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Ben je goed in het stellen van de juiste vragen?
Ben jij een creatieve en vakbekwame docent, die
graag met de vakinhoud en toetsing bezig is? En
ben je goed in het stellen van de juiste vragen?
Werk dan mee aan de constructie van de examens
van het vernieuwde programma maatschappijwetenschappen havo of vwo. Wij maken deze
toetsen en examens in opdracht van het College
van Toetsen en Examens.
Voor de constructiegroep van deze examens
zoekt Cito een docent die zo snel mogelijk
beschikbaar is.
De constructie van opgaven vindt grotendeels
thuis plaats, op basis van een verstrekte
opdracht.
Eens in de 4 tot 6 weken komen de leden van de
constructiegroepen bij elkaar om de productie en
voortgang te bespreken. Het deelnemen aan een
constructiegroep neemt 3-6 uur per week in
beslag.

Je bent als docent werkzaam in het havo en/of
vwo, geeft les in het vak
maatschappijwetenschappen en hebt recente
ervaring met examenklassen. Je beschikt over
gedegen vakkennis en hebt ervaring met Word.
Docenten die meewerken aan een
schoolboekmethode, komen niet aanmerking.
Meer weten?
Voor meer informatie kun je mailen naar de
toetsdeskundigen maatschappijwetenschappen:
annelies.vanvugt@cito.nl (havo) of
anne.hemker@cito.nl (vwo). Zij zijn ook
telefonisch te bereiken op dinsdag (Annelies van
Vugt, (026) 3521109) en op donderdag (Anne
Hemker, (026) 3521587). De uitgebreide
vacaturetekst vind je ook op www.cito.nl.
Belangstelling?
Mail dan je cv met een korte motivering vóór
9 januari 2018 naar CTE-BEM@cito.nl, gericht
aan Ans Wolters.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

DOE MEE AAN
DE SCHOLIERENVERKIEZINGEN!

Hoe zou de gemeenteraad
eruit zien als jongeren het
voor het zeggen hadden?
ProDemos organiseert opnieuw de
Scholierenverkiezingen, vaak een
goede voorspelling voor de echte
uitslag.
Docenten vo en mbo kunnen
zich vanaf nu gratis inschrijven
via de website
www.scholierenverkiezingen.nl
Deelnemende docenten ontvangen
allerlei tips om van de Scholierenverkiezingen een leerzaam
evenement te maken.
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OORLOGSTAAL

V

andaag pleitte het Algemeen Dagblad voor een
Sinterklaasbestand. Tegen
de tijd dat u dit leest is dit
nieuws alweer voltooid
verleden tijd. Het is ook
de dag waarop de Nederlandse pers uitgebreid uitpakt met de veroordeling van
de Bosnisch-Servische legerleider Ratko
Mladic. Een historisch vonnis, schreef de

Volkskrant. Eerder die week trad Robert
Mugabe af. Het lijkt er op dat de Zimbabwaanse alleenheerser wordt vrijgesteld
van vervolging en, zoals media berichtten,
de gelegenheid krijgt om in eigen land
te sterven. De kans was al nihil dat de
93-jarige ex-president zich ooit voor een
rechtbank zou moeten verantwoorden
- juridische procedures nemen nogal wat
tijd in beslag - maar met deze regeling
ontspringt hij de dans. In diezelfde week
bracht de Syrische president Bashar alAssad een bezoek aan het Russische Sotsji
waar hij zijn ambtgenoot Vladimir Poetin
ontmoette. Ook de Turkse president Recep
Tayyip Erdoğan en de Iraanse president
Hassan Rohani waren van de partij. Vanuit
een westers perspectief was dit wel een

heel bijzonder gezelschap dat zich over
de vrede in een onstabiele regio boog.
Tussendoor nam de wereld kennis van
een Noord-Koreaanse militair die door
landgenoten werd beschoten, terwijl hij
naar de zuiderburen vluchtte. Dit brengt
mij weer terug naar de openingszin van dit
redactioneel over het Sinterklaasbestand.
Het pleidooi volgde op de blokkade van
de A7 (bus met anti-Pietendemonstranten)
en viel samen met het nieuws over het
onklaar maken van de sloten van een
pand (Sinthuis in Dordrecht). Dat laatste
was een sabotageactie, aldus de NOS.
Oorlogstermen in vredestijd of, beter gezegd, oorlogstermen rond een kinderfeest. Welke oorlogstaal blijft volgens u
beter hangen?
IVO PERTIJS

hoofdredacteur
i.pertijs@maatschappijenpolitiek.nl
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INTERVIEW

R e e d Br o dy (f o t o : Ba r t va n Vl i e t )

I N T E R V I E W M E T A M E R I K A A N S E M E N S E N R E C H T E N A DVO C A AT R E E D B R O DY

‘MINIMAAL TWINTIG
WERELDLEIDERS ZOUDEN ZICH
MOETEN VERANTWOORDEN’
DECEMBER 2 0 1 7
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De Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Reed Brody sleepte ex-dictator Hissène Habré
voor de rechter. Met succes. Vorig jaar werd de voormalige president van Tsjaad tot levenslang
veroordeeld wegens onder meer martelingen en genocide. M&P sprak met Brody over dictators
en mensenrechtenrechten anno 2017.
I VO PERT I JS

‘W

at is uw definitie van een dictator? ’Het is een
voor de hand
liggende vraag
aan de man die
wereldwijd bekendstaat als de dictator
hunter. Die avond spreekt hij tijdens
de Nacht van de Dictatuur in de Balie
over het vervolgen van dictators. Brody:
‘De naam dictator hunter heb ik van
anderen gekregen, maar dat is niet precies wat ik doe. Dat is duidelijk. Ik probeer slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen en gerechtigheid te bereiken. Diegenen die zij voor
het gerecht willen brengen zijn martelaren, oorlogsmisdadigers, gekozen presidenten en dictators. Ik definieer mijn
werkveld niet op basis van de vraag of
iemand een dictator is of niet’, legt de
advocaat uit. ‘Als je mij vraagt naar een
academische definitie van een dictator,
dan zou ik zeggen een heerser die niet
onderworpen is aan checks and balances.
Dit kan iemand zijn die democratisch
is gekozen, meestal is het iemand die
niet democratisch is gekozen en soms
gaat het om een geërfde positie, maar
kenmerkend is dat deze persoon over
ongecontroleerde macht beschikt.’
Het woord dictator wordt te pas en te
onpas gebruikt. Zo worden de presidenten Vladimir Poetin, Recep Tayyip
Erdogan en Donald Trump door media
weleens dictator genoemd. Vindt u dit
problematisch?
‘Voor zover ik kan zeggen is Poetin een
dictator, is Erdogan dictator geworden
en zou Trump een dictator willen zijn,
maar dat is hij niet. Hij zal altijd onderworpen worden aan checks and balances. Als Trump president van Mexico of
een Afrikaans land was, zou hij een dictator zijn geweest. De democratie van de
Verenigde Staten staat dit niet toe. De
Amerikaanse democratie is sterker dan
hij is.’

U voerde strijd tegen meerdere alleenheersers. Door uw inzet werd de voormalige president van Tsjaad, Hissène
Habré, veroordeeld. Welke verklaring
heeft u voor dit succes?
‘Een feit is dat de strafzaak tegen Habré
overweldigend werd nadat we documenten van zijn politieke politie ontdekten.
Deze documenten waren een road map
voor het uitoefenen van repressie. Dat
was in 2001; negen jaar nadat hij zijn
macht verloor, maar twaalf jaar voordat
landen overeenkwamen dat hij voor het
gerecht mocht worden gebracht. De uitdaging voor de slachtoffers en activisten is niet zozeer het opbouwen van
een strafzaak, maar het creëren van een
politieke wil en voorwaarden om die
persoon voor het gerecht te brengen. De
zaak tegen de Syrische president Bashar
al-Assad en zelfs de zaak tegen George
W. Bush zijn best sterk. De vraag is: hoe
creëer je internationaal de politieke wil
om deze mensen voor het gerecht te
krijgen? Dat is veel lastiger. Neem de zaak
tegen Habré. Het duurde tientallen jaren
voor hij voor de rechter kwam. Niettemin
was deze zaak relatief geïsoleerd. Het
was relatief laaghangend fruit. Lastiger
wordt het als een land bescherming van
een groter land krijgt. Ik zou ze moeten
natellen, maar ik denk dat er tegenwoordig minimaal twintig wereldleiders zijn
die zich zouden moeten verantwoorden.
Ik denk daarbij aan de leiders van NoordKorea, Soedan, Burundi… De vraag is:
hoe krijg je ze voor een rechter?’
Wie zijn de beschermers?
‘Vroeger waren dat de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie. Nu neigt het naar
Rusland en China. Het hangt er vooral
van af wiens nationale belangen worden
uitgedaagd.’
Kunt u hier een concreet voorbeeld van
geven?
‘Wat voormalige dictators in elk geval
moeten doen is naar een plaats gaan

waar ze op bescherming kunnen rekenen. De voormalige president van
Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, vluchtte
naar Rusland. Ik las ergens dat de meeste voormalige dictators onderdak in
Rusland vinden.’
Voorheen was dat Frankrijk.
‘Dat klopt. Voorbeelden zijn Jean-Claude
Duvalier en andere Afrikaanse exdictators. Het is geen misdaad om een
dictator te zijn. Het is een misdaad om
mensen te martelen, genocide te plegen
en te moorden. Er zijn dictators die geen
criminelen zijn en andersom. Meestal
plegen dictators misdaden om hun
heerschappij in stand te houden. Als je
vandaag naar de wereldkaart kijkt - zo’n
kaart hing vroeger aan mijn muur - dan
zie je dat mensen naar de volgende plekken gaan: Idi Amin (Soedan) vertrok
naar Saoedi-Arabië, Ben Ali (Tunesië) is
in Saoedi-Arabië en Mengistu Haile
Mariam (Ethiopië) verblijft in Zimbabwe.
Aanvankelijk gingen alleenheersers naar
Panama, waaronder de sjah van Iran en
Juan Perón. De wereld verandert. Het
aantal plaatsen waar ex-dictators een veilig heenkomen kunnen vinden neemt af.’
Eerder in dit gesprek had u het over
een zaak tegen George W. Bush. Er is
ook veel kritiek op de inzet van drones
door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Ook dit zou een
vorm van illegale oorlogsvoering zijn.
Wat is volgens u het verschil tussen het
martelen van terreurverdachten en het
doden van mensen door drones?
‘Martelen is altijd verboden. Ik denk
dat de drone-oorlog onverstandig was
en waarschijnlijk in strijd met het internationale recht. Het is de vraag of dit een
misdaad is die in aanmerking komt voor
vervolging. De Verenigde Staten zeggen
dat dit hoorde bij de rechtshandhaving.
We zouden kunnen zeggen dat doelgericht doden in strijd is met de wet. Je
kunt mensenrechtenschendingen plegen
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De Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi, de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz Al Saud
en de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2017 bij de opening van het Global Centre
for Combating Extremist Ideology (foto: The White House)

die geen misdaad zijn. Welke daden kunnen worden vervolgd hangt af van het
nationale en internationale recht. Ik denk
dat het drone-programma een zware
zwarte vlek op de erfenis van Obama is.’
Regeringen zoeken in het kader van
terrorismebestrijdingen de grenzen van
de wet op. Deelt u deze opvatting?
‘Na 9/11 is het landschap voor mensenrechten veranderd. Onder leiding van de
Verenigde Staten, maar niet alleen de
Verenigde Staten, gebruiken regeringen
wereldwijd terrorisme… [Brody breekt zijn
zin abrupt af] Ik hoorde Aung Sang Suu
Kyi de etnische zuivering van de Rohingya
rechtvaardigen door over terrorisme te
praten. Terrorisme is het excuus geworden
voor mensenrechtenschendingen en misdaden.’
Is het in dit klimaat voor mensenrechtenactivisten niettemin mogelijk
om de strijd voor gerechtigheid voort
te zetten?
‘Vandaag is, in elk geval tijdens mijn
33-jarige carrière als mensenrechtenactivist, zo ongeveer de moeilijkste periode voor mensenrechtenactivisten. We
hadden 9/11. Nu is er Trump. Neem
Egypte. Human Rights Watch noemt het
een martelfabriek. De president van

DECEMBER 2 0 1 7

Egypte wordt ostentatief omarmd door
de president van de Verenigde Staten.
En dan is er nog Saoedi-Arabië… Er is
geen internationale consensus om mensenrechten af te dwingen. Mensenrechtenactivisten aan de frontlinie staan
er alleen voor. Zij krijgen geen back-up.
De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is een van de weinige sterke
geluiden voor de mensenrechten. Dit
geldt de afgelopen jaren niet voor de
Europese Unie. De Verenigde Staten zijn
een stem tegen de mensenrechten. Wie
staat er op het internationale vlak op voor
de mensenrechten? Activisten, burgers
en organisaties, maar niet de regeringen
en internationale instituties.’
Wat is hiervan de oorzaak?
‘Internationaal was het afdwingen van
mensenrechten altijd al een verschraald
fenomeen. De meeste regeringen handelen op het internationale podium volgens
de waargenomen belangen van de heersende klasse of die van het politieke establishment. Of het nu gaat om Nederland of de Verenigde Staten, regeringen
steunen commerciële belangen, de nationale veiligheid of de belangen van
mensen. Regeringen moeten in hun
eigen land verantwoording afleggen. De
gemiddelde Nederlander of Amerikaan

heeft andere zaken dan mensenrechten
om zich zorgen over te maken. Zelden
komt een regering op of valt een regering (tenzij het gaat om een oorlog
zoals in Vietnam) over wat de regering
op het gebied van mensenrechten doet
in Mexico of Indonesië. Een regering
kan wel vallen als het slecht gaat met de
arbeidsmarkt. Nederland behoort, samen
met een aantal andere landen, tot de
landen waar burgers zich bewust zijn van
wat er in de wereld gebeurt en wat hun
regering op het internationale podium
doet. Kijk alleen al naar het aantal
Nederlanders dat lid is van Amnesty
International. Mensenrechten zijn geïnstitutionaliseerd in het Nederlandse
buitenlandse beleid, maar dit moet
voortdurend worden hernieuwd. En, hoe
leuk we jullie ook vinden, Nederland is
een klein land.’
U komt uit New York waar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties is
gevestigd. Wat is er anno 2017 overgebleven van de Verenigde Naties als
wereldwijde peacekeeper?
‘Dat is een enorme vraag. Op veel nietpolitieke gebieden, bijvoorbeeld als het
gaat om humanitaire, medische en ontwikkelingsprogramma’s, verrichten de
Verenigde Naties belangrijk werk. Politiek

COLUMN

zijn de Verenigde Naties net zo sterk als
de internationale consensus. Ik ben wat
teleurgesteld in de nieuwe VN-secretarisgeneraal, Antonio Guterres, die een
sterke reputatie heeft als het gaat om
de bescherming van vluchtelingen en
op het gebied van mensenrechten. Hij
moet echter onderhandelen. Kijk wie er
in de VN-Veiligheidsraad zitten: Rusland,
China, Verenigde Staten, Groot-Brittannië
en Frankrijk. Misschien is president Macron goed nieuws - internationaal. De
andere vier zijn niet in mensenrechten
geïnteresseerd.’
Er is een Internationaal Strafhof (ICC)
van de Verenigde Naties in Den Haag,
maar critici benadrukken dat de
Verenigde Naties vooral Afrikaanse
leiders vervolgen. Ziet u dit ook als een
probleem?
‘Dit is absoluut een probleem. Het probleem zijn niet de Afrikaanse zaken. Het
probleem is het gebrek aan zaken van
buiten Afrika. Wat er in Darfur is gebeurd
is vreselijk. Daar twijfelt niemand aan. Er
zijn genoeg andere zaken, ook in Afrika,
die nog niet bij het ICC in behandeling
zijn. Het was en blijft een illusie om te
denken dat het ICC buiten de sfeer van
internationale betrekkingen kan opereren.
Zaken waarbij de belangen groot zijn
komen niet voor. Uiteindelijk ondermijnt
dit de internationale gerechtigheid en
maakt het broos.’

WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den
Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Kent u hem al uit uw hoofd? Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik er
nog wel moeite mee heb. Terwijl ik onbewust de liedjes van Lil’ Kleine en
Boef mee kan zingen, blijf ik struikelen over de tekst van het Wilhelmus. Ligt
het aan de rijm? Zou de tekst te ouderwets zijn? In elk geval is het wel ons
volkslied en als het aan Rutte III ligt moet het volkslied weer van ons worden.
Dus leren zingen zullen we het.
Toch vraag ik me af, wat we met het uit ons hoofd leren van het Wilhelmus
nu willen oplossen? Is het Wilhelmus daadwerkelijk een ‘anker’ in de ‘tijden
van globalisering en onzekerheid’. Nederland, al sinds de zeventiende eeuw
handelsland bij uitstek, vaart al eeuwen een internationale koers. De deur
naar globalisering staat door de Nederlandse regering al jarenlang wagenwijd
open. Je houdt je mensen voor de gek wanneer je het Wilhelmus nadrukkelijk
gaat verplichten.

Uw verhaal klinkt behoorlijk pessimistisch. Heeft u, bijvoorbeeld voor een
groep leerlingen, ook een positieve
boodschap?
‘De Habré-zaak is een ongelooflijk goednieuwsverhaal. Het is het verhaal van
slachtoffers die nooit opgaven en hun
dictator voor de rechter brachten. Maar
ook de val van de Berlijnse Muur is een
fantastisch mensenrechtenverhaal. Of
denk aan de doodstraf die haast universeel is afgeschaft. De komst van het
homohuwelijk… op veel terreinen is een
enorme vooruitgang geboekt. Als je er
midden in staat is het soms lastig om
te zien, maar heel wat mensen hebben
tegenwoordig een waardiger leven dan
vijftig jaar geleden en leven langer.’

Waarom de globalisering niet met beide handen aangrijpen en de jeugd, in
plaats van een vals soort patriottisme, voor deze globalisering klaarstomen?
Haal de angst en onzekerheid hierover weg, onderwijs ze op de voor- en
nadelen van globalisering. Het is een prachtig thema binnen het domein mens
en maatschappij. Juist hier kan ons vak dan ook een mooie bijdrage leveren.

Onderschatten mensen dit?
‘Ik ook, totdat ik er over na moest denken nadat ik zo’n soort vraag kreeg [laat
een korte stilte vallen]. We dachten dat we
onze samenleving zouden perfectioneren in plaats van nu tegen racisten en nazi’s
te moeten strijden, of zoals Martin Luther
King ooit zei: the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.’ u

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan
vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet
waarom. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. u

En als er dan toch zo nodig moet worden gezongen, waarom niet terugpakken
op iets wat schoolkinderen van alle etniciteiten met elkaar verbindt? Neem
nou Rapper Boef en met hem vele anderen. De jeugd loopt er mee weg en
kent de liedjes woord voor woord. Boef is een product van de Nederlandse
multiculturele samenleving: een jongen tussen twee culturen - een die volop
gebruikmaakt van de vele vrijheden die de Nederlandse samenleving biedt.
Hoe Hollands wil je het hebben?
Moeten Nederlanders niet gewoon wat zelfverzekerder worden en zien dat
ze zelf regie kunnen nemen op het proces van globalisering? Het voortouw
nemen, respect hebben voor alle culturen, maar wel de Nederlandse waarden
uitdragen? Net als in 1570.

STE F VA N DER LI NDEN

(maatschappijleer.net)
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HOMO-, BI- EN TRANSSEKSUALITEIT IN DE KLAS

‘GEEN VAK LEENT ZICH ER BETER VOOR
DAN MAATSCHAPPIJLEER’
In het vorige nummer besteedde M&P aandacht aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit
in de lessen maatschappijleer. De redactie legde drie docenten de volgende stelling voor:
‘In de les voorbeelden van transseksualiteit noemen en homo- en biseksualiteit bespreken:
er is geen vak dat zich er beter voor leent dan maatschappijleer ’.
HANNEKE VONK , PIETER KONING & MARNO DE VRIES

T

M

Hanneke Vonk is docent maatschappijleer/maatschappijwetenschappen aan het Elzendaalcollege in Boxmeer.

Pieter Koning is leraar-maatschappijleer/maatschappijwetenschappen-in-opleiding Universiteit Utrecht.

ransgender, homo, bi, zwart, wit, religieus,
atheïst, het belangrijkste dat bij maatschappijleer
over dit onderwerp aan de orde zou moeten
komen, is dat iedereen verschillend is en dat ook
mag zijn.
Bij de lessen maatschappijleer is het belangrijk
dat er verschillende groepen mensen aan bod komen zodat
leerlingen hier meer over te weten komen en zo hun eigen
positie in de samenleving kunnen bepalen.
Tijdens de lessen merk ik dat leerlingen die bij een bepaalde
groep horen, het wel erg fijn vinden als daar aandacht aan
wordt besteed. Zo is white privilege een onderwerp waarin
zwarte leerlingen zich erg herkennen en het fijn vinden als
witte leerlingen zich daar meer bewust van worden.
Transgenders zijn, denk ik, een redelijk onbegrepen groep.
Wellicht is hier ook een taak voor biologie weggelegd om hier
meer aandacht aan te besteden. Seksualiteit en gender horen
zeker ook bij dit vakgebied thuis, maar de vraag hoe je omgaat met mensen die anders zijn dan jij, valt zeker onder maatschappijleer. Je leren te verplaatsten in een ander om zo een
ander ook beter te begrijpen en te respecteren zijn vaardigheden die in onze samenleving zeer belangrijk zijn. Voor maatschappijleer is bij het aanleren van deze vaardigheden een
belangrijke rol weggelegd.
Voor de leerlingen die zelf transgender zijn kan de puberteit
een hele lastige periode zijn. Zelf heb ik op dit moment één
leerling die transgender is en zij/hij wil graag de meisjesnaam
veranderen in de zelfgekozen jongensnaam. Ook twijfelt zij/hij
of een pak ook kan naar het jaarlijkse galafeest omdat een jurk
echt niet past bij haar/zijn identiteit. Ouders zijn echter nog
niet toe aan de naamswijziging en dit brengt ook mij als docent in een lastig parket: moet ik de leerling tegemoetkomen
en de jongensnaam gebruiken, of de ouders en de meisjesnaam gebruiken. Spreek ik over zij of hij?
Voor de leerling zelf is dit helemaal ingewikkeld. Zelf geeft deze
leerling aan het heel erg fijn te vinden als transgenderschap in
de klas wordt besproken. Dit om de drempel te verlagen zodat zij/hij kan uitleggen wat transgender is om zo meer begrip van de andere leerlingen te krijgen. Of dit specifiek in de
maatschappijleer les thuishoort, dat weet ik niet. Als deze
situatie zich voordoet, hoort het bij elk vak thuis.
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aatschappijleer vind ik bij uitstek het vak
om deze onderwerpen te behandelen. Je
zou ook kunnen zeggen dat het thuis hoort
bij een vak als biologie, omdat er natuurlijke
oorzaken te vinden voor zijn. De tijd dat
homoseksualiteit als een psychologische
ziekte of zelfs misdaad werd gezien is in Nederland gelukkig
alweer een tijd voorbij. Waarom zou je het dan bij een sociaalwetenschappelijk vak willen behandelen en niet bij een natuurwetenschappelijk vak? Bevestig je dan niet dat het een sociaal
construct is in plaats van iets natuurlijks?
Ik denk het niet. Natuurlijk zouden leerlingen in hun algemene
ontwikkeling moeten meekrijgen dat alle verschillende geaardheden in principe even natuurlijk zijn. Net als het feit dat er
geen verschillende mensenrassen bestaan. Biologie is een plek
waar dit algemeen heersende beeld vanuit de wetenschap
kan worden bevestigd. Biologie is echter niet de plek om diep
in te gaan op negatieve maatschappelijke fenomenen zoals
vooroordelen, homofobie en rassenhaat. Vooroordelen en
homofobie zijn echter wel onderwerpen waar homo’s, lesbiennes, transseksuelen enzovoorts mee te maken krijgen. Dit
zijn zaken die je bij maatschappijleer juist bij de wortel aan
wilt pakken. Maatschappijleer draait om begrip hebben voor
verschillende groepen en personen die er in de maatschappij
leven, de gelijke rechten die deze groepen en personen
genieten en het aanleren van omgangsvormen om het contact tussen verschillende groepen en personen zo goed
mogelijk te laten verlopen. De vaardigheden die leerlingen
bij maatschappijleer leren gaan verder dan het recht doen aan
een natuurwetenschappelijk paradigma. Ze hebben een intrinsieke waarde om maatschappelijke vrede en rechtvaardigheid te bereiken.
Daarnaast zijn er ook een hoop aangrenzende onderwerpen
die überhaupt wel cultureel en sociaal zijn. Denk bijvoorbeeld
aan genders en de huidige discussie over genderneutraliteit. In
de praktijk worden homoseksuelen en verwijfde mannen soms
op een hoop gegooid, terwijl het bij de eersten gaat over een
natuurlijke geaardheid en bij de tweede groep over culturele
opvattingen over mannelijkheid. Bij maatschappijleer kun je
deze onderwerpen samen behandelen met het oog op het bereiken van een prettige samenleving voor iedereen. Daarom
denk ik dat maatschappijleer het ideale vak is om seksualiteit
te bespreken.

P RAKTI JK

M
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Transgender en maatschappijleer? PvdA-prominent Job Cohen hangt
de regenboogvlag halfstok tijdens het bezoek van de Russische president
Vladimir Poetin in april 2013 (foto: Partij van de Arbeid)

aatschappijleer is bij uitstek een vak waarbij
leerlingen nadenken over de samenleving en
de facetten daarbinnen. Hierbij is diversiteit
een belangrijk uitgangspunt. De term diversiteit wordt gebruikt om verschillen tussen
groepen mensen in de samenleving aan
te duiden. In de eindtermen van maatschappijleer komt het
begrip diversiteit aan bod bij het onderwerp De pluriforme
samenleving. Hierin staat geschreven dat de leerling de culturele differentiatie in Nederland moet kunnen beschrijven en
daarin ontwikkelingen kan noemen. Daarnaast moet de leerling
aan kunnen geven hoe met uitingen van vooroordelen en
discriminatie kan worden omgegaan vanuit het beginsel van
gelijkwaardigheid en respect. Mensen linken de term culturele
differentiatie al snel aan de woorden allochtoon en autochtoon,
maar zijn openheid en tolerantie daar ook geen kenmerk van:
openheid over je identiteit en tolerantie jegens anderen?
Als we het over diversiteit hebben, zijn wij het onze leerlingen
en ons vak dus ook verschuldigd om gender- en seksuele
diversiteit te behandelen. Sommige leerlingen hebben weinig
informele kennis of veronderstellingen over dit onderwerp. Uit
de praktijk weet ik dat in sommige gevallen slechts 10 procent
van de leerlingen een LHBTI-persoon in zijn nabije omgeving
kent en soms weet een leerling überhaupt niet wat LHBTI
betekent.
De les maatschappijleer leent zich er perfect voor om leerlingen
door middel van een dialoog kennis over transseksualiteit en
homo- en biseksualiteit bij te brengen. De dialoog is een
krachtig instrument bij de behandeling van onderwerpen die
controversen oproepen. De dialoog heeft niet tot doel het
gesprek te winnen, maar de ruimte aan de mening van een
klasgenoot te geven en ervan te leren. De leerlingen dienen op
een respectvolle wijze met elkaar in gesprek te gaan en moeten
daarbij worden uitgedaagd de ander te begrijpen. Zodoende
draagt maatschappijleer bij aan de bevordering van de seksuele
weerbaarheid, de seksuele gezondheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en respect voor homoseksualiteit, biseksualiteit en genderidentiteit. u

Marno de Vries is docent maatschappijleer op het Johannes
Fontanus College in Barneveld.
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VOX POPULI

‘ M O E T E R O P S C H O O L M E E R A A N D A C H T A A N S E K S U E L E D I V E R S I T E I T, Z O A L S T R A N S G E N D E R , K O M E N ? ’
L E E R L I N G E N V A N V M B O - 4 -T L V A N H E T H O N D S R U G C O L L E G E T E E M M E N .
BAS BANNING

JORDY (15)

MARTIJN (15)

MATHIJS (16)

HET KAN ALTIJD MEER

ZELF BESLISSEN

IK MERK ER NIET ZO VEEL VAN

‘Mij maakt het op zich niet
veel uit. Het kan altijd meer.
Het is al meer dan dat het
eerder was. Als school zijnde
kun je er ook meer rekening
mee houden. We hebben
niet speciale dagen of zo,
we hebben het er wel over
gehad met religie.’

‘Op school valt het op zich
wel mee hoe veel aandacht er
aan wordt besteed. Met religie
hebben we het wel gehad over
relaties en homoseksualiteit,
maar meer dan dat was dat
niet. Ik weet niet of ze er
meer aandacht aan moeten
besteden. Ik weet niet of dat
handig is. Ik denk dat je dat
zelf moet beslissen of zo.’

‘Ik vind het zo wel goed. Op
school merk ik er niet zo veel
van. Je spreekt er hier en daar
wel eens over. We hebben
er dit schooljaar een les aan
besteed, maar verder niet. Ik
denk dat de docent zelf moet
weten als hij dat wil uitleggen.
Dat kan dan bij religie of
maatschappijleer.’
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EMPATHIE VOOR EEN STUDENT,
WAAR LIGT DE GRENS?
HALIL IBRAHIM KARAASLAN

is docent maatschappijleer
en columnist.

