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“Historici zijn
vakidioten,
dat is het
probleem”

In dit magazine onderzoeken we de ‘why’ van geschiedenis.
De inzichten die ons dat opleveren, benutten we voor onze nieuwe
methode geschiedenis Saga. In deze eerste editie vertellen we daarom
ook iets over de ‘why’ en het ontstaan van die methode, waarbij de
bevlogenheid van docenten ons steeds weer inspireert.
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Interview Koen Henskens

“Een leerling heeft 2 uur per week
geschiedenis in een turbulente periode
in zijn leven. Wat wil je dat hij eraan overhoudt?,
stelt een van de twee hoofdredacteuren.
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“Leerlingen zijn heel nieuwsgrierig naar elkaar”,
zo weet de hoofdredacteur van Saga.
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Rondetafelgesprek

Vijf docenten over het vak
geschiedenis. “We zijn heel relevant, want we
kunnen context bieden bij actuele ontwikkelingen.”

History
in Quotes

Voetbal en geschiedenis: iedereen
heeft er een mening over.

Motivatie als brandstof
voor het leerproces

Leren hoeft niet leuk te zijn, maar het maakt
het wel makkelijker.

Vwo leerlingen
gevraagd

Welk cijfer geven zij het vak geschiedenis?

Eetverleden

De historische
keuken zit vol bijzondere gerechten die veel
zeggen over onze geschiedenis.
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KOEN HENSKENS HOOFDREDACTEUR SAGA

“Dankzij
geschiedenis
leer je JE IN

ANDEREN
INLEVEN”
Geschiedenis is zo’n mooi vak dat
docenten wel eens doorslaan in hun
enthousiasme. Het is leuk om vol passie
een verhaal te vertellen, maar je
motiveert er vaak maar een klein deel
van de leerlingen mee. Koen Henskens,
een van de twee hoofdredacteuren van
de Saga-lesmethode, denkt dat je meer
leerlingen meekrijgt als je vanuit de
leerlingen redeneert en de relevantie
van het vak voor ze meer laat zien.

‘‘I

k begrijp heel goed dat sommige leerlingen
geschiedenis helemaal niks vinden”, zegt
Koen Henskens. Als lerarenopleider en
voormalig docent geschiedenis heeft hij
wel een idee waar dat aan ligt. “Het heeft voor een
deel met de inhoud te maken. De kenmerkende
aspecten die de overheid voorschrijft, zijn bijvoorbeeld nogal abstract. Aan een dertienjarige
uitleggen wat verlicht absolutisme inhoudt? Dat
is een opgave.” Maar het ligt volgens Koen voor
een deel ook aan de docenten. “Geschiedenisdocenten hebben een enorme passie voor hun
vak. We vinden het geweldig om een podium te
hebben waar we verhalen kunnen vertellen.
Het vak is in de onderbouw verplicht, dus een
publiek is gegarandeerd. Geweldig dat we zulke
vakidioten zijn, maar daarin zit hem ook een gevaar.
Leuk als jij het zelf interessant vindt, maar wat mij
betreft is het belangrijkste: is het relevant? Op de
lerarenopleiding stel ik mijn studenten als ze een
les voorbereiden altijd de vraag: waarom mag je
leerlingen daarmee lastigvallen?”

Kijk naar buiten!

“De historische inhoud is natuurlijk belangrijk,
maar ik denk dat dat niet genoeg is om het relevant
te houden. Als je geen koppelingen maakt met het
heden, heeft het voor leerlingen geen betekenis en
kunnen we het vak wel afschaffen. We moeten het
verleden koppelen aan het heden. Toch kun je niet
zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Mark
Twain zei ooit heel mooi: ‘History does not repeat
itself, but it rhymes’. Een letterlijke herhaling is er
niet, maar er zijn wel patronen in het verleden te
vinden. Als je die patronen van menselijk handelen
bestudeert, kunnen ze zorgen dat je meer van de
huidige wereld begrijpt. En hoewel we de toekomst
niet kunnen voorspellen, kunnen we wel uitspraken
doen over verwachtingen, omdat het menselijk
gedrag niet zo erg verandert.” Hoe laat je dan aan
die leerlingen zien dat geschiedenis er wel degelijk
toe doet? “Ik laat mijn leerlingen in de klas graag

“Geschiedenisdocenten
hebben een enorme
passie voor hun vak.”
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naar buiten kijken. Ik heb in mijn schooltijd ook
menig uur uit het raam gestaard. Hoe kan het bijvoorbeeld dat er werkende straatlantaarns zijn?
Wie betaalt dat? Hoe was dat honderd jaar geleden?
En vijfhonderd jaar geleden? Dat kun je op alles
toepassen: plastic, wegen, stemrecht, diplomatie,
cultuur... Alles heeft een oorsprong. Jij bent niet de
eerste die hier woont. Er gaat een heel verhaal aan
vooraf. Je hoort iedereen klagen over de politiek,
maar kijk eens naar de andere kant van de wereld.
Of naar Nederland honderd jaar geleden. Geschiedenis leert je te relativeren. Het vermogen om te
relativeren is volgens mij een van de belangrijkste
eigenschappen van de mens. Als mensen boos
worden, zit daar vaak een gebrek aan inleving en
relativering achter. Ik ga vaak met de trein en mensen
klagen al als er tien minuten vertraging is. Vroeger
had je paard en wagen. Wees blij dat je binnen een
uur aan de andere kant van het land kunt zijn.
Waardeer wat we hebben en besef hoe uniek onze
situatie is. In de tijd, maar ook in de wereld.”

“Laat leerlingen in de
huid van historische
figuren kruipen.”

