Hoe werkt dat?
Gevoelige
geschiedenis,

wat is het en hoe ga je daar
in de klas mee om?

Praktijkervaringen
van docenten:

wat werkt en wat werkt niet?

Praktijkcase:

het Rijksmuseum Amsterdam

Tips en technieken

Gevoelige
geschiedenis,

Hoe werkt dat?
Geschiedenisonderwerpen kunnen vaak
een gevoelige snaar raken in de klas en
in de samenleving. Emoties spelen soms
een grotere rol dan feiten en in veel gevallen
raakt geschiedenis ons persoonlijk. Hoe ga
je hier mee om als docent?

In dit inspiratiedocument willen we docenten
geschiedenis in het voortgezet onderwijs hand
vatten geven om gevoelige geschiedenis een plaats
te geven in de les. Laat je inspireren door de tips en
invalshoeken, gebruik ze als checklist en combineer
ze tot een aanpak die past bij jouw situatie.

hoezo?

Moet je de gevoelige kanten juist benadrukken of kun je
het beter laten rusten? Laten we eens drie berichten over
gevoelige geschiedenis op ons inwerken.
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Gevoelige geschiedenis in de
klas, liever niet?
Eén op de negen docenten in het
voortgezet onderwijs vermijdt gevoe
lige onderwerpen in de klas, kopte
het Algemeen Dagblad op 1 februari
2017. Volgens het onderzoek van DUO
Onderwijsonderzoek zeggen docenten
dat thema’s als homosexualiteit en
de situatie in landen als Rusland en
Turkije niet meer vrij besproken kunnen
worden als gevolg van toenemende
scheiding van culturen op hun school.
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Gevoelige geschiedenis, wat
weten we er eigenlijk over?
In januari 2018 twitterde de huidige
fractievoorzitter van de VVD, Klaas
Dijkhoff, over de zogeheten Zwarte
Pietendiscussie en ontving daarop veel
reacties.

Leeswijzer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe herken je gevoelige geschiedenis onderwerpen?
Waarom is gevoelige geschiedenis belangrijk?
Hoe behandel je gevoelige onderwerpen?
Praktijkcasus: het Rijksmuseum Amsterdam
Tips & Technieken
Bronnen
Aan deze uitgave werkten mee:

dr. Hester Radstake, docent, docenttrainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van diversiteit en onderwijs.
Meer info: www.hesterradstake.nl
Jan Wolter Smit, docent geschiedenis, ontwikkelaar bij Lessonup en auteur Feniks.
Meer info: www.geschiedenisleraar.nl
R.M. den Haan, docent geschiedenis en auteur Feniks.
Maarten Ombre, docent geschiedenis.
Annemiek Spronk, senior medewerker team Onderwijs, afdeling Publiek & Educatie, Rijksmuseum Amsterdam.
Meer info: www.rijksmuseum.nl
Valentijn Rambonnet, medewerker Voortgezet Onderwijs, afdeling Publiek & Educatie, Rijksmuseum Amsterdam.
Meer info: www.rijksmuseum.nl

onze helden en leren we ook niet meer
van onze zwarte bladzijden. Als we
onze geschiedenis niet kennen, kennen
we onszelf niet. Dan blijft er alleen een
identiteitsloze leegte over.”

Dijkhoff maakte zich zorgen over het
deel van de Nederlanders dat geen
kennis heeft of wil nemen van de
geschiedenis en bovendien de context
lijkt te missen. Volgens hem moeten
we in Nederland onze geschiedenis
levend houden. Hij schrijft op zijn
Facebook pagina: ”Daar hoort discussie
bij, zeker. Maar als we met een grote
gum een deel van de geschiedenis uit
de samenleving wissen, dan heb je die
discussie juist niet. Dan gooien we hele
hoofdstukken weg, dan verliezen we

Meer ruimte voor gevoelige
geschiedenis in de les
Op vrijdag 9 maart 2018 wijdt de VGN
(de Vereniging van Geschiedenis en
staatsinrichting in Nederland) haar vier
de Nationale Geschiedenisonderwijs
congres aan dit thema, in samenwer
king met de afdeling Geschiedenis van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

OMDAT IETS GEVOELIG LIGT, BETEKENT
HET NIET DAT JE HET EENZIJDIG MOET
GAAN BEHANDELEN OM SENTIMENTEN
TE VOORKOMEN. JUIST HET TEGENDEEL
IS DAN NOODZAAK.”
JAN-WOLTER SMIT,
DOCENT GESCHIEDENIS, AUTEUR FENIKS

