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VOORWOORD DOOR DE HOOFDREDACTEUR

Na ruim vier jaar succesvol samenwerken op het gebied van
docentprofessionalisering in het voortgezet onderwijs, gaan
het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt
Zuid-Holland samen verder onder de nieuwe naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Het nieuwe onderwijsnetwerk
richt zich niet meer alleen op de bètavakken, maar verbreedt
het aanbod naar alfa & gamma. Op pagina 12 deelt het
Bètasteunpunt Zuid-Holland de geheimen van de ontwikkeling van een succesvol professionaliseringaanbod. De beste
tip? ‘Zorg voor een vraaggericht en vakinhoudelijk aanbod
en speel in op de wensen en behoeften van docenten.’ Maar
wat speelt er eigenlijk in de wereld van alfa & gamma? En
hoe vertaalt dat zich naar het klaslokaal? In dit magazine
bieden wij een gedrukt podium voor docenten, leerlingen,
wetenschappers en andere belangstellenden uit het alfa- en
gammaonderwijs.
Vanuit het perspectief van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland
is de overeenkomst tussen alfa-, bèta- en gammaonderwijs
het streven van docenten om hun leerlingen zo goed
mogelijk klaar te stomen voor het vervolgonderwijs.
Natuurlijk zijn er ook inhoudelijke en ‘uiterlijke’ verschillen.
Kijk alleen maar naar de bekendheid van de grote wetenschappelijke ontdekkingen uit de wereld van bèta. Vrijwel
iedereen kent de zwaartekrachtwetten van Isaac Newton en
de omstreden ontdekking van sterrenkundige Galileo Galilei
dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. De grote
ontdekkingen van alfa- en gammawetenschappers hebben
het wereldbeeld ook voor altijd veranderd, maar genieten
vaak niet dezelfde bekendheid. Op pagina 8 en 9 lichten we
vier belangrijke ontdekkingen uit en laten zien hoe ze tot op
de dag van vandaag van invloed zijn.
Als ik zelf nadenk over de invloed van wetenschap op mijn
eigen kijk op de wereld, dan komen Berger & Luckmann als
eerste bij me naar boven. In hun boek The Social Construction
of Reality (1966) beschrijven zij hoe wij de wereld om ons
heen construeren aan de hand van bepaalde antwoorden op
fundamentele vragen. Een voorbeeld: ‘Hoe zorgen we voor
een hoogopgeleide bevolking om zo kennis en economie te
stimuleren?’ De oplossing ligt in onze sociale constructie van
scholing en onderwijs en we zijn constant op zoek naar
betere antwoorden op deze vraag. Misschien niet zo
baanbrekend als Newtons ontdekking van de zwaartekracht,
maar het zorgt wel voor een open blik en creatief denken.
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland biedt in mijn optiek kansen
om creatief met elkaar na te denken over hoe we onderwijs
vorm willen geven en zo de sociale werkelijkheid – waar
nodig – te veranderen. Om te beginnen nodig ik je van harte
uit om verder te lezen en je te laten inspireren door de
diverse artikelen in ons magazine.
Veel leesplezier!

Margôt Schoutsen is de hoofdredacteur van alfa & gamma en werkzaam als
projectcoördinator bij Regionaal Steunpunt Leiden, vanaf de zomer van 2018
onderdeel van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.
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Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

verbindt, faciliteert, inspireert
én daagt uit!
Robert Viëtor
Directeur Faculteit Educatie

Tamara Platteel
Lerarenopleider & coördinator
ICLONPlus

HOGESCHOOL LEIDEN

UNIVERSITEIT LEIDEN

Samen met mijn collega Sanne van der
Linden (die helaas niet aanwezig kon
zijn voor de foto) participeren wij
vanuit de Hogeschool Leiden in
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.
We vinden het belangrijk om
samen leraren op te leiden, samen
te onderzoeken en samen te innoveren. Om dat te bereiken willen we ons
partnerschap versterken, zodat we
elkaar over de grenzen van elkaars
terrein vinden en ontmoeten. Op deze
manier spelen we in op de actuele
vragen van scholen. Samen onderzoeken we hoe we het beste kunnen
aansluiten op de veranderende wereld.

Als professional leer je elke dag. Leren
kan in gesprek met collega’s, leerlingen
en mensen van buiten. Zo help je
elkaar verder en leer je van elkaar. Op
die manier houd je het werk boeiend
en inspirerend. Tenminste… dat hopen
we, want vaak zijn we niet enthousiast
over wat we allemaal moeten leren,
naast de drukte van de dag. We weten
dat professionalisering afgestemd op
persoonlijke vragen het beste werkt.
En dat de vraag: ‘Wat kan ik er morgen
mee in mijn klas?’ voor veel leraren van
belang is. Daarom zoekt Onderwijsnetwerk Zuid-Holland samen met
leraren en docenten naar waardevolle
en inspirerende professionalisering
voor een leven lang leren.

Als lerarenopleiding willen we dicht bij
de actuele ontwikkelingen staan en
daarom zijn we partner in Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Deze verbinding biedt een enorme kans om op
deze ontwikkelingen in te spelen met
een groep enthousiaste scholen en
goede leraren.

"SAMEN ONDERZOEKEN WE
HOE WE HET BESTE
KUNNEN AANSLUITEN
OP DE VERANDERENDE WERELD."

Annemarie Thomassen
Opleidingsdirecteur Lerarenopleiding
ICLON
UNIVERSITEIT LEIDEN

Toen ik vijf jaar geleden nog rector was
van het Stedelijk Gymnasium Leiden,
was ik uiteraard blij met alle aandacht
en subsidies ten behoeve van de
professionalisering van bètadocenten.
Tegelijkertijd vond ik het ook een
gemiste kans dat een dergelijk aanbod
niet bestond voor alfa- en gammadocenten. Nu, vijf jaar later, mede dankzij
de steun van de gemeente Leiden en
de grote inzet van alle betrokken
partners, is het gelukt om met ingang
van het schooljaar 2018-2019 ook voor
alfa- en gammadocenten een mooi
programma te realiseren.
Mijn wens is dat we de komende jaren
met de partnerscholen tot goede
afspraken kunnen komen over
geschikte tijdstippen in het jaarrooster.
Zo geven we meer ruimte aan professionalisering, waarbij de bijeenkomsten
voor docenten niet altijd aan het einde
van de dag plaatsvinden.
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Annick Dezitter
Rector

Myra Warmer
Docent Nederlands en opleidings
coördinator

Anna Reints
Trainee Kennisstad Leiden

DA VINCI COLLEGE KAGERSTRAAT LEIDEN

SCHOLENGROEP LEONARDO DA VINCI

GEMEENTE LEIDEN

Ik ben ervan overtuigd dat de mens
graag leert en wil blijven leren: een
leven lang! Dat doen we individueel en
gezamenlijk: leerling, docent en
medewerker. Op onze school werken
dagelijks ongeveer 100 medewerkers en
1.000 leerlingen van mavo, havo en
vwo samen.

Als docent Nederlands ontmoet ik elke
dag verschillende klassen met leerlingen en collega`s. We werken allemaal
aan hetzelfde doel: leerlingen de kans
geven om hun talenten te ontwikkelen
en zorgen dat ze uiteindelijk met een
diploma op zak de school verlaten.
Om hen optimaal te kunnen begeleiden zijn alleen de school en een
klaslokaal voor mij niet voldoende.
Naast de huidige team- en sectievergaderingen op de eigen school, kunnen
ontmoetingen met collega`s uit het
basisonderwijs, andere vo-scholen,
hogescholen en universiteiten mij
eveneens inspireren op inhoud,
didactiek en onderwijs in het algemeen.

Ik werk sinds augustus 2017 als trainee
bij de gemeente Leiden. Een van de
projecten waar ik namens de gemeente
aan bijdraag, is Onderwijsnetwerk
Zuid-Holland. Met de oudste universiteit van Nederland en de vele onderwijsen kennisinstellingen is Leiden een echte
kennisstad. Op het gebied van onderwijs
hebben gemeenten formeel vooral
faciliterende taken, maar als kennisstad
wil Leiden de aanwezigheid van de
kennis- en onderwijsinstellingen
maximaal benutten en vooroplopen met
onderwijsontwikkeling. Door samen te
werken kunnen scholen en andere
partners uit de stad elkaar versterken.
Dit onderwijsnetwerk is daar een goed
voorbeeld van. Dat deze samenwerking
tussen onderwijsinstellingen succesvol is,
blijkt ook uit andere initiatieven zoals
het Leids Onderwijs Festival en de Nacht
van de Leraar. De gemeente stimuleert
de samenwerking met onderwijsinnovatiesubsidies, maar ook door zelf deel te
nemen aan projecten die bij de onderwijs- en kennisinstellingen ontstaan,
vaak in een verbindende en faciliterende
rol. Vandaar dat ik ook in de projectgroep van Onderwijsnetwerk Zuid-
Holland zit.

In het onderwijs willen we iedere
leerling het beste van onszelf geven.
Het is dus van groot belang dat we niet
stil blijven staan, maar op de hoogte
blijven van de nodige kennis en
vaardigheden. Kennis delen en kennis
benutten kan plaatsvinden in netwerken waar er tijd en ruimte is voor het
delen en bespreken van elkaars
expertise. Het is een vorm van elkaar
(leren) kennen en ontmoeten, op
formele en informele wijze, het is een
plaats waar we onszelf de ruimte geven
om doorlopende leerlijnen van
voortgezet en hoger onderwijs vorm te
geven.
Dit netwerk ondersteun ik als rector:
het is een vorm van interdisciplinaire
samenwerking en verbinding, het is
een plek waar collega’s trots mogen
zijn op wat ze kunnen en weten en dit
kunnen delen. Samen staan we sterk.
Ik wil graag mijn medewerkers de kans
geven hierin te participeren en deze
tijd te beschouwen als een beloning,
een feest, een kans om samen aan het
onderwijs te bouwen.

Door het delen van kennis word ik
uitgedaagd om mijn mogelijkheden in
het onderwijs te verbreden en te
verdiepen. De opgedane kennis neem
ik mee terug naar school. De samenwerking tussen de verschillende
organisaties levert ook een bijdrage
aan de versoepeling van de doorstroom voor leerlingen. Er ontstaat een
betere afstemming op verschillende
thema`s. Onderwijsnetwerk Zuid-
Holland speelt hierbij een verbindende
rol. Naast het aanbieden van verschillende professionaliseringstrajecten is
het netwerk ook een ontmoetingsplek.