De winter overleven

Dat inleven is prima in te passen in een lesmethode.
“Bijvoorbeeld door leerlingen in de huid te laten
kruipen van historische figuren. Dat is natuurlijk
nooit helemaal haalbaar. Kinderen kunnen zich al
moeilijk inleven in het verleden, en dan moet dat
ook nog in volwassenen, terwijl ze in het heden hun
eigen ouders niet eens snappen.” Toch zijn er genoeg
aansprekende voorbeelden te bedenken. “In een van
de hoofdstukken van Saga zit een tijdmachine. Dat
spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding. Maar er zijn
genoeg kleinere voorbeelden die leerlingen dwingen
zich te verplaatsen in anderen. Neem een les waarin
leerlingen moeten ervaren hoe moeilijk het is om als
horige boer in de winter te overleven. Welke risico’s
liepen boeren toen? Hoeveel oogst had je na de winter? Wat bleef daarvan voor je over? Vergelijk dat eens
met wat de landbouw nu per graankorrel opbrengt.”

Identiteit

We zijn gewend het geschiedenisonderwijs chronologisch te behandelen, maar om het vak relevant
te maken is dat volgens Koen helemaal niet nodig.
Er zijn veel thema’s die juist niet tijdgebonden zijn.
Daarom is er in de Saga-lesmethode ook ruimte
voor deze specifieke kernbegrippen die door de
hele geschiedenis aanwezig zijn. “Een kernbegrip
als identiteit kun je op de hele historie toepassen
en met het heden vergelijken. Net als leerlingen
nu druk met identiteitsontwikkeling bezig zijn,
worstelden de Grieken ook met hun identiteit. Ben
je een Athener of vooral een Griek? In je hart voel je
je misschien vooral Athener, maar iemand die geen
Griek was, werd gezien als een barbaar, dus blijkbaar
voelden ze zich ook Grieks. Identiteit, macht, recht,
bestuur... Die tijdloze kernbegrippen kun je concreet
maken en zo geschiedenis relevant maken.”
Betekent dat dan ook dat je iedere les activerende
didactiek toe moet passen? “Nee, het moet voor de
leerlingen interessant blijven. Je moet het interessant houden en het beste van alle werelden nemen en
dus ook af en toe een mooi verhaal of klassikale uitleg
over een onderwerp geven. Zo’n uitleg hoeft natuurlijk ook geen heel saai verhaal te zijn. Als ik over de
Franse Revolutie vertel, begin ik bijvoorbeeld met wat
muziek van Beethoven. Veel leerlingen herkennen dat
en zien meteen mensen met pruiken voor zich. Dat
helpt al om het in de juiste tijd te kunnen plaatsen.”

Wat blijft hangen?

Het zal altijd lastig blijven om iedere leerling altijd
gemotiveerd te houden. “Je moet ook niet de ambitie

“Geschiedenis leert
je relativeren. Besef
hoe goed we het
hebben!”
hebben om van iedere leerling een geschiedenisfreak te maken. Het is goed om te beseffen dat een
groot deel van alle leerlingen maar twee jaar geschiedenisles heeft. Dan kun je ervoor kiezen alle feitjes
erin te stampen, maar daar worden de leerlingen
niet gelukkig van. Ik vind het belangrijker dat de
leerlingen na die twee jaar een positief beeld hebben
over geschiedenis. Dat ze tijdens hun vakantie eens
uit nieuwsgierigheid een kerk of kasteel bezoeken.
Een leerling heeft twee uur in de week geschiedenis
in een heel turbulente periode in zijn leven. Wat wil je
dan dat hij eraan overhoudt? Niet dat in 1600 de Slag
bij Nieuwpoort was, maar dat geschiedenis leuk en
relevant is. Het is goed dat je leert dat er geen draken
hebben bestaan en het is handig als je meekrijgt in
welke volgorde belangrijke historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, maar verder moeten
we ook geschiedenis als vak een beetje relativeren.
Om een historische uitspraak van Nietzsche aan te
halen: ‘bezie de kudde’. Hij keek weemoedig naar een
stel grazende koeien. Jaloers dat zij geen geheugen
hadden. Wij zijn wél belast met onze geschiedenis.
Besef dat. En relativeer.”

Koen Henskens (41) studeerde in Nijmegen
en Hull (Engeland) Middeleeuwse geschiedenis.
Daarna volgde hij de lerarenopleiding. Hij werkte
als docent onder meer in Arnhem, waar hij zeven
jaar lang voor de klas stond. In 2006 is hij overgestapt naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) waar hij als vakdidacticus en docent middeleeuwen werkt. Sinds een paar maanden staat
hij ook weer voor de klas in Arnhem.
Koen is een van de kernleden van de stichting
Actief Historisch Denken. Hij geeft al 15 jaar workshops en lezingen over activerende didactiek en
publiceert regelmatig in de Kleio.
Meer informatie: koenhenskens.jimdo.com.
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…en afgestudeerd

TOP 10 LERARENOPLEIDINGEN (AANTAL STUDENTEN)
voortgezet onderwijs 2015

TOP 5 LERARENOPLEIDINGEN AANTAL GEDIPLOMEERDEN
voortgezet onderwijs 2014

Duits
Algemene Economie
Aardrijkskunde
Beeldende Kunst en Vormgeving
Biologie
Geschiedenis
Nederlands
Wiskunde
Lichamelijke Opvoeding
Engels

Wiskunde
Geschiedenis
Engels
Nederlands
Lichamelijke Opvoeding

Aardrijkskunde
Beeldende vorming
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis (en staatsinrichting)
Klassieke talen/klassieke culturelevorming (KCV)
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer/maatschappijwetenschappen
Muziek
Natuurkunde
Natuurkunde/scheikunde (NASK)
Nederlands
Scheikunde
Techniek
Tekenen
Wiskunde
Totaal
onbevoegd
0%

bevoegd

benoembaar

Geschiedenis heeft de naam een stoffig en ouderwets vak te zijn. Maar niets is minder waar.