Daar zit ik dan. In een kamertje, alleen met de student. Ik houd een een-opeengesprek en vraag hoe het met de student gaat. Ik wil eigenlijk door naar
het gedeelte waarin ik met de student zijn absentie wil bespreken, want dat is de
kern van alle problematiek, vanuit mijn perspectief. Na een korte babbel kom ik
tot de kern: ‘Johan, je hebt inmiddels een absentiepercentage van 49 procent, dat
is bijna de helft van de tijd, hoe komt dat?’. Bij het stellen van die vraag besef ik
dat ik eigenlijk geen enkele goede reden kan bedenken waarom je 49 procent
absent zou zijn en ik merk dat ik die dan ook niet van Johan verwacht, maar wel
een antwoord, en dat kreeg ik. Johan zit half onderuitgezakt en kijkt me beetje
warrig aan en zegt: ‘Ja, gewoon’. Ik neem een diepe zucht en vraag door: ‘Maar
Johan, hoe komt het dan? Welke keuzen maak je? Heb je ergens hulp bij nodig?
Kunnen we je ergens bij ondersteunen? Vertel’. Johan verandert zijn zithouding
een beetje en zegt: ‘Nee meneer, ik moet gewoon beter me best doen, komt
goed’. Ik kijk hem aan en maak concrete afspraken met hem. We spreken een
percentage af dat haalbaar is, we maken afspraken rondom communicatie en
uiteindelijk vraag ik of hij een deal met me wil maken die hij gaat nakomen.
Johan gaat akkoord en schudt mij de hand.
Tevreden ben ik er niet over, maar zeker ook niet ontevreden. Ik ben hoopvol
en denk: ‘Ik hoop dat hij morgen in de les verschijnt’. De volgende ochtend kijk ik
naar de klok en om half negen is Johan nog steeds niet in de klas. Dat kan, denk ik
dan, ik moet ook niet te veel verwachten, wellicht komt hij over een kwartier binnen
lopen. Ook niet. Een uur dan? Ook niet. Uiteindelijk is Johan die dag niet op komen
dagen en op latere momenten de ene keer wel, de andere keer weer niet. Hij heeft
zich niet aan de deal gehouden. Wat nu?
Op het mbo zijn dit soort situaties verre van zeldzaam, maar met name op mijn
afdeling - met jongeren die meer aandacht nodig hebben vanwege diverse problematiek - is het zeker niet zeldzaam. Toch raakt het je elke keer als docent, althans
mij wel. Je vraagt je af wat je verkeerd doet en wat je anders had kunnen doen. Bij
het schrijven van deze column besef ik al dat ik zoveel dingen anders had kunnen
doen, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Waar het om gaat is dat Johan een van
de vele studenten is die dit gedrag vertoont. Vaak zit er een verhaal achter, maar
niet altijd krijgen we dat eruit. Dat verhaal is net zoals elk verhaal: soms goed,
soms slecht. Bij een goed verhaal snap ik echter vaak waar de absentie door komt
en merk ik dat het niets uitmaakt of ik nu meer of minder deals maak, omdat het
niet zal veranderen totdat het probleem zich niet meer voordoet.
Hoever mogen we daarin gaan? Ook in het regulier onderwijs? Is begrip voor de
situatie van een student aan een grens gebonden of hanteren we daarin regels?
Zijn regels politiek? Ik heb daar zeker een mening over, maar voor deze column
leek het me leuker een ervaring te delen en u te laten oordelen. Dit lijkt me een
mooi punt ter discussie binnen elke organisatie, want vaak blijkt dat we hier als
docent zeker een mening over hebben, maar het als team er te weinig over hebben
en hier een eenduidige visie over hebben. Wat mij betreft is dat hard nodig om
als team te kunnen functioneren, want als individu alleen kom je er niet. u

D E C EM B ER 2017

12

MAATSCHAPPIJKUNDE

G E P E R S O N A L I S E E R D O P W E G N A A R H E T E I N D E X A M E N M A AT S C H A P P I J KU N D E

WERKEN VANUIT
KERNDOELEN
Twee jaar geleden is op X11 Media en Vormgeving besloten om bij het vak maatschappijleer 2
(sinds kort maatschappijkunde) volledig vanuit de kerndoelen te werken: geen standaard tekstboek
en standaard opdrachten, maar de lesstof op eigen tempo, creatief verwerken en toetsen.
Het afgelopen jaar hebben de eerste leerlingen die volledig volgens deze methodiek werkten
succesvol het CSE- maatschappijleer 2-kader en -gl/tl gemaakt, waaronder vier derdeklassers.
Hieronder volgt een verhaal over de voorgeschiedenis, voorbereiding, aanpak,
resultaten en toekomstige plannen.

&
WESSEL PEETERS

I

n 2013 voerden we op onze school het examenvak
maatschappijleer 2 in. We kozen een methode, maakten
PowerPoints en toetsen, enzovoorts. Het eindexamenvak viel bij onze school toen nog onder de IVO-mavo
(Individueel Vormend Onderwijs). Dit hield onder andere
in dat het vak een aangepast programma van toetsing
en afsluiting (PTA) had waarbij geen centraal schriftelijk examen
(CSE) werd afgenomen. Enkele jaren geleden heeft het Ministerie
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap besloten deze leerroute
geleidelijk aan af te schaffen. Daarom besloten we eind 2015 om
leerlingen in 2016 het CSE maatschappijleer 2 te laten maken.
Met deze beslissing kwam ook het meer nauwkeurig bestuderen
van de methode in verhouding tot het centraal schriftelijk
examen. Duidelijke verschillen vielen op: veel leerteksten
waren niet noodzakelijk voor het examen en andere leerteksten
ontbraken juist. Tevens kende de methode veel meningsvragen,
hetgeen op het centraal schriftelijk examen niet op die manier
aan de orde komt. Door de twijfel aan de methode en de
beslissing om aan het centraal schriftelijk examen mee te doen,
werd besloten het vak bij ons op school vanaf de grond op te
bouwen.

VOORBEREIDING
De vakgroep zat een dag op de hei en dacht na over hoe het
vak aan te bieden. We wilden voor leerlingen volledig duidelijk
maken wat zij moeten kennen en kunnen voor het centraal
schriftelijk examen en ze meer ruimte bieden om gepersonaliseerd te leren. Dit heeft tot het volgende geleid:
• De volledige syllabus Maatschappijleer 2 is naar leerlingentaal omgezet, waarbij soms een minimale aanpassing is gedaan, bijvoorbeeld omdat dingen er dubbel in stonden of
omdat er naar onze mening een kleine aanvulling nodig
was om het duidelijk te maken. Bij kerndoelen die enkel
verlicht waren voor het schoolexamen schreven we op basis
van diverse bronnen, zoals het Centraal Bureau voor Statistiek, zelf de leerstof. Deze leerstof staat namelijk niet in de
syllabus.
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•

Vervolgens werden bij de leerstof per leerdoel 1:1 Google
slides (PowerPoints) en YouTube-video’s gemaakt, waarin
zowel uitleg als oefenvragen naar voren komen. Hierbij
vonden we het belangrijk dat alles te allen tijde voor
leerlingen beschikbaar is. Zodoende hebben wij een
website (Maatschappijkunde.nl) gemaakt en hier al het materiaal op geplaatst, gesorteerd per onderwerp en kerndoel.
Aan deze website zijn de leerstof als pdf, een woordenlijst,
een zoekmachine en handige televisie-uitzendingen toegevoegd. Zo is een database gebouwd waar alle leerdoelen
en bijbehorende examenstof op staat; precies datgene wat
leerlingen moeten kennen, niets meer en niets minder:
de heldere route naar het eindexamen.

AANPAK
Zowel de leerlingen in het derde als in het vierde leerjaar zijn
het afgelopen jaar met behulp van de door ons gemaakte methode gaan werken. We legden aan het begin van het jaar uit
hoe leerstof landelijk tot stand komt en wat kerndoelen zijn.
Vervolgens hebben we in de lessen leerlingen zoveel mogelijk de
leerstof op hun eigen manier laten verwerken, waarbij wij er wel
voor kozen dit visueel te laten doen door mindmaps, stroomschema’s, icoontjes enzovoorts. In de eerste school-weken werd
daarom extra aandacht besteed aan het maken daarvan en het
uitleggen waarom dat volgens ons effectief is.
Wanneer een leerling het idee had de leerstof te begrijpen kon
hij/zij oefenvragen maken op GoFormative.com of via Google
Quizes op Maatschappijkunde.nl. Feedback op de verwerking
of oefenvragen kregen zij zowel automatisch als via de docent.
Vervolgens konden leerlingen aangeven wanneer zij de summatieve toets wilde maken. Deze toets keken zij vervolgens, met
behulp van de docent, zelf na.
Een deel van de leerlingen uit die klassen werkte het afgelopen
jaar in eigen tempo. Zij hebben zich met behulp van de website
de leerstof eigen gemaakt en maakten eerder - of soms later - dan
een meerderheid van de klas de summatieve toets. Een ander
deel van de leerlingen wilde graag vaak samen met de docent de
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www.maatschappijkunde.nl

leerstof doornemen. Concreet kregen de leerlingen per schoolexamen twee/drie momenten waaruit ze konden kiezen. Dit is
vanuit praktisch oogpunt gedaan: op deze manier kon het tempo worden bewaakt en waren er nog onvoldoende versies om
meer toetsmomenten aan te bieden.
We hebben bij de opzet niet de keuze gemaakt om alleen met
leerdoelen bezig te zijn en ons volledig aan die doelen te
houden. Wel is er voor gekozen om duidelijk naar leerlingen te
communiceren wat ze wel en niet voor het schoolexamen en
centraal schriftelijk examen moeten kennen, naast het feit dat
we veel met de actualiteit bezig zijn.
RESULTATEN
Het centraal schriftelijk examen is goed gegaan. Gemiddeld
hebben de 45 examenkandidaten die het CSE-maatschappijleer vmbo-2-gl en -tl hebben gemaakt dit boven het landelijke
gemiddelde gedaan. Tevens stonden acht van de kandidaten ingeschreven op kaderniveau en deden enkele vakken op dat niveau, maar hebben bij ons gelukkig de mogelijkheid om een
vak op een hoger niveau af te sluiten. Tevens hebben vijf van de
kandidaten een gepersonaliseerd traject doorlopen. Zo werkten
vier leerlingen in het derde leerjaar in een dusdanig hoog tempo
met dusdanig goede resultaten dat hen is aangeboden om dat
jaar al het centraal schriftelijk examen te maken. De leerlingen
hebben zich vervolgens de leerstof grotendeels zelfstandig eigen
gemaakt. Waar gewenst zijn binnen - of buiten - de reguliere les-

sen samen dingen doorgenomen. Zij maakten allen het centraal
schriftelijk examen erg goed en gaan in het vierde leerjaar de
vrijgekomen uren gebruiken om aan culturele projecten, een
havo-vak of programmeren te werken. Een van de leerlingen
wilde het vak graag volgen, maar zat in een vmbo-kaderklas, waar
het vak op onze school niet wordt aangeboden. Zij heeft gedurende dit schooljaar - net als de vier hierboven genoemde
leerlingen - zelfstandig aan de leerstof gewerkt. Ook deze leerling
maakte het centraal schriftelijk examen goed en heeft hiermee
een extra vak op haar eindlijst.
VOORUITBLIK
Om ruimte te hebben om meer gepersonaliseerd en meer
formatief te werken, bestaat het volledige programma van
toetsing en afsluiting vanaf dit schooljaar uit drie, in plaats
van twaalf cijfers. Deze zijn niet gekoppeld aan een periode of
leerjaar. Daarnaast laten we de volgorde van de onderwerpen los
en gaan we sterker inzetten op het geven van directe, concrete
en op maat gemaakte (peer)feedback; onder andere door het
beter benutten van Google Quiz en klassengesprekken. Hoe dit
er precies gaat uitzien weten we nog niet. Samen met leerlingen
zullen we dingen blijven proberen, er op reflecteren en het
vervolgens weer verbeteren. Een interessante zoektocht!u
Wessel Peeters is docent Maatschappijkunde op X11 Media en
Vormgeving en blogger op Vernieuwenderwijs.nl.

‘Hebben we nu maatschappijleer 1 of 2?’ of ‘Wat is het verschil tussen Ma1 en Ma2?!’, Gelukkig is er gekozen voor
een duidelijker onderscheid door een nieuwe naam: maatschappijkunde. Bij ons op school zijn we er inmiddels
volledig aan gewend en snappen leerlingen beter het verschil. Bijzonder is nog wel dat het maatschappijleer 1 heet
(nu er geen 2 meer is). Nadeel van de naamswijziging is de nieuwe afkorting: MaSk. “Huh, ik dacht dat we NaSk hadden!”
- elk voordeel zijn nadeel. Verder ben ik persoonlijk benieuwd wat er met de inhoud wordt gedaan; een nieuwe naam,
een nieuwe aanpak, hoop ik.’ - Wessel Peeters
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FORMATIE

N A E E N Z WA R E B E VA L L I N G, TO C H E E N R E G E E R A K KO O R D

LAK AAN DE GRONDWET
De overeenkomst tussen het verwekken van kroost en van een kabinet is frappant.
De conceptie volgt op een ontlading van energie en blijde verwachting. Daarna treedt vermoeidheid
en behoefte aan rust in en kijkt men met toenemend verlangen en ongeduld uit naar het resultaat.
WOLTER BLANKERT

Premier Mark Rutte ontvangt de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, juni 2012
(foto: Minister-president Rutte)

D

e conceptie van een kabinet vindt plaats tijdens
de verkiezingen. De verwachtingen zijn hoog
gespannen, de peilingen
gaan op en neer en brengen de media in rep en roer. Dan volgt de
ontknoping: de uitslag! Nooit eenduidig.
Daarop volgt het lange wachten, waarbij
de politiek en de politici, die voor de
verkiezingen niet uit de media waren
weg te branden, achter de coulissen
verdwijnen. Op het democratisch orgasme, waarbij docenten alle registers hebben opengetrokken om hun leerlingen
erin te laten delen, volgt de democratische
kater van geheim overleg achter het
doek van het democratisch podium. Het
is onmogelijk om daar leerlingen warm
voor te laten lopen.
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KONING UITGESCHAKELD
Het streven de rol van de Tweede Kamer
bij de kabinetsformatie te vergroten en
de formatie voor de kiezer transparanter
te maken is daardoor een wassen neus
gebleken. Tot het aantreden van koning
Willem-Alexander speelde de koning(in)
de rol van formele regievoerder. Centraal
stond de inspanning het staatshoofd uit
de wind te houden; het staatshoofd dat
boven de partijen stond en niet ter verantwoording kon worden geroepen. De
koningin voer in principe op het kompas
van haar adviseurs, vooral van de fractieleiders van de grote partijen. In naam
benoemde de koningin de formateur of,
als de zaak moeilijk lag, eerst een informateur. Die laatste figuur is na 1980
steeds meer in zwang geraakt. Hierdoor
bleef niet alleen de koningin uit de wind,

maar ook de meest waarschijnlijke premier. Door de informateur het vuile werk
te laten opknappen, liep de waarschijnlijke
formateur geen schade op door mislukte
pogingen. De formatie zelf heeft daardoor niet veel meer om het lijf dan het
samenstellen van de ministersploeg in de
laatste fase.
In een wat verder verleden opereerde men
minder schichtig. De koningin benoemde
een formateur, soms binnen een week
na de verkiezingen. Als die niet slaagde,
kreeg de volgende partij een kans. Zo
konden af en toe kleinere neutrale partijen
de premier leveren. Deze aanpak ging
gepaard met politiek spektakel: ‘Romme
gestruikeld, Drees ruikt zijn kans’. Bij
die aanpak was Alexander Pechtold tot
formateur benoemd bij de tweede poging
om GroenLinks erbij te betrekken.