Redenen genoeg om in deze
special eens dieper in te gaan op
onderwerpen die een gevoelige
snaar raken bij leerlingen.
Onderwerpen die vaak levendige
en felle discussies opleveren.
Kortom: hoe werkt dat nu,
gevoelige geschiedenis in de klas?
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Hoe
HERKEN JE
GEVOELIGE GESCHIEDENIS
ONDERWERPEN?
Kenmerken

Voorbeelden

Gevoelige geschiedenisonderwerpen zijn vaak te herken
nen aan een drietal kenmerken:
1. Ze raken aan de identiteit van de leerling. Hij of zij voelt
zich persoonlijk aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan
hoe het slavernijverleden ervaren kan worden door kin
deren met een Surinaamse of Caraïbische achtergrond.
Of de rol van Israël in de Arabische wereld door kinderen
met een joodse of islamitische achtergrond.
2. Er zijn verschillende opvattingen over in de klas.
Berichten over de aanslagen in Berlijn of Parijs, gepleegd
door moslimfundamentalisten kunnen in de klas leiden
tot felle discussies. Is het terrorisme? Wat is de rol van
de islam?
3. De opvattingen van leerlingen wijken sterk af van die
van de docent of de lesmethode. Denk bijvoorbeeld aan
hoe het onderwerp van de Armeense genocide ervaren
kan worden in een klas met leerlingen met een Turkse
achtergrond.

Uit literatuuronderzoek en gesprekken met docenten en
leerlingen over gevoelige onderwerpen bij geschiedenis
lessen, komen de volgende onderwerpen vaak terug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchtelingen
Slavernij
Het koloniale verleden (VOC)
Polarisatie in de samenleving (de rol van Wilders)
Tweede Wereldoorlog
Gender diversiteit
Israël en de Palestijnse gebieden
Armoede
De mate van geweld waarmee conflicten in de wereld
worden opgelost: rechtvaardig of niet?

Waarom

is het belangrijk?
Verkleint het zwart/
wit denken, zorgt voor
meer nuance
”Gevoelige onderwerpen, die horen
gewoon bij de geschiedenis”, volgens
Jan-Wolter Smit, geschiedenisdocent
en auteur van Feniks. ”Ik had met mijn
klas een discussie over het standbeeld
van Jan Pieterszoon Coen. Heb je die
beeldenverering nodig om een goed
beeld te krijgen van de geschiedenis?
Je kunt er van alles van vinden, maar er
is een reden dat dit beeld bestaat. Als
je dat niet weet te benadrukken, krijg je
een raar verhaal. Geschiedenis buiten
het onderwijs is vaak erg zwart wit. Er
is weinig ruimte voor de standpunten
van de ander. Soms lijken geschiedenis
boeken ook erg zwart/wit, maar in de
lessen kun je juist die grijstinten bena
drukken. Leerlingen krijgen vaak alleen
die polariserende standpunten te horen,
terwijl het grijze gebied juist heel groot
is en heel waardevol.”

Vergroot de kwaliteit van
de lessen
Gevoelige onderwerpen behandelen in
de klas heeft zin, volgens Hester Rad
stake. Het draagt bij aan het vergroten
van de kwaliteit van je lessen. Zij traint
docenten onder meer in het voeren
van gesprekken met leerlingen over
maatschappelijk moeilijke onderwer
pen. ”Ik zie heel veel urgentie in het
bespreekbaar maken van maatschappe
lijke vragen in de klas. De school hoeft
dit niet alleen op te lossen, maar het is
belangrijk dat het onderwerp niet bui
ten de school blijft. Op school kunnen

leerlingen oefenen in het bespreken van
deze onderwerpen, zoeken naar een
eigen standpunt en nieuwsgierig blij
ven naar de invalshoeken van anderen,
onder begeleiding van de docent.”

Draagt bij aan een
betere leeromgeving
Daarnaast merkt Radstake dat do
centen die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar kunnen maken, bijdra
gen aan een betere leeromgeving. ”Je
creëert een veilige omgeving voor de
leerlingen, een gedeelde ervaring. Je
komt op die manier veel over elkaar
te weten, en er wordt ook regelmatig
gelachen. In klassen die gewend zijn
om het over dit soort onderwerpen
te hebben, zie je dat leerlingen meer
met elkaar in gesprek zijn dan alleen
via de leraar, dat elke vraag kan en dat
reacties niet gelijk afgeschoten worden
door medeleerlingen.”