Alleen bij de vakken Lichamelijke opvoeding, Maatschappijleer en Aardrijkskunde ligt dat percentage hoger.

>55

geschiedenis
werd ingevoerd
in 1806 op de
lagere school,
en in 1857 in
het voortgezet
onderwijs
8 | saga.nl

21,5% van alle geschiedenislessen wordt
gegeven door docenten ouder dan 55 jaar.

Bij alle andere vakken met uitzondering van Lichamelijke
Opvoeding en Klassieke Talen ligt dat percentage hoger.
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Examens

De meerderheid van de leerlingen op havo en
vwo doet eindexamen in geschiedenis. Niet heel
verrassend, aangezien het verplicht is in C&M en
E&M, plús dat er ook nog aardig wat leerlingen
van andere profielen het als keuzevak nemen.
BRON: CITO
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van
de leerlingen zegt
over het vak

geschiedenis:
‘Ik ben volgend
jaar het meeste
weer vergeten'

BRON: IPTO, MINISTERIE VAN OCW

BRON: IPTO, MINISTERIE VAN OCW

Het vak

34,9% van alle geschiedenislessen wordt
gegeven door docenten jonger dan 35 jaar.

BRON: VOION

45%

Zo oud ben je

<35

300

0

Ben je wel bevoegd?
Het lerarentekort noopt
menig schoolbestuur om
creatief om te gaan met
diploma’s en bevoegdheden. Het vak geschiedenis is minder stout
dan de meeste vakken.
‘Benoembaar’ betekent
‘nog in opleiding’ of
onderbevoegd (wat is
toegestaan voor maximaal 1 jaar).

master

5.000

4.000

1e graads

3.000

bachelor

2.000

2e graads

De lerarenopleiding bezet ook de vierde
plaats als het gaat om het afleveren van
gediplomeerde docenten.

100

En er komen nog meer jonge docenten bij.
Geschiedenis doet het ook goed op de
lerarenopleiding.

0

Feiten en cijfers over het geschiedenisonderwijs in Nederland.
Hoe oud ben je gemiddeld? En wat vinden leerlingen eigenlijk van het vak?
Spoiler: leuker dan de meeste mensen denken.

In opleiding…

1.000

HET
VAK
,
de leerlingen en jij
GESCHIEDENISONDERWIJS IN NEDERLAND

BRON: ONDERZOEK SLO, 2016

Vakbelevingsonderzoek onder ruim 500 leerlingen
van 10 scholen voortgezet onderwijs.
LEERJAAR 1
Vak
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Engels
Wiskunde

Niet moeilijk
3,7
3,6
3,8
3,8

Interessant
2,4
2,8
3,1
2,9

Nuttig
2,9
2,7
4,1
3,8

Leuk
2,7
3,2
3,5
3,2

Totaal
gemidddeld

3,7

2,8

3,4

3,1

= 0,2 of meer negatief verschil t.o.v. gemiddelde
= 0,2 of meer positief verschil t.o.v. gemiddelde

LEERJAAR 4
Vak
Economie
Geschiedenis
Maatschappijleer
Engels
Wiskunde

Niet moeilijk
3,5
4,0
3,8
3,8
3,5

Interessant
2,7
2,8
2,4
3,0
2,6

Nuttig
3,9
3,1
3,2
4,2
3,5

Leuk
3,1
3,5
2,9
3,4
2,9

Totaal
gemidddeld

3,7

2,7

3,6

3,1

Conclusie:

Geschiedenis wordt als vak ten opzichte van gemiddelde wel leuk maar niet zo nuttig gevonden.

Vmbo: 22%

Havo: 65%

Vwo: 50%

BRON: DR A.H.J WILSCHUT, HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
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RINSKE KOEHORST HOOFDREDACTEUR SAGA

Hoe sluit je aan
bij de BELEVINGS

WERELD VAN
LEERLINGEN?

Een leermethode die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen
van vandaag, dat is het doel van Saga. Rinske Koehorst, een van de twee
hoofdredacteuren, vertelt hoe de methode onderzoekend leren combineert
met de doelstellingen van het geschiedenisonderwijs. Daarbij speelt de
docent minstens zo’n grote rol als bij traditionele lesmethodes.

H
Rinske Koehorst (38) studeerde

geschiedenis in Groningen. Daarna
werkte ze als docent en onderzoeker
bij de Radbouduniversiteit Nijmegen
en deed zij onderzoek in Rome en
Florence naar fascistische propagandatentoonstellingen. Ze volgde
de lerarenopleiding aan de VU in
Amsterdam en stond een aantal
jaar voor de klas. Ze ontwikkelde
daarnaast lesmateriaal voor
geschiedenis bij Kunskapsskolan.