F O RMATI E

DIRECT EEN FORMATEUR
Na de uitschakeling van de koning in het
formatieproces, in 2012, had het voor
de hand gelegen de procedure drastisch
te herzien, maar lafheid weerhield de
Tweede Kamer daarvan. Formele hindernissen waren er niet, omdat de kabinetsformatie niet bij wet is geregeld.
De rol van de koning in de beginfase
werd overgenomen door de voorzitter
van de Tweede Kamer en door een verkenner (een nieuw fenomeen, aangewezen in overleg met de Tweede Kamer).
Verder veranderde er nauwelijks iets.
Bij de eerste formatie volgens de nieuwe
procedure in 2012 werd dat gemaskeerd
door de daadkracht van Diederik Samson en Mark Rutte die volop hun verantwoordelijkheid namen en in korte tijd
een nieuw kabinet tot stand brachten,
mede zo snel om te laten zien dat de
nieuwe aanpak efficiënter was (54 dagen,
geen record, dat staat met 31 dagen op
naam van Willem Drees in 1948).
De gang van zaken dit jaar bewees het
tegendeel. De recordlengte van de formtie (225 dagen) is breed uitgemeten,
minder breed uitgemeten is dat het
overleg over het regeerakkoord nog meer
alle oude records verpulverde. Op 14 juni
gingen de vier partijen met elkaar in zee,
op 26 oktober stond het kabinet op het
bordes, na vier maanden en twaalf dagen onderling gesteggel. De op een na
langste formatie is die, met 202 dagen,
van het kabinet Van Agt-Wiegel (1977),
maar toen kwam het regeerakkoord binnen een maand tot stand. Daaraan voorafgaand was een rits formateurs en informateur op de klippen gelopen, met
steeds aansprekend politiek theater voor
de kiezers, vele malen transparanter en
boeiender dan de formatie van 2017.
Het overnemen van het systeem van verschillende andere landen zou meer helderheid brengen: de Tweede Kamer wijst
na de verkiezingen een formateur aan.
Rutte had dan kleur moeten bekennen
door aan te geven welke partijen zijn
voorkeur genoten. Hij had niet ruim een
half jaar in de luwte kunnen opereren,
had risico gelopen en het premierschap
zelfs aan zich voorbij zien gaan bij een
wat ongelukkig opereren. Dat zou goed
zijn voor politieke verantwoordelijkheid
en daardoor voor betrokkenheid van de
kiezer.
ZONDER LAST
Dankzij die ongekend lange uitbroedperiode is het huidige regeerakkoord ongekend detaillistisch. De parlementariërs
van de regeringspartijen zijn gebonden
aan alle details; dit in flagrante strijd met
de Grondwet. Artikel 67.3 van de Grond-

wet is glashelder: ‘de leden stemmen
zonder last’, waarmee ‘uit eigen overtuiging’ werd en wordt bedoeld. Binding
aan een regeerakkoord wordt verdedigd
met het argument dat de betrokken
Kamerleden de overtuiging hebben het
landsbelang te dienen door het fractiestandpunt te ondersteunen. Die redenering is nodig om het land regeerbaar te
houden, een onmogelijkheid zonder
compromissen. Het je vastpinnen op tal
van details waar je fel tegen bent, is
echter het andere uiterste. In Nederland
biedt de Grondwet geen afdwingbaar
recht: de Eerste en Tweede Kamer bepalen zelf of iets wel of niet in strijd met
de verwoorde principes is. Doorgaans
tracht men zich daaraan te houden, in
dit geval wringt het. Het had anders
gekund. Ook bij een kabinet met een Kamermeerderheid kan in sommige kwesties met wisselende meerderheden worden geregeerd. De ChristenUnie kreeg
het strenge asielbeleid door de strot
geduwd om zich ervan te verzekeren dat
D66 al knarsetandend niet te ver zou gaan
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in ethische kwesties. Een dubieuze winst,
want juist die rekken de wetten eerder op
dan dat ze zich erin voegen. Overigens
zal bij een onverwachte vluchtelingenstroom ook het restrictieve asielbeleid bezwijken. Te bindende afspraken belasten
het inspelen op onverwachte ontwikkelingen. Zo blijft het afwachten of het economisch plaatje komende jaren correct
blijkt bij een harde Brexit of onverwachte
crisis.
Toch is er ten minste een tot optimisme
stemmend resultaat. Arie Slob, voormalig
docent maatschappijleer, is minister voor
onderwijs. Hoewel niet de hoogste op
het departement, gaat hij over het echte
onderwijs (het basis- en voorgezet) met
geoormerktee budgetten en ambtenaren.
Na Maria van der Hoeven weer een
minister met een onderwijsachtergrond.
We mogen ervan uitgaan dat hij maatschappijleer en burgerschap nog steeds
een warm hart toedraagt. Alleen daarom
verdient dit kabinet het voordeel van
onze twijfel. u

LESSUGGESTIES
Bij het uitkomen van deze M&P heeft u ongetwijfeld al de nodige aandacht
aan het nieuwe kabinet besteed, daarom komen suggesties als mosterd na de
maaltijd. Minder aan tijd gebonden is de procedure bij de kabinetsformatie
en de vraag of een gedetailleerd regeerakkoord noodzakelijk is. Hierover zou
u vragen in de volgende trant kunnen opwerpen, aangepast aan het niveau
van uw leerlingen:
1. In Duitsland levert de grootste partij na de verkiezingen een formateur,
tevens kandidaat-bondskanselier. Die moet een meerderheid achter zich
zien te krijgen. In Turkije geldt dezelfde procedure, maar daar volgen
nieuwe verkiezingen als er binnen een maand (!) nog geen kabinet is.
Bedenk voor- en nadelen van beide systemen voor de Nederlandse
situatie.
2. Voorstanders van referenda/directe democratie bepleiten dat samen met
de verkiezingen voor de Tweede Kamer een premier wordt gekozen. Zet
op een rijtje welke voor- en nadelen dit in ons systeem kan opleveren.
3. Artikel 67.3 van de Grondwet luidt: ‘De (parlements)leden stemmen
zonder last’. Daarmee wordt bedoeld dat Kamerleden bij een stemming
naar eigen overtuiging moeten stemmen. Toch hebben alle leden van
de fracties van de regeringspartijen het regeerakkoord onderschreven
en toegezegd op alle punten met de fractie mee te stemmen.
Volgens de een is dat in strijd met de Grondwet, volgens de ander niet.
Probeer voor beide standpunten een argument te bedenken (opzoeken
mag ook).
4. ‘Het land zou onregeerbaar worden’, als ieder Kamerlid bij elke kwestie
naar eigen inzicht zou stemmen. Beredeneer waarom je het wel of niet
met deze stelling eens bent.
5. ‘Een gedetailleerd regeerakkoord voor vier jaar is even dwaas als een
gedetailleerd huiswerkplan van een leerling voor vier maanden.’ Bedenk
argumenten voor en tegen een gedetailleerd regeerakkoord en geef
tevens aan waarom voornemens lang niet altijd op de geplande manier
kunnen worden uitgevoerd.
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GAS TLES

GASTLES DOOR DE FNV

‘IK HEB NA DE LES
METEEN EEN GESPREK MET
MIJN BAAS AANGEVRAAGD’

FNV-gastdocent Salim El Aater

Als ik op een dinsdag vertel dat er in de les van donderdag een gastdocent namens de FNV
langskomt, is de eerste reactie van mijn vmbo-leerlingen Maatschappijkunde een voorspelbare.
Gezucht, rollende ogen en een vraag van Yari:
‘Over de vakbond zegt u? Even eerlijk mevrouw, is het saai?’.
JANINE MIDDELKOOP

S

aai is de les allerminst door de persoonlijke
aanpak van gastdocent Salim El Aater. Vol verwondering luister ik achter in de klas naar
de vragen die aan de FNV’er worden gesteld:
wat zijn nu precies je rechten bij een nulurencontract, kan een baas je verplichten elke
week over te werken, heb je het recht om niet ingeroosterd
te worden voor werkzaamhedentijdens je toetsweek en
betaal je echt belasting over dat schrale uurloontje?.
DE GASTLES
De gastdocent heeft veel gemeen met de leerlingen: ze verschillen niet veel qua leeftijd, ze wonen in dezelfde regio en
ook El Aater heeft veel gelanterfant voordat hij de motivatie
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vond om te studeren. Het is juist die openheid van de gastdocent die ervoor zorgt dat hij negentig minuten lang de
aandacht heeft. Via de door Joshua gestelde vraag ‘Woon je op
jezelf?’ weet El Aater een gesprek over het minimumloon op
te starten: ‘Dat is veel te laag als je als 19-jarige fulltime werkt
en op jezelf woont’. Wanneer de FNV’er inventariseert welke
bijbaantjes de leerlingen hebben, koppelt hij heel eenvoudig
de benodigde capaciteiten aan de werkzaamheden: ‘In een
callcenter werken, dan heb je goede sociale vaardigheden
nodig’ en ‘Oh jij werkt in de horeca? Krijg je ook gratis eten?
Kijk, dat is een mooie arbeidsvoorwaarde’. Ook tussen leerlingen onderling ontstaan gesprekken: over wie wel en niet
een fijne baas heeft, wie wat verdient en waarmee dan en
waarom een bepaalde baan wel of niet bij je past?

G ASTLE S

De gastles die ik heb uitgekozen heet Klaar voor
het echte werk en is de meest interactieve les voor
jongeren over het werk van de vakbond en de
rechten en plichten als werknemer. Het is tevens
de meest populaire gastles van de FNV. De les
start met een korte inleiding over de FNV en de
functie van de vakbond in het algemeen.
Wanneer El Aater de vraag stelt of er leerlingen
zijn die wel eens problemen op het werk hebben
gehad, vliegen de ervaringen je om de oren.
Nicolaas: ‘Ik krijg geen reiskostenvergoeding’.
Tessa: ‘Gezeik met mijn baas. Zij deed echt niets
en deelde alleen maar bevelen uit. Toen ik daar
wat van zei werd ik ontslagen’. Lisa: ‘Mijn vriend
werkt veel over en krijgt tijd voor tijd maar
nooit tijd om die tijd op te maken’. Julius: ‘Als
mijn shift erop zat en ik zei gedag, riep mijn baas
dat ik de keuken nog moest schoonmaken. Als ik
dan zei dat ik toch ging, zei mijn baas: als je gaat,
wens ik je succes met solliciteren’. Via al deze
ervaringen legt de gastdocent uit wat je rechten
en plichten zijn, hoe het zit met contracten en wat
de vakbond voor je kan betekenen. Ik merk dat
El Aater als vraagbaak voor jongeren fungeert.
‘Weet je niet wat voor contract je hebt? Wat je verdient? Of je belasting betaalt? Kun je een loonstrookje op je telefoon tevoorschijn halen? Ik wil
graag met je meekijken en je dingen uitleggen’,
zegt hij.
NA AFLOOP
Het enthousiasme van de leerlingen verrast niet
alleen mij, maar ook El Aater: ‘De leerlingen
hebben door hun eigen ervaringen al veel kennis
opgedaan. Juist die praktijkvoorbeelden gebruik
ik om de feitelijke lesstof tot leven te brengen.
Dat is toch een andere insteek dan wanneer een
docent lesgeeft over de vakbond. Het voelt dan
ook niet als lesgeven of als werken, zo’n gastles
als vandaag, maar meer als “lekker praten en
tussendoor informatie geven”. Dat de leerlingen
dat een blokuur hebben volgehouden, geeft aan
dat ze gemotiveerder zijn dan je misschien denkt’.
Wanneer ik een week later de gastles met de klas
evalueer, valt me op dat veel het vertelde bij de
leerlingen is blijven hangen. Tessa: ‘Samen sta
je sterker is het motto van de FNV, eigenlijk heel
logisch’. Julius: ‘Ik heb een gesprek met mijn baas
aangevraagd over mijn nulurencontract’. Yari: ‘Ik
betaal gewoon belasting! Dat wist ik niet. Ik ga
nu met mijn vader kijken of ik ook recht heb op
belastingteruggave. Beter!’. u

Janine Middelkoop is docent Maatschappijleer en
Maatschappij-kunde (unit vavo) op het Nova College
in Haarlem. Daarnaast is zij werkzaam als auteur bij
Uitgeverij Essener.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt? De FNV
biedt vijf verschillende gastlessen aan die door
gastdocenten op alle niveaus kunnen worden gegeven. De lessen duurt 60 tot 90 minuten (in overleg). Vraag een FNV-gastles aan op www.fnv.nl.

WAAROM EEN GASTDOCENT INHUREN?
U huurt een gastles in omdat:
• een praktijkverhaal uw leerlingen enthousiasmeert;
• een gastdocent een unieke invalshoek gebruikt;
• het om kennis gaat die u zelf minder in huis hebt.

TIPS VOOR EEN GESLAAGDE GASTLES
Een belangrijke vraag die u voor uzelf moet beantwoorden voordat
u begint aan het regelen van een gastdocent is de vraag waarom
u het wilt. Zorg ervoor dat de leerdoelen voor de gastles duidelijk
zijn. Wat moeten leerlingen doen ter voorbereiding van de gastles?
Wat moet de leerling kennen en kunnen na afloop van de les?
Hoe past de les in uw lessenserie? Wordt de stof uit de gastles
ook bevraagd in een schoolexamen, praktische opdracht of ander
project? Salim El Aater: ‘Ook is het belangrijk dat de docent bij de
gastles aanwezig is, maar geen actieve rol speelt. Heb vertrouwen
in de gastdocent en biedt hem of haar de vrijheid om de les te
geven zoals hij of zij wil. Ook als er ordeverstoringen zijn. Juist
het optreden van een docent ondermijnd dan het gezag van een
gastspreker’.