Mijn ervaring met deze manier van
interdisciplinair samenwerken is dat
het veel energie geeft en het belangrijkste: het biedt leerlingen in Leiden
en omgeving de kans om zich optimaal
te ontwikkelen.
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DE ERFENIS
VAN VIER
GROTEN IN
ALFA EN
GAMMA
Bèta’s als Albert Einstein (1879 –
1955) en Charles Darwin (1809 –
1882) hebben tot op de dag van
vandaag een absolute sterren
status binnen en b
 uiten de wetenschap. De groten uit de alfa- en
gammawetenschap komen er een
stuk bekaaider vanaf. Want wie
weet wat we precies te d
 anken
hebben aan Panini (onbekend),
Lorenzo Valla (1407 – 1457), Leon
Festinger (1919 – 1989) en William
Isaac Thomas (1863 – 1947)?
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PANINI LEGDE FUNDAMENT VOOR INFORMATIEEN INTERNETREVOLUTIE
Panini wordt gezien als de vader van de taalkunde en de
grondlegger van de grammatica. Hij leefde in India ergens
tussen de zevende en de derde eeuw voor Christus. Panini
ontdekte dat het Sanskriet bestond uit logische regels, die
hij vervolgens vastlegde in de zogeheten Ashtadhyayi
(Acht Boeken). Aan de hand van recursie ontwikkelde Panini
een strak geordend systeem van een eindig aantal regels
(3.959 in het geval van het Sanskriet) dat een oneindig

aantal zinnen kan beschrijven. Zo’n systeem van regels
noemen we tegenwoordig grammatica. In de naar schatting
2.500 jaar sinds Panini zijn regels opschreef, heeft nog
niemand zijn theorie kunnen weerleggen. Naast het belang
voor de taalkunde stond het grammatica-formalisme model
voor de eerste programmeertalen. Panini’s logica heeft zo
duizenden jaren later nog steeds veel impact.

ZONDER VALLA’S BRONRECONSTRUCTIE (FILOLOGIE)
GEEN WAARHEIDSVINDING
Fake news, een term die we steeds meer horen, maar die
zeker niet nieuw is. In het geval van de Donatio Constantini
(‘Schenking van Constantijn’) duurde het zeven eeuwen
voordat Valla de vervalsing in 1440 kon aantonen. In het
document stond dat keizer Constantijn de Grote – als dank
voor zijn genezing van lepra – de wereldlijke macht over
het West-Romeinse rijk overdroeg aan de toenmalige paus
Silvester I. De Pausen die hierna het rijk beheersten,
gebruikten het document om hun macht mee te legitime-

ren. Tekstkritisch bronnenonderzoek van onder meer
Lorenzo Valla toonde de vervalsing aan. Hij ontdekte dat er
historische onjuistheden en taalkundige fouten in stonden.
Dit filologisch onderzoek droeg in belangrijke mate bij aan
de uiteindelijke Reformatie en de scheiding tussen kerk en
staat. Bronreconstructie is ook vandaag de dag erg
belangrijk. Zo maakt het Internationaal Strafhof er gebruik
van om vervalste bronnen te ontmaskeren in onder meer
genocideonderzoek.

FESTINGER ONTDEKT MOTOR VOOR VERANDERINGEN
VAN MENING EN GEDRAG
Iemand steekt een sigaret op, terwijl diegene de gevaren
van roken kent. Of je koopt een nieuwe televisie die
eigenlijk buiten je budget ligt. Als mens zijn we meester in
het – onbewust – wegwerken van dergelijke tegenstrijdigheden: cognitieve dissonantiereductie. Dat doen we door
die cognities (kennis, emotie, attitude, intentie, perceptie
van eigen gedrag) zo aan te passen dat ze aansluiten op
wat we willen geloven. We bagatelliseren de gevaren van
roken of lezen alleen de reviews over de geweldige

beeldkwaliteit van onze nieuwe televisie. Ook kunnen we
nieuwe elementen toevoegen die leiden tot consonantie.
We eigenen ons bijvoorbeeld een beschermde status toe
tegen roken omdat oma ook rookte en 95 is geworden.
Leon Festinger schreef zijn cognitieve dissonantietheorie
in 1957. Deze belangrijke theorie binnen de sociale
psychologie helpt bij het verklaren van gevoelsmatig
‘onverklaarbare fenomenen’. Belangrijke kennis voor
marketing, media en psychotherapie.

THOMAS HELPT ONS MET HET VERKLAREN
VAN ONS DENKEN EN DOEN
‘If men define situations as real, they are real in their
consequences’, zo luidt de beroemde stelling van de
Amerikaanse socioloog William Isaac Thomas. Dit zogenaamde T
 homas-theorema gaat over ons denken en
handelen: interpretaties van situaties bepalen hoe we ons
gedragen. Bij een verjaardag hoort taart, bij een herdenking
horen bloemen, ons gedrag geeft betekenis aan situaties en
bepaalt zo de werkelijkheid. Dit principe ligt ten grondslag
aan de selffulfilling prophecy: alleen al het doen van een

voorspelling laat de voorspelling uitkomen. Een mooi
voorbeeld van het Thomas-theorema komt uit 1973. Tijdens
de oliecrisis ging het gerucht dat er een tekort aan toilet
papier zou ontstaan. Mensen begonnen toiletpapier in te
slaan, waardoor er inderdaad een tekort ontstond. Een
pijnlijker voorbeeld is dat van racisme. Iemand heeft ooit het
– onware – idee geuit dat de kleur van je huid bepalend is
voor je waarde als mens. Een hardnekkig misverstand dat al
eeuwen voor onheil zorgt.
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‘DE GESCHIEDENIS LAAT ZIEN
DAT STRAFFEN MENSEN NIET
AFSCHRIKKEN ALS HUN
GEWETEN EENMAAL W
 AKKER
IS GESCHUD’
NELSON MANDELA
Christiaan Veldman is nu drie jaar
docent geschiedenis. In vergelijking
met zijn eigen middelbareschooltijd,
ziet hij dat de leerlingenpopulatie
diverser is geworden. ‘Voor mijn lessen
is dat een verrijking’, vertelt
Christiaan. ‘Ik kan dwarsverbanden
leggen met landen overal in de wereld.
Denk aan de Koude Oorlog en leerlin
gen met een Poolse achtergrond of aan
de dekolonisatie en leerlingen met
roots in Indonesië, de Molukken of
Afrika. Al die verschillende perspectie
ven bieden veel verdiepingsmogelijk
heden.’
Voor Christiaan betekent geschiede
nisonderwijs betekenis geven aan
gebeurtenissen en aan de omgeving van
leerlingen. ‘Ze moeten ontdekken wie
ze zelf zijn. En om richting te hebben in
je leven, moet je weten waar je vandaan
komt. Ook leer je waarom er oorlogen
en oneerlijkheid zijn en waarom
grenzen vaak zo raar lopen. Dat laatste
geldt ook voor gemeentegrenzen. Heel
veel structuren zijn uiteindelijk in de
middeleeuwen al bepaald.’

Christiaan Veldman
Docent geschiedenis Wolfert Tweetalig Rotterdam

Christiaan is een groot voorstander
van vakoverstijgend onderwijs.
‘Geschiedenis heeft veel raakvlakken
met aardrijkskunde, maar ook met filo
sofie en talen. Denk aan Frans, Duits en
Chinees. In een lesreeks over de
geschiedenis van China – van het
Chinese Keizerrijk tot de Culturele
Revolutie – kunnen leerlingen bijvoor
beeld een aantal cruciale Chinese
karakters leren.’
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‘PENSER NE SUFFIT
PAS: IL FAUT PENSER À
QUELQUE CHOSE’
JULES RENARD
Elise Bouman is al 24 jaar actief in het
onderwijs als docent Frans. Als zij
terugkijkt valt haar vooral op dat het
curriculum positief is veranderd. ‘Het
niveau is gestegen, dankzij het Euro
pees Referentiekader. Alle leerlingen in
Europa moeten twee vreemde talen
leren, die getoetst worden aan de hand
van zes niveaus: van basis tot vaardig.
Zo kan ik mijn leerlingen laten zien op
welk niveau ze zitten. Dit stimuleert ze
om op een hoger dan gemiddeld niveau
te komen. Het maakt mijn Franse
lessen communicatiever, uitdagender
én Franser.’
Elise vertelt dat het kader ook vakover
stijgend interessant is. ‘Wij moeten
zorgen dat onze leerlingen de Franse
taal kunnen gebruiken. Mijn lessen
vinden daarom plaats in het Frans,
maar het kan ook in combinatie met
bijvoorbeeld geschiedenis.’ Zo schreven
haar leerlingen in de tweede klas al een
fictief lesboek over de Franse Revolutie
voor een basisschool in Frankrijk. ‘ICT
is daarbij ook een verrijking. Leerlingen
kunnen veel gemakkelijker bij Frans
talige bronnen.’
De grootste uitdagingen voor haar
vakgebied? ‘Leerlingen moeten leren
hoe ze moeten leren, zodat ze hun
woordenschat vergroten. Talenkennis
is echt belangrijk. Om goed te kunnen
samenleven in Europa moet je elkaar
kunnen begrijpen. Een oorspronkelijke
taal helpt je om literatuur-, cultuur- en
bronnenonderzoek optimaal te kunnen
doen.’

Elise Bouman
Docent Frans Stedelijk Gymnasium Leiden
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WAT KUNNEN WE LEREN VAN VIJF JAAR
BÈTASTEUNPUNT ZUID-HOLLAND?
MARTIN BRUGGINK EN
RENÉE PRINS BLIKKEN
TERUG OP VIJF JAAR
BÈTASTEUNPUNT
ZUID-HOLLAND.
Martin en Renée stonden aan de wieg
van het Bètasteunpunt Zuid-Holland.
Tijdens de kick-off op 3 mei 2013 in
het Science Centre, zorgde Martin
voor de eerste nascholingen en
trainingen vanuit de lerarenopleiding
van de Technische Universiteit Delft.
Renée was destijds instellings
coördinator namens De Haagse
Hogeschool.

Martin: ‘Het kostte de meeste tijd om
met onze hogeschoolpartners op één
lijn te komen.’ Renée: ‘Als hogeschool
heb je toch meer last van concurrentie,
dat wilden we te allen tijde vermijden.
We hebben toen gezamenlijk gekozen
om ons te richten op docentprofessionalisering. Die focus was erg belangrijk.’
Martin: ‘Destijds werd het steunpunt als
project beschouwd en ook bekostigd
vanuit subsidieprojectgelden. We
hebben bewust aan een duurzaam

netwerk gewerkt. En met succes! In 2018
staat er een volwaardig professionaliseringsprogramma voor docenten, zijn er
meer dan vijftig scholen lid en kunnen
scholen niet meer om ons heen.’