Ontwikkelt de ’wereldgericht
heid’ bij leerlingen
Radstake verwijst graag naar peda
goog en onderwijsfilosoof Gert Biesta.
”Probeer in het onderwijs maar eens
een tijd het woord ’leren’ te vermijden”,
houdt Biesta zijn gehoor regelmatig
voor. Goed onderwijs gaat volgens
hem niet over ’leren’ maar over het
ontwikkelen van de ’wereldgerichtheid’
bij leerlingen. Die ontwikkeling wordt
bepaald door drie domeinen:
• kwalificatie: je maakt je kennis en
vaardigheden eigen die je nodig hebt
(voor je examen en voor de wereld
buiten school);

• socialisatie: je ontwikkelt gespreks
vaardigheden en sociale vaardighe
den juist bij het bespreekbaar kunnen
maken van gevoelige onderwerpen;
• subjectivering: je ontwikkelt je
persoonlijk en krijgt steeds beter
zicht op je eigen normen, waarden en
drijfveren.

Kwalificatie

Socialisatie
Subjectivering

Doeldomeinen van onderwijs
G.J.J. Biesta
Er zal in de praktijk vaak spanning
bestaan tussen de drie domeinen.
Soms moet je gewoon even voorrang
geven aan de kennis en vaardigheden,
bijvoorbeeld vlak voor een proefwerk
of een examen. En soms kan het juist
helpen om ruimte te maken voor de
actualiteit die zich aandient. Het be
spreken van een gevoelig onderwerp
kan dan helpen om leerlingen betere
relaties te laten leggen met de lesstof.
Hoe je de juiste balans tussen de drie
domeinen vindt is afhankelijk van
concrete situaties en momenten in de
klas. Het behandelen van gevoelige
onderwerpen vraagt dus wat van jou
als docent.
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Hoe behandel

je gevoelige
onderwerpen?
Zorg voor multiperspectiviteit
& historische distantie

Zorg voor een
verrassingselement

Voor het behandelen van gevoelige
onderwerpen in de klas zijn multiper
spectiviteit en historische distantie
belangrijk, volgens Ronald den Haan.
Hij is geschiedenisdocent en auteur van
Feniks, de geschiedenismethode van
ThiemeMeulenhoff. Multiperspectiviteit
betekent dat je in de klas leerlingen de
opdracht geeft om een onderwerp door
meerdere brillen te bekijken.
”Ik besprak laatst een historische
gebeurtenis in het concentratiekamp
Dachau. De Amerikanen die het kamp
bevrijd hebben, troffen daar afgrijse
lijke toestanden aan. Ze hebben toen
een groep SS’ers die zich al hadden
overgegeven, geëxecuteerd. Veel
leerlingen reageren in eerste instantie
met ’net goed’. Maar stel dat je de
Amerikaanse generaal bent die vindt
dat zijn manschappen zich volgens
de militaire standaarden moeten
gedragen. Of je bent gevangene en je
weet dat deze jonge SS’ers nog niets
misdaan hebben en pas in het kamp
arriveerden nadat de echte kampbeulen
al waren gevlucht. Door het onderwerp
van verschillende kanten te bekijken,
leren de leerlingen om hun ideeën te
onderbouwen.”

”Over het algemeen zijn vooroordelen
heel belangrijk bij het behandelen van
gevoelige onderwerpen,” volgens
Den Haan. Daar kun je volgens hem
mee spelen. Door een feit te introdu
ceren dat niet strookt met gangbare
meningen. ”Als ik bijvoorbeeld het
jaar 1863 behandel, toen de slavernij
in Suriname werd afgeschaft, vertel ik
dat er meer slaven in het bezit waren
van zwarte eigenaren dan van blanke
eigenaren. Dan heb je de aandacht van
je leerlingen.” Dat vraagt natuurlijk een
stevige parate kennis en een goede
voorbereiding op je les.

Historische distantie gaat over het
vermogen om gebeurtenissen in de
context van die tijd te zien. ”We zijn
geneigd om te oordelen over de
geschiedenis met de normen van nu.
Dat is oneerlijk. Leerlingen moeten
leren om te oordelen met de normen
van toen.”

Sta boven de lesstof
”Je moet als docent boven de groep
staan”, volgens Jan-Wolter Smit.
”Je bent niet opgeleid om een metho
de uit te werken. Je bent opgeleid om
leerlingen iets te leren. Je moet dus
altijd meer weten dan wat je in de les
behandelt. Klinkt simpel, maar ik zie dat
om me heen toch nog vaak mis gaan.”
Verzamel dus vooral ook opmerkelijke,
verrassende feiten. Boven de lesstof
staan betekent ook dat je best kleur
mag bekennen in een discussie, zolang
je mening maar geen onderdeel wordt
van de lesstof.