DE GASTDOCENT AAN HET WOORD
Salim el Aater: ‘Tijdens mijn opleiding hbo-rechten ben ik als
stagiair begonnen bij FNV Jong. Na mijn stageperiode ben ik
als gastlesdocent aan de slag gegaan, omdat ik ontdekte dat
veel jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten.
Daarnaast zag ik ook dat veel jongeren onnodige fouten maken
in het sollicitatieproces en daardoor de (bij)baan van hun
dromen misschien wel mislopen. Ik wil ze graag helpen om dit te
voorkomen! Nu met drie jaar ervaring (ongeveer 750 gastlessen!)
en een afgeronde opleiding doe ik dit werk nog steeds met
evenveel plezier’.
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EXPERTMEETING

O N D E R Z O E K N A A R D E N K VA A R D I G H E D E N W E R P T E E R S T E V R U C H T E N A F

COGNITIEF MODEL
IS WAARDEVOL
Het in september 2016 gestart kortlopend onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam
Het toetsen van denkvaardigheden en conceptuele kennis bij maatschappijwetenschappen 1 gaat richting
afronding. Reikhalzend wordt naar de opbrengst uitgekeken. Op 21 september jongstleden werd
er al een eerste product van dit onderzoek aan vakdidactici voorgelegd en in december volgt
een symposium waarin alle onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld.
LIEKE MEIJS

H

et project had tot doel
de vaardigheid causaal
redeneren in de maatschappijvakken (het leggen van relaties tussen
oorzaken en gevolgen en
middelen en doelen met behulp van
maatschappijwetenschappelijke concepten) verder uit te werken en opdrachten
te ontwikkelen die werden getest om te
onderzoeken in hoeverre leerlingen
deze vaardigheid ook daadwerkelijk beheersen. De vaardigheid causaal redeneren sluit aan bij de eindtermen voor
maatschappijwetenschappen voor havo
en vwo: (i) verbanden leggen tussen en
binnen de in de domeinen beschreven
contexten met behulp van hoofd- en
kernconcepten (syllabus A2.3) en (ii) verbanden leggen tussen en binnen andere
contexten met behulp van hoofd- en
kernconcepten (syllabus A2.4). Dit sluit
ook aan bij de in de eindtermen genoemde onderzoekvaardigheden: een leerling
moet een gegeven onderzoek over een
concreet maatschappelijk verschijnsel
kunnen beoordelen en zelf een eenvoudig onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren (alleen vwo). In deze onderzoeken
zijn meestal relaties tussen oorzaken,
gevolgen en/of middelen en doelen aan
de orde.
MODEL
De onderzoekers (Carla van Boxtel, Anne
Hemker, Gerard Ruijs en Thomas Klijnstra)
zijn met een achttal pilotdocenten
maatschappijwetenschappen op zoek gegaan naar hoe het causaal redeneren
kan worden aangeleerd via expliciete instructie, oefening en toetsing. In de syllabus van het nieuwe examenprogramma
van maatschappijwetenschappen worden
weliswaar de denkvaardigheden die no-
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dig zijn om vraagstukken te analyseren
wel genoemd en naar niveau getypeerd,
maar in de lessen van alledag staan
docenten met lege handen. Hoe dit te
onderwijzen?
De eerste theoretische verkenning die
de onderzoeksgroep heeft gedaan is de
nadere uitwerking van deelvaardigheden
die nodig zijn bij een complexe opdracht,
zoals een adviestaak of discussietaak,
waarvoor leerlingen door verbanden te
leggen met behulp van hoofd- en kernconcepten tot oplossingen en standpunten kunnen komen. In eerste instantie is deze verkenning op literatuur
gebaseerd.
De conclusie was dat leerlingen daarvoor een breed scala aan kennis en
vaardigheden nodig hebben, beschreven
in een cognitief model. Het cognitief
model bestaat uit twee componenten,
die voor de overzichtelijkheid zijn onderscheiden in een vaardighedenkolom en
een kennis/inzichtkolom, maar bij een
complexe taak door de leerlingen geïntegreerd worden toegepast.
TOEPASSING
Dit model heeft een aantal toepassingsmogelijkheden. Op de eerste plaats laat
het docenten zien welke vaardigheden
de leerlingen bij dergelijke complexe
taken (kunnen) laten zien of hen vooraf of gedurende de taak kunnen worden
geleerd. Het model biedt aangrijpingspunten voor de didactiek en houvast om
een doorlopende leerlijn uit te zetten,
waarbij de leerling achtereenvolgens de
deelvaardigheden oefent, zich de kennis
en het inzicht verwerft en dan uiteindelijk
de complexe toetstaak kan uitvoeren
waarin hij/zij al het geleerde integreert.
Op de tweede plaats kunnen toetstaken
met behulp van dit model worden ge-

screend: welke deelcomponenten van het
model moeten bij de uitvoering van de
taak ook daadwerkelijk worden toegepast?
Op de derde plaats willen de onderzoekers graag een indicatie geven voor
de niveauaanduidingen met een differentiatie tussen havo en vwo, om docenten
houvast te bieden over wat het vereiste
niveau is. In dit onderzoek is deze indicatie nog niet getoetst.
Naast het model zijn er ontwerpregels
geformuleerd ter bevordering van het
authentieke karakter van een toetstaak,
voor het maken van keuzen ten aanzien
van componenten en niveaus van de
vaardigheid, en het zichtbaar maken van
het conceptueel denken van leerlingen
en van factoren die de toetstaak meer
en minder moeilijk kunnen maken.
KENNISMAKING MET TOETSTAAK
In de bijeenkomst van 21 september kregen de aanwezigen een van de ontwikkelde complexe toetstaken voor de havo
te zien. Het betrof een advies waar leerlingen aan moeten werken over ‘hoe de
vluchtelingen het beste in een bepaalde
gemeente kunnen worden opgevangen’.
In de opdracht is al gegeven dat leerlingen
hierbij het effect op de sociale cohesie
moeten verkennen. De taak wordt in twee
delen uitgevoerd.
In het eerste deel wordt in groepen van
vier leerlingen een verkennende en onderzoekende opdracht uitgevoerd. Het
begrip sociale cohesie moet nader worden
uitgewerkt en er wordt gebrainstormd
over de relatie tussen opvang van
vluchtelingen en sociale cohesie. In het
onderzoek moeten leerlingen informatie
opsporen over soorten opvang en mogelijke gevolgen voor de sociale cohesie.
In het tweede deel schrijven leerlingen
individueel een beleidsadvies voor de bur-
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COGNITIEF MODEL VAN DE VAARDIGHEID ‘RELATIES LEGGEN MET BEHULP VAN HOOFD- EN KERNCONCEPTEN’
WAT EEN LEERLING MOET KUNNEN DOEN

1

DE KENNIS EN INZICHTEN DIE DE LEERLING
HIERBIJ MOET KUNNEN TOEPASSEN

Leerlingen kunnen oorzaken, gevolgen en/of oplossingen van een maatschappelijke
verschijnsel/probleem beschrijven:

•

relaties tussen problemen/verschijnselen,
oorzaken, gevolgen en oplossingen
specificeren. 2

2

Leerlingen kunnen uitspraken over oorzaken, gevolgen en/of oplossingen met gegevens onderbouwen:

•

kan passende statistische/kwantitatieve
gegevens gebruiken

3
•

•

•

kennis van de methodologische termen
onafhankelijke, afhankelijke en interveniërende
variabelen, indicatoren, correlatie, causaal
verband, wisselwerking

kennis van de methodologische term
mechanisme, hoofd/kernconcepten, theorieën

De leerling kan tot een beargumenteerd standpunt/conclusie komen over oorzaken, gevolgen
en/of oplossingen:
mogelijke tegenargumenten benoemen en/of
ontkrachten

gemeester, waarbij zij in steekwoorden
krijgen vermeld hoe de opzet van het
advies moet zijn en wat daarbij de vijf
beoordelingscriteria zijn in rubricsvorm.
Een positieve beoordeling wordt bijvoorbeeld gegeven bij de deeltaak Verkennen
van oplossingen als leerlingen in staat
zijn om verschillende beargumenteerde
oplossingen voorzien van kanttekeningen
te geven, een negatieve beoordeling
als er alleen maar een oplossing wordt
gegeven, en een twijfelbeoordeling als er
wel verschillende oplossingen maar geen
argumentatie worden gegeven.
In het onderzoek is gekeken of leerlingen
bij de uitvoering van een dergelijke taak
ook daadwerkelijk het gedrag laten zien
dat in het cognitief model is beschreven.
KRITISCHE NOTEN
De vakdidactici bogen zich over het advies van een havo-4-leerling en constateerden dat dit altijd moeilijk te beoordelen taken zijn. Als leerlingen een deelvaardigheid als procedurele kennis krijgen aangeleerd in denkstappen om tot
een verband tussen variabelen te komen,
is de vraag wanneer het een trucje wordt
en wanneer het leerlingen ondersteunt
om wel tot authentieke kwalitatief goede
antwoorden te komen. De onderzoekers
stellen dat juist de authentieke vorm de

•

kennis van hoe je door vergelijken en waarderen
van mogelijke oorzaken, gevolgen, doelen en/of
oplossingen tot een beargumenteerde conclusie/
standpunt komt

taak minder gemakkelijk tot slechts het
uitvoeren van een trucje reduceert.
Het doel was vooral om te onderzoeken
of de taken het beoogde antwoordgedrag oproepen en niet om een oordeel
over de leerlingenantwoorden uit te
spreken. Bij de leerlingenantwoorden
speelt sowieso de vraag wat daarin is
terug te voeren tot het onderwijs dat ze
hebben gehad en wat tot vaardigheden
die ze al beheersen of bij een ander vak
hebben geleerd. Het was ook niet bij alle
docenten zo dat de leerlingen die deze
taak uitvoerden hieraan voorafgaand
al allerlei deelvaardigheden hadden
geoefend. Er kwamen veel suggesties
voor vervolgonderzoek: de resultaten van
leerlingen zouden kunnen worden vergeleken bij een meer gestructureerde of
meer open taak.
De leerlingen waren vrij positief over
de lessen en de taak die ze daarin uitvoerden (gemiddeld boven de drie op een
vijfpuntschaal).

Alle aanwezigen waren het erover eens
dat het een zeer waardevol onderzoek
is: docenten die observatoren in de klas
krijgen en onderzoekers die de taken
en antwoorden van leerlingen screenen
op basis van het theoretisch model. Dit
levert een uitgebreide feedback op die
docenten/ontwerpers zelden krijgen. Het
draagt ertoe bij dat docenten beter in
staat zullen zijn om taken te ontwerpen
en die door hun leerlingen te laten
uitvoeren, waarbij wordt getoetst of ze de
hogere denkvaardigheden beheersen en
welke deelvaardigheden nog ontbreken.
De vakdidactici nemen zich voor om in
de netwerkbijeenkomsten over het
nieuwe programma van maatschappijwetenschappen (die bij verschillende
opleidingen plaatsvinden) het cognitief
model voor het expliciteren van vragen en
te toetsen deelvaardigheden uit te delen
en te bespreken. u

Noten

HET VERVOLG
Op 1 december wordt tijdens het symposium een boekje gepresenteerd met
het cognitief model en de bijbehorende
toelichting. De taken komen op de
projectwebsite www.expertisecentrummaatschappijleer.nl/verbanden-leggen.

1.

Gefinancierd door het Nationale Regie-

2.

Hier is slechts één van de deelvaardigheden

orgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
beschreven.

Het

complete

model

is

te vinden op de projectwebsite www.
e x p e r t i s e c e nt r u m - m a at s c h a p p i j l e e r. n l /
verbanden-leggen
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B URGERS CH AP

I N G E S P R E K M E T E R I C S TA M V A N C O D E N A M E F U T U R E

KRITISCH DENKEN
BIJ BURGERSCHAP
ONDER DE LOEP
Er komen veel verschillende bronnen van informatie op jongeren af in een snel veranderende
en complexe samenleving. Mede daardoor is het curriculum in 2016 aangescherpt:
de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden maakt nu deel uit van de mbo-exameneisen.
Hoe kunnen we deze vaardigheden meten en ontwikkelen?
MARIAN VAN DEN BERGE

O

ns beeld van
de samenleving
wordt grotendeels bepaald
door de wijze
waarop we kennis interpreteren. Een leerling
moet niet alleen weten waar
kennis vandaan komt, maar ook
weten wat ermee wordt bedoeld,
in welke context, hoe ernaar te
handelen en waartoe het dient.
Kritisch denken helpt daarbij en
dat is een vaardigheid die je kunt
ontwikkelen en onderhouden.
Over kritische denkvaardigheden
in het burgerschaponderwijs
gaat M&P in gesprek met Eric
Stam. Als relatiemanager bij
Codename Future verzorgt hij trainingen voor docenten in
gesprekstechnieken om kritisch denken in de klas te bevorderen. Hierbij komt zijn ervaring voor de klas en als debattrainer
goed van pas. Codename Future heeft in de methode De
maatschappij dat ben JIJ veel oog voor deze vaardigheden. Zij
wil jongeren in het mbo aan het denken zetten.
In het werkboek van jullie methode komt het gebruik van
gereedschap bij het denken aan de orde. Welke richtlijnen
hanteren jullie om dat denkgereedschap in te zetten?
‘We hanteren in onze methode dezelfde - simpele - definitie van
kritische denkvaardigheden als de MBO Raad in de Handreiking
Kritische Denkvaardigheden. Kort gezegd: het gaat er niet om
wat je denkt maar hoe je denkt. Dit betekent uiteraard aandacht voor de eerste en tweede competenties van kritisch
denken: het verzamelen en beoordelen van informatie en het
kunnen innemen van een ander perspectief. Onze methode
bevat goed gestructureerde opdrachten, waarbij studenten
stapsgewijs informatie moeten verzamelen en gedwongen
worden om thema’s van meerdere kanten te belichten. Dit
helpt docenten en studenten enorm omdat dit soort opdrachten
het denkproces als het ware vertraagt en zorgt voor meer
diepgang. Ook bevat onze methode veel werkvormen om de
dialoog, de discussie en het debat in de klas te bevorderen. Elke
gespreksvorm vraagt om een andere houding en andere vaar-
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digheden van de docent, maar
de klas moet vooral een plek zijn
waar studenten de ruimte krijgen
om zich veilig te uiten - uiteraard
met als basisregels ‘respect voor
elkaars verschillen’ en ‘we laten
elkaar uitpraten’. Juist in deze
tijden van polarisatie, populariteit van conspiracy theories, fake
news en alternative facts is het
extreem belangrijk dat studenten
leren hoe op een respectvolle
manier het debat of de dialoog
met elkaar aan te kunnen gaan.’
Maken jullie onderscheid tussen houding, vaardigheden en
Foto: Flickr/www.vpnsrus.com
kennis?
‘Zeker. Bij houding draait het
vooral om de wil om kritisch te willen denken, uit te zoeken
wat waar is, wie gelijk heeft, maar ook kennis van kritisch
denken is naar mijn overtuiging heel belangrijk. In onze
methode bieden we ook gedoseerd theorie aan over zaken als:
wat is redeneren; op welke momenten werken onze hersenen vaak op de automatische piloot; bij welke besluiten is
dat niet erg; en bij welke besluiten is het misschien toch
handig om je eigen kritische denkvermogens heel bewust aan
te zetten? We reiken studenten geen complete theorie over
argumentatieleer of drogredenen (bedrieglijke argumenten)
aan, maar veel voorkomende fouten in het denken (overhaast
generaliseren of klakkeloos iets aannemen van een niet zo
betrouwbare bron) komen wel degelijk spelenderwijs aan bod.
De kunst is om dit te koppelen aan thema’s die jongeren zelf
belangrijk genoeg vinden om hun kritische denkvermogen
voor aan te wenden.
Welke tips kunt u docenten meegeven om kritisch denken in
de klas te stimuleren?
‘Laat ik er drie geven:
• Wees als docent neutraal. Vraag goed door in klassendiscussies waarom studenten iets vinden of hoe ze bepaalde informatie hebben gevonden. Geef ook ruimte aan controversiële
standpunten, maar wordt geen deelnemer aan de discussie.
• Doe aan bijscholing. Het goed modereren van een discussie

B U RG E RSCHAP

•

vereist van docenten veel oefening. Codename Future en
ook andere partijen bieden verdiepende trainingen voor
docenten. Maak daar gebruik van.
Zet rollenspellen in. Laat studenten soms deelnemen aan
de discussie op basis van hun eigen mening, maar hanteer
ook werkvormen waarbij ze moeten argumenteren op basis
van toegewezen rollen of een toegewezen standpunt. Dit
kan op elk niveau.’