LUISTEREN EN
VRAAGGERICHT
Martin: ‘In de eerste jaren was ons
professionaliseringsprogramma veel
meer aanbodgericht. Door het
bezoeken van onze lidmaatschaps
scholen en te luisteren naar de vragen
die leven bij de bètadocenten, zijn we
nu meer vraaggericht bezig. We weten
veel beter wat er speelt.’
Renée: ‘Het mooiste project blijf ik het
Havo bèta topprogramma vinden. Dit
project is geheel uit de vraag en
behoefte van de bètadocenten van
inmiddels elf verschillende scholen
ontstaan. De docenten geven zelf vorm
aan het traject, stemmen met elkaar
het programma af en zorgen ervoor
dat het onder de aandacht van de
leerlingen komt.’
Martin: ‘We zijn ook superblij met de
inbreng en de betrokkenheid van onze
vakdidactici van de lerarenopleiding.
Zonder hen is het niet mogelijk om een
kwalitatief programma aan te bieden.
Op ons jaarlijks symposium bijvoorbeeld zijn alle vakdidactici aanwezig
met een inhoudelijke workshop als
opmaat naar een training of cursus
voor het komende studiejaar.’

VERBREDING NAAR
ALFA EN GAMMA
Renée: ‘Het is goed dat we voor de
scholen in de regio Zuid-Holland een
nog belangrijkere gesprekpartner
kunnen worden. We hebben straks
naast bèta ook alles in huis op het

terrein van docentprofessionalisering
voor alfa & gamma.’

TIPS EN TOPS
n

n

n

n

n

Neem de tijd. Het kostte het
Bètasteunpunt Zuid-Holland meer
dan vijf jaar om op dit punt te
komen.
Zorg voor een vraaggericht aanbod.
Benader docenten op hun vakgebied. Dat is waar de interesse en het
enthousiasme liggen.
Investeer in het contact met
scholen. Benadruk de rol van de
(alfa-, bèta- of gamma)coördinator:
de verbinder tussen de docenten en
het steunpunt.
Werk samen op basis van vertrouwen: de samenwerking tussen
Bètasteunpunt Zuid-Holland en
Regionaal Steunpunt Leiden is daar
een mooi voorbeeld van.
Uit onze evaluaties blijkt dat
docenten die deelnemen aan de
activiteiten vaak enthousiast zijn
over de inhoud. Toch is het soms
lastig om voldoende docenten te
bereiken. Evalueer daarom de
communicatie richting de docenten
regelmatig. Zorg dat docenten altijd
iets mee kunnen nemen dat direct
toepasbaar is in hun onderwijs.
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Yanthi Citrayanthi is docent Engels en maatschappijleer op het Alfrink
College in Zoetermeer. Yanthi geeft les op zowel de reguliere als tweetalige
afdeling van de school. Een echte combinatie van alfa & gamma dus! Yanthi
neemt je mee naar dinsdag 22 mei en beschrijft haar dag aan de hand van
drie foto’s.

vorige toets. Dat er bijvoorbeeld
verschillende manieren zijn om ‘zullen’
te gebruiken in het Engels moet goed
uitgelegd worden in een rustige
leeromgeving, maar dat is niet altijd
vanzelfsprekend in de onderbouw. Ze
hebben vaak iets te vertellen aan
elkaar. Na tien minuten uitleg volgen
er dus altijd drie minuten kletsen en
aan het eind een rustmoment voor
iedereen. Even op de laptop werken.
Dat heeft heel goed gewerkt – ze
konden zelfs poseren voor de camera.

5V (maatschappijleer)
‘Goedemorgen mevrouw, lang niet
gezien, we hebben u gemist!’ Als je
terugkomt van de meivakantie en het
verlof van je bruiloft, is het leuk om dat
te horen en een goede manier om weer
te beginnen. Eerst maar een paar foto’s
en een video laten zien aan de
benieuwde leerlingen die mij voor de
vakantie zelfs nog een kaart en een

speech hebben gegeven voor mijn
bruiloft. Het verschil tussen bovenbouw en onderbouw, is dat ik in de
bovenbouw een goede relatie kan
opbouwen met de leerlingen –
lesgeven op een vriendelijke en relaxte
manier, zonder dat het leerproces
gehinderd wordt door bijvoorbeeld
vervelend gedrag. Kort na dit informele begin van de les waren wij alweer
bezig met het debatteren over de
nieuwe orgaandonorwet.
1H/V (Engels)
‘Mevrouw… mevrouw!’ riepen mijn
leerlingen mij om en om. Dit is een
typische dag Engels geven aan de
eersteklassers. Ze waren erg nerveus
over de toets die ze een week later
zouden krijgen. Voornamelijk omdat ze
het niet goed hadden gedaan in de

5V (maatschappijleer in het Engels)
Een van de mooiste dingen van docent
zijn is de kans om je leerlingen hun
talenten te laten ontwikkelen. Vandaag was zo’n dag. Het gaat er niet
alleen om een inspiratiebron te zijn
voor je leerlingen, maar ook om
inspiratie te krijgen van hen. Mijn 5V
(maatschappijleer in het Engels)
presenteerde de praktische opdracht
waar ze de afgelopen weken aan
hebben gewerkt. Een awareness-
poster, een video en een infographic
waren onder andere het eindresultaat.
Hun blije gezichten vertelden me hoe
tevreden ze waren met hun eindresultaten. Happy students, happy teacher!

3 VRAGEN AAN ...

TON VAN HAPEREN
Vakdidacticus algemene economie,
ICLON, Universiteit Leiden

ESTHER DE VRIND
Vakdidacticus Frans,
ICLON, Universiteit Leiden

➔
ARTHUR PORMES
Vakdidacticus maatschappijleer,
ICLON, Universiteit Leiden

1 WAT DOET EEN VAKDIDACTICUS EIGENLIJK?
Vakdidactiek staat voor het operatio
naliseren van de verbinding tussen
vakbegrippen en wat leerlingen eerder
geleerd hebben en in de werkelijkheid
waarnemen. Alleen zo ontstaat leren in
het vak. Alles begint bij urgentie en
betekenis. Ik zie de waarde van algemene
didactiek over bijvoorbeeld motivatie of
omgaan met verschillen, allemaal prima,
maar vakdidactiek gaat over begrippen en
een bijbehorende vakaanpak.

In de eerste plaats verzorg ik colleges
vakdidactiek Frans en Moderne Vreemde
Talen aan docenten in opleiding. De vragen
wat, hoe en waarom staan centraal bij het
ontwerpen van goede taallessen. Bij de
beantwoording daarvan komen theorieën
over de taalwetenschap, de leerpsychologie,
onderwijskunde en praktijkkennis samen.
Ook doe ik vakdidactisch promotieonderzoek naar spreekvaardigheidsonderwijs en
heb ik, in samenwerking met een groep
docenten, de SpeakTeach-didactiek
ontwikkeld. Daarover geef ik workshops en
professionaliseringstrajecten, zie
speakteach.nl.

Een vakdidacticus onderwijst hoe je
interessante lessen voor een specifiek
schoolvak kan ontwerpen. Zo bespreek ik
met docenten (in opleiding) wat relevante
leerdoelen, prikkelende vragen en
passende werkvormen zijn in een
lessenreeks die gaat over bijvoorbeeld de
verzorgingsstaat. Deze stof is specifiek
gericht op de leerlingen van de school
waar ze lesgeven. Daarnaast ben ik
betrokken bij curriculumvernieuwingen
van het schoolvak maatschappijwetenschappen in landelijke commissies.

2 WELKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN SPELEN ER IN JOUW VAKGEBIED?
Ik werk momenteel met vier collega’s aan
een verbetering van het economieonderwijs vanuit het adagium ‘meer met
minder’. ‘Minder’ staat voor het terugbrengen van de economie tot een aantal
fundamentele principes, overal toepasbaar. En ‘meer’ wil zeggen dat mensen niet
zijn zoals gebruikelijk in de neoklassieke
economie: altijd rationeel en calculerend.
Vriendschappen, relaties, wederkerigheid,
er doet meer mee. ‘Meer’ staat dus voor
meer mensbeelden, een bredere kijk op de
mens.

Het huidige moderne vreemde talen
onderwijs is vooral gericht op lezen,
spreken, schrijven en luisteren. In actuele
discussies wordt nu gepleit voor meer
inhoud in de lessen. Daarbij kun je
uiteraard denken aan literatuur, maar er
zijn meer kanten van taal. Hoe interessant
zou het zijn om te leren hoe je een taal
leert (taalpsychologisch perspectief), hoe
taal verandert en gebruikt wordt (sociaal
perspectief) en hoe taal weerspiegelt wie
we zijn (intercultureel perspectief). Verder
biedt digitalisering veel mogelijkheden,
maar dat staat nog in de kinderschoenen.

Dit schooljaar is in leerjaar vier van havo/
vwo een nieuw examenprogramma
maatschappijwetenschappen ingevoerd,
na een succesvolle pilotfase op ongeveer
tien scholen. Het verder ontwikkelen van
een didactiek die past bij dit concept-
contextprogramma is een hot issue, met
vragen als: ‘Wat vinden leerlingen
moeilijk?’ en ‘Hoe construeer ik goede
toetsen?’ Verder is er veel aandacht voor
de rol van maatschappijleer bij het
bevorderen van democratisch burgerschap
in school.

3 HOE MAAK JE JOUW VAK INTERESSANT VOOR LEERLINGEN?
Door het bovenstaande terug te brengen
naar het dagelijkse leven van leerlingen,
om het van daaruit groter en abstracter te
maken. Een voorbeeld: verstandig kiezen is
een fundamenteel principe in de economie. Stel je hebt les van een wiskunde
leraar die er in jouw ogen niets van kan en
de kans dat je gepakt wordt op spijbelen is
50%. Beschrijf de kosten en baten van de
beslissing. Met deze aanpak kun je de
gehele economie aan, of het nu gedrag van
consumenten, producenten of overheden
betreft. Door beter te beseffen waar
economie over gaat, komt het plezier in
beeld.