Waardeer de diversiteit
”Geschiedenis mag best schuren”,
zegt Jan-Wolter Smit. Het doel van het
behandelen van gevoelige onderwer
pen is niet dat iedereen het na afloop
met elkaar eens hoeft te zijn. Een onge
makkelijk gevoel hoort bij de beleving
van geschiedenis. Sommige docenten
zoeken dat doelbewust op. ”Soms
komen leerlingen na de les bij me en

verzuchten: “Meneer, al die oorlogen en
al dat geweld...”. “Ja dat hoort er ook bij.”
Geschiedenisdocent Maarten Ombre
vertelt hoe hij democratie behandelt in
zijn lessen over de Oude Grieken. ”Het
was in die tijd heel vernieuwend omdat
alleen Atheense mannen het recht
hadden om te stemmen. Ik laat dan in
een cirkeldiagram de bevolkingsopbouw
van het toenmalige Athene zien en toon
de kleine taartpunt van mensen die dus
mochten stemmen. Dan betrek ik dat
op de klas: ’Ga allemaal maar staan. De
meisjes mogen gaan zitten, jullie mogen
niet stemmen. De jongens met blond
haar, jullie zijn niet Atheens, ga maar
zitten’. Op basis van allerlei kenmerken
breng je de klas terug tot een groepje
dat representatief is voor dat taartpuntje.
Dit groepje beslist dus voor de rest. Dan
zie je dat veel leerlingen de vertaalslag
maken naar het Nederland van nu. Is
Nederland nu democratisch?”

Sta stil bij jezelf
Hester Radstake noemt in de handleiding
’Je hebt makkelijk praten’ een vijftal rol
len die je als docent kunt vervullen bij het
bespreken van gevoelige onderwerpen
in de klas. De kunst is om aan te voelen
welke rol of combinatie van rollen het
beste past bij de situatie en het moment
in de klas. En bij jezelf. Ze merkt in haar
trainingen dat veel docenten te snel aan
de slag willen met werkvormen, zonder
eerst stil te staan bij hun eigen rol en
emoties in het bespreken van gevoelige
onderwerpen. “Dat vraagt zelfreflectie.
Als je daar even de tijd voor neemt,
levert je dat veel op in het begeleiden
van het gesprek. Je voelt je dan zekerder.
Gesprekken verlopen beter en er komt
meer uit.”

TYPE DOCENTROLLEN
1. De objectieve of academische gespreksleider zorgt ervoor dat
verschillende standpunten en perspectieven aan bod komen en
zorgt dat deze goed worden gepresenteerd door benodigde uitleg te
geven. Hij/zij onthoudt zich van het geven van zijn/haar standpunt.
2. De advocaat van de duivel neemt een provocatief of tegenovergesteld
standpunt in. Dit is een goede manier als er te snel in het gesprek
consensus of dominante van één standpunt lijkt te zijn.
3. De advocaat zorgt ervoor dat verschillende standpunten en perspec
tieven worden belicht in het gesprek en formuleert op basis van
argumenten daarover zijn/haar eigen mening en deelt deze met de
klas. Zo laat hij/zij zien dat het belangrijk is om eerst kennis te nemen
van verschillende standpunten voordat je je eigen mening vormt.
4. De onpartijdige voorzitter zorgt ervoor dat alle bestaande stand
punten en perspectieven aan bod komen door deze uit te lokken bij
leerlingen of door zelf bronnen in te brengen. Deze rol lijkt op die
van objectieve of academische gespreksleider, maar de onpartijdige
voorzitter is facilitator en hij/zij onthoudt zich van het geven van
uitleg of interpretatie.
5. De persoonlijk betrokken gespreksleider deelt zijn/haar standpunt
en nodigt leerlingen uit op zoek te gaan naar ‘bias’ in het standpunt.
Hiertoe worden zo veel mogelijk verschillende standpunten zo objec
tief mogelijk besproken. Een andere manier waarop deze rol wordt
ingevuld is dat de gespreksleider tijdens het gesprek even de ruimte
neemt om zijn/haar eigen standpunt te geven en toe te lichten.
Bron: Je hebt makkelijk praten.
Handleiding bij docenttraining. dr. Hester Radstake, 2016.