In het artikel Burgerschap en onderwijs, een wenselijke combinatie? 1 werpt Leo Pauw het bezwaar op dat discussiëren
over waarden nog niet betekent dat men die zich ook eigen
maakt. Hoe staat u daartegenover. Biedt de methode adviezen
op dit vlak?
‘Dat lijkt me juist, maar niet discussiëren over waarden lijkt me
een nog veel slechter idee. We geven adviezen en bieden tips
voor excursies en gastlessen, maar het is aan de docenten te
bepalen wat ze hiermee doen.’
Hoe verklaart u het feit dat kritische denkvaardigheden in
de burgerschapslessen steeds belangrijker worden?
‘Daar zijn, denk ik, meerdere goede redenen voor. Allereerst is
onze samenleving sterk geïndividualiseerd. Dit betekent ook
dat mensen sterk op zichzelf zijn teruggeworpen als het gaat om
de ideeën die ze op de ideeënmarkt consumeren. Bij een gebrek aan duidelijke normatieve kaders is er een grotere noodzaak om zelf een mening over tal van onderwerpen te kunnen
vormen. Het zelf verzamelen en beoordelen van informatie
is belangrijk in een tijd waarin weinig instituties nog een
vanzelfsprekende autoriteit uitoefenen.
Daarnaast zou kunnen worden gezegd dat aandacht voor
goed burgerschapsonderwijs vaak ook gemotiveerd is vanuit
een zekere bezorgdheid over het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Hoe zorgen we voor het onderlinge
respect, de sociale cohesie, het vertrouwen dat nodig is om “de
boel bij elkaar te houden”? Goed onderwijs - specifiek burgerschapsonderwijs - als tegengif voor die gevaarlijke kanten
van democratie helpt om ons er af en toe aan te herinneren
dat Socrates en Plato, toch niet de minst belangrijke namen in
de geschiedenis van de westerse filosofie, geen voorstanders
van democratie waren.
Er is echter ook een positievere reden: onderwijs waarin kritische
denkvaardigheden centraal staan, rendeert goed. Ik ben ervan
overtuigd dat studenten het meeste leren als ze zelf worden uitgedaagd om kritisch met informatie om te gaan.
Daarnaast is het van belang om de discussie in de klas te
kunnen voeren, van elkaar te leren en elkaar van repliek te
kunnen dienen.’
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Hoe meten jullie de leeropbrengst?
‘We bieden voor docenten instructies en voorbeeldantwoorden voor bij de beoordeling van verwerkingsopdrachten en
portfolio-opdrachten. Hoe docenten hier in de praktijk mee
omgaan, verschilt flink. Burgerschap blijft op het mbo een inspanningsverplichting. De vraag is ook in hoeverre de leeropbrengst precies is te meten. Tijdens docententrainingen
poneer ik vaak de stelling: “Discussies in mijn klas zijn altijd
van hoog niveau”. Dit opent vaak een interessant gesprek over
hoe docenten zelf het niveau van een discussie definiëren, en
wanneer ze zelf het gevoel hebben studenten kritisch aan het
denken hebben gekregen.’
Besteden jullie ook aandacht aan het scherpzinnig omgaan
met de digitale informatiestroom?
‘Ja, dit gebeurt al in verschillende verwerkingsopdrachten.
Binnenkort bieden we ook een plusmodule, Online Burgerschap,
aan: een lessenserie specifiek over dit onderwerp en de omgang
met social media.’
Betekenisvol burgerschap
Burgerschapsvorming is niet eenvoudig en vindt impliciet en
expliciet plaats op school en thuis. Docenten spelen een cruciale
rol in de totstandkoming ervan. Methoden kunnen richtlijnen
bieden, maar als docent creëert u voorwaarden als een veilig
leerklimaat en de juiste context. Daarnaast is het lastig te meten
of leerlingen die vaardigheden in het dagelijks leven toepassen.
Docenten die kritisch denken willen stimuleren, moeten zelf wel
wat in huis hebben. Scholing kan erbij helpen om te leren hoe u
door moet vragen en een gesprek in goede banen kunt leiden.
Leerlingen kunnen gemakkelijker de verbinding leggen naar hun
eigen leven als er thema’s worden gekozen die voor leerlingen
herkenbaar en invoelbaar zijn. Haal de wereld naar binnen door
vaker het verhaal van een ervaringsdeskundige te beluisteren.
Wanneer u als docent het thema de rechtsstaat aanbiedt, kunt
u een ex-gedetineerde, een cipier of een rechter uitnodigen en
krijgt de discussie hierover meer betekenis, diepte en scherpte.u
Noot
1.

http://nivoz.nl/artikelen/onderwijs-en-burgerschap-een-wenselijkecombinatie

Als u meer wilt weten over kritisch denken in de methode
De maatschappij dat ben JIJ, kunt u contact opnemen met
eric@codenamefuture.

MEER INFORMATIE
•

www.mboraad.nl/platforms-projecten/burgerschap-het-mbo/handreiking-kritische-denkvaardigheden

•

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/kritisch-denken/voorbeeldmatig-leerplankader

•

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/Paginas/Zelfregulering.aspx

•

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/creatief-denken-en-handelen

•

http://nvlm.nl//wp-content/uploads/2016/06/stb-2016-224.pdf

•

www.trouw.nl/opinie/het-mbo-moet-burgerschapsonderwijs-serieus-nemen~aff95c4a/
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HET SUCCES VAN EEN GOED ROLLENSPEL IN DE KLAS

LEERLINGEN IN DE SER
Afgelopen twee jaar heeft Rik van der Elst deelgenomen aan een Docent Ontwikkel Team (DOT)
over concept-contextonderwijs. Het doel was om, door een cyclus van ontwerpen, uitvoeren en
evalueren, mooie lessen te maken. Onder leiding van een collega, gepromoveerd op het gebied
van concept-contextonderwijs, heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van goed doordachte
en onderzochte activerende rollenspellen, onder meer over de Sociaal-Economische Raad.
RIK VAN DER ELST

U

it de literatuur blijkt dat leerlingen concepten
beter doorgronden wanneer ze deze binnen
een rollenspel ervaren. 1 Daarnaast verhoogt
het spelelement de motivatie van leerlingen.
Leerlingen worden fanatiek en zijn zelfs na de les
nog bezig met het vak en de lesstof. Ten slotte
zijn veel leerlingen tijdens een rollenspel bezig met presenteren,
argumenteren en inleving. Dat zijn de vaardigheden die de
belangrijkste onderdelen van ons mooie vak vormen.
WERKWIJZE EN ONDERZOEKSMETHODE
Tijdens de lessen hebben we een vergadering gehouden van
de Sociaal-Economische Raad (SER). Leerlingen kregen vooraf
een rol: ze vertegenwoordigden de vakbond of de werkgeversorganisatie of ze waren Kroonlid. Aan het eind van het rollenspel
moest de SER gezamenlijk een advies aan de minister over
het minimumjeugdloon geven. Per groep kwamen er steeds
drie vertegenwoordigers aan de vergadertafel, de overige
leerlingen vormden de achterban en zaten vlak achter hun vertegenwoordigers aan de vergadertafel (zie plattegrond klas). De
vergadering bestond uit meerdere fasen. Er werd gestart met een
vergadering bij de SER. Vervolgens was er ruimte voor overleg
met de eigen achterban en een fase voor achterkamertjesen lobbypraktijken. Daarna keerden de leerlingen weer terug
naar de vergadertafel. Leerlingen mochten binnen hun eigen
groep wisselen van functie als onderhandelaar of achterban.
Uiteindelijk moesten de leerlingen, onder begeleiding van
de docent als voorzitter, tot een gezamenlijk advies voor de
minister komen.
Aangezien de ontwikkeling van deze lessen in het kader van
een onderzoeksgroep was, heb ik de elementen van de les aan
de hand van verschillende onderzoeksmethoden onderzocht
en een analyse van leerlingendocumenten gemaakt, videoopnamen van de lessen bestudeerd en verschillende leerlingen
geïnterviewd. Deze onderzoeksmethode leidde tot de volgende
conclusies en tips.
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CONCLUSIES EN TIPS
• Zorg voor voldoende voorbereidingstijd in de les. Leerlingen
voelen zich zekerder door hun voorbereiding. Het rollenspel
krijgt meer belang en meer status als u de leerlingen het in
de les laat voorbereiden.
• Bereid u voor op verhitte discussies en fanatieke leerlingen!
• Zorg voor verschillende momenten in de les waarop leerlingen met hun achterban kunnen praten zodat ook verlegen
en stille leerlingen een actieve bijdrage kunnen leveren.
• Zorg voor een goede nabespreking van het proces en de
concepten.
• Niet iedere leerling hoeft aan de vergadering deel te nemen
om toch actief te zijn. Door de verschillende fasen van overleg, lobbyen en advies bij de eigen en andere groepen kan
iedereen op zijn eigen manier actief zijn.
Wilt u meer over rollenspellen in de klas weten? Wilt u het
draaiboek voor het rollenspel van de SER voor in uw les of wilt
u me helpen met de verbetering van andere rollenspellen zoals:
Overval op de school, De partijconferentie en De inspraakavond? Neem dan contact op met de auteur:
r.vdelst@nsg-groenewoud.nl. u

Noot
1.

McIntosh, D., ‘The uses and limits of the model United Nations in
an International Relations Classroom’, in: International Studies Perspectives, Vol.2 (2001) no.3.

Rik van der Elst is docent maatschappijwetenschappen aan de
NSG Groenewoud in Nijmegen en docent staatsinrichting en
onderzoek aan de Fontys lerarenopleiding in Tilburg.
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RECENSIEARTIKEL

ODE AAN DE EUROPESE RAAD

Volgens Luuk van Middelaar schiet de bureaucratie van de Europese
Commissie tekort om Europa tot eenheid te smeden. In de praktijk berust
die eenheid op het gezamenlijk optreden van de onafhankelijke lidstaten,
dat vorm krijgt in de Europese Raad van regeringsleiders (de Top).
WOLTER BLANKERT

D

eze visie verdedigde de auteur al acht jaar geleden in zijn Passage naar Europa. Daarop trok de
eerste vaste voorzitter van die Europese Raad,
Herman Van Rompuy, hem aan als tekstschrijver.
In zijn nieuwe boek maakt hij duidelijk dat vijf
jaar praktijkwerk zijn visie heeft versterkt. Sinds
het aantreden van Van Rompuy in 2010 moet de Europese Unie
zich steeds meer met gebeurtenissenpolitiek bezighouden, zo
stelt hij. De regelfabriek van de Europese Commissie mist daarvoor het gezag en slagkracht. Omdat de Europese Raad bestaat uit
mensen die het in eigen land voor het zeggen hebben, beschikt
die daar wel over. Wonderlijk genoeg lukt het tot de vereiste
eenstemmigheid te komen als de nood aan de man komt. Dat is
te danken aan het ‘gevoel van gezamenlijkheid’, ontwikkeld dankzij de vele onderlinge bijeenkomsten. De hoogmoedige regelfabriek heeft zich losgezongen van de gewone burger, met de
Brexit als gevolg. Het Europees Parlement wordt als verlengstuk
van de regelfabriek gezien omdat er geen echte oppositie bestaat.
Daardoor zien boze burgers hun kans schoon bij referenda.
Alleen een krachtige Europese Raad kan tegengas bieden, met
een statenverbond van onafhankelijke staten als uitgangspunt.
Dromen over een federaal Europa zijn gespeend van realiteitszin.
Het gebrek aan democratische legitimering vormt een probleem.
Om dat te verhelpen ontwikkelt de auteur diverse scenario’s,
met als gemeenschappelijk kenmerk dat het Europees Parlement
daarvoor niet de aangewezen instantie is.