Mijn passie is creëren en mensen motiveren om te leren. Leren begint bij nieuwsgierigheid, bij iets dat je wilt weten of wilt
kunnen. Een gesprekje moeten voeren over
wat je hobby’s zijn, is voorspelbaar en niet
zo interessant. Maar als je ervan maakt:
‘Spreek in tien minuten zoveel mogelijk
klasgenoten en turf hoeveel mensen
dezelfde hobby’s hebben als jij’, wordt het
al actiever. Een ander voorbeeld: de leerlingen kiezen, als zogenaamde redactieleden,
uit verschillende nieuwsberichten het
meest opmerkelijke nieuws, om dat
vervolgens te presenteren tijdens het
'journaal van de klas'.

Door de actualiteit te betrekken bij de
lessen met filmfragmenten en ander
bronmateriaal waarin verschillende
standpunten aan bod komen. Door
gebeurtenissen te plaatsen in een
internationale context. Door leerlingen
samen onderzoek te laten doen vanuit
verschillende perspectieven en dat te
presenteren. Door als docent je vakgebied
en de actualiteit goed bij te houden, zodat
je goede vragen kan stellen en zelf niet te
veel aan het woord bent.

GOEDE HUWELIJKEN
TUSSEN
ONDERWIJS EN OMGEVING

PRODEMOS | HUIS VOOR DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT
ProDemos bestaat in zijn huidige vorm
sinds 15 september 2011. Het richt zich
op het laten zien van de spelregels van
onze democratie en rechtsstaat. De
circa 90.000 leerlingen die het huis
jaarlijks bezoeken vormen de belangrijkste doelgroep. ProDemos inspireert
hen onder meer met het DemocratieLab, lesmaterialen, Scholierenverkiezingen en een bezoek aan de
Tweede Kamer, indien mogelijk met
een gesprek met een Tweede Kamerlid.
Tijdens een bezoek aan ProDemos
staan beleven en ervaren centraal.
Deze filosofie hanteert de organisatie
ook bij haar leerlingenprogramma’s in
gemeente- en provinciehuizen en op
rechtbanken.
Meer informatie:
prodemos.nl

ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN |
HET VERLEDEN IN BEELD
In 2013 werden het historisch archief, de
monumentenzorg en de archeologie van
Leiden en omgeving samengebracht in
Erfgoed Leiden en Omstreken.
Deze gemeentelijke organisatie geeft
iedereen de mogelijkheid om hier
onderzoek te doen. Dat het gaat om
herkenbare bronnen uit de eigen
omgeving, oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Dat brengt
de geschiedenis vaak dichterbij dan het
geschiedenisboek. Voor het voortgezet
onderwijs biedt Erfgoed Leiden programma’s aan op alle niveaus en deze
programma’s sluiten aan op het
curriculum van het vak geschiedenis.
Jaarlijks ontvangt Erfgoed Leiden enkele
duizenden leerlingen uit Leiden en de
directe omgeving.
Meer informatie:
erfgoedleiden.nl

MICROSOFT EDUCATIE | EMPOWERING THE STUDENTS OF TODAY TO
CREATE THE WORLD OF TOMORROW
In 2014 bepaalde de nieuwe CEO van
Microsoft, Satya Nadella, zes prioriteitssectoren voor het bedrijf. Een daarvan is
educatie, waar inmiddels een team
fulltime mee bezig is. De visie van
Microsoft Educatie is om studenten van
vandaag in staat te stellen om de wereld
van morgen te creëren. Docenten spelen
in deze visie een cruciale rol. Hoe kan
Microsoft hen helpen om effectief samen
te werken en informatie met elkaar en
met studenten te delen? Microsoft
beantwoordt deze vragen met programma’s die zijn afgestemd op de behoeften
van het onderwijs.
Meer informatie:
microsoft.com/nl-nl/education
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PRODEMOS &
DALTON DEN HAAG
COEN GELINCK,
HOOFD EDUCATIE PRODEMOS
‘We ontvangen hier in Den Haag ruim
25 klassen per dag uit het hele land.
Zowel vanuit het basisonderwijs, mbo en
– vooral – voortgezet onderwijs. Onze
activiteiten sluiten aan bij de onderwijsdoelstellingen van de vakken geschiedenis
en maatschappijleer.
Ons criterium is dat we hier doen wat je
in het klaslokaal niet kunt doen. We
brengen niet alleen een bezoek aan de
Eerste en Tweede Kamer, maar we
hebben ook een Tweede Kamer nagebouwd. Hier kunnen leerlingen met
elkaar in debat. En in ons DemocratieLab
laten we ze nadenken over democratie en
rechtsstaat. Want hoe werken die nu
eigenlijk en wat betekent dat voor jou?

Verder organiseren we Scholierenverkiezingen. Die vinden plaats voor de echte
verkiezingen en blijken vaak een goede
graadmeter te zijn voor de uitslag.
Het is onze bedoeling om het bewustzijn
van democratie bij leerlingen te vergroten. Ze hebben hier tenslotte vanaf hun
18e jaar een rol in. Belangrijk dus dat ze
weten dat ze zelf invloed kunnen
uitoefenen én dat ze zuinig moeten zijn
op de vrijheid die wij kennen in onze
democratische rechtsstaat. Ook in het
regeerakkoord wordt het belang van die
bewustwording erkend. Daarom zal het
aantal leerlingen dat ons bezoekt de
komende jaren groeien van 90.000 naar
180.000 per jaar.’

DAAN VERHOEVEN,
DOCENT MAATSCHAPPIJLEER
DALTON DEN HAAG
‘Elk jaar in november bezoek ik Pro
Demos met leerlingen uit 5 havo en
4 vwo. Een mooi startschot voor het
thema politiek binnen maatschappijleer.
Steeds weer merk ik wat een boost het
bezoek aan ProDemos dit thema geeft.

Leerlingen worden echt enthousiast van
de interactieve setting. Het hoogtepunt?
Toch wel het bezoek aan de Tweede
Kamer. Leerlingen ervaren hoe toegankelijk de Kamer is en hoe een debat in de
praktijk verloopt. Als ze dan ook nog een
Tweede Kamerlid kunnen spreken is de
ervaring compleet.
Een ander groot voordeel van een bezoek
aan ProDemos is het visuele karakter van
de verschillende onderdelen. Het
DemocratieLab bestaat bijvoorbeeld uit
wanden met stellingen en indelingen in
kleuren. Zo visueel zou ik het in mijn
klaslokaal nooit kunnen maken. En dan
heb ik het nog niet eens gehad over de
simulatie van de Tweede Kamer. Dit geeft
leerlingen het ‘echte’ gevoel. Helemaal als
ze dan ook nog eens ‘echte’ berichten
krijgen op hun mobiele telefoons. Ze
kruipen voor even in de huid van een
politicus.
Nog een tip voor mijn collega-docenten:
zorg dat je er tijdig bij bent zodra de
inschrijving voor het nieuwe schooljaar
half april opent. De agenda van Pro
Demos loopt altijd snel vol.’

Op 20 september 2018 organiseren Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en ProDemos
een workshop Rechtsstaat voor docenten van de vakken geschiedenis, maatschappijleer en -wetenschappen. Kijk op onze website voor meer informatie en aanmelden.

Daan Verhoeven en Coen Gelinck
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ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN &
RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM
SUSAN SUÈR, PROJECTLEIDER
EDUCATIE ERFGOED LEIDEN EN
OMSTREKEN

terecht voor ondersteuning bij hun
profielwerkstuk, bijvoorbeeld over
onderwerpen als 18e-eeuwse criminelen of
een vergelijking tussen de verzetsactiviteiten in Katwijk en Leiden tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Momenteel bekijken we
met de musea in Leiden of we ook
gezamenlijk onderwerpen en begeleiding
kunnen aanbieden. Je kunt wel zeggen dat
de geschiedenis hier nooit stilstaat.’

Erfgoed Leiden en Omstreken wil
leerlingen deze bronnen kritisch laten
beoordelen en in de tijd en een bredere
context laten plaatsen. We willen hen
laten beseffen dat iets wat 300 jaar
geleden is geschreven niet per se de
waarheid is. Leerlingen vinden kritisch
nadenken over een historische bron vaak
eenvoudiger dan over een actuele bron.
Tegelijkertijd inspireert het hen wel om
na te denken over bronnen van nu. De
vaardigheid om zelf vragen te formuleren speelt daarbij een belangrijke rol.

JOOST VISBEEN, DOCENT
GESCHIEDENIS RIJNLANDS
LYCEUM SASSENHEIM

‘Alle geschiedenisboeken zijn geschreven
op basis van bronnen. Bij ons kom je
direct in contact met de bronnen die
gaan over Leiden en omgeving en daar
kun je zelf ook onderzoek mee doen. Zo
beleeft iedereen de historische sensatie
van het werken met origineel materiaal.

Onze programma’s op maat variëren van
een uur tot een dagdeel. Ze omvatten in
ieder geval een onderzoek en een
rondleiding door het historisch archief in
ons depot. Ook kunnen leerlingen bij ons

‘Als geschiedenissectie van het Rijnlands
Lyceum willen we de ruimte binnen het
curriculum optimaal benutten. Het
belichten van de geschiedenis vanuit
persoonlijke verhalen valt binnen die
ruimte. En waar kan dat beter dan in het
archief? We bezochten Erfgoed Leiden en
Omstreken al met leerlingen uit 2 mavo
en 5 vwo. Die eerste groep heeft vaak wat
meer moeite met de theorie. Zo’n
praktijkdag werkt dan goed. Voor alle
leerlingen geldt dat ze enthousiast raken
van al die oude documenten, zelfs de
leerlingen zonder intrinsieke motivatie
voor geschiedenis.

Medio vorig jaar begonnen we met de
voorbereidingen voor een praktijkopdracht over de Bataafse Revolutie voor
5 vwo. Wij kennen onze leerlingen, Susan
kent de archieven. Een prettige en
intensieve samenwerking leidde tot een
goed programma. Hierin maakten we de
geschiedenis tastbaar voor de leerlingen.
We lieten ze ervaren dat ze – als
minihistorici – uit kleine verhalen het
grote verhaal kunnen afleiden. Dat gaf
hun meteen een doorkijkje naar het
vervolgonderwijs.
De vertaalslag naar de onderzoeksvraag
voor de praktijkopdracht bleek nog lastig
voor veel leerlingen. Als school zijn we –
niet alleen voor geschiedenis – bezig om
dit soort projecten over een langere
periode uit te smeren. Zo krijgen onze
leerlingen meer tijd om die belangrijke
onderzoeksvaardigheden onder de knie
te krijgen.’

In het schooljaar 2018/2019 organiseren Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Erfgoed
Leiden een professionaliseringsactiviteit over brongebruik en -beoordeling. Hou
hiervoor onze website in de gaten.