10 | saga.nl

et team van Rinske Koehorst heeft met
veel verschillende docenten gesproken
over hun wensen voor een nieuwe leermethode. “Wat opviel was dat docenten
geschiedenis ongelofelijk actief, bevlogen en constructief zijn, altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken
om de lesstof tot leven te brengen. Daar steken
ze veel tijd en energie in. Maar dat lukt niet bij alle
tijdvakken door gebrek aan tijd of inspiratie.” Daarnaast bleek dat de motivatie van leerlingen ook
een thema was. De leerlingen zitten in de puberteit
en denken vaak: die mensen zijn allemaal al dood,
waarom moet ik dat leren?”
Wat hebben jullie ontdekt?
“Veel docenten zijn zo enthousiast over hun vak
dat ze niet snappen waarom leerlingen dat vaak
niet zijn. Ik ben toen ik mentor was wel eens een
dag meegelopen met mijn mentorklas. Toen kwam
ik erachter hoe veel tijd leerlingen op zo’n dag

zitten te luisteren naar een docent. We hebben de
afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar wat
leerlingen in de onderbouw nu precies motiveert.
We begonnen met ontdekkend leren. Daarmee
hebben we veel geëxperimenteerd. Tijdens het
testen zaten we achter in de klas te observeren
om te kijken welke effecten we zagen. We zagen
hoeveel energie de lessen opleverden en hoe
enthousiast de leerlingen aan de slag gingen.
Maar we zagen na een paar weken ook dat élke les
actief onderzoeken gaat vervelen. Dan snakken
leerlingen weer naar een uurtje lekker luisteren
naar een docent die de geschiedenis tot leven
wekt met een mooi verhaal. Daarom bieden we bij
Saga ook twee soorten lessen aan in elk thema: de
meer docentgestuurde beginles, die noemen we
tijdsprong, en in elk thema ook twee zogeheten
colleges. Daarin zit vrije ruimte voor de docent om
zijn eigen materiaal te gebruiken. Als de docent
voor een onderwerp geen inspiratie heeft,
saga.nl | 11

COLUMN
zul je ook leren om in de gaten te hebben als iets
nepnieuws is.”

“Wij geloven
erin dat leren
een sociaal
proces is.”

Hoe zorgen jullie dat de kennis ook op lange
termijn blijft hangen?
“Door haakjes te creëren in het geheugen
waaraan de kennis wordt opgehangen. Maar
daarnaast is het natuurlijk ook een kwestie van
herhaling en oefening. In de voorbereiding op een
missie oefenen de leerlingen eerst met kennis en
vaardigheden die ze nodig hebben om de missie
te volbrengen, met verwerkingsvragen. Tijdens
de reflectie aan het einde van de les komt het
weer terug. Als huiswerk maken de leerlingen een
thuisquiz waar de kennis uit de leertekst nog een
keer wordt gevraagd. Ook is er een doorlopende
leerlijn op het gebied van vaardigheden, waarbij
we in een volgend thema dus het geleerde uit
eerdere thema’s nog eens herhalen voordat we
erop voortborduren.”
Elk thema heeft een overkoepelende uitdaging. Heb je een voorbeeld van zo’n uitdaging?
“Een seriemoordenaar vangen die moorden
uit de prehistorie nadoet. Of een persoonlijkheids-test die vertelt bij welke Griekse stadstaat
je het beste past. Bij die laatste gaan de leerlingen daarna in stadstaat-groepjes tegen elkaar
strijden: wedstrijden over filosofie, politiek en
mythologie. Bij de les over de Grieken hebben
we een paar keer meegemaakt dat leerlingen uit
een groepje boos werden op elkaar als de een zijn
huiswerk niet had gemaakt. Hun stadstaat had
daardoor minder punten verdiend.”

bieden we ook allerlei uitlegvideo’s, verwerkingsvragen, tijdlijnen, werkvormen en andere bronnen
aan waar een docent zelf uit kan kiezen.”
Hoe zorg je dat het inhoudelijk aansluit bij de
belevingswereld van leerlingen?
“We hebben alle lesideeën besproken met leerlingen. Ze konden verrassend goed vertellen wat
hen aansprak. Dat was het uitgangspunt voor het
ontwerp van de onderzoekslessen. We begonnen
dus met een aansprekende vorm voor leerlingen.
De onderzoekslessen hebben altijd een overkoepelend doel, de uitdaging en elke les heeft een
missie. Leerlingen hebben steeds bepaalde kennis
en vaardigheden nodig om missie van die les en
uiteindelijk de overkoepelende uitdaging te
volbrengen. Dat motiveert, vooral als die uitdaging
12 | saga.nl

iets is waar leerlingen het nut van inzien. En je
hebt de kennis ook direct ergens voor nodig.
Bij een thema staat bovendien een sleutelbegrip
centraal. Bijvoorbeeld macht, of identiteit. Dan
wordt de geschiedenis niet een losse vergaarbak
met paragrafen over kenmerkende aspecten, maar
elke tijd heeft een samenhangend verhaal, met
een rode draad. We leggen dan ook altijd een link
naar de relevantie voor het leven van leerlingen nu.
Bij elke les zit een leertekst, waarin we altijd een
kopje hebben: waarom is dit belangrijk? En dan is
het antwoord nooit: ‘omdat je dan leert hoe het in
de tijd van monniken en ridders was.’ Het kan zijn:
deze les heb je gezien hoe tijdens de pest een groep
de schuld krijgt, de joden. Zo kun je het sneller
herkennen als zoiets gebeurt. Bij vaardigheden
kan het zijn: door goed bronnen te leren analyseren

Is het een volledig digitale methode?
“Het is een digitale methode, maar als iets beter
op papier werkt, doen we dat op papier. Bijvoorbeeld leerteksten, verwerkingsmateriaal, formulieren of schema’s die de leerlingen nodig hebben
bij opdrachten waarbij ze moeten samenwerken.
Het is dus niet zo dat de leerlingen achter hun
laptops verdwijnen om individuele opdrachten
te maken. Wij geloven erin dat leren een sociaal
proces is. Leerlingen zijn heel nieuwsgierig naar
elkaar. Als je die sociale nieuwsgierigheid kunt
gebruiken in de klas, is dat heel krachtig. Bovendien heeft de docent veel te bieden, en die docent
wil ook samen met zijn leerling op onderzoek uit.
We wilden een methode maken die dat mogelijk
maakt. En dat is denk ik gelukt.”