Werkvormen
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Praktijkcase:
Het Rijksmuseum Amsterdam
Jaarlijks ontvangt het Rijksmuseum Amsterdam 160.000
leerlingen, waarvan ca. 80.000 uit het voortgezet onderwijs.
Het Rijksmuseum verzorgt voor deze doelgroep rondleidin
gen, workshops, theaterprogramma’s, talentontwikkeling
programma’s (een profielwerkstukken- en fotowedstrijd en
de verkiezing ‘Geschiedenisleraar van het jaar’). Reden voor
een gesprek met Annemiek Spronk en Valentijn Rambonnet.
Zij zijn werkzaam op de afdeling Publiek & Educatie van het
Rijksmuseum. Annemiek is verantwoordelijk voor het team
Onderwijs. Valentijn is binnen het team verantwoordelijk voor
Voortgezet Onderwijs.

Breng het in de wereld van de leerling
In het programma over de Gouden Eeuw komen diverse
gevoelige onderwerpen naar voren. De rondleidingen zijn in
thema’s ingedeeld. ”Eigenlijk zetten we gevoelige onder
werpen juist in om de nieuwsgierigheid bij leerlingen te prik
kelen. Je kunt het wel hebben over de rijkdom in de Gouden
Eeuw, maar dat vindt geen leerling interessant. Als je het
koppelt aan ’Rich & Famous’ of ‘Liefde & Sex’, wordt het juist
spannend voor ze. Wie zijn nu de ’Rich & Famous’ in jouw
leven en wie waren dat in de Gouden Eeuw?”

Hoe gaan jullie om met gevoelige
onderwerpen in jullie educatieve
programma’s?

Speels & interactief

Tips voor docenten

”Wij maken gebruik van verschillende opdrachten: tekenen,
fotografie, selfies maken, debat, theater, wedstrijden, proeven
en ruiken. Als museum hebben we natuurlijk een voorkeur voor
visuele werkvormen. Bijvoorbeeld: koppel een foto uit je foto
galerij aan een schilderij van de eregalerij. Kies een lelijk werk,
kies een mooi werk. Maak je eigen kwartetspel op basis van de
vier thema’s.” Elke opdracht nodigt uit tot spannende verdie
pingsvragen om samen met de leerlingen te onderzoeken.

De afdeling Publiek & Educatie heeft jarenlange ervaring
kunnen opdoen met wat werkt en wat niet werkt.
Welke lessen zijn daar uit te trekken voor docenten?
• Laat leerlingen zelf persoonlijke verbindingen maken
met het onderwerp.
• Kies juist voor een onderwerp dat hen raakt en ga
gevoeligheid niet uit de weg.
• Kies voor werkvormen met dialoog als je leerlingen
meerdere invalshoeken wilt laten onderzoeken, kies voor
debat als je ze wilt leren een helder standpunt te formuleren
• Laat leerlingen iets maken of doen en gebruik dat werkstuk.
als bron voor een gesprek.
• Laat leerlingen spelen en experimenteren om zelf tot
inzichten te komen.

In het programma Jij & de Gouden Eeuw verzamelen
leerlingen zoveel mogelijk kennis over een personage uit de
Gouden Eeuw. Ze verdiepen zich in de verhalen van Rem
brandt, Hugo de Groot en de ontdekkingsreizigers van Nova
Zembla. In de Teekenschool wordt hun kennis getest in een
spectaculaire spelshow. De winnaar verdient Eeuwige Roem.
Het programma is populair bij leerlingen en won inmiddels
een paar innovatieprijzen. Maar wat de werkvormen gemeen
schappelijk hebben, is dat ze gebaseerd zijn op samenwerken
en uitwisselen van ideeën en standpunten: deel dit met je
klasgenoot en koppel het straks terug in de groep. Gevoelige
onderwerpen onderzoeken wordt hierdoor minder beladen:
je hoeft niet gelijk voor de klas je standpunt te formuleren.

Tot slot:

Sinds kort kunnen leerlingen ook gebruik maken van
SnapGuide. Ze kiezen een populaire YouTube artiest op hun
mobiel. De YouTuber leidt de leerlingen langs verschillen
de hoogtepunten uit de Gouden Eeuw, waarbij elk werk
wordt toegelicht vanuit persoonlijk oogpunt. Daarna krijgen
leerlingen verschillende ‘challenges’. Deze mogen ze beant
woorden met eigen vlogs (foto of film). Aan het einde van de
rondleiding sturen de leerlingen de vlogs naar hun leraar,
die deze in de afsluitende les kan bespreken.
Vlogger Ronnie Flex staat bijvoorbeeld bij het schilderij
van Jan Pietersz Coen en vraagt: Vinden jullie dat dit in het
Rijksmuseum hoort of niet? In een andere zaal wijst hij op
een slavenboei: ”Deze slavenboeien hebben voor mij even
veel waarde als het schilderij De Nachtwacht. Kies zelf een
voorwerp uit deze ruimte die voor jou de meeste waarde heeft
voor jouw familiegeschiedenis.”