Susan Suèr en Joost Visbeen
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MICROSOFT EDUCATIE &
STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN
PETRA VAN DER SPEK, 
LEARNING CONSULTANT
MICROSOFT EDUCATIE

‘Zoomen we in op het voortgezet
onderwijs, dan hebben we met Office
365 Educatie een pakket waarmee we
zoveel mogelijk aansluiten op de 21st
century skills. Zoals samenwerken in de
educatieve variant van het digitale
notitieblok OneNote: Class Notebook.
Dit programma kun je weer integreren
in Microsoft Teams: een hub voor al je
bestaande programma’s, informatie,
samenwerkingen, gesprekken, enzovoort. Bovendien ben je voor samen
werken niet meer afhankelijk van een
locatie. Ook leerlingen ervaren dit als
voordeel. Ze hebben alle informatie bij
elkaar staan en krijgen sneller reacties
en feedback.
Een andere belangrijke functie is die van
gepersonaliseerd leren. Binnen Class
Notebook heeft elke leerling een apart
tabblad dat alleen de docent en de
betreffende leerling kunnen inzien. Hier
kun je als docent leerlingspecifieke
opdrachten en informatie plaatsen. Een
ander mooi voorbeeld zijn de Learning
Tools die we integreerden in onze
programma’s. Een tool die leerlingen met
dyslexie en leesproblemen helpt met
teksten.

Natuurlijk bedenken we niet alles zelf
vanuit een ivoren toren. We lanceren
continu nieuwe programma’s en
aanpassingen op basis van feedback uit
het onderwijs. Hiervoor gebruiken we
onder meer het netwerk Microsoft
Innovative Educator Experts (MIEE’s):
actieve docenten delen onderling kennis
over onze producten en wij kunnen zien
waar ze tegenaan lopen en waar zij en
hun leerlingen behoefte aan hebben.’

SABINE TE RIETSTAP,
DOCENT GESCHIEDENIS
STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN

‘De eerste keer dat ik in aanraking kwam
met OneNote, vielen mij het visuele
karakter en de snelheid waarmee je zaken
kunt organiseren op. Ik ben toen vanuit
de schoollicentie met een aantal
leerlingen gaan experimenteren. Later
kwam daar Microsoft Teams bij.
Voordelen van het werken met deze
programma’s zijn voor mij de tijdswinst
die ik boek met nakijken (op mijn tablet),
de mogelijkheid om naar de groeps- én
individuele prestaties te kijken, de snelle
communicatie door notificaties en de
mogelijkheden van – niet tekstuele –
feedback geven.

periode van de Perzische Oorlogen en
moesten vrede met elkaar sluiten. Binnen
Teams kon ik heel gemakkelijk de
voortgang van de taken van zowel de
groepen als de leerlingen volgen. Je zit op
die manier veel meer (boven)op het
proces dan op het eindproduct.
De samenwerking met Microsoft is een
verademing. Ik krijg altijd snel reactie
terug van zeer betrokken mensen. Zo
koppelde ik onlangs de nadelen van de
planner aan ze terug. Leerlingen met
planningsproblemen zien een berg, maar
niet de onderdelen. Dat moet meer
visueel zijn. Misschien kan de populaire
game Minecraft – waar ik nu zelf les in
krijg van een brugklasser – hier een rol in
spelen!’

In de brugklas deed ik een project in
spelvorm. De leerlingen waren allemaal
ingedeeld bij een bepaald volk in de

Sabine te Rietstap en
Petra van der Spek
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GASTCOLUMN DR. MARY KOOY

'CAN YOU HEAR ME?' TEACHER VOICES
FOR LEARNING AND TEACHING
The monthly two-hour online meetings
with teacher groups started off with a
recurrent technology issue—activating
the headsets. This repeatedly raised to
the question: 'Can you hear me?' As the
study progressed and the tech issues
resolved, the question persisted:
Teachers insisted on being heard and
taken seriously in all aspects of the
educational context. This result
emerged from a four-year study
(2011–2015) with teachers from Ontario,
Canada and Michigan, USA, who
collectively and personally met to learn
and also learned to create personally
meaningful research in their own
classes and schools.
Dr. Mary Kooy is docent aan de
Universiteit van Toronto op het
instituut Studies & Education
(OISE) en doet onderzoek binnen
het vakgebied Curriculum,
Teaching, and Learning. Binnen
haar onderzoek focust zij zich op
docentprofessionalisering en
-ontwikkeling met onderwerpen
als innovatie binnen het curricu
lum, vrouwen in het onderwijs
en multiculturele verschillen in
taalonderwijs. Tijdens de
kick-off van Onderwijsnetwerk
Zuid-Holland op 27 juni besprak
Mary de do's en don'ts van
docentprofessionalisering.
In deze gastcolumn neemt Mary het
woord en bespreekt met ons vier
stellingen die uit haar vierjarige
onderzoek naar voren kwamen. In
deze studie participeerden docenten
uit Canada en de Verenigde Staten in
verschillende professionaliserings
activiteiten. Tijdens deze bijeen
komsten leerden zij om betekenisvol
onderzoek te doen binnen hun eigen
lessen en school.

The teachers engaged in different types
of professional learning. They had
access to a website functioning as
virtual professional learning community, one release day per month to
create and conduct their school-based
research and including a two-hour
videoconference with other teachers.
In addition, we hosted an annual
three-day face-to-face meeting for
peer-to-peer coaching and planning.
The data we gathered included
videoconferences (100+ hours) and
teacher surveys, questionnaires,
interviews and research projects.
From the study, critical findings
emerged. An overall development
confirmed that teachers represent the
most significant influence on student
learning. It should not be surprising,
then, teacher professional learning and
development is at the forefront of
efforts to improve and change teaching
and learning.
1. Unless teachers themselves construct
the new professional knowledge for
teaching, no transition to classroom
teaching occurs; that is, teachers
who actively engage and learn new
practices, domains and knowledge

for teaching (e.g., problem-solving
in social learning contexts), are in
the position to collectively and
individually work through implica
tions for teaching. Such learning
happens most effectively in social
networks.
2. Teaching involves decision-making
and self-direction for learning:
External knowledge cannot be
'passed on' from expert to 'novice'
(e.g., the 'one-shot' professional
workshop). Learning thrives only
when learners themselves engage
beginning as novices encountering
new knowledge/skill and building
expertise, often in professional
social networks/contexts.
3. Teacher learning is not a sufficient
condition for effective pedagogy for
teaching. While Professional
Learning Communities allow
teachers to co-construct knowledge
and gain expertise, the new
knowledge does not transition into
effective teaching strategies. On the
other hand, knowledge and
experience can be translated into
teaching pedagogies and practices.
4. Effective classroom teaching consists
of some teaching and much listening.
No effective teaching occurs unless
and until teachers actively draw out
(the meaning of 'educare') existing
student knowledge (e.g., writing,
'What do I know about') as a
starting point for building new
knowledge.
The research sees teachers as leaders,
decision-makers, and highly skilled
professionals whose dual roles as
teachers and learners transform them
into effective agents of change, for
themselves and their students.
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Teaser voor gammadocenten:

een voorbeeld van samenwerken aan
goede h
 istorische casussen in de klas
Van april tot juli organiseerden de steunpunten vier
bijeenkomsten om docenten alvast kennis te laten maken
met het verbrede aanbod in professionaliseringsactiviteiten. De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 april bij de
Universiteit Leiden en richtte zich op docenten van
gammavakken zoals geschiedenis en maatschappijleer.
Een uitgelezen mogelijkheid om docenten te laten ontdekken dat professionalisering en uitwisseling met andere
scholen en universiteiten heel motiverend kan zijn. Dr.
Gijsbert Oonk van de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR) gaf een bijzonder werkcollege waarin hij samen met
de deelnemers vanuit historisch perspectief bekeek hoe
landen hun identiteit en nationaliteit versterken door
middel van sport.
Gijsbert is een specialist op het gebied van migratie, burgerschap, sport en nationale identiteiten. ‘Het leren van elkaar, de

Dr. Gijsbert Oonk
wederkerigheid, is voor mij heel waardevol. Het is prachtig dat
dit in zo’n vo-ho-netwerk samen kan komen. Op een universiteit krijgt het conceptueel denken in het historisch onderwijs
uiteraard een belangrijke plaats. Daar zijn universitaire
docenten sterk in. Maar docenten op middelbare scholen zijn
didactisch juist sterk onderlegd. Vanuit onze verschillende rollen
en ervaringen kunnen we elkaar inspireren en vooruithelpen in
het onderwijs. Ik ben daarom dus echt een voorstander van het
stimuleren van samenwerking in de onderwijsketen. Bovendien
is dit een uitstekende manier om recente bevindingen uit het
wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de middelbare
school.’
Prof. dr. Maria Grever is directeur van het Centrum voor Historische Cultuur van de EUR. Zij is net als Gijsbert van mening dat het

Prof. dr. Maria Grever
delen van kennis en ervaring in de onderwijsketen zinvol en
inspirerend is. ‘Ons centrum beschikt over veel expertise op het
gebied van erfgoed, geschiedenisonderwijs en populaire cultuur.
Wij hebben vanuit ons onderzoek diverse workshops georganiseerd met docenten uit het voortgezet onderwijs en de erfgoed
sector, over theoretische noties zoals historisch besef en multi
perspectiviteit, maar ook over het gebruik van gevoelig erfgoed in
de klas. Daar waren ook vakdidactici van het ICLON bij betrokken.
Momenteel onderzoeken we aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam historische oorlogsgames, musicals en re-enactment.
De discussies over de resultaten van ons onderzoek met docenten
en hun ervaringen, zijn een belangrijke impuls voor de kwaliteit
van onderwijs en onderzoek. Daarom spreekt deze samenwerking
met de Universiteit Leiden mij zeer aan.’

"HET LEREN VAN ELKAAR,
DE WEDERKERIGHEID,
IS VOOR MIJ HEEL WAARDEVOL.
HET IS PRACHTIG DAT DIT
IN ZO’N VO-HO-NETWERK
SAMEN KAN KOMEN."
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HOE WAS DE WISSELWERKING TIJDENS DE BIJEENKOMST?