De toekomst
komt ons halen

Ton van der Schans, voorzitter VGN

Hoe moet het aflopen met de discussie over
Zwarte Piet zonder geschiedenisonderwijs?
En wat doen we met de naam van de Coentunnel, met ons oordeel over de Holocaust en
de Nederlandse soldaten die in Indië vochten?
Je kunt warempel over minder belangrijke
zaken spreken dan de toekomst van het geschiedenisonderwijs. Nu heeft geschiedenisonderwijs over belangstelling niet te klagen.
Ik zou behalve Engels en wiskunde geen vak
kunnen noemen dat in de media en de Tweede
Kamer zo vaak genoemd wordt. Maar er is
niemand op de wereld die geschiedenis op
de eerste plaats zet. In 2014 kreeg Paul
Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau, van de toenmalige
regering, de opdracht de gewenste toekomst
van het onderwijs te definiëren. Bij de presentatie van zijn eindadvies in 2016 werd er door
docenten en partijen in de Tweede Kamer
gehakt van gemaakt.
Welke kant moet het met het geschiedenisonderwijs wel op? Dat ze dan nog meer
omringd zijn door een digitale leeromgeving
brengt me niet van de wijs. Want de essentie
van mijn mooie vak blijft wis en waarachtig
overeind. Geschiedenis gaat namelijk over
mensen in de tijd en ruimte. Het is een
vertroostende gedachte dat high tech, big
brothers en virtuele ruimten onze leerlingen
niet zullen doen verdwijnen. Plato sprak in de
Menon uit: ‘wat is de leraar zonder leerlingen’?
Historisch besef biedt hen inzicht en overzicht
in die grote wereld van bijvoorbeeld slavernij,
oorlogen, conflicten en ontdekkingen die achter
ons liggen en tegelijkertijd deel uitmaken
van het heden en onze cultuur. Dit besef laat
ook zien dat de toekomst mede afhankelijk is
van de keuzes die wij nu maken. Want we zijn
op weg naar 2032 geen toeschouwer, maar
deelnemer. Met een variant op Leo Vromans
bekende gedicht Vrede zeg ik daarom:

Kom vandaag met verhalen
om zin te geven aan het verleden
de toekomst komt ons halen
laat ons leren in het heden.
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Goodbye Lenin

Duitse tragikomedie uit 2003 over hoe
de DDR nog ‘verder leeft’ in de Duitse
samenleving na de omwenteling.

1990

History in
MOVIES
Bombastische
Amerikaanse avonturenfilm over de tijd
van mammoeten en
jagers-verzamelaars.

PREHISTORIE

Internationale
productie over
het oude Rome
tijdens de gewelddadige overgang
van Republiek
naar Keizerrijk.

OUDHEID

MIDDELEEUWEN

Jeanne d’Arc

Vaak verfilmd levensverhaal.
Veelvuldig geprezen werd
de Canadese tweedelige
tv-miniserie uit 1999 met in
de hoofdrol Leelee Sobieski.

NIEUWE TIJD

NIEUWSTE TIJD
Oorlogswinter
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Kingdom of Heaven

Ridley Scotts historische epos over de
kruisvaarderstijd in de twaalfde eeuw
met Orlando Bloom in de hoofdrol.

1652

Alexander

Oliver Stones historisch actie-drama
over het leven van
Alexander de Grote
met een absolute
sterrencast.

1150

330 v. Chr.

Aangrijpende film over de hongerwinter van 1945 gebaseerd op het
gelijknamige boek van Jan Terlouw.

1945

10.000 BC

Rome

1431

10.000 v. Chr.

100

Geschiedenis in films en tv-series. Vaak
een nogal gedramatiseerde weergave van
historische gebeurtenissen. Maar wel mooie
aanhakers voor in de klas!

Michiel de Ruyter

Filmproductie van eigen bodem
over de Gouden Eeuw en onze maritieme grootheid Michiel de Ruyter.
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GESCHIEDENISONDERWIJS

NEXT GEN
Geschiedenisdocenten zijn betrokken, enthousiast en gepassioneerd over
hun vak. Maar hoe laten zij het vak aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen? En hoe blijft het vak relevant? Vijf geschiedenisdocenten geven
hun meningen aan de hand van vier stellingen.
De setting: de Van Heukelomzaal in de Domtoren; een van de oudste historische monumenten van Nederland.
Architect G.W. van Heukelom ontwierp in 1922 de nieuwe entree voor de Domtoren.

STELLING 1

Geschiedenisonderwijs is niet sexy
DAT BOEIT ME NIET! Driekwart van de leerlingen in de eerste twee klassen van het middelbaar
onderwijs is simpelweg niet geïnteresseerd in Geschiedenis. Ze vinden het vak niet relevant!
En voor het grootste deel zal dat ook niet meer anders worden.

Ronald Schepers: “Dat klopt. Leerlingen komen
dolenthousiast van de basisschool en binnen
3 tot 6 weken hebben we al het enthousiasme
eruit gekregen. Dat komt omdat we leermethodes
gebruiken die totaal niet aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.”