”Je kunt gevoelige onderwerpen het best behandelen door
jezelf ook kwetsbaar op te stellen. Je vraagt dat tenslotte ook
van je leerlingen Laat elke les een ontmoeting zijn!”, aldus
Annemiek Spronk en Valentijn Rambonnet van Publiek &
Educatie van het Rijksmuseum Amsterdam.

SnapGuide

Draai er niet omheen, gevoelige geschiedenis
hoort er bij

Wees flexibel in je aanpak

”In bijna elke workshop en rondleiding benoemen we het
koloniale verleden. Hoe de pracht en praal ten koste van
mensen ging. Dit is een verandering die we de afgelopen
twee jaar hebben doorgezet. Ik merk dat leerlingen het zelf
niet ongemakkelijk vinden om hier over te praten. Het lijkt
meer iets te zijn van volwassenen. Neem bijvoorbeeld het
onderwerp slavernij. Dat is voor leerlingen niet nieuw,
ze behandelen het al op school. Het is dan juist ongemakkelijk
als je de slavernij onbesproken laat als je voor een schilderij
staat met een plantage op de achtergrond.”

De rondleiders zijn vrij in de manier waarop ze die thema’s
behandelen. ”We maken gebruik van handleidingen, maar de
handleiding is nooit het doel op zich. Het gaat er om dat je
een mooie ontmoeting organiseert tussen de rondleider, de
leerling en de collectie. Die interactie is het belangrijkste.
Dat kan dus ook een gesprek zijn over een gevoelig onder
werp. Het gaat er om dat je als rondleider aanvoelt wat er nu
nodig is als de aandacht wegzakt of het gesprek vast loopt.
Soms is dat een tekenopdracht, dan weer een debat, een
museumbingo of een foto-opdracht.”

SnapGuide is een gratis webapplicatie die in de browser geopend kan worden.
Leerlingen kunnen deze tour doen met hun eigen telefoon.
Als de leerlingen in het museum zijn, kiezen zij op hun mobiele telefoon hun favoriete ‘guide’:
• Ronnie Flex gaat op zoek naar zijn Surinaamse en Molukse familiegeschiedenis;
• Teske de Schepper vindt inspiratie in 17de-eeuwse kunstwerken;
• Defano Holwijn test de algemene kennis van de leerling;
• Jiami Jongejan kijkt naar fashion en lifestyle in de Gouden Eeuw;
• Mertabi vertelt met zijn populaire typetje ‘Mo’ over macht en rijkdom in de Gouden Eeuw;
• Valentijn Rambonnet geeft een spoedcursus Rembrandt.
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Tips

1. Stel de goede vragen: via bijvoor
beeld socratische vraagtechnieken sti
muleer je kritisch denken bij leerlingen.
2. Geen anonimiteit: als leerlingen online
reageren op opdrachten, zorg er dan
voor dat ze hun echte naam gebruiken
en geen avatar of alias. Dit waarborgt de
veiligheid en open sfeer.
3. Houd leerlingen een spiegel voor:
hoe zou jij reageren in die situatie?
4. Spreek vanuit jezelf: soms reageren
leerlingen alsof ze spreekbuis zijn van
een bevolkingsgroep of geloofsgemeen
schap. Help ze om het persoonlijk te
maken.
5. Onderbouw meningen en
standpunten met feiten:
hierdoor leren leerlingen een argumen
tatie op te bouwen en de argumentaties
van anderen positief kritisch te volgen.
6. Betrouwbaarheid van bronnen:
als leerlingen reageren, vraag dan om
de bronnen te noemen waarop ze hun
mening baseren. Hierdoor leren ze hun
bronnen zorgvuldig te kiezen.
7. Ken jezelf: als docent moet je boven
de stof kunnen staan, het gesprek kun
nen verrijken met verrassende feiten en
je niet verliezen in je eigen emotionele
band met het onderwerp.
8. Kom uit je boeken: de leukste lessen
beginnen als je je boek dichtklapt en
opdrachten met je leerlingen uitvoert.
9. Blijf zelf een leerling: volg zelf nieu
we cursussen, ga kijken bij collega’s.
10. Waardeer de wrijving:
geschiedenis mag soms gevoelig
en ongemakkelijk zijn.
Bron: Jan-Wolter Smit, 7 voorwaarden voor 		
een goed gesprek over geschiedenis.