Gijsbert: ‘Motiverend. Ik heb een aantal casussen ontwikkeld
die goed werken tijdens de colleges die ik aan studenten van de
Erasmus School of History, Culture and Communication geef.
Ik merkte dat het motiverend is voor docenten om samen te
zoeken naar een goede vertaling van die casussen naar het
voortgezet onderwijs. Hoe zou je zo’n casus in jouw les kunnen
aanpakken? De manier waarop deze docenten bezig zijn met
het vak is heel mooi en docenten zien ook veel mogelijkheden
voor hun eigen onderwijs. Er werden spontaan vervolgbijeenkomsten ingepland!’ Op 22 mei kwamen docenten en Gijsbert
weer samen om te beginnen aan de vertaalslag van zijn casus
naar de verschillende doelgroepen op middelbare scholen.

WAT IS JULLIE KIJK OP DE ONTWIKKELING VAN
DOCENTPROFESSIONALISERING?

Gijsbert en Maria zijn hier eensluidend over: ‘Bij de Erasmus
Universiteit wordt internationalisering steeds belangrijker. Wij
merken dat ze in het buitenland vaak iets verder zijn in het
doorontwikkelen van casussen (aangeleverd door het universitair onderwijs) voor het voortgezet onderwijs. Wij vinden het
heel belangrijk dat wij daar in Nederland ook naartoe werken.
Professionaliseringsactiviteiten en contactmomenten met
docenten in een sterk onderwijsnetwerk ondersteunen zo’n
ontwikkeling. Docenten in de onderwijsketen kennen elkaar
beter en kunnen elkaar actief opzoeken.’

KOM ‘DWALEN TUSSEN VERHALEN’ OP 7 NOVEMBER
Op 7 november 2018 organiseert het Literatuurmuseum een bijeenkomst voor taaldocenten van Onderwijsnetwerk
Zuid-Holland. Na een rondleiding langs enkele topstukken van het museum wordt het online platform Literatuur
museum.nl en het educatieve aanbod daarop uitgelicht. Samen met collega's en museummedewerkers bespreken we
hoe deze inspiratie is in te zetten in de klas.
Tijdens de museumlessen in het Literatuurmuseum staan leerlingen oog in oog met schrijvers van toen en nu. Van Louis
Couperus tot Arnon Grunberg, van Joost Zwagerman tot Kader Abdolah. Maar ook online biedt het museum educatieve
programma’s voor het onderwijs. Op literatuurmuseum.nl komen schrijvers, thema’s en gebeurtenissen tot leven aan de
hand van de literaire schatten die het museum beheert. Dat gebeurt zowel in persoonlijke artikelen, geschreven door
hedendaagse schrijvers als in langere, meer beschouwende verhalen. Bij de verhalen zijn gratis online lespakketten te
downloaden (literatuurmuseum.nl/educatie/online-lespakketten), waarmee leerlingen meteen aan de slag kunnen.
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KIJKEN IN
WAT MOTIVEERT JOUW LEERLINGEN?

Je luistert naar muziek die je heel mooi vindt of je geniet van een bord boerenkoolstamppot, je lievelingseten. Beide bezigheden activeren het beloningssysteem in je
hersenen. Bij pubers is dit beloningscentrum ontvankelijker voor prikkels dan bij
kinderen en volwassenen. Het zorgt ervoor dat jongeren de wereld willen verkennen
en meer risico’s nemen. Denk aan roekelozer gedrag in het verkeer, experimenteren
met alcohol en drugs, maar ook aan beter en sneller leren.
‘Klopt de verwachting dat het hersengebied verantwoordelijk voor beloningsgevoeligheid – het striatum – piekt tijdens de adolescentie? Waarom gaat die gevoeligheid
omhoog? En wanneer gaat ze weer omlaag?’ Deze vragen beantwoordde promovendus Lisa Schreuders in haar onderzoek ‘What motivates adolescents?’

RESULTATEN

Het antwoord op de eerste vraag is een volmondig ‘ja’. Lisa: ‘In het onderzoek
vertoonde het striatum van pubers verhoogde activiteit bij het winnen van geld met
een gokspelletje. Die toename in activiteit hangt opvallend genoeg niet samen met
het plezier van het winnen. Wel met de motivatie om meer te gaan ontdekken wat
van persoonlijke waarde is. Dit helpt ze om op te groeien tot onafhankelijke volwassenen.’ Beloningsgevoeligheid neemt sterk toe bij jongeren tussen de 8 en 16 jaar. In de
circa 10 jaar die volgen komen de beloningsgevoeligheid en het ervaren plezier meer
met elkaar in balans en nemen ze langzaam af tot een volwassen niveau.

OMGEVING

Lisa geeft aan dat leeftijdsgenoten waarschijnlijk veel invloed hebben op het
beloningssysteem. ‘Onderzoek van de Temple University in de Verenigde Staten laat
dat ook zien: moet een jongere met de auto zo snel mogelijk van A naar B, dan neemt
hij veel meer risico’s wanneer er een leeftijdsgenoot met hem meekijkt. Het beloningssysteem wordt dan veel actiever. Jongeren meten nu eenmaal veel af aan
anderen en willen geaccepteerd worden door de groep. Ook vinden ze vriendschappen heel belangrijk.’ In algemene zin blijkt uit onderzoek van mijn collega’s van het
Brain and Development Research Center dat de mate van sociaal zijn, en daarmee de
mate van risico’s nemen, erg afhangen van met wie je (niet) omgaat.

IN DE KLAS

Ondanks de verschillen tussen pubers doorlopen de meesten op het gebied van
beloningsgevoeligheid en plezier – op verschillende niveaus – hetzelfde patroon. ‘In
de klas kan de beloning bestaan uit goedkeuring en erkenning’, vertelt Lisa. ‘Er moet
daarbij overigens niet te veel tijd zitten tussen actie en beloning. Laat leerlingen
bijvoorbeeld de laatste vijf minuten van de les iets voor zichzelf doen als ze goed
gewerkt hebben. Pubers kunnen vaak wel plannen en organiseren en weten vaak ook
wel wat goed voor ze is. Maar de ‘verantwoordelijke’ prefrontale cortex is nog niet
optimaal ontwikkeld. Daarom hebben ze sturing nodig om deze vaardigheden tot
ontwikkeling te brengen.’

Lisa Schreuders doet onderzoek bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek maakt
deel uit van het project Braintime van het Leidse Brain and Development Center.
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HET BREIN
HOE BENUT JE HET POTENTIEEL VAN LEERLINGEN?

Nog altijd handelen we vooral vanuit het idee dat kinderen een fixed mindset hebben.
Maar intelligentie en vaardigheden kunnen zich ontwikkelen. Daarvoor is het wel
belangrijk dat kinderen beseffen dat ze een growth mindset hebben: ‘Als ik hard mijn
best doe, kan ik alles leren!’ Ook de manier waarop we toetsen gaat nog altijd te veel
uit van het eerste. Het zegt vooral iets over waar een kind nu staat en te weinig over
zijn of haar potentieel.
‘Hebben hoogbegaafde basisschoolleerlingen weinig hulp nodig? Komen ze echt
zelfstandig tot goede resultaten? Of hebben ze eigenlijk dezelfde ondersteuning
nodig als ‘gewone’ leerlingen?’ In zijn onderzoek ‘Dynamic testing and excellence:
unfolding potential’ ging dr. Bart Vogelaar op zoek naar antwoorden op deze vragen.

UITKOMSTEN

Inderdaad blijken hoogbegaafde leerlingen dezelfde ondersteuning nodig te hebben
als andere leerlingen. ‘Ook deze groep boekt vooruitgang met training en uitleg op
een test’, legt Bart uit. Ter illustratie neemt hij ons mee terug naar zijn tijd als docent
Engels. ‘Woordjes leren kan deze leerlingen vrij veel moeite kosten omdat ze er
bijvoorbeeld (te) veel over nadenken. Daar komt nog bij dat ook andere factoren –
zoals faalangst – het leersucces kunnen beïnvloeden. Hoogbegaafde leerlingen
profiteren net als andere leerlingen van ondersteuning, al beginnen ze op een hoger
niveau.’

VERTALING

Kunnen de resultaten van het onderzoek ook verder vertaald worden naar het
voortgezet onderwijs? ‘Jazeker’, vindt Bart. ‘In conventionele testen vergelijken we
leerlingen vaak met andere leerlingen. Dat is natuurlijk prima als je wilt toetsen in
hoeverre een leerling de tot nu toe behandelde kennis een vaardigheden beheerst.
Maar bij bepaalde toetsen heeft de uitslag grote gevolgen. Denk aan niveaubepaling
in het primair en voortgezet onderwijs, terwijl we weten dat het een momentopname
is. Een dynamische test vergelijkt een leerling vooral met zichzelf: wat kan hij nu én
wat kan hij straks?‘ Volgens Bart zou zo’n test kunnen bestaan uit algemene kennisvragen, een korte training en dan weer algemene kennisvragen. Op die manier zie je
wat de training aan informatie oplevert over het leerproces, de instructie waar een
leerling profijt van heeft en wat zijn of haar potentieel is.

DOCENTEN

In onderzoeken naar de toepasbaarheid van dynamisch testen gaven docenten aan
het nuttig te vinden. Het maakt zichtbaar van welke ondersteuning een leerling
profiteert en dat geeft ze de mogelijkheid voor een didactische interventie. Dat kan
voor de ene leerling algemene hulp zijn, een andere leerling zal stap voor stap door
het leerproces moeten worden geleid. ‘Metacognitieve hulp ten behoeve van
cognitief leren’, noemt Bart dit. In de praktijk zal dit niet altijd lukken. ‘Tijd! Grote
klassen!’ werpt hij de gebruikelijke drempels zelf al op. ‘Je ontkomt er niet aan dat je
een deel van het potentieel wellicht onbenut laat. Maar met de juiste middelen,
dialoog met de leerlingen zelf en oog voor de omgeving, kun je heel ver komen.’
Bart Vogelaar is universitair docent van de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
van het Instituut Psychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij met een aantal partners aan de ontwikkeling van
een digitale dynamische test.
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de volgende stap

NR 1, JUNI 2018

Drie studenten over de stap van voortgezet naar hoger onderwijs

Kimberly Vogelaar (19)

VAN VWO NAAR WO

Aankomend eerstejaarsstudent Academische Pabo Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. In 2017 deed Kimberly vwo-
examen aan het Veurs Lyceum in Leidschendam. Ze haalde alle vakken, maar scoorde voor het centraal examen helaas niet de benodigde
5,5 gemiddeld. Daarom volgde ze dit jaar via het vavo aan het mboRijnland in Leiden de vakken Latijn en biologie. Volgens Kimberly zijn
dat de vakken met de grootste kans om hoger te scoren en alsnog haar droom te verwezenlijken: de Academische Pabo!