De deelnemers: Ronald Schepers - Thomas a Kempis in Arnhem, Barbara Dijke - De Nieuwe Veste in Hardenberg,
Allan Alaoui - Maaswaal College in Wijchen, Thalitha Bhugwandass - St Gregoriuscollege in Utrecht en Stijn de Wit IJburg College in Amsterdam. Gespreksleider is Frank Janssen.
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Thalitha Bhugwandass: “We spelen niet in op
de behoefte van de kinderen. De middelbare
school sluit niet aan bij de belevingswereld van de
brugklasleeftijd. Wanneer ze van de basisschool
komen, zitten ze nog heel erg in een mythische
fase, met mooie verhalen. Dan komen ze bij ons
en mogen ze even een keer een scarabee tekenen
en na zes weken moeten ze aan de gang met
structuurbegrippen. Pas wanneer ze naar de bovenbouw gaan, komen ze in een andere fase, meer
filosofisch, en dan kun je op een andere manier
met de stof aan de gang.”
Volgens Thalitha is de docent bepalend. “Als je

meer verschillende werkvormen gebruikt, bereik
je meer leerlingen. Maak van bronnenonderzoek
een soort CSI-onderzoek.”
Allan Alaoui: “Ik ben het er niet mee eens dat
alle kinderen superenthousiast binnenkomen.
Het is heel divers. Inderdaad zijn er veel die het
altijd leuk hebben gevonden. Sommigen gaan
het leuker vinden, anderen minder. Er zijn er
ook die geschiedenis gewoon niet leuk vinden.”
Barbara Dijke: “Ik probeer ze meteen vanaf het
begin te laten beseffen dat iedereen een geschiedenis heeft. Dat is ook de eerste opdracht: maak
je eigen geschiedenis. Het gaat niet alleen over
personen, tijdvakken, oorlogen. Geschiedenis
gaat ook over jou.”

Conclusie: de docent is bepalend
hoe het vak wordt ervaren.
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STELLING 2

Geschiedenisonderwijs moet veel meer vanuit de leerling vertrekken
FIFTY-FIFTY! We moeten veel meer de leerlingen als uitgangspunt nemen bij onze inspanningen.
Verplichte inhoud en belevingswereld van de jeugd moeten gelijkwaardig zijn bij het inrichten
van het onderwijs.

Allan: “Daar ben ik het mee eens. We kijken altijd
naar de geschiedenis met de ogen van nu. Dat
geldt ook voor de nieuwe generatie, dus vertrekken vanuit de leerling is heel belangrijk. Vaak de
vergelijking maken met de actualiteit helpt om de
leerling bij de lesstof te betrekken. Dat is wel een
hele opgave, want ik vind het vaak heel lastig om
me in te leven in hoe de leerling naar een bepaald
tijdvak kijkt. Volgens mij maakt tabletonderwijs
het wel een stuk gemakkelijker.”

tijd. Je moet niet te grote klassen hebben zodat je
alle leerlingen aan bod laat komen.”

Thalitha: “Ons gevaar is dat we als docent altijd
heel goed kunnen vertellen hoe het moet. Maar
leerlingen kunnen ook heel veel zelf. Bij geschiedenis is het belangrijk dat we de juiste vaardigheden bijbrengen, zodat ze zelf hun doelen kunnen
bepalen en samenvattingen maken.”

Barbara: “Gek genoeg vinden veel leerlingen op
zijn tijd een hoorcollege ook erg prettig. Dit wordt
door alle docenten onderschreven; de afwisseling
in lessen is ook belangrijk.”

Stijn de Wit: “Elke leerling is anders en de traditionele werkwijze hoeft niet altijd de beste te
zijn. Ik bedoel, tekstje lezen, opdrachten maken,
herhalen. Het werkt soms ook goed om ze in
groepjes te verdelen en een onderzoekje te
laten doen. Als je meer verschillende werkwijzen gebruikt, bedien je ook meer leerlingen.
Het mooiste is als we het gepersonaliseerd
kunnen aanbieden, bijvoorbeeld uit meerdere
taken laten kiezen. Dat kost wel veel ontwikkel18 | saga.nl

Ronald: “Wat ik nu allemaal hoor, zijn feitelijk
reparatiewerkzaamheden omdat de methodes
niet goed zijn. We zouden eigenlijk de mogelijkheid moeten hebben om samen met de leerlingen
te ontwikkelen en testen. Saga is een goed voorbeeld, alles wordt getest en input van leerlingen
wordt meegenomen.”

Allan: “Ik ben wel benieuwd naar het effect van
Saga op hoe de leerlingen straks in de bovenbouw
met geschiedenis bezig gaan. Zijn die misschien in
staat om op een veel individuelere manier met de
lesstof bezig te zijn en bijvoorbeeld al zelfstandig
historisch onderzoek te doen?”

Conclusie: Met verschillende
werkwijzen speel je in op de
individuele behoeften en door
activerend onderwijs wordt kennis
makkelijker opgenomen.

Stijn de Wit
Middelbare school: RSG ‘t Slingerbos en
Landstede volwassenenonderwijs in Harderwijk
Geschiedenisopleiding: Hogeschool van Amsterdam, vervolgens de Universiteit van Amsterdam
Geschiedenisdocent sinds: 2010

Barbara Dijke
Middelbare school: De Bouwmeester in Haaksbergen en mavo de Hofweide in Borculo
Geschiedenisopleiding: HAN in Nijmegen
Geschiedenisdocent sinds: 1997
Waarom voor dit vak gekozen?
Geschiedenis geeft me de gelegenheid om ongelimiteerd over het verleden te dromen. Niet alleen de
oorlogen en grote gebeurtenissen, maar juist de
kleine, bijzondere en persoonlijke dingen.
Huidige lesmethode: klas 2 en hoger Feniks
(ThiemeMeulenhoff) en klas 1 Saga (Blink)

Waarom voor dit vak gekozen? De sensatie die
ik ervoer van de grote geschiedenisverhalen en
de manier waarop docenten hierover konden
vertellen, wekten al vroeg mijn belangstelling voor
het vak. Hetzelfde goldt overigens voor de vakken
aardrijkskunde en biologie. Uiteindelijk koos ik
voor geschiedenis omdat ik daar het hoogst voor
scoorde op mijn eindexamen.
Huidige lesmethode: Het IJburg College is
een digitale school. Leerlingen werken op iPads.
Tot het examenjaar gebruiken wij geen vaste
methode, maar ontwikkelen wij veel van ons
materiaal. In het eindexamenjaar werken wij
met het examenkatern van Geschiedenis
Werkplaats (Noordhoff).