De geïnterviewde docenten vertelden
tijdens de interviews over de technie
ken die zij zelf graag gebruiken. Deze
technieken hebben we samengevat
in een top-5. Meer verwijzingen naar
geschikte technieken vind je bij de
bronnenlijst.
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Technieken
De ’talking stick’

Visible thinking

“Ik leerde de ‘talking stick’ methode
van Stephen Covey. Voordat je reageert,
vat je samen wat de ander heeft ver
teld. Als dat niet voldoende is volgens
de groep, dan geeft degene die daar
voor in gesprek was, de stok niet over.
Soms kunnen discussies erg oplaaien.
Dan moet je even rust nemen en niet
gelijk door willen gaan. De ‘talking
stick’ brengt dan rust en reflectie in
het gesprek.”		

”Visible thinking is een prachtige
methode om het denkproces van leer
lingen zichtbaar te maken met enkele
eenvoudige vragen. Je laat bijvoorbeeld
online een klein fragment van een his
torisch beeld zien. Je stelt twee vragen.
Wat zie je? Wat zorgt ervoor dat je dat
zegt/denkt? Vervolgens onthul je een
nieuw deel van dat beeld en stelt weer
dezelfde vragen. Net zolang totdat het
complete beeld zichtbaar is. Je kunt
die beelden zo samenstellen dat ze
leerlingen bij elke fase op het verkeerde
been zetten, waardoor ze hun opvatting
bij moeten stellen. Visible thinking bij
gevoelige onderwerpen laat heel mooi
de stappen in het denkproces zien voor
de hele klas. Daardoor krijg je minder
snel een felle discussie maar meer een
nieuwsgierig onderzoek naar de stand
punten van de ander.”

(Maarten Ombre)

Beweegredeneren
”Je verdeelt het lokaal in vier vlakken:
‘voor & tegen’ en ‘rationele overwegin
gen & gevoel’. Je kunt de leerlingen
vragen om in zo’n kwadrant vragen te
stellen over een kwestie. Leerlingen
kunnen zich tijdens het gesprek letter
lijk verplaatsen, je zit niet vastgepind
aan een mening. Je hoeft een stand
punt niet te verdedigen of aan te vallen,
alleen toe te lichten.”

G.J.J. Biesta (2012)
Goed onderwijs en de cultuur van het meten.
Den Haag: Boom/Lemma.
M. Kleijwegt (2016)
Twee werelden Twee Werkelijkheden, een verslag
over gevoelige maatschappelijke kwesties in de
school, Ministerie van OCW.

LessonUp
lessonup.io/nl
Met LessonUp maak je eenvoudig gevarieerde
interactieve lessen met video, afbeeldingen,
interactieve vragen en quizzen. Zo betrek je jouw
leerlingen op hun eigen device en differentieer je
naar hun persoonlijke behoeften.

Zoomin
H. Radstake (2016)
Je hebt makkelijk praten. Handleiding bij docenten
training ’het begeleiden van maatschappelijk
gevoelige onderwerpen in de klas’. Stichting School
en Veiligheid.

zoomin.edc.org/browse-lessons
Website met overvloed aan voorbeelden van
interactieve werkvormen over gevoelige onder
werpen in de geschiedenis. Ter inspiratie voor je
eigen lessen.

Controversiële onderwerpen in de klas (2008)
Uitgave van stichting School en Veiligheid.

Rijksmuseum Amsterdam SnapGuide

V. Van Grinsven, L. Van der Woud,
E. Elphick (2017)
Integratie op school. DUO Onderwijsonderzoek.

www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-ofgroep/voortgezet-onderwijs/nieuw-snapguide
Interactieve tour waarbij leerlingen worden rond
geleid door hun favoriete YouTuber.

(Jan-Wolter Smit)

De geschiedenisleraar

Werk met gaming

www.geschiedenisleraar.nl
Een overvloed aan tips en ideeën voor interactieve
werkvormen in de geschiedenisles.

Bedenk samen met je leerlingen
een online game. Games zetten leer
lingen aan tot samenwerken, samen
Voor Tegen
overleggen, strategie bepalen en tot
Rationele overwegingen		
oplossingen komen. Het laat hen
Gevoel		
ervaren dat er verschillende manieren
zijn om situaties te benaderen en op
te lossen. Belangrijk is alleen wel dat
je voldoende tijd neemt voor reflectie.
Bouw of speel situaties na
Anders neemt het competitie-element
en kijk door de ogen van
van een spel de overhand. Maarten
bewoners uit die tijd
Ombre experimenteerde met Seppo,
”Ik laat eersteklassers al een bouwplaat
een online programma waarmee hij
maken van een dorp uit de tijd van de
zelf geschiedenisgames kan maken en
ridders en horigen. Daardoor moeten
opdrachten kan geven. Je kunt kiezen
ze zich goed verdiepen in de lesstof.
uit video-opdrachten, diverse typen
De presentatie levert altijd goede dia
vragen, koppelingen met topografische
logen op en zorgt ervoor dat ze onder
kaarten waarop je challenges uitzet of
bouwde meningen geven over gevoeli
leerlingen zelf plaatsen laat markeren
ge onderwerpen.” Sommige leerlingen
met opdrachten. Bijvoorbeeld: schrijf
werken het uit tot rollenspellen, gefilmd
een rap over de slavernij, neem die
met hun mobiele camera en vingerpop
op en deel hem op dit platform.
petjes. Je kunt dit voor veel historische
Of: maak een kaart van de vooroorlogse
situaties doen: het Achterhuis van Anne
Joodse buurt in Amsterdam en onder
Frank, concentratiekampen, plantages.
zoek wat daar heeft plaatsgevonden.
Leerlingen leren zich verplaatsen in de
Markeer die situaties op de kaart en
gewoonten en situaties van die tijd en
schrijf dan een denkbeeldig getuigen
behouden voldoende afstand om over
verslag vanaf die plaats.
het onderwerp te kunnen spreken.
(Hester Radstake)

(Maarten Ombre)

Bronnen

(Maarten Ombre)

Inspiratie voor
interactieve werkvormen
Movies that matter
www.moviesthatmatter.nl
Movies that matter organiseert regelmatig
educatieve activiteiten rondom films. Ideaal om
met leerlingen te bezoeken en dit te koppelen aan
opdrachten en projecten.

Hester Radstake
www.hesterradstake.nl.
Persoonlijke website van dr. Hester Radstake.
Met tal van artikelen, video’s en leestips over het
bespreken van gevoelige onderwerpen in de klas.
Ook kun je je hier aanmelden voor trainingen
waarin zij werkvormen en benaderingen deelt en
de deelnemers helpt bij het ontwikkelen van werk
vormen die passen bij hun specifieke situatie.

Visible Thinking
www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking
Website van Harvard Graduate School of Education,
met instructiematerialen, voorbeelden en achter
grondinformatie over het gebruik van Visible
Thinking in de les.

Seppo
seppo.io/en
Een online programma om zelf eenvoudig
educatieve spellen te maken met video-opdrachten,
uitdagingen, vragen en kaarten.

VGN KLEIO
www.vgnkleio.nl
Officiële website van de vereniging van docenten
geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.
Actuele informatie en tips over alles wat met
geschiedenis te maken heeft.

ThiemeMeulenhoff denkt graag met
je mee over de mogelijkheden om
gevoelige geschiedenis een plaats
te geven in de lessen.
Wij vertellen graag over onze
ervaringen en oplossingen en over
de ondersteuning die wij kunnen
bieden. Van jou horen wij graag
wat je vragen en ideeën zijn over
het behandelen van gevoelige
onderwerpen in de geschiedenisles.

Samen leren vernieuwen
Feniks is een uitgave van
ThiemeMeulenhoff. Wij hebben
ons in de 225 jaar van ons bestaan
ontwikkeld tot een ontwerper van
eigentijdse onderwijsleerprocessen.
ThiemeMeulenhoff werkt vanuit
het motto ‘Samen leren vernieu
wen’: om talenten te laten bloeien,
vernieuwen we het leren, samen
met scholen en docenten. Wij willen
leerlingen laten leren op een manier
die bij ze past en die leren leuker
maakt. Zo wordt leerrendement
verhoogd en meer uit ieder talent
gehaald. Met groeiende expertise,
ervaring en leeroplossingen is
ThiemeMeulenhoff een partner voor
scholen in Nederland en erbuiten
bij het vernieuwen en verbeteren
van hun onderwijs.

Algemene
contactgegevens:
ThiemeMeulenhoff
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort
033 - 448 3600
vo@thiememeulenhoff.nl
www.thiememeulenhoff.nl