KANTTEKENINGEN
Van Middelaar bezigt graag eigen jargon, maar verhelderend is
dat zelden. De Europese Commissie mist gewoon de bevoegdheid
om gebeurtenissenpolitiek te bedrijven. Het buitenlands beleid
(de politieke poot) is volgens het Verdrag van de Europese Unie
(Maastricht) een zaak van de gezamenlijke lidstaten, waarbij de
Europese Raad lastige knopen moet doorhakken. De euro is een
zaak van de Europese Centrale Bank (ECB), die op grote afstand
van de Europese Commissie is gezet.
De opvatting van Van Middelaar dat gebeurtenissenpolitiek pas
actueel werd met de aanvang van zijn eigen dienstverband, lijkt
voor discussie vatbaar. Tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië
viel de Europese Raad vooral op door dadenloosheid. Alleen de
Europese diplomatieke dienst (van de regelfabriek) verrichtte
nuttig werk met diverse geslaagde bemiddelingen, zoals tussen
Servië en Montenegro. Bij de gebeurtenissen in het MiddenOosten gaf en geeft de Europese Raad niet thuis; voor of na
2010 maakt geen verschil. Bij het vluchtelingenprobleem in 2015
en daarna wordt het optreden door passiviteit gekenmerkt. Het
initiatief werd hier overgelaten aan Angela Merkel, Viktor Orban
(als hekkenbouwer officieel verguisd, achter de schermen op
beide wangen gekust) en Frans Timmermans (vicevoorzitter van
de regelfabriek, Turkije-deal, bekrachtigd door Europese Raad).
Dat de Europese Unie zijn buitengrens pas in 2015 zou hebben
ontdekt (zoals de auteur stelt) klopt niet. Cartoons over Fort
Europa duiken op vanaf 1980. Kort na 2000 werd met geld van de

Premier Mark Rutte ontvangt de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, juni 2012 (foto: Minister-president Rutte)
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Europese Unie de landgrens tussen Turkije en Griekenland hermetisch afgesloten. Deze route was populair geworden, nadat
de Europese Unie luchtvervoer voor vluchtelingen bijna onmogelijk had gemaakt. Voor 2000 fungeerde Schiphol nog als belangrijke aanvoerhaven. Na 2010 ontdekten mensensmokkelaars de
zwakke plek in dit fort, het humane Europa stuurde zeewaardige
schepen terug, maar gammele bootjes en drenkelingen niet.
In de relatie met Rusland en Oekraïne valt het kloeke, eendrachtige,
optreden van de Europese Raad evenmin op. Solistisch optreden
van Angela Merkel en Franse presidenten werd pas achteraf
gesanctioneerd. Wat Oekraïne betreft komt de vraag op of de uitbreiding met gebeurtenissenpolitiek wel zo gelukkig is geweest.
Rusland en de tegenstanders binnen de Europese Unie stoorden
zich vooral aan de beoogde politieke samenwerking. Of Rusland
met puur economische samenwerking (van de regelfabriek) wel
genoegen had genomen, valt niet te zeggen. Over Catalonië
hult de Europese Raad zich vooralsnog in een wolk van zwijgen
(november 2017).
EUROCRISIS
The finest hour van de Europese Raad was het voorjaar van 2010
en de zomer van 2012 toen de regeringsleiders erin slaagden
de euro door een onorthodoxe aanpak te redden, terecht breed
uitgemeten door de auteur. Een merkwaardig punt blijft dat de
koers van de euro bij alle opwinding uiterst stabiel bleef. De
markt rekende er kennelijk op dat dit varkentje wel zou worden
gewassen. Daarbij speelde een rol dat verschillende lidstaten
hun eigen banken (de schuldeisers van Griekenland) onder
geen beding in gevaar wilden brengen. De vaste dwarsligger bij
de uitbreiding van EU-taken, het Verenigd Koninkrijk, vond het
dit keer prachtig. Als niet-euroland was de bijdrage bescheiden
en werden de omvangrijke vorderingen van Britse banken op
Griekenland veiliggesteld. Omdat gratis steun aan banken (de
eurolanden namen de Griekse schulden over) slecht lag bij de
publieke opinie, werd alle nadruk gelegd op het ‘redden van
de euro’. De auteur voegt zich in dit frame. Overigens blijft het
mogelijk dat de euro bezweken zou zijn als meerdere grote
banken onderuit waren gegaan bij een Grieks faillissement.
Redden van euro en banken lagen in elkaars verlengde.
Op de daaropvolgende gebeurtenis van de diepe crisis die vooral
Zuid-Europa hard trof, had de Europese Raad weer geen antwoord,
hetgeen de cohesie binnen de Europese Unie ernstig schaadde. Door de nadruk op bezuinigen trof de crisis een groot deel
van de eurozone harder en langer dan de niet-eurolanden. Het
Verenigd Koninkrijk veroorloofde zich een begrotingstekort van
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10 procent en klom daardoor snel uit het dal. Zuid-Europa werd
geteisterd door een jeugdwerkloosheid van tegen de 50 procent
en snel om zich heen grijpende armoede. Het op regels verzotte
Duitsland (volgens de auteur) negeerde, samen met Nederland, de
harde EU-regel dat een land het overschot op de betalingsbalans
onder de 6 procent moet houden om de markt niet te verstoren.
FEDERALISME CONTRA STATENVERBOND
Kenmerkend voor de Europese Raad is dat, anders dan de auteur
stelt, besluiteloosheid vaak troef is. Zowel de Verenigde Staten als
Rusland en China hebben binnen de Europese Raad inmiddels een
bondgenoot, waardoor het lastig wordt tegenover deze landen
tot een Europees standpunt te komen. De overtuiging van de
auteur dat de Europese Raad binnen de publieke opinie algemene
bekendheid en prestige geniet, werkt op de lachspieren. Weinig
burgers kunnen zich een bijeenkomst in het afgelopen jaar
herinneren. Zijn rotsvaste geloof in de Europese Raad als motor
van de Europese saamhorigheid lijkt daarom niet overtuigender
dan het geloof van de door hem gesmade Europese federalisten.
Men zou kunnen stellen dat Engeland zijn klus heeft geklaard
door gedurende veertig jaar lidmaatschap het federalisme
om zeep te helpen, conform een eeuwenoude traditie om een
grootmacht op het continent te voorkomen. Van Middelaar stelt
echter, mogelijk terecht, dat de Verenigde Staten van Europa
nooit een reële optie is geweest.
Eén verklaring voor de afkalvende steun voor de Europese Unie
laat de auteur onvermeld. De Europese Gemeenschap beschermde de eigen markt met forse invoerrechten, de eigen boeren
met subsidies. Door de globalisering met open markten en afbraak van invoerrechten heeft de Europese Unie veel van zijn
oorspronkelijke betekenis verloren. In 1990 zou Brexit economische zelfmoord zijn geweest, dat besefte (bijna) elke Brit. De
privatiseringsgolf, met marktwerking in een sector als de zorg,
schiet veel burgers in het verkeerde keelgat als een uitwas van
de regelfabriek.
Voor de docent met onversneden belangstelling voor de Europese
Unie is dit een onmisbaar boek. Als dat niet het geval is, blijven
heel wat passages boeien, vooral het historisch relaas van een
insider, maar vormen de wijdlopigheid en het speciale jargon een
hindernis. Het ontbreken van overzichten, cijfers en een register
maken het ongeschikt als naslagwerk. u

Luuk van Middelaar, DE NIEUWE POLITIEK VAN EUROPA,
Historische Uitgeverij, Groningen, 2017, 345 bladzijden

LESSUGGESTIE
De Europese Raad (van regeringsleiders, de Europese Top) telt momenteel 28 leden, na de Brexit 27, na mogelijke uitbreidingen 30; vergelijkbaar dus met een schoolklas. De Europese Raad vormt het hoogste gezag binnen de Europese
Unie op het terrein van buitenlands beleid en bij zaken waarvoor geen EU-regels gelden. De Raad kan alleen tot besluiten
van enig belang komen als er eenstemmigheid bestaat, geen land mag worden overruled.
• Waarom niet denk je, wat is het achterliggende principe?
Probeer als klas overeenstemming te bereiken (iedereen moet het ermee eens zijn!) over:
• De begintijd van de eerste les (8.30, 8.45 uur enzovoorts);
• Een verbod om per scooter/bromfiets/ auto naar school te gaan in verband met het klimaat;
• Het aantal vluchtelingen dat Nederland per jaar kan toelaten;
N.B. het gaat niet om je gelijk te halen, tot consensus (overeenstemming) komen is het doel.
• Welke conclusie trek je uit deze discussie?
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KIEZER IS WEL VOLWASSEN

CIJFERFETISJISME

BETER PRATEN DAN SCHELDEN

Politicoloog en publicist Tom
van der Meer onderzoekt onder
andere politiek vertrouwen,
kiesgedrag en het Nederlands
partijenstelsel.

Titel en inleiding van dit
boek zijn veelbelovend:
een aanklacht tegen
cijferfetisjisme.

Het gesprek met mbo-leerlingen,
waarvan een aantal er ten stelligste van is overtuigd dat ‘de
joden’ achter al het kwaad in
de wereld zitten, is het meest
confronterende uit deze bundel.

Het boekje Niet de kiezer is gek is een pamflet
voor de Nederlandse democratie en de Nederlandse burger die maar al te vaak een
crisis wordt aangepraat. Van der Meer vindt
dat de Nederlandse democratie uitstekend
functioneert, waarbij de kiezer zich niet van
de politiek heeft afgekeerd en zeker geen
wispelturig stemgedrag vertoont. Hij is zich
gaan gedragen zoals te verwachten in een
volwassen democratie: hij is niet langer
trouw aan een enkele partij, maar kiest uit
logische alternatieven. Volgens Van der Meer
is het probleem van de Nederlandse politiek
een verouderde bestuurscultuur, gedragen
door gevestigde partijen, die niet langer op
de emancipatie van de Nederlandse kiezer
aansluit. De gevestigde partijen blijven hangen in een denkmodus die al zeker vijftien
jaar is achterhaald. De meest gehoorde oplossingen - zoals kiesdrempels, referenda
en verkiezingsloterijen - zullen niet helpen
of creëren nog grotere problemen dan ze
oplossen. De verouderde bestuurscultuur
moet dringend worden gemoderniseerd. De
traditionele spelregels zullen de gevestigde
partijen in het politieke midden moeten
loslaten en daarmee hun ijzeren greep op
de coalitieformatie en het openbaar bestuur.
De oplossing moet niet in een staatkundige
aanpak worden gezocht maar in een gedragsverandering bij de gevestigde partijen. Van der
Meer reikt een aantal oplossingsrichtingen
aan. Meer zelfvertrouwen in het praten over
onze democratie is er daar een van. LM

Aan voorbeelden van de aanklacht heeft
deze uitgave geen gebrek. Zoals het Centraal
Planbureau (CPB) dat van alles doorrekent
alsof het exacte wetenschap bedrijft, terwijl
de huidige lijnen worden doorgetrokken.
Een crisis of omslag heeft het CPB nog nooit
voorzien. Ook op andere terreinen kunnen
cijfers eerder een hindernis opwerpen dan een
oplossing bieden. Voor veel zaken moet men
punten vergaren om voor iets in aanmerking
te komen: erkenning als dyslectisch (de
meningen verschillen of het vaak gaat om
slecht aanleren van spelling of om een
echte storing) of autistisch. Dat afrekenen
op puntenaantal geldt voor verwijzing naar
speciale woonvormen, naar een specialistische
inrichting of naar de thuishulp. Als het
puntenaantal eenmaal is vastgesteld gaat dat
een eigen leven leiden. Eens een autist, altijd
een autist. Het boek bestaat twaalf interviews
met een deskundige op een bepaald terrein;
die twijfelt steeds aan het uitsluitend afgaan
op cijfers. Een aantal bijdragen gaat over
psychologie/psychiatrie. Hier krijgen mensen
al snel een stempel opgedrukt, terwijl de zaak
veelal genuanceerder ligt. Met een menselijke
benadering en praten kan veel worden bereikt.
Als kanttekening kan men hierbij plaatsen dat
het niet eenvoudig lijkt diepe depressies of
schizofrenie zonder medicijnen dragelijk te
maken. Voor het onderwijs is de bijdrage van
Micha de Winter interessant. Hij heeft kritiek
op de trend dat bijna ieder kind iets heeft.
Voor een leerkracht is het een uitkomst als
een leerling als een ADHD’er wordt erkend.
Dan valt het gedrag niet toe te schrijven aan
slapte van de leerkracht. Ook voor de ouders
biedt dit stempel voordelen. Het uitgangspunt
van dit prettig geschreven boek zal docenten
aanspreken, maar de meeste voorbeelden
liggen buiten het terrein van maatschappijleer.
WB

Over het algemeen is Thuis bij de vijand een
tot optimisme stemmend boek. In gesprek
gaan met de ander, waarbij vooral de feiten
moeten spreken, kan vooroordelen wegnemen. Daarvan is de schrijver overtuigd
en grijpt ze als jodin elke gelegenheid aan
om met moslims in Nederland in gesprek
te gaan. Een sterk punt daarbij is dat zijzelf tamelijk kritisch staat tegenover de
Israëlische politiek en daarmee de indruk
wegneemt dat ze propagandist voor dit land
is. In veel gevallen blijkt het mee te vallen
met de vooroordelen of verdwijnen die als
men bereid is zich in de feiten te verdiepen.
Het in de inleiding aangehaalde stuk laat
echter zien dat dit niet altijd het geval is.
Voor sommige leerlingen leveren filmpjes
op Facebook het ultieme bewijs dat joden
vreselijke dingen met baby’s uithalen en
achter de schermen zelfs IS zouden ondersteunen. Voor de schrijver is dat ontmoedigend, maar meestal heeft ze meer succes.
Een andere groep, ook op het mbo, hangt
na aanvankelijke reserve aan haar lippen
als ze de Holocaust uit de doeken doet.
In een gesprek geeft de rapper Appa toe
dat hij in het verleden vreselijke dingen over
joden heeft gerapt. Door zich er meer in
de feiten te verdiepen beseft hij nu dat hij
te ver is gegaan: joden kunnen oké zijn,
maar zionisten natuurlijk niet. Hij wil zich nu
graag inzetten voor verzoening tussen
(‘goede’) joden en moslims en stelt meteen
voor daar samen een project voor op te
zetten. Dit keer is het de schrijver die twijfelt
of het tot een vruchtbare samenwerking kan
komen. Het boek is toegankelijk geschreven
en de meest stukken spreken direct aan.
Daarom kan het goed van pas komen bij een
les over deze materie. WB

Christien Brinkgreve, Sanne Bloemink en
Eric Koenen, WETEN VRAAGT MEER DAN
METEN, HOE HET DENKEN VERDWIJNT
IN HET REGIME VAN MAAT EN GETAL,
Amsterdam University Press, Amsterdam,
2017, 127 bladzijden

Natascha van Weezel, THUIS BIJ DE VIJAND,
MOSLIMS EN JODEN IN NEDERLAND,
Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2017,
270 bladzijden, € 22,50.
In M&P 2017-3 verscheen een voorpublicatie
van deze uitgave.

Tom van der Meer, NIET DE KEIZER IS GEK,
Uitgeverij Spectrum 2017, Houten,
143 bladzijden
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OVER RECHTSZAKEN EN REGELS
(EN EEN HOOP GEDOE)
De zweetvoetenman is een boek vol waargebeurde verhalen over de rechtsstaat.
Daar word je als docent maatschappijleer vrolijk van.
IVO PERTIJS

A

an vragen geen gebrek als
je les over het strafrecht
gaat. Vooral als er iets in
de media speelt willen
scholieren het naadje van
de kous weten. Wat staat
er in de wet? Is iets echt verboden? Dit kan
toch niet waar zijn? Praktijkvoorbeelden
werken in dat geval altijd goed. Het
boek De zweetvoetenman barst van de
voorbeelden. Op de volgende pagina’s
krijgt u een voorproefje. M&P legde
schrijfster Annet Huizing een aantal
vragen voor. Zij maakte het lijvige en rijk
geïllustreerde boek samen met illustrator
Margot Westermann.
Voor wie heeft u dit boek geschreven?
‘Voor alle leeftijden. Uitgangspunt was dat het voor een 11-jarige spannend en goed te begrijpen moet zijn, dat een 16-jarige
het ook graag wil lezen en dat volwassenen er wat van opsteken. Sommige stukken zijn pittig, maar je hoeft niet alles in
een keer te snappen. Nu het verschenen is, krijgen we enthousiaste reacties van mensen van alle leeftijden. Zelfs juristen
smullen ervan. Het motto van het boek is niet voor niets: “Het
recht is overal en van iedereen”.’
De ondertitel luidt Over rechtszaken & regels (en een hoop
gedoe). Waar kwam de toevoeging ‘en een hoop gedoe’
vandaan?
‘Op het eerste gezicht lijkt het soms een hoop gedoe wat er in
het recht gebeurt: een rechtszaak over zweetvoeten, over een
waardeloos fietswrak of over een scheldwoord als mierenneuker
- en dan doorprocederen tot aan de Hoge Raad. Haarkloverij
over details, geneuzel over vormfouten, ingewikkelde taal en
belangenafwegingen en eindeloze debatten over wetsvoorstellen. Als buitenstaander denk je misschien: kom op zeg, kan
het niet wat simpeler? Maar als je je er echt in verdiept, dan
snap je dat het recht alleen rechtvaardig kan zijn als alles heel
zorgvuldig gebeurt. Het gaat in het recht juist om de details.’
Stel dat u een les maatschappijleer mag verzorgen, welke
zaak zou u dan zeker bespreken?
‘Allereerst het hoofdstuk Heb je het recht om vergeten te
worden?. Dat gaat over privacy en de digitale schandpaal; over
naming and sha-ming op internet. Het is zo gemakkelijk om
iemand online aan de schandpaal te nagelen, maar de gevolgen

zijn enorm. Het is een vorm van eigen
rechter spelen. Daar zou ik graag met
leerlingen over willen praten, ook aan
de hand van hun eigen ervaringen. Ook
het hoofdstuk over Typhoon en etnisch
profileren vind ik relevant. Ik denk dat
veel jongeren zich erin herkennen. Het
hoofdstuk over herstelrecht mediation
kun je gebruiken om te praten over het
doel van straf, en of straf altijd het juiste
antwoord op een misdrijf is. Je kunt dan
een link leggen met het oplossen van
conflicten op school.’
Wat was de lastigste zaak om in
gewonemensentaal te schrijven?
‘Voor de zaak Lucia de B. moest ik heel
diep in de materie duiken om te kunnen beschrijven wat er bij haar veroordeling misging. Beeldvorming, verkeerd toegepaste statistiek, schakelbewijs, tunnelvisie, cirkelredeneringen, het was nogal ingewikkeld om dat
toegankelijk te maken. Maar ik wilde het tegelijkertijd niet te
sterk vereenvoudigen, want mijn doel was nu juist om te laten
zien hoe zo’n gerechtelijke dwaling kan ontstaan.’
Om welke zaak of juridische kwestie moest u het hardste
lachen?
‘Het Azewijnse paard arrest was zonder twijfel het grappigste
verhaal en is de uitsmijter van het boek. Het gaat over een
Duitse boer die in een grensdorp in Nederland een paard
koopt. Het is 1914 en er is op dat moment een uitvoerverbod
voor paarden. De boer denkt dat verbod te kunnen omzeilen
door net aan de andere kant van het grenskanaal te gaan staan
en het paard met een touw naar zich toe te trekken. Dat is op
zich al een komisch verhaal. Als hij gepakt wordt, beweert
de boer dat hij het paard heeft ingevoerd in Duitsland, en
dat is niet verboden. De rechtbank, het gerechtshof en de
Hoge Raad komen vervolgens met prachtige argumenten om
de man toch te veroordelen. De zaak gaat over de plaats
delict en de conclusie is dat je ook vanuit het buitenland een misdrijf in Nederland kunt plegen. Ik laat - net als
bij de andere zaken in het boek - zien waarom het arrest
relevant is: tegenwoordig wordt vaak vanuit het buitenland
een misdrijf gepleegd in Nederland, maar dan niet met een
touw als instrument, maar via internet. Als een hacker uit
Australië op jouw computer inbreekt, pleegt hij een strafbaar
feit in Nederland.’u
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MAAK KANS OP DE ZWEETVOETENMAN!
Welke juridische kwestie moet iedere docent
maatschappijleer in zijn of haar les een keer aan
de leerlingen voorleggen en waarom juist deze
kwestie? Laat het de redactie (m&p@prodemos)
weten en maak kans op een exemplaar van
De zweetvoetenman!
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INSCHRIJVING DOCENTENDAG GEOPEND!
Ga snel naar www.prodemos.nl/docentendag om u in te schrijven
voor de Docentendag 2018. Het avondprogramma op donderdag 8 februari vanaf 19.00 uur is in het Vredespaleis. Het dagprogramma is op vrijdag 9 februari in de Koninklijke Schouwburg
in Den Haag (ochtend) en bij ProDemos (middag). Joris Luyendijk
verzorgt de openingslezing. Uiteraard hebben we weer een
interessant programma voor u samengesteld met lezingen, workshops en excursies. Dit jaar verkopen we ook losse kaartjes voor het
avondprogramma.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Op donderdag 8 februari bent u weer van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering van de NVLM. Van tevoren krijgen alle leden
het jaarverslag via de mail toegestuurd.
Datum: 8 februari
Tijdstip: 16.00 uur (tot uiterlijk 17.30 uur)
Locatie: ProDemos, derde verdieping (Parlementszaal)
Adres: Hofweg 1H, Den Haag

MAATSCHAPPIJLEER FAALT NIET!
Op 7 november verscheen een internationaal vergelijkend onderzoek
naar burgerschap. De conclusies uit deze International Civic and
Citizenship Education Study (ICCS) hebben heel wat mediastof
doen opwaaien. In het Algemeen Dagblad van 8 november werd dit
onderzoek besproken. Het artikel wekte echter een totaal verkeerde
indruk met de kop ‘Maatschappijleer op school faalt’. De onderzoekers van de ICCS hebben onderzoek gedaan onder leerlingen uit
de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen
in Nederland pas in klas 3, 4 of 5 maatschappijleer. De onderzoeksresultaten zeggen dus niets over het effect van maatschappijleer. De voorzitter van de NVLM heeft dit tegengeluid laten horen
in de Volkskrant en in een uitzending van BNR Radio.
Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over burgerschap en de democratische rechtsstaat van de tweedeklassers in Nederland lager is
dan de kennis van scholieren in landen die op Nederland lijken.
Dat is al eerder geconstateerd. Daarom pleit de NVLM al jaren voor
een doorlopende leerlijn democratisch burgerschap met meer aandacht voor democratie en rechtsstaat in het basisonderwijs en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs.

PROFIELWERKSTUKWEDSTRIJD 2018
Ook dit schooljaar gaan we op zoek naar het profielwerkstuk maatschappijwetenschappen (havo/vwo) waarin leerlingen zich van hun
beste kant laten zien. Een vakkundige jury zal de werkstukken
beoordelen en een winnaar uitroepen. De profielwerkstukwedstrijd
is de mogelijkheid voor sociale wetenschappers in spe om zich te
presenteren. Stuur de werkstukken met ingevuld inschrijfformulier in
voor 1 april 2018. Meer informatie vindt u op www.nvlm.nl/werkstuk.

Ingrid Faas | www.nvlm.nl
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UIT HET SLOP
8 november 2017. De dag dat ons vak in een kop van
een landelijk dagblad prijkte. Met chocoladeletters stond
geschreven: ‘Maatschappijleer op school faalt’. Het was
eveneens de dag dat veel journalisten en betrokken
vakgenoten mij wisten te vinden. De vraag van beide
groepen was dezelfde: ‘Hoe kan dit en wat gaat u eraan
doen?’. De journalisten vroegen zich af hoe het toch kan
dat maatschappijleer zo faalt. De vakgenoten vroegen
zich af hoe het toch kan dat de journalistiek zo faalt.
Oorzaak van de krantenkop en vele vragen was de
publicatie van een nieuw onderzoeksrapport van de
International Civic and Citizenship Study (ICCS). Hierin
werd wederom geconcludeerd dat Nederlandse jongeren
erg slecht scoren als het gaat om hun kennis over en
houding ten aanzien van democratie en rechtsstaat. Ze
vormen de mondiale middenmoot en bungelen onderaan
de Europese lijst. Wederom, dat schreef ik al, want dit
werd eerder geconcludeerd in een ICCS-onderzoek onder
14-jarige scholieren - die dus nog geen maatschappijleer
hebben. Dat was ook mijn antwoord aan de journalisten.
Verder vertelde ik dat men bij de publicatie van het vorige
rapport ook verbaasd en verbolgen was in pers en politiek.
En dat ik toen zei dat er echt iets moest gebeuren. Dat
er een doorlopende leerlijn democratisch burgerschap
moet komen, met daarin vastgelegd wat jongeren van
peuter tot puber moeten kennen en kunnen. Tot slot
benadrukte ik dat mijn antwoord net zo consistent is
als de scores van onze jongeren. De bezorgde collega’s
vertelde ik over mijn consistente antwoord en het feit dat
ik gewezen heb op de afwezigheid van maatschappijleer
in het curriculum van de tweede klas bij de ondervraagde
leerlingen.
Gelukkig staan we aan de vooravond van het
veelbelovende proces van Curriculum.nu. Ontwikkelteams en ontwikkelscholen gaan met negen leergebieden aan de slag om het onderwijs van de toekomst
vorm en inhoud te geven. Burgerschap is een van de
negen leergebieden. Dit moet een prachtig, rijk gevuld
en belangrijk leergebied worden. Dat kan haast niet
anders met het nieuwe onderzoeksrapport, actuele
ontwikkelingen en de aandacht voor burgerschap in het
publieke en politieke debat.
Dit haalt de positie van burgerschap in het onderwijs
hopelijk uit het slop. Na jarenlang stagnatie, eindelijk
vooruitgang. Burgerschapsonderwijs was altijd al van
belang, maar nu urgenter dan ooit. Deze urgentie
creëert ook een kans. Evenals onze nieuwe minister.
Een vakgenoot. Als voormalig docent maatschappijleer
en geschiedenis draagt hij burgerschap een warm hart
toe. Hiermee hoeft de minister eigenlijk maar een ding
te doen: uit het, Slob!
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M A AT SC H A P P I J & P O L I T I E K
i s e e n u i tg av e v a n P ro D e m o s , H u i s v o o r d e m o c ra t i e
en rechtsstaat. Hierin zijn tevens opgenomen de mededel in gen va n de NVL M. D e reda ctiel eden zi j n i n hu n
j our n a l istieke werkza a mheden on a fha n keli j k .
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OMBUDSMAN
Wat doet de ombudsman nu eigenlijk? Een vraag die mijn medestudenten en mij al een tijdje bezighield. Vanuit mijn opleiding
docent maatschappijleer heb ik samen met twee klasgenoten
een excursie georganiseerd naar de ombudsman van Amsterdam.
Tijdens deze gastles vertelde ombudsman Arre Zuurmond ons
dat hij mensen helpt die bijvoorbeeld problemen bij de gemeente
hebben. Zij moeten daarvoor eerst een klacht bij de gemeente
hebben ingediend. Wanneer zij dan niet worden geholpen, kunnen
zij naar de ombudsman gaan. Hij probeert vervolgens de zaak op te
lossen. Tijdens de gastles werd ons duidelijk dat de ombudsman er
is om de burgers te beschermen. Hij is geen ambtenaar, maar een
politieke ambtsdrager die om de zes jaar wordt gekozen.
Op de vraag wat het verschil tussen de nationale en een lokale
ombudsman is, antwoordde Zuurmond dat de nationale ombudsman
over zaken met betrekking tot bijvoorbeeld de politie gaat en de
lokale ombudsman over zaken betreffende gemeenten, zoals
een parkeervergunning die niet aan een invalide persoon wordt
afgegeven.
De ombudsman van Amsterdam probeert altijd naar behoorlijkheid
te handelen. Aan zijn verhalen was te horen dat Zuurmond veel tijd
en moeite in zijn werk stopt. Hij vertelde ons dat een moeder door
toedoen van een loverboy haar dochter had verloren. Ondanks het
feit dat hij niet veel meer voor haar kon betekenen, heeft hij toch
nazorg voor haar geregeld. Daarnaast heeft hij een middag met haar
doorgebracht en heeft samen met haar moeder het graf van haar
dochter bezocht. Ik vond het erg mooi om te horen dat hij dit voor
haar heeft gedaan. Na dit verhaal vroeg een medestudent of hij zijn
werk weleens mee naar huis neemt. De ombudsman vertelde ons
dat hij werk en privé gelukkig gescheiden kon houden.
In mijn ogen was dit een geslaagde gastles. We werden met open
armen verwelkomd door de ombudsman die niet te formeel overkwam (we hebben zelfs nog even pianogespeeld). De manier waarop
hij zijn verhaal vertelde en er af een toe een grap aan toevoegde
maakte dat wij aandachtig naar hem luisterde, maar het vooral
ook naar ons zin hadden. Dankzij zijn openheid durfden wij hem
persoonlijke vragen te stellen. u
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ADVERTENTIES
Sokayna Hamou is tweedejaars leraar-maatschappijleer-in-opleiding
aan de Hogeschool van Amsterdam.
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KOPIJ EN MEDEDELINGEN
B i j d ra g e n n a a r h e t re d a c t i e s e c re t a r i a a t .
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DOCENTENDAG
MAATSCHAPPIJLEER

De Docentendag is de jaarlijkse
vakconferentie voor docenten
maatschappijleer, maatschappijkunde,
maatschappijwetenschappen en
burgerschap.
Avondprogramma

Donderdag 8 februari 2018
Vredespaleis, Den Haag
Plaats voor 140 deelnemers

Dagprogramma

Vrijdag 9 februari 2018
Koninklijke Schouwburg (ochtend)
& ProDemos (middag), Den Haag
Opening door Joris Luyendijk met
‘Het kleine bubbelcollege’. Prikt
hij ook uw bubbel door?
Daarna volgen drie rondes waarin
u kunt kiezen uit workshops,
excursies en lezingen.
Plaats voor 400 deelnemers

Schrijf nu in via
prodemos.nl/docentendag
Inschrijven kan tot 14 januari (vol = vol)