Ik geef les aan: klas 1 t/m 4 vmbo en 1 t/m 3
havo en vwo

Ik geef les aan: klas 4 t/m 6 havo en vwo

Gemiddelde klasgrootte: 23

Ervaring met Saga? Met Saga heb ik nog geen
ervaring, maar gezien ons digitale onderwijs,
ben ik zeer geïnteresseerd in wat deze methode
te bieden heeft voor de bovenbouw.

Ervaring met Saga? Ja, ik werk ermee in mijn
eerste klassen, van basis- en kaderberoepsgerichte leerweg tot vwo.

Gemiddelde klasgrootte: varieert van 21 tot 31
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STELLING 3

Geschiedenisonderwijs helpt de maatschappij verder
NO FAKE NEWS! Geschiedenisonderwijs speelt een cruciale rol in het kweken van meer
begrip voor de wereld en de mensen om ons heen en maatschappelijke betrokkenheid bij de
aankomende generatie. Kennis van de geschiedenis en historische vaardigheden/historisch
besef is de basis voor meer tolerantie. Ons vak kan polarisatie tussen groepen en het ontstaan
van ongenuanceerde meningen voorkomen.

Allan Alaoui
Middelbare school: Mondriaan College in Oss
Geschiedenisopleiding: HAN in Nijmegen
Geschiedenisdocent sinds: 2012
Waarom voor dit vak gekozen? Omdat ik het bestuderen van de geschiedenis erg interessant vind.
In de loop van mijn opleiding kwam ik erachter dat
ik het overbrengen van deze kennis ook heel erg
leuk vond. Zodoende ben ik docent geworden.
Huidige lesmethode: Memo (Malmberg) en
Saga (Blink)
Ik geef les aan: klas 1 vmbo-niveau basis,
kader en mavo
Gemiddelde klasgrootte: leerweg ondersteunde
klassen (LWOO) met maximaal 16 leerlingen en
reguliere klassen met 24 leerlingen
Ervaring met Saga? Mijn ervaringen met Saga
zijn heel positief. De betrokkenheid die leerlingen
met de leerstof hebben, is groot in mijn optiek.
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Thalitha Bhugwandass
Middelbare school: De Driemark in Winterswijk
Geschiedenisopleiding: HVU in Utrecht
Geschiedenisdocent sinds: 2004
Waarom voor dit vak gekozen? Het is fijn om
iets voor leerlingen te kunnen betekenen en
ze te inspireren. Daarnaast is het verleden
zichtbaar in alles om ons heen en in ons denken.
De uitdaging is om de leerlingen mee te nemen
op die ontdekkingstocht.
Huidige lesmethode: Geschiedenis Werkplaats
(Noordhoff)
Ik geef les aan: vmbo-t tot en met vwo
Gemiddelde klasgrootte: 30
Ervaring met Saga? Nee, maar zit graag in het
panel om mee te denken over ontwikkelingen
binnen Saga. Wil er later graag mee aan de slag!

Allan: “Dat kan, maar hoeft niet per se. Geschiedenis kan ook polariserend werken, dat ligt
helemaal aan de docent. Het is best interessant
om stil te staan bij hoe de geschiedenis de laatste
honderd jaar is gebruikt.”

Dat ligt niet zo voor de hand als bij wiskunde of
economie.”

Stijn: “Als docent kun je ook de leerlingen bijbrengen
om kritisch naar de lesstof te kijken. Waarom
wordt dit specifieke tijdvak aan jou aangeboden?
Je hoeft niet alles voor zoete koek aan te nemen.
Dat speelt denk ik bij geschiedenis meer dan bij
andere vakken. Wat betekenen specifieke onderwerpen voor jou? Bepaalde onderwerpen zijn in het
verleden ook voor verkeerde doeleinden ingezet.
Leerlingen zijn daarnaast ook vaak geïnteresseerd
in onderwerpen buiten Europa. Hiervoor kan in het
eindexamenprogramma de ruimte worden benut.”

Allan: “Dit gaat ook over zaken als ‘fake news’.
Er circuleren zoveel onwaarheden op internet,
complottheorieën en wat al niet meer. Het is
frappant om te zien dat een woord als ‘illuminati’
bij bijna alle leerlingen bekend is. Er ligt een
belangrijke taak voor ons om de leerlingen te
leren onderscheid te maken tussen feit en fictie,
tussen slechte en betrouwbare bronnen.”

Barbara: “We zijn heel relevant, want we kunnen
context bieden voor actuele ontwikkelingen. Leer
nadenken. Is het waar, kán het waar zijn wat die
populist zegt? Alle vakken zijn daarin belangrijk,
maar wij hebben de beste tools daarvoor.”
Moeten jullie nog de barricade op om het belang
van het vak geschiedenis uit te leggen?
Allan: “Ja, ik denk het wel. We moeten vaak
uitleggen waarom ook geschiedenis belangrijk is.

Ronald: “Geschiedenis heeft geen economische
waarde.”

Stijn: “Wat ik interessant vind, is dat je als geschiedenisdocent eigenlijk ook verantwoordelijk
bent voor ‘mediawijsheid’. Dat is een heel onontgonnen gebied. De politiek zou moeten zorgen
dat de vakken geschiedenis en maatschappijleer
daar verantwoordelijk voor worden.”

Conclusie: geschiedenis kan een
grote maatschappelijke rol spelen
door de context te bieden van
dingen die nú gebeuren. Ook het
mediawijs maken van kinderen is
een belangrijke taak.
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STELLING 4

Geschiedenisonderwijs is hopeloos verouderd
RELEVANTIE DOOR REVOLUTIE! In de traditionele methodiek gaat het om kennisoverdracht en
reproductie waarbij de docent als ‘zender’ van die kennis opereert. Inmiddels is aangetoond dat
leerlingen door middel van vaardigheden veel effectiever kennis opdoen, die bovendien beter
beklijft. Waarom geeft (bijna) iedereen dan nog op de traditionele manier geschiedenisles?

Barbara: “Kinderen komen heel zelfstandig van
de basisschool: werken in groepjes met taken.
Maar snel verleren ze dat doordat we te traditioneel lesgeven. We proberen het wel, maar ook in
ons zit nog dat idee dat we heel graag die kennis
over willen dragen. Ik denk wel dat ik vernieuwend
bezig ben, maar ook ik wil soms ook gewoon mijn
verhaal vertellen.”
“En zo zijn wij ook opgeleid”, concludeert
Thalitha.
Stijn: “Een paar jaar geleden was er een enquête
onder parlementsleden en daarbij bleek dat het
historisch besef in de Tweede Kamer schrijnend
is. Toen is de commissie-De Rooij aangesteld en
heeft Frits van Oostrom de Canon ontwikkeld,
waarbij algemene kennis van tijdvakken belangrijker
werd dan precieze gebeurtenissen duiden.”
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Barbara legt de vinger op de zere plek: “Voor
mijn gevoel ontbreken er belangrijke historische
onderdelen en tegelijk denk ik bij sommige
onderdelen ‘waarom staat dit erop?’”
Thalitha: “Het was de bedoeling om een soort
overzicht te creëren voor leerlingen. Het helpt
wel bij de discussie over ons vak dat die canon
er is. Ik denk dat het basisidee best goed is, maar
het huidige examen, dat puur gericht is op het
reproduceren van kennis, maakt het moeilijk
om er iets moois mee te doen en het onderwijs
echt te vernieuwen.”
Ronald: “Ik vind de meeste geschiedenisdocenten
behoorlijk behoudend. We zijn eigenlijk een
eigenwijs, conservatief zootje met elkaar (lacht).
Ik generaliseer een beetje hoor.”

Thalitha: “Je kunt heel lang veranderingen
tegenhouden en er niet in meegaan. Oudere
docenten hebben er vaak weinig trek in om
alles overhoop te gooien. Dat geldt voor het
hele onderwijs trouwens. Overal heb je voortrekkers die nieuwe methodes willen uitproberen,
maar de oudere garde die richting pensioen
gaat hoeft niet meer zo nodig.”
Barbara: “En laten we vooral niet vergeten dat
voor sommige leerlingen traditioneel onderwijs
gewoon werkt. Die vinden het gewoon prettig
om zo les te krijgen.”
Stijn: “Het heeft ook met visie te maken. Er zijn
genoeg scholen met traditioneel onderwijs met
goede slagingspercentages. De leerlingen zijn
iets minder uit zichzelf gemotiveerd en minder
zelfstandig, maar zulke scholen leveren ook prima
studenten af. Onze school heeft een andere visie,
we vinden dat vakken overstijgend zijn en overlap
hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
leerlingen van en met elkaar leren van de wereld
om ons heen. Dat is gewoon een andere insteek.”

Conclusie: vernieuwen om het
vernieuwen is zinloos. Er moet
een visie achter zitten.

Ronald Schepers
Middelbare schoolcarrière: Andreas
Scholengemeenschap in Zevenaar
Geschiedenisopleiding: HAN in Nijmegen
(2de en 1ste graad)
Geschiedenisdocent sinds: ca 1995
Waarom voor dit vak gekozen? Het is spannend,
relevant en meeslepend.
Huidige lesmethode: Saga (Blink) en Geschiedenis
Werkplaats (Noordhoff)
Ik geef les aan: klas 1, 2, 4 atheneum/gymnasium+
Gemiddelde klasgrootte: 25
Ervaring met Saga? Ja, deze aanpak houdt
de leerling actief, wekt nieuwsgierigheid op
en betrokkenheid. De aanpak genereert energie.
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“

Geschiedenis in

“CITATEN

Wat is de overeenkomst tussen voetbal en geschiedenis? Iedereen heeft
er wel een mening over. Een kleine bloemlezing van opmerkelijke
uitspraken over het vak. Van beroemdheden uit heden en verleden.

“We hebben het
alsmaar over de VOC
zonder dat we het
hebben over de zwarte
pagina’s uit die
geschiedenis.”
Rapper Ronnie Flex vertelt
op puna.nl dat de geschiedenislessen op de schop
gaan zodra hij ministerpresident wordt.

“Ik zou in het onderwijs meer aandacht
steken in wat mensen
over de hele wereld
veranderd hebben in
de wereld, niet alleen
in Nederland.”

“History...
is a nightmare
from which I
am trying to
wake.”
- James Joyce schrijver

24 | saga.nl

is niet
“ Geschiedenis
wat er gebeurd is,

geschiedenis is wat de
mensen zich herinneren.
- Jan Blokker journalist, columnist en amateur-historicus

”

“Zij die de
geschiedenis
lezen maar
niet begrijpen,
zijn gedoemd
hem te
herhalen.”
- Harry Truman
33e president van de VS

“Geschiedenis is de som van
alle dingen die voorkomen
hadden kunnen worden.”
- Konrad Adenauer eerste bondskanselier West-Duitsland

“The farther
backward you
can look,
the farther
forward you
are likely
to see.”
- Winston Churchill
Brits staatsman

Geschiedenis
“
vond ik het leukst.

De docent, meneer
Koreman, kon
enthousiast vertellen.
Daardoor ging
de lesstof meer leven.
- Nadine Broersen atlete

”

“Ik werd gