt ingegaan op de vraag of de auteurs van 
onderstaande inleidingen wel een canon produceerde.
 
METHODIEK 
In het vorige artikel uit deze serie werd de methodiek achter deze inleiding 
van de inleidingen beschreven; geleend van Goudsblom en zijn Balans van 

de sociologie (1974). Elk handboek wordt onderworpen aan vier kwaliteits- 
criteria: systematiek, reikwijdte, precisie en relevantie. In deze M&P worden 
de volgende boeken besproken:

In deze jaargang leidt M&P enkele (Nederlandstalige), voor maatschappijleerdocenten relevante, 
inleidende werken voor de sociologie en politicologie in. Net als in de vorige M&P  

besteedt Koen Vossen in dit nummer aandacht aan de sociologie.

K O E N  V O S S E N

H A N D L E I D I N G E N  I N  D E  S O C I O L O G I E  E N  P O L I T I C O L O G I E  I I

Vervolgens wordt er een sociologische beschrijving 
gemaakt van de ontwikkeling van de standenmaatschappij 
tot aan de twintigste eeuw, logischerwijs gevolgd 
door een beschrijving van de twintigste eeuw, om 
daarna af te sluiten met een uitgebreid onderdeel over 
toekomstperspectieven binnen de sociologie. Dit is een 
interessant slot, voornamelijk gezien het min of meer 
dominante idee dat wetenschap zich met beschrijving, 
verklaring en/of evaluatie bezighoudt. In tegenstelling 
tot auteurs van veel andere inleidingen, geven Van 
Hoof en Van Ruysseveldt wel expliciet aandacht aan de 
voorspellende kant van de sociologie. 

Reikwijdte 
Het begin van dit artikel lijkt een waarschuwing te zijn  
voor canonisering van de sociologie: het kronen van 
bekende sociologen tot klassiekers en de angst dat 
dit het denken stopt. Op het eerste gezicht doet de 
inhoudsopgave vermoeden dat dit handboek zich 
schuldig maakt aan canonisering. Veel hoofdstukken 
en paragrafen gaan over ‘the usual suspects’: Comte, 
Durkheim, Weber, Elias, Foucault en anderen. Wanneer 
verder wordt gelezen dan de inhoudsopgave wordt 
duidelijk dat de auteurs deze denkers vooral als 
spreekpop gebruiken. Zij verduidelijken de vraagstukken 
uit de besproken tijd. Dit maakt het mogelijk om 
dwarsverbanden te zien, over tijds- en landsgrenzen 
heen, maar ook tussen verschillende sociologen (en 
andere wetenschappers). 

Precisie 
Veel inleidingen maken regelmatig gebruik van graphic 

organizers; in de vorm van bijvoorbeeld schemaatjes. 
Sociologie en de moderne samenleving kenmerkt zich 
voornamelijk door grote lappen tekst. Dit kan voor de 
visueel ingestelde lezer als afschrikwekkend overkomen. 
Ondanks dit uiterlijk is het de moeite waard om het boek 
te lezen. Het zit vol pareltjes. Elk pareltje ondersteunt 
op een precieze en accurate manier de analyse van het 
menselijk samenleving. 

‘HET IS BELANGRIJK OM  
DE SOCIOLOGIE NIET  

TE CANONISEREN’

M&P 2021-2

Sociologie  
en de moderne  
samenleving 

Jacques van Hoof en  
Joris van Ruysseveldt  
(eindredactie)

1996 (2008)

Het speelveld,  
de spelregels  
en de spelers?

Jan Vranken,  
Geert van Hootegem  
& Erik Hendrikx

2013

SOCIOLOGIE EN DE MODERNE SAMENLEVING
Als invalshoek hebben Jacques van Hoof en Joris van Ruysseveldt er in 
Sociologie en de moderne samenleving voor gekozen de lezer te laten 
zien hoe sociologen over moderniseringsontwikkelingen nadenken. Welke 
vragen leefde en leven in/tijdens/geïnspireerd op de ontwikkeling van de 
pre-industrialisatie tot aan de hedendaagse samenleving? Modernisering 
als centraal thema met een aanvulling vanuit de ongelijkheids-, orde- en 
identiteitsvraagstukken. 

Systematiek 
Dit handboek gaat dus voornamelijk over de sociologische beschouwing 
van modernisering. Allereerst schrijven de auteurs over de kennisbasis: 
wat is sociologie, welke dimensies zijn er in het moderniseringsproces te 
onderscheiden en wat zijn de belangrijkste begrippen en vraagstukken? 

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
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Een patroon van waarden, normen, doeleinde en verwacht ingen 
(bron: Het speelveld, de spelregels en de spelers?, p.180)
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Een bekend fenomeen is het gegeven dat gangbare definities van 
rationalisering ertoe verleiden om waardengeladen gedrag als 
irrationeel te betitelen. De auteurs geven een mooi, doch abstract, 
voorbeeld waarin waardenrationaliteit even rationeel is als 
doelrationaliteit: ‘Toch wijst Weber erop dat zulk gedrag rationeel 
kan worden genoemd, maar dat is betrokken op een bepaalde 
waarde (…). Men kan dat doel bizar vinden (…) [het] valt in te zien 
dat hij [de persoon die handelt op basis van waarden in plaats van 
doelen] de middelen om die waarde te realiseren, eigenlijk even 
rationeel organiseert als de bruggenbouwende ingenieur’ (p.136). 