Keuze al gemaakt
‘Eigenlijk wist ik als kind al dat ik juf op de basisschool wilde worden. Het allermooiste lijkt het
me om uiteindelijk juf op een ziekenhuisschool
te zijn. Die lessen zijn vaak een-op-een of in
kleinere klassen. Daar heb je veel ervaring voor
nodig en die moet ik de komende jaren opdoen.
Natuurlijk had ik ‘gewoon’ de Pabo kunnen
doen, maar de Academische Pabo geeft mij de
kans om naast mijn werk als juf onderzoek te
doen naar kinderen. Bijvoorbeeld naar de
ontwikkeling van kinderen uit achterstandswijken. Kinderen die van huis uit heel weinig
meekrijgen. Dat vind ik een mooie extra van
deze opleiding.’
Profielwerkstuk
‘Op het vwo volgde ik het profiel Cultuur en
Maatschappij met biologie. Biologie vond ik ook
meteen het leukste vak. Ik heb interesse in het
menselijk lichaam én in de menselijke ontwikkeling. Mijn profielwerkstuk – voor biologie – ging
over de maatschappelijke positie die zieke
kinderen innemen in de maatschappij. Hoe
ontwikkelen ze zich? En hoe ontwikkelen de
hersenen van zieke kinderen zich in verschillende leeftijdsfases? Ik heb veel geleerd van het
schrijven van mijn profielwerkstuk, vooral 21st
century skills zoals kritisch, creatief en
probleemoplossend denken.’

Verwachtingen
‘Op school deden we studiekeuzechecks, ik
bezocht open dagen, nam deel aan meeloop
dagen en ging proefstuderen. Dat bevestigde
wat ik al wist, maar het gaf me ook inzicht in
wat me te wachten staat. Op de universiteit zal
ik vooral veel onderzoek moeten doen, ook
literatuuronderzoek. Voor het Pabo-gedeelte
denk ik dat je vooral een klik met kinderen moet
hebben. Maar dat zit wel goed. Zo leid ik al een
eigen klas bij kinderopvangorganisatie Vliet
kinderen tijdens de pauze en het buitenspelen.
Ook geef ik zwemles aan kinderen. Nu alleen
nog duimen dat ik geslaagd ben!’

➔
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Zohra Jongerius (12) en Pieter Gunning (16)
School voor Jong Talent (SvJT) | Koninklijk Conservatorium (KC) Den Haag. Zohra en Pieter volgen beiden het gymnasium, maar hun
hart ligt ergens anders. Gelukkig kunnen ze hoofd en hart combineren aan de SvJT. Ze worden hier namelijk klaargestoomd voor het
Koninklijk Conservatorium of een vergelijkbare artistieke vervolgopleiding: Zohra als violist, Pieter als danser. Voor Zohra zal deze stap
nog een aantal jaren duren, Pieter staat nu al op de drempel. Twee intelligente jonge mensen met een enorm kunstzinnig talent.

VAN GYMNASIUM NAAR HBO

Talent ontdekt
Zohra: ‘Op mijn zevende begon ik met vioolspelen.
Dat ging zo goed, dat ik al snel in de groep voor
gevorderden terechtkwam. Eigenlijk was de SvJT
een logische vervolgkeuze. Muziek en de schoolvakken lopen hier door elkaar heen. In totaal ben
ik ruim 20 uur per week met mijn viool bezig.’
Pieter: ‘Dansen ontdekte ik pas toen ik 13 was. Ik
wilde weleens iets anders doen dan alleen maar
leren. Dat werd ballet en dat past bij me. Ik begon
hier wel met een grote achterstand. De afgelopen
drie jaar deed ik daarom vijf (jaar)groepen dans. Ik
ben ruim 25 uur per week bezig met mijn passie.’
Twijfel
Pieter: ‘Natuurlijk twijfelde ik als laatbloeier wel in
mijn beginperiode aan het KC. Het was een risico,
maar ik had niets te verliezen. Dit is echt helemaal
wie ik ben en wat ik wil en dan ga ik er ook voor. Ik
wil mezelf ontwikkelen in klassiek ballet, maar ook
in moderne dans, flamenco, pas de deux en noem
maar op.’
Zohra: ‘Ik vind viool gewoon zo mooi. Het liefst
zou ik er nog veel meer tijd mee bezig zijn. Deze
opleiding bestaat onder meer uit koor, ensemblezang, muziektheorie en privéles. De combinatie
met gymnasium is best zwaar, maar ik twijfel niet.
Over een alternatief heb ik dan ook nog nooit
nagedacht.’
Toekomst
Zohra: ‘Ik wil klassiek violist worden. Stukken
spelen van Bach, Vivaldi en bijvoorbeeld Sjostakovitsj. Mijn grote voorbeeld is Rosanne Philippens.
Zij kan zich heel goed inleven in de stukken die ze
speelt. Dat kan ik ook, ik voel er echt iets bij. Al
vinden mensen mij nu vooral nog heel schattig.’
Pieter: ‘Dit voorjaar ben ik - dankzij wat ik hier
heb geleerd - aangenomen aan de Ballettschule
Hamburg Ballett John Neumeier. Daar ben ik
trots op en ik verheug mij erop. Het stuk ‘La Dame
aux Camelias’, gechoreografeerd door John
Neumeier, vind ik prachtig. Ik heb het gezien met
Marijn Rademaker en Igone de Jongh van het
Nationaal Ballet in een fantastische uitvoering!
Dat inspireert mij.’

REFLECTIEF EN
VERBINDEND VERMOGEN
NODIG VOOR DE KLAS
‘AANDACHT VOOR DIVERSITEIT
OM ALLE LEERLINGEN TE LATEN SCHITTEREN’
‘Diversiteit gaat niet over groepen, maar over individuen. Diversiteit
gaat over jou.’ Met deze woorden plaatst Saniye Çelik, lector Diversiteit
aan de Hogeschool Leiden, diversiteit direct in het juiste licht. Het gaat
niet over integratie, het gaat over het verzilveren van individuele
verschillen. Maar wat betekent dat voor jou als docent in het
voortgezet onderwijs?
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Als diversiteitsdeskundige – ze coördineerde onder
meer het diversiteitsbeleid van verschillende kabinetten en de politie – wil Saniye Çelik deze vraag graag
voor ons beantwoorden. Reflectief en verbindend
vermogen spelen hierin een belangrijke rol.
WAT IS DIVERSITEIT?

Diversiteit wordt vaak in één adem
genoemd met integratie. Het gaat dan
bijvoorbeeld om mensen met een
migratieachtergrond. De focus ligt
meestal op etniciteit en religie. Het
probleem is dat je hiermee gemakkelijk
in het groepsdenken belandt. Als
wetenschapper zeg ik: ‘Diversiteit raakt
iedereen. Het gaat over zichtbare én
onzichtbare kenmerken.’ Kijk ik naar
mezelf, dan ben ik met mijn bruine
ogen en bruine haren gemakkelijk in te
delen in een etnische groep. Maar dan
is er nauwelijks oog meer voor mijn
onzichtbare kenmerken. Denk aan
mijn waarden, persoonlijkheid,
talenten en drijfveren.
Voor leerlingen geldt hetzelfde. Kijk je
als docent enkel naar de cultuur van
een leerling, dan is de kans groot dat je
de onzichtbare kenmerken over het
hoofd ziet. Dit geldt ook als je een klas
voornamelijk als groep benadert. Dan
maak je geen onderscheid tussen de
leerling die beeldend denkt en de
leerling die mooie verslagen kan
maken. Met aandacht voor verschillen
kun je ervoor zorgen dat al je leerlingen gaan schitteren.

WAAROM IS AANDACHT VOOR
VERSCHILLEN ZO BELANGRIJK?

De samenleving en de arbeidsmarkt
worden steeds diverser. Leerlingen van
nu zijn de professionals van later. Om te
kunnen functioneren in een internationale en diverse omgeving, is het nodig
ze toe te rusten met skills om met
verschillen om te gaan. Niet voor niets
is een kerndoel van de Hogeschool
Leiden het opleiden van alle studenten
tot intercultureel competente professionals. Er is ook steeds meer wetenschap-

pelijk bewijs voorhanden over de
voordelen daarvan. Verschillende
perspectieven, achtergronden en
inzichten vergroten de denkkracht,
creativiteit en tevredenheid van
individuen en dus ook van organisaties.
Voorwaarden zijn leiderschap en een
cultuur waarin de verschillen excelleren.
Je moet diversiteit dus goed managen.
Ook in de klas.

“UITEINDELIJK HEEFT
HET ALLES TE MAKEN
MET VERTROUWEN”
WAT HEEFT EEN DOCENT
HIERVOOR NODIG?

Empathie is daarbij essentieel. Een
mooie oefening is om leerlingen te
laten samenwerken met leerlingen die
ze zelf niet zo snel zouden uitkiezen en
dit achteraf te evalueren. Laten we nog
even kijken naar de huidige leerling als
de professional van later. Waar het om
gaat is dat hij leert dat hij uniek is en
dat een ander dat ook is. Vanuit die
gedachte leert hij hoe hij feedback kan
geven en ontvangen, anderen niet
uitsluit, met anderen kan samen
werken en van anderen kan leren. Hij
moet zich bewust zijn van hoe hij naar
de ander kijkt, hoe hij zich tot de ander
verhoudt en zich met de ander
verbindt.

HOE KAN EEN DOCENT ZIJN
REFLECTIEVE EN VERBINDENDE
VERMOGEN VERBETEREN?

Wil je als docent het reflecteren en het
verbinden kunnen meegeven aan je
leerlingen, dan begin je bij jezelf.
Practice what you preach. Het begint
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met oprechte interesse in je leerlingen,
met het begrijpen van je leerlingen en
met het veranderen van je perspectief:
hoe kijk en handel ik naar mijn
leerlingen? Behandel ik ze bewust of
onbewust anders? Welk effect heeft
dat op mijn leerlingen? En hoe ga ik
daarmee om? Zonder verbinding met
de leerling is het vrijwel onmogelijk
hem of haar optimaal te helpen
groeien en bloeien.
Natuurlijk kun je in een grote klas niet
iedereen een-op-een helpen, maar zie
je dat een leerling dreigt vast te lopen,
dan kun je daar wel extra aandacht
aan besteden, soms via andere
leerlingen. Aandacht en liefde komen
altijd binnen. Zorg in ieder geval dat je
‘als leider van de klas’ zelf toegankelijk
blijft voor je leerlingen. Zodat ze weten
dat ze bij je terechtkunnen, zichzelf
kunnen zijn en in openheid alles aan je
kunnen vertellen.
Uiteindelijk heeft het alles te maken
met vertrouwen, een belangrijke
basiswaarde van waaruit we verbinden.
En via vertrouwen komen we bij
oprechtheid. Die kun je op verschillende manieren onder de loep nemen
en versterken. Denk aan intervisie met
mededocenten, leiderschapstraining
en persoonlijke coaching. Door jezelf
kwetsbaar op te stellen kunnen
anderen je op de blinde vlekken wijzen
die je zelf dikwijls niet ziet. Overigens
zal het je bij een klein deel van de
leerlingen – ondanks je goede wil – niet
lukken om ze te laten schitteren. Laat
die leerlingen aan een andere docent
of aan een specialist over.

WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE
TIPS WAAR DOCENTEN DIRECT
MEE AAN DE SLAG KUNNEN?

Het begint bij het hebben van
oprechte interesse in de ander. Verken
je eigen oprechtheid door reflectie,
intervisie, training of coaching. Denk
eraan hoe prachtig het is om er te
mogen zijn en geef je leerlingen daar
ook alle ruimte voor. Ten slotte geldt
voor iedereen: daag jezelf uit in je vrije
tijd. Maak echt contact met diverse
mensen en vier de verschillen.
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STAR
WARS
GASTLES OVER STAR WARS BRENGT RELIGIE
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DE KLAS IN
In Amerika en een aantal andere landen, is het een officieel erkende religie:
het jediïsme. Een religie die gebaseerd is op de Star Wars-films met
aanhangers die zichzelf Jedi Knights noemen en geloven in the Force.
Het aantal aanhangers blijft toenemen. In de dagen voor de première van
Star Wars Episode VII: The Force Awakens in 2016, meldden de kranten
zelfs dat de Engelse Church of Jediism dagelijks duizend nieuwe
aanmeldingen ontving.
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Binnen het gastlessenprogramma
van de Universiteit Leiden verzorgt
dr. Marcus Altena Davidsen een
gastles over deze nieuwe religie.
‘Aan de hand van een interview met
Alex Bird – een overtuigde Jedi
Knight – bespreken we wat mensen
drijft om lid te worden van deze
beweging. Vervolgens stellen we
met de leerlingen op religieweten
schappelijke manier de vraag hoe
het mogelijk is dat een nieuwe
religie kon ontstaan op basis van
Star Wars. Een deel van het ant
woord zoeken we in de films zelf.
We gaan op zoek naar de ‘religieuze
bouwstenen’ in Star Wars en
bekijken hoe de aanhangers van het
jediïsme hier een eigen draai aan
geven.’
Markus’ ervaring is dat leerlingen
in het begin soms sceptisch zijn en
zich afvragen of het jediïsme wel
een ‘echte’ religie is. ‘Begrijpelijk,
want het jediïsme is natuurlijk een
beetje een bizarre casus. Maar het
didactisch boeiende hieraan is juist
dat het jediïsme goed laat zien hoe
religie werkt.’ Alle religies bestaan
uit dezelfde bouwstenen en die
vind je ook in het jediïsme terug:
mythen (Star Wars zelf), geloof in
een hogere macht (the Force), ethiek

(zelfontwikkeling en dienstbaar
heid, zoals vastgelegd in de Jedi
Code), rituelen (meditatie), enzo
voort.
Bovendien zijn een aantal alge
mene trends binnen het heden
daagse religieuze landschap
overduidelijk zichtbaar in het
jediïsme. Individualisering bijvoor
beeld. Jedi Knights kennen geen
vaste dogma’s, maar stellen alles
ter discussie en iedere jedi mag een
eigen invulling aan zijn of haar
geloof in the Force geven. Een
andere trend is het gebruik van
sociale media. Alle kerken hebben
inmiddels een website, maar de
jedi’s gaan veel verder en organise
ren hun diensten in online
chatrooms. Een derde trend is
psychologisering of de vervaging
van de grens tussen spiritualiteit
en psychologie. Meditatie en
mindfulness zijn overal, jediïsten
stellen die centraal en bouwen er
een religieuze identiteit en traditie
omheen.
Markus heeft de gastles ‘Star Wars
en religie’ ontwikkeld omdat hij het
belangrijk vindt dat onderzoekers
zich niet opsluiten in een ivoren
toren, maar hun kennis delen met
de samenleving. ‘Met deze gastles
hoop ik ook contacten op te
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bouwen met docenten uit het
voortgezet onderwijs en te leren
wat wij als ‘universiteitsmensen’
voor hen kunnen betekenen.’
Markus Altena Davidsen promo
veerde in 2014 op het proefschrift
The Spiritual Tolkien Milieu: A Study
of Fiction-based Religion. Sinds 2015
is hij werkzaam als universitair
docent Godsdienstsociologie bij het
Leids Centrum voor Religieweten
schap, en sinds 2016 verzorgt hij de
gastles ‘Star Wars en religie’.
Tijdens een gastles krijgen de
leerlingen les van een wetenschapper van de Universiteit Leiden. Het
doel van het gastlessenprogramma
is om de verschillende wetenschapsgebieden dichter bij de
leerlingen te brengen. Zo ervaren
scholieren ook het verschil in
onderwijs op de universiteit en op
het vwo. Een interessante
kennismaking met wetenschap en
een eerste voorbereiding op
onderwijs aan een universiteit! Kijk
voor meer informatie en het
aanvragen van een gastles op jouw
school op universiteitleiden.nl/
gastlessen.
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PARTNERS VAN DE
STEUNPUNTEN OP DE
KAART

NOORD-HOLLAND
LISSE

Op deze kaart zie je waar de aangesloten
onderwijsinstellingen zich bevinden. Op
pagina 31 vind je een overzicht van de
aangesloten scholen in het voortgezet
onderwijs en – in het colofon – een
overzicht van onze partners binnen het
hoger onderwijs.

NOORDWIJK
SASSENHEIM
KATWIJK
OEGSTGEEST

EE

LEIDEN

OR

DZ

WASSENAAR

ALPHEN AAN
DEN RIJN

UTRECHT

LEIDSCHENDAM

NO

DEN HAAG

ZOETERMEER
PIJNACKER
GOUDA

DELFT
BERGSCHENHOEK
CAPELLE AAN
DEN IJSSEL

MAASSLUIS
SCHIEDAM

KRIMPEN AAN
DEN IJSSEL

ROTTERDAM
RIDDERKERK
BARENDRECHT
SPIJKENISSE
OUD-BEIJERLAND
DORDRECHT
Partner voortgezet onderwijs

MIDDELHARNIS

Partner hoger onderwijs
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SCHOLEN AANGESLOTEN BIJ DE STEUNPUNTEN

COLOFON

Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn 52 scholen in het voortgezet onderwijs in
de regio Zuid-Holland lid van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met de
samenwerking tussen het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal
Steunpunt Leiden in Onderwijsnetwerk Zuid-Holland betalen scholen één
tarief voor het gebruik van het totale aanbod van beide steunpunten. Voor
meer informatie over lid worden, ga naar
www.regionaalsteunpuntzuidholland.nl/lid-worden.

Alfa & gamma is een uitgave van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. In dit netwerk zijn de
Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft,
Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam,
Hogeschool Inholland Delft, Haagse Hogeschool,
het Leids Universitair Medisch Centrum en vele
middelbare scholen vertegenwoordigd.
Het magazine wordt verspreid onder docenten en
andere werknemers van partnerinstellingen. Voor
andere belangstellenden is een exemplaar op
aanvraag beschikbaar.

Adelbert College / Wassenaar
Alfrink College / Zoetermeer
Andreas College Pieter Groen /
Katwijk
Antonius College / Gouda
Ashram College / Alphen a/d Rijn
Bonaventura College
Burggravenlaan / Leiden
Bonaventura College
Mariënpoelstraat / Leiden
Christelijk College De Populier /
Den Haag
Christelijk Gymnasium Sorghvliet
/ Den Haag
Christelijk Lyceum Delft / Delft
Christelijke Scholengemeenschap
Willem van Oranje /
Oud-Beijerland
Da Vinci College / Leiden
Dalton College / Den Haag
Dalton Lyceum / Barendrecht
De Ring van Putten / Spijkenisse
Driestar College / Gouda
Edith Stein College / Den Haag
Farel College / Ridderkerk
Fioretti College / Lisse
Grotius College / Delft
Gymnasium Haganum / Den Haag
Haags Montessori Lyceum /
Den Haag
Hofstad Lyceum / Den Haag
IJssel College / Capelle a/d IJssel
Johan de Witt Gymnasium /
Dordrecht
Krimpenerwaard College /
Krimpen a/d IJssel

Lentiz Reviuslyceum / Maassluis
Leo Kanner College / Leiden
Lyceum Ypenburg / Den Haag
Marecollege / Leiden
Maris College Belgisch Park /
Den Haag
Melanchthon Bergschenhoek /
Bergschenhoek
Montaigne Lyceum / Den Haag
Northgo College / Noordwijk
PENTA CSG Scala Molenwatering
en Rietvelden / Spijkenisse
Picasso Lyceum / Zoetermeer
RGO Goeree-Overflakkee /
Middelharnis
Rijnlands Lyceum Oegstgeest /
Oegstgeest
Rijnlands Lyceum Sassenheim /
Sassenheim
Rijnlands Lyceum Wassenaar /
Wassenaar
Scala College / Alphen a/d Rijn
Segbroek College / Den Haag
Stanislascollege Pijnacker /
Pijnacker
Stanislascollege Westplantsoen /
Delft
Stedelijk Gymnasium / Schiedam
Stedelijk Gymnasium Athena /
Leiden
Stedelijk Gymnasium Socrates /
Leiden
Veurs Lyceum / Leidschendam
Visser ’t Hooft Lyceum / Leiden
Vlietland College / Leiden
Wolfert Tweetalig / Rotterdam
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EEN SAMENWERKING TUSSEN
HET VOORTGEZET EN HOGER
ONDERWIJS VOOR
DOCENTPROFESSIONALISERING.
ONDERWIJSNETWERK ZUID-HOLLAND IS ONTSTAAN
VANUIT BÈTASTEUNPUNT ZUID-HOLLAND
(TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) EN REGIONAAL
STEUNPUNT LEIDEN (UNIVERSITEIT LEIDEN).
Het onderwijsnetwerk verbindt het voortgezet
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docentprofessionalisering en aansluiting centraal
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actueel onderwijs.
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