Relevantie
Vergelijken is de meest krachtige manier van leren. Het moderni-
seringsperspectief geeft de docent de intellectuele bagage om  
lesmateriaal te ontwikkelen waarin vergelijkingen tussen tijdvak-
ken dienen te worden gemaakt. Daarnaast toont het, voor een 
deel van ons vak, de ontstaansgeschiedenis: waarom is de mens- 
wetenschap eigenlijk een typerend voorbeeld van het moderni-
seringsproces, welke dwarsverbanden zijn er te zien tussen bij- 
voorbeeld Darwin en de sociologie, en, om met Foucault te ein-
digen, levert de menswetenschap ‘middelen van dressuur’ en disci- 
plinering op? 

HET SPEELVELD, DE SPELREGELS EN DE SPELERS?
In meer of mindere mate is het boek Het speelveld, de spelregels 

en de spelers? een herdruk van de inleiding Het speelveld en de 

spelregels. Opvallend is dat in de eerdere editie de spelers niet in 
de titel stonden vermeld. De auteurs van Het speelveld, de spel- 

regels en de spelers? laten zich inspireren door de magische drie-
hoek van Berger en Luckmann (1966): 

Precisie 
Definities zijn allesbehalve heilig. Wellicht is het zelfs verdedig- 
baar om het als arbitrair te labelen. In het maatschappijleer-
onderwijs wordt echter veelal van definities gebruikgemaakt om  
zaken te kunnen onderscheiden. Zo is het voor leerlingen (soms)
lastig om het onderscheid te zien tussen cultuur en sociale 

instituties. De auteurs lijken voor deze twee concepten een 
duidelijker onderscheidt te bieden: Cultuur is een geheel van op-

vattingen: ‘Waarden zijn opvattingen over (on)juistheid. Normen 
zijn opvattingen over wat hoort en verwachtingen zijn opvattingen 
over wat zal gebeuren en doeleinden zijn opvattingen over wat 
wenselijk is’. Dit ondersteunen zij met een mooi schema over de 
volgorde van belangrijkheid: 

Het is een bekende paradox die voor veel leerlingen lastig is te be-
grijpen, maar fundamenteel voor het inzicht in de samenleving. 
De mens wordt door de samenleving gevormd, maar vormt deze 
ook. Ondanks deze menselijke betrokkenheid is er sprake van een 
objectieve werkelijkheid. De mens is dus zowel bepaald als be-
palend. Zie hier: de reden om de spelers aan de titel toe te voegen. 

Systematiek
De rijke sociologische geschiedenis kent vele stromingen en af-
slagen. Vranken en zijn kompanen proberen dit verstrekkende 
wetenschapsveld in vier blokken te vatten: 
1. Sociologie, een wetenschap van de samenleving
2. Blokken, apart en gestapeld
3. Sociale ongelijkheid wordt georganiseerd 
4. Over maatschappelijke veranderingen en paradigma’s 
Vooraan in het boek worden twee leesstrategieën aan de lezer 
voorgesteld. De lezer kan het studerend en ijverig tot zich nemen 
of het, naar het credo Vrijheid, blijheid, steeds in kleine blokjes 
lezen. De schrijfstijl is voor beide strategieën ondersteunend. Een 
heuse prestatie. 

Reikwijdte 
De schrijvers maken een mooie wisselwerking tussen theorie, 
ontwikkeling, voorbeelden, wetenschap en sociologen. Het is 
hierdoor allerminst een canonisering van het sociologische denken.  
Een meer vraagstuk-gebaseerde invalshoek voorkomt het tooien 
van enkelen met de titel van klassieker. Daarnaast, als de Groten 
der Sociologie worden besproken, laten Vranken en consorten ook 
reacties op die denkers zien. 
Deze methodiek zorgt voor een niet aan lands- en tijdsgrenzen-
gebonden benadering. Een voorbeeld hiervan is onderstaand 
(deels overgenomen) schema waarin standen-, kasten- en klassen-
samenlevingen worden vergeleken: 

KENMERKEN STANDEN KASTEN KLASSEN

LEGITIMATIE Theologisch Religieus Economisch 

MACHTSBASIS Grond Godsdienst Kapitaal

POSITIE- 
BEKLEDING Vererving Vererving Verwerving

HUWEN Endogaam Endogaam Exogaam 
mogelijk 

MOBILITEIT Geen Geen Mogelijk 

De samenleving  
is een objectieve 

werkelijkheid

De samenleving  
is een menselijk 

product

De mens  
is een sociaal

product

Normen
regels voor 
het gedrag

Doelstellingen
gewenste resultaten

van gedrag

Waarden 
algemene principes

Verwachtingen 
hebben normen/doelstellingen effect?

Sturend en zingevend voor gedrag
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Het delen van digitale prentboodschappen bevordert 
leerlingen standpunten in te nemen en hun 

maatschappelijke betrokkenheid te uiten.

T J A R C O  K U G E L

M E M E S ,  D I G I TA L E  C O M M U N I C AT I E  V A N  E E N  G E N E R AT I E 

O
p een vrijdagavond kreeg ik om negen uur een e-mail 
binnen van een van mijn vwo-4-leerlingen. Ik ontving 
een afbeelding waarop een man staat geportretteerd 
die twijfelt welke knop hij moet indrukken. Hij dept 
het zweet van zijn voorhoofd: keuzestress. Op het 
voorhoofd van de man staat de tekst ‘waan van de dag’ 

geschreven. De man kan kiezen uit twee knoppen: ‘…begint bij de mensen’ 
of ‘…begint bij de media’. De afbeelding bevat een cryptische weergave 
van de agendasettingtheorie. Deze agendasettingtheorie is geen voor de 
hand liggend onderwerp voor een vwo-4-puberbrein en zeker niet op de 
eerste avond van het weekend. Spontane memes [grappige afbeeldingen 
of filmpjes die massaal worden gedeeld op internet en zich zo snel 
verspreiden, red.] zijn in mijn digitale postvakje inmiddels schering en 
inslag. Ik heb een meme-extase aangewakkerd. 

GEEN 
WOORDEN, 

MAAR 
BEELDEN

Instituties zijn voornamelijk collectieve hande- 
lingsvormen die onafhankelijk van de hande-
lende individuen bestaan en een dwingend 
karakter hebben. Anders gesteld: het zijn ge-
vestigde manieren om het sociale leven te 
organiseren. Twee kenmerken lijken dominant 
te zijn: handelingen en organiseren. Definities 
helpen hierdoor zaken scherper te kunnen on- 
derscheiden, maar ook concepten beter te vat-

ten. Laat leerlingen, in een later stadium van het 
leren, oefenen met het zoeken naar verschillen en 
overeenkomsten tussen definities. Dit verdiept, 
net als het gebruik van voorbeelden, het inzicht 
in concepten, begrippen en/of theorieën.

Relevantie 
Het boek is uiterst relevant voor docenten die 
op een geordende en overzichtelijke manier 
snel wat willen bijleren en/of -lezen. Het biedt 
schema’s, teksten en verhelderingen voor elk 
thema van het maatschappijleeronderwijs. Een 
mooi en relevant voorbeeld is onderstaand 
schema over de verschillende dimensies van 
stratificatie bij Weber. Het herinnert ons eraan 
dat ongelijkheid en het bepalen van iemands 
maatschappelijke succeskansen verschillende 
aspecten kent. u
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HANDIGE SITES OM MEMES MEE TE MAKEN

• https://imgflip.com/memegenerator

• https://www.kapwing.com/meme-templates

• https://makeameme.org

• http://www.imagechef.com/meme-maker
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PLAATJESCOMMUNICATIE
Een instagramgeneratie bevolkt de middelbare scholen. Dit is een  
generatie die op een geheel eigen wijze heeft leren communice-
ren. Beeldmateriaal is een essentieel onderdeel geworden van de  
smartphoneverbinding tussen pubers. Het leesniveau van leer- 
lingen daalt en plaatjescommunicatie is de rage terwijl docenten 
nog steeds voornamelijk vasthouden aan strikt schriftelijke samen-
vattingen, opstellen en opdrachten. Deze vormen van onderwijs 
zijn ook zeker belangrijk, maar memes als onderwijsinstrument is 
onterecht onderbelicht. Dat is zonde want het online jeugdjargon 
genaamd memes is goed toepasbaar in bijvoorbeeld de maat-
schappijleerlessen. 
Om het concept meme snel uit te leggen: een meme is een inter-
netgrap verpakt in een compacte afbeelding. Het is een combinatie 
van tekst en beeld, waarmee een mening of boodschap wordt weer 
gegeven. Goede memes zijn actueel, grappig en scherp en kunnen 
gemakkelijk via sociale media worden gedeeld. Geen wonder dat 
leerlingen er gek op zijn.
Hieronder volgen vier redenen waarom memes zo goed toepas-
baar zijn in de maatschappijleerles. 

SPOTPRENT
Ten eerste is het een goede manier om het abstract denkniveau 
van leerlingen te bevorderen. Een meme biedt ruimte voor een 
paar woorden in compacte zinnen, waardoor de leerlingen tot de 
kern van een maatschappijleerconcept moeten komen. Zo kunnen 
leerlingen abstracte situaties als restrictief toelatingsbeleid of 
remmitances op die manier in een totaal andere context toepassen. 
Die context is een kleine afbeelding met bijpassende tekst. 
Leerlingen maken door middel van memes een moderne variant 
van de klassieke spotprenten. De spotprent is van oudsher de illu-
stratie waarmee maatschappelijke situaties worden gepersifleerd. 
De meme lijkt vanuit datzelfde doeleinde te zijn ontsproten. 
Interpreteren, redeneren, analyseren en evalueren zijn concepten 
die voor zowel de spotprent als de meme toepasbaar zijn. Alleen 
in het geval van de meme draagt de leerling een dubbele pet. 
De leerling is niet alleen consument van de beeltenis, maar 
ook cartoonist van de visuele kritiek. De meme is daarmee ook 
uitermate geschikt om het gesprek met leerlingen aan te gaan.

NIET GEMAKKELIJK
Ten tweede worden memes door leerlingen als leuk ervaren. In 
het dagelijks leven van leerlingen vindt volop digitale illustratie-
communicatie plaats, op vrijwel elk socialemediaplatform. Er zijn 
zodoende amper leerlingen die niet weten wat memes zijn. Juist 
het feit dat leerlingen niet hoeven te kunnen tekenen of schrijven, 
maakt het creëren van een meme toegankelijk. Dit wil overigens 
niet zeggen dat de meme gemakkelijk is. Een creatieve meme 
vergt namelijk moeite en denkstappen. 

INNOVATIE
Ten derde is de meme eigentijds. We zitten namelijk in een perfect 

storm voor memes. De lockdown verplicht het onderwijs tot 
digitale innovatie. Het onderwijs van een afstand is veelal droog 
en saai. Een meme fungeert als een progressieve luchtigheid in 
de hectische tijdsgeest en is een moderne beeldsamenvatting van 
een maatschappijleerconcept. Deze beeldsamenvatting is toepas- 
baar voor een meme-samenvatting, of voor volgend jaar ter ver-
duidelijking van je lesdoelen of als inspiratie voor de nieuwe groep  
leerlingen. De docent is in bovenstaande gevallen een poortwachter 
die de beste memes van leerlingen uitlicht en verder verspreidt. 

STANDPUNT 
Ten vierde kunnen leerlingen het nieuws door middel van 
memes resumeren. Mijn ervaring leert dat leerlingen door prent-

boodschappen in staat zijn om standpunten in te nemen, inte-
resses uit de doeken te doen, of hun maatschappelijk engagement 
te etaleren. Om een voorbeeld te geven: Van Anne (vwo-5) kreeg  
ik op een dag een meme gestuurd. Drie spidermanfiguren wijzen 
beschuldigend naar elkaar. ‘Ministerie van Sociale Zaken’ staat 
geschreven op de eerste spiderman, ‘Belastingdienst’ op de tweede,  
en ‘Ministerie van Financiën’ op de derde. Het plaatje heet ‘De 
Toeslagenaffaire in het kort’. Het was de bedoeling dat leerlingen 
memes zouden maken over de paragrafen van het hoofdstuk 
Parlementaire democratie. Anne heeft echter een scherpe meme 
gemaakt over de val van het kabinet-Rutte III. Andere leerlingen 
maken wel memes over de lesstof. Met hun memes over kies-
drempels, ministeriële verantwoordelijkheid, splinterpartijen en 
voorkeursstemmen kan ik zien of mijn lessen aan zijn gekomen. 
Desalniettemin ga ik de meme zeker tijdens de volgende les 
bespreken omdat het een mooie aanvulling op de lesstof is. Dit is 
slechts één voorbeeld van een meme die bloot legt dat memes in 
het onderwijs bijvangst opleveren. 

KUGEL
Jari stuurt mij een berichtje, met meerdere memes. Hij stuurt er 
onder andere een van een auto die twee afslagen kan nemen. De 
Kugel (de auto heeft mijn naam) kan tussen twee afslagen kiezen: 
ofwel de auto kiest de afslag naar links, richting ‘saai huiswerk’, 
ofwel de auto kiest de afslag naar rechts, in de afslag richting 
‘memes maken’. De auto slaat gelukkig rechtsaf - ik had van een  
auto genaamd Kugel niets anders verwacht. Maatschappijleer-
docenten, laat je onderrichten en sla ook rechtsaf: maak memes.u

Tjarco Kugel is als maatschappijleer- en geschiedenisdocent 

verbonden aan het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in 

Appingedam.

LESMATERIAAL

Meme door Anne (vwo-5)
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O
p zijn vijfendertigste verjaardag in 1966 had 
Hans van Mierlo nog weinig bereikt om trots 
op te zijn. Op zijn dertigste studeerde hij 
af met matige resultaten. Opgevallen was 
hij alleen als amateur-toneelspeler en als 
onderhoudende kroegtijger. Daarna lummelde 

hij vijf jaar rond als nauwelijks schrijvend journalist bij het 
Algemeen Handelsblad. Het familiehoofd onterfde hem vanwege 
het in de steek laten van vrouw en zoontje. 
In de loop van 1966 werd alles anders. Voor het eerst verscheen 
een aantal stukken van zijn hand in de krant, die bovendien 
veel aandacht trokken, met de teneur dat de maatschappij aan 
verandering toe was. Zijn aanvankelijk minieme belangstelling 
voor de politiek was in het tegendeel omgeslagen, met als stelling 
dat het bestel moest worden opgeschud. Hierbij vond hij een 
bondgenoot bij collega en ex-VVD-prominent, Hans Gruyters. 
Een groeiend clubje van gelijkgestemden trof elkaar in het 
Amsterdamse café Scheltema om tot een ‘volkspartij’ te komen 
zonder socialistische of confessionele dogma’s, met staatkundige 
hervormingen als een (deels) districtenstelsel en een gekozen 
premier hoog in het vaandel (geen referendum, daar zag Van 
Mierlo weinig in). 
Een bijeenkomst in de RAI in december om spijkers met koppen 
te slaan, dreigde op een fiasco uit te lopen. Voor het eerst trok 
Van Mierlo de regie naar zich toe en wist hij de aanwezigen ervan 
te overtuigen door te bijten. Dat leverde hem het lijsttrekkerschap 
van de nieuwe partij op en op het nippertje wist D66 te voldoen 
aan de eisen voor deelname aan de verkiezingen in februari 1967. 
De verkiezingscampagne werd gecentreerd rondom Van Mierlo 
zelf, de ‘Nederlandse Kennedy’. D66 behaalde zeven zetels en zo 
werd Van Mierlo een geslaagd politicus en dat zou hij (met een 
onderbreking) dertig jaar blijven.

PIEKEN EN DALEN
De eerste jaren nam hij zijn missie van ‘opblazen van het 
systeem’ door het vormen van een brede progressieve volks-
partij nog serieus, maar al snel moest hij zich voegen in dat 
systeem, omdat de PvdA zijn aanzoeken afwees. Zo moest hij 
zich neerleggen met een positie tussen VVD en PvdA, met af 
en toe een oprisping over ‘staatkundige vernieuwingen’. Het 
werd een partij met grote overwinningen en diepe nederlagen, 
vaste prik na regeringsdeelname. Intern lichtte Jan Terlouw hem 

pootje als partijleider, maar als troostprijs kreeg hij in 1981 het 
ministerschap van Defensie (zonder ervaring of kwalificatie). 
Tot ieders verrassing werd dat een succes, vooral door de 
kruisrakkettenkwestie, die Nederland destijds diep verdeelde. 
Vakkundig wist hij die te parkeren, dankzij een formulering die 
iedereen naar eigen inzicht kon uitleggen, ook de betrokken 
Amerikaanse minister.
Na het verkiezingsechec onder Jan Terlouw (na de grootste 
overwinning twee jaar ervoor) bleek Van Mierlo de enige die 
de partij nog kon redden, met vaak magistraal optreden in het 
parlementair debat. Hij beleefde zijn politieke hoogtepunt in 
1994 met de vorming van het eerste Paarse kabinet-Kok, nadat 
D66 24 zetels had behaald. Hierop volgde de afdaling. Een 
kabinet zonder CDA, voor het eerst sinds 1917, was Van Mierlo 
als een doel op zich gaan zien. Hij zag dat als een ‘enorme 
omwenteling’, maar voor D66 zelf wist hij bar weinig binnen te 
halen. Zijn ministerschap, van Buitenlandse Zaken, liep uit op 
een mislukking, mede door zijn zwakke optreden voorafgaand 
aan de val van Srebrenica. Dat luidde zijn afscheid van de 
politiek in. 

KANTTEKENINGEN
Het boek is met 500 bladzijden bijna even dik als bekende 
biografieën over Napoleon en Hitler. Dat spoort wel met de breed- 
sprakigheid waarom Van Mierlo berucht was. Wel wist Van 
Mierlo zijn publiek ook te begeesteren en daarin slaagt de au-
teur niet altijd. Heldere conclusies en het op een rijtje zetten 
van feiten is niet zijn sterkste punt. Zo ontbreekt een overzicht 
van verkiezingsuitslagen, de kurk waarop Van Mierlo dreef. Best 
lezenswaardige tijdsbeelden krijgen de nodige ruimte. Daar- 
naast is er aandacht voor privézaken, ter zake doende als zijn 
slepende ziekte en de veel te lang uitgesponnen ‘herenclub’ van  
Harry Mulish, maar geen woord over de precaire taakafbakening 
tussen premier en minister bij Europese Zaken. Ook de ver- 
anderende verhouding met de koningin tijdens zijn minister- 
schap (van vijandig tot heel vriendschappelijk) wordt niet nader 
toegelicht. De biografie is zeker lezenswaardig voor iedereen die 
niets wil missen over de Nederlandse politiek.u

Hubert Smeets, EEN WONDERBAARLIJK POLITICUS, HANS VAN MIERLO 

1931-2010, De Bezige Bij, Amsterdam, 2021, 496 bladzijden

D66’er Hans van Mierlo was ‘een politicus die geen politicus was, 
maar Nederland wel vormgaf ’ en met de vorming van het Paarse 
kabinet-Kok zijn politieke hoogtepunt beleefde.

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

VAN LAPZWANS 
TOT STAATSMAN
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INTELLECTUELEN

Anno 2021 zetten de notities die 
Gramsci in de gevangenis schreef 
lezers nog altijd aan het denken.

Alle mensen zijn intellectuelen. Deze titel vraagt  
om een nuance. ‘Alle mensen zijn intellec-
tuelen’, stelt Antonio Gramsci (1891-1937) halver- 
wege het boek vast, ‘maar niet alle mensen 
vervullen in de samenleving de functie van 
intellectuelen (zoals je ook niet kunt zeggen 
dat iedereen kok is of kleermaker, al staat 
iedereen wel eens eieren te bakken en zet 
iedereen wel eens een knoop aan zijn jas)’.  
Iets verderop schrijft de Italiaanse marxist  
dat de school het instrument is om intel-
lectuelen van uiteenlopend niveau te vormen. 
Dat Gramsci deze en andere filosofische ge- 
dachten in een fascistische gevangenis 
schreef, maakt grote indruk. Elk hoofdstuk 
wordt voorafgegaan door een door de vertaler 
(Arthur Weststeijn) geschreven toelichting. 
Zo lezen we dat Gramsci zich voor zijn poli- 
tieke denken liet inspireren door zijn land- 
genoot Niccolò Machiavelli (1469-1527). Het 
is een boeiend hoofdstuk waarin Gramsci de 
ideeën van Machiavelli niet alleen toepast,  
maar ook verder uitwerkt. Hij snijdt tal van 
thema’s aan en betrekt daarbij een groot aan- 
tal andere denkers. Overigens maken heden-
daagse auteurs zoals Wim Voermans (Het land 
moet bestuurd worden - Machiavelli in de pol- 
der) en Tinneke Beeckman (Machiavelli’s lef) 
gebruik van het werk van de Renaissance-
filosoof om de huidige politiek te duiden. Een 
ander voor docenten maatschappijleer rele- 
vant hoofdstuk gaat over cultuur en hege-
monie. In dit laatste hoofdstuk schrijft Gramsci 
over onder meer de journalistiek, literatuur 
en taal. Gramsci heeft het over integrale 
journalistiek waarbij de journalistiek ‘niet alleen 
probeert de voldoen aan alle behoeften…  
van het publiek’, maar ‘probeert die behoeften 
te creëren en te ontwikkelen’. Hoewel het werk 
van Gramsci voor een breed publiek niet altijd 
even toegankelijk is, bevat het meerdere ideeën 
die niet alleen de docent maatschappijleer 
aan het denken zet, maar zich ook voor een 
discussie in de klas lenen. IP

Antonio Gramsci, ALLE MENSEN ZIJN 
INTELLECTUELEN, Uitgeverij Vantilt, 
Nijmegen, 2019, 269 bladzijden 

 

SOCIALE MEDIA

Sociale media maken 
ons eenzaam.

Twee eeuwenoude sociale fenomenen die 
dankzij de coronacrisis van extra aandacht ge- 
nieten zijn eenzaamheid en technologie. Termen  
als huidhonger, blokjesverjaardag en het Bel-
gische knuffelcontact verraden de noodzaak van  
verbondenheid. Filosoof en jurist Cees Zweistra 
onderzoekt de invloed van Zoom, Instagram 
en WhatsApp op onze ervaren verbondenheid. 
Zweistra weet concrete ervaringen te voorzien 
van een breder en meer theoretische blik. 
Alledaagse ervaringen, waar we over het alge-
meen nog maar weinig over nadenken, weet 
de filosoof te benoemen en te voorzien van 
een groter verhaal. In de jaren negentig leek 
het de gemiddelde Nederlander onwenselijk 
om constant verbonden te zijn. Terwijl we nu 
continu appen: geen reactie wordt bevraagd 
met een vraagteken of emoji. Als vervolgens daar 
ook geen reactie op komt, ervaart een groep 
vertwijfelden: wat heb ik fout gedaan? Bekende 
fenomenen en voor sommige reden temeer 
om pessimistisch te worden over de invloed 
van technologie. Een veel gehoorde kritiek op  
het boek is dat het te filosofisch is en niet prak- 
tisch wordt gemaakt, ondanks de vlotte titel ons  
doet vermoeden. Desalniettemin is het een must  
om te lezen. Zweistra stelt: ‘Technologie be- 
middelt de kracht waarmee de ander aanwezig  
is, en betrekt ons zo op een sterke of zwakke 
manier’. Het roept op om na te denken over  
onze online etiquette in onze digitale wereld.  
Hoe bepalen/helpen/remmen de onlinemoge- 
lijkheden onze binding met elkaar, de leerling,  
de ouder en/of onszelf. Een mooi gesprek over  
geschreven regels, conventies en daadwerkelijk 
gedrag? Zijn er andere regels/conventies tijdens  
ons contact op het internet? Gedragen wijzelf  
ons ook anders? De lockdown heeft ervoor ge-
zorgd dat we heel technisch hebben nagedacht 
over optionele middelen om ons doel te bereiken: 
leuke apps, digitale didactiek, enzovoort. Zweistra 
roept op om na te gaan of we, ondanks onze 
goede bedoelingen, niet verkeerd verbonden 
zijn geraakt en daagt ons uit om geen techniek-
pessimist te worden. KV

Cees Zweistra, VERKEERD VERBONDEN, 
WAAROM SOCIALE MEDIA ONS EENZAAM 
MAKEN EN HOE JE DIT KUNT VOORKOMEN, 
Kokboekencentrum, Utrecht, 2020, 
128 bladzijden

 
WERKBLADEN EUROPESE UNIE

Informatievoorziening  
en lesmateriaal over  
de Europese Unie. 

Diverse instanties houden zich bezig met in-
formatie over de Europese Unie (EU). Een 
nieuwe loot aan deze stam is het Netwerk 
Europese en internationale oriëntatie in 
onderwijs en samenleving (Neios), dat via een 
helder opgezette website informatie biedt en 
gratis werkbladen ter beschikking stelt voor  
het onderwijs. Momenteel zijn er vijf werk- 
bladen voor direct gebruik in de klas beschik-
baar: Rechten als Europees burger, Circulaire 
economie, Leerlingen/studentenuitwisseling 
(mobiliteit), Werken in een ander land en Digi- 
talisering in een stroomversnelling. De werk-
bladen zijn zo opgezet dat ze een brede 
doelgroep bestrijken, waarbij primair wordt 
gemikt op de leeftijdsgroep 15 jaar en ouder. 
Centraal staat steeds de vraag wat iemand 
voor zijn dagelijks leven aan de EU heeft. 
De opdrachten zijn daardoor gericht op 
praktische zaken waarmee leerlingen, vooral 
na hun schooltijd, mee te maken krijgen. 
De formulering is zo dat verschillende leef-
tijdsgroepen ermee aan de slag kunnen, al  
zullen per niveau wel andere eisen aan de  
uitwerking van de opdrachten worden ge-
steld. Bij elk werkblad is een uitvoerige docen-
tenhandleiding beschikbaar met nuttige 
achtergrondinformatie en met mogelijke ant-
woorden op opdrachten. Docenten kunnen 
natuurlijk ook met of zonder behulp daarvan 
hun eigen koers varen. 
De werkbladen zijn alleen digitaal beschikbaar 
en ook de uitwerking kan het best digitaal 
plaatsvinden, waardoor direct kan worden 
geklikt op de verwijzingen naar aanspreken- 
de filmpjes en nuttige websites. Het blijkt mo- 
gelijk alles uit te printen, maar daarmee wordt 
de opzet wel enig geweld aangedaan. Geheel 
waardenvrij is het materiaal niet, het maakt 
deel uit van de campagne EU and Me, maar bij 
de werkbladen ligt dat er niet al te dik boven- 
op. Niets belet leerlingen (en docenten) een 
kritisch standpunt in te nemen. Het gaat steeds 
om actuele onderwerpen, die deels voorlopig 
wel door diezelfde actualiteit zijn ingehaald.  
Zo ligt leerlingenuitwisseling volledig stil van- 
wege corona. Aan corona wordt in verschil-
lende werkbladen gerefereerd, met voldoende 
flexibiliteit daar dieper op in te gaan. Kortom, 
laagdrempelig voor direct gebruik in de les, 
klassikaal, of meer individueel gericht, voor 
volledig gebruik of als ondersteuning van een 
eigen opzet. WB

Neios, WERKBLADEN EUROPA ACTUEEL, 
2020, www.neios.nl
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Hoe relevant maatschappijleervakken zijn, bleek eens te meer in de week van  
15 februari. Het ging over de avondklok. We zagen een rechtszaak aangespannen 
door Viruswaarheid tegen de staat, een uitspraak van de voorzieningenrechter, de 
reactie van het kabinet, een noodwet, het debat in de Tweede Kamer, het hoger 
beroep en de behandeling van de noodwet in de Eerste Kamer, dit alles ruim 
bemeten in de media. Eén week gaf ons een casus die het belang van deze vakken 
in volle omvang toonde. 

Journalisten, politici en opiniemakers lieten eerst steeds weten dat rond het 
coronabeleid de verwarring compleet was, de burgers er niets meer van snapten, 
het draagvlak voor maatregelen afneemt en ‘de politiek’ zijn geloofwaardig verloor. 
Ik weet niet of u dat herkent, maar met mijn eigen maatschappijleerachtergrond 
kwam ik op deze vragen en gedachten:
• Door vaak over ‘verwarring’ te spreken, vergroot je de kans dat mensen dat 

gaan nazeggen. Er lag bij genoemde personen een kans nu juist verheldering 
aan te brengen. Welke rol spelen media hier?

• Ik zag de verwarring niet zo: met mijn (beperkte, maar kennelijk toereikende) 
kennis van democratie en rechtsstaat, begreep ik het wetgevingsproces en de 
rechterlijke uitspraken rond de avondklok juist goed. 

• We weten dat in Nederland vertrouwen in en geloofwaardigheid van politici en 
(corona)beleid relatief hoog ligt. Sommige uitspraken hierboven kloppen niet.

Vergelijkbare opmerkingen zijn mogelijk bij de democratische en juridische behandeling van de avondklok. Als maat-
schappijleerdocent weet ik dit:
• Er bestaat zoiets als de Trias Politica. Daarbij hoort dat burgers naar de rechter kunnen stappen als zij het met be-

leid niet eens zijn. De rechter kan ze dan, na zorgvuldige toetsing, gelijk geven en daarmee dat beleid buitenspel 
zetten. Dat is geen dikastocratie (de rechter is bepalender voor regels dan de wetgever), maar een correctie op een  
vacuüm dat regering en parlement kennelijk zelf in de beleidsontwikkeling hebben laten liggen. Hoger beroep daar- 
tegen aantekenen is ieders grondrecht. Heel normaal.

• Het is ook heel normaal dat als een juridisch vacuüm blijkt, een nieuwe parlementaire behandeling tot aanvullende 
en wenselijke regels kan leiden.

• Je kunt discussie hebben over de vraag of een zwaar middel als de avondklok via Koninklijk Besluit of via een formele  
wet moet worden geregeld. Er is dan een spanningsveld tussen autonomie van de uitvoerende macht en controle 
door het parlement.

• Het parlement heeft altijd het laatste woord in het bepalen van regels, immers ook een Koninklijk Besluit kan alleen 
worden genomen binnen de kaders die de wetgever toestaat.

• Wetgeving verloopt volgens te kennen en fatsoenlijke democratische procedures, ook bij noodwetten.

En meer sociologisch:
• We kunnen het onderscheid maken tussen Viruswaarheid als groep met een niet al te breed geaccepteerde en weten- 

schappelijk ondersteunende mening, die een complotdenkende indruk geeft en Viruswaarheid als gewoon een 
burger die meent dat beleid niet deugt. Diverse maatschappelijke rollen zijn zo te onderscheiden.

• Is er een ontwikkeling gaande waarbij acceptatie van gezaghebbende instituties afneemt als deze onwelgevallig 
handelen? Veelzeggend was dat de heer Engel buitengewoon negatief was over de rechtspraak toen beslissingen 
ongunstig voor hem uitvielen. De rechter deugt kennelijk alleen als hij in jouw straatje spreekt. Als dit de trend 
wordt, dan verliezen instituties een maatschappelijke legitimatie.

Dit alles is dus goed met maatschappijleerkennis te doorgronden. Bovenstaande noties geven aan dat de complexiteit 
van onze samenleving - in deze casus geconcentreerd aanwezig - met goede theorie en begrippen kan worden door-
grond. Daardoor kan de verwarring door kennis worden vervangen. Hoe belangrijk kan een vak zijn? Verspreid u deze 
column daarom maar onder uw collega’s en leidinggevenden.

Marcel Mooijman voorzitter NVLM | www.nvlm.nl
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NIEUWE ABONNEMENTEN
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Eindelijk was het dan zover, het moment waar we als maatschappijleer- en burgerschapsdocenten 
allemaal naar toe hebben gewerkt: de verkiezingen. Nu konden we wel zeggen ‘It Giet Oan!’ Voor veel 
van mijn studenten op het mbo was het de allereerste keer dat zij het rode potlood in de hand namen 
en hun bijdrage mochten leveren aan de door ons allen geprezen democratie. Een feestje waar elke 
stem even zwaar telt! De afgelopen jaren hebben wij hen geleerd hoe geprivilegieerd zij zijn dat ze 
in deze democratie leven en nu mogen zij daar eindelijk aan meedoen en kunnen zij hun stempel 
drukken. Stemmen! Zij mogen mede kiezen wie ons land vier jaar lang gaat regeren. Iedereen mag 
meedoen, of je nu links of rechts bent, jezelf progressief of conservatief noemt, zwart of wit denkt/
bent, corona ontkent, 5G-masten in de hens steekt, en je mag meedoen als je de afgelopen weken hebt 
geroepen dat we in een dictatuur leven. Met 37 partijen was er voor ieder wat wils. Echt iedereen mag 
meedoen en niemand wordt voorafgaande de verkiezingen uitgesloten, dat zou politiek niet correct 
zijn, tenzij je jezelf als politicus weer eens volkomen onmogelijk hebt gemaakt natuurlijk.

Iedereen hoort erbij en naar elke stem wordt geluisterd. Democratie is een feestje van, door en voor 
iedereen. Al zou een ‘mute-knop’ soms niet heel onprettig zijn. Steeds vaker spreek ik studenten die 
het begrip feiten ter discussie stellen; of het er nu over gaat dat Rutte een pedofiel is, corona 
niet bestaat, Deep State in control is… ik heb zelfs een gesprek gehad met een student 
die zei dat Samuel Patty niet is vermoord - dit was namelijk een complot om de islam 
kapot te maken.
Kritisch burgerschap: ik ben er helemaal voor en ik smul ervan. Het is belangrijk dat 
studenten kritisch zijn over wat zij als waarheid krijgen voorgeschoteld, maar het kan 
natuurlijk ook doorschieten naar een situatie waarin niemand meer weet wat te geloven 
en dat is funest voor een open samenleving en voor onze democratie. 
Echt iedereen mag meedoen en niemand wordt voorafgaand uitgesloten. Het is een 
ingewikkelde taak voor ons docenten om het geloof in de democratie te verenigen 
met deze uit de kluiten gewassen waanideeën. Want naast politici moeten ook de 
studenten/burgers zich niet onmogelijk maken.
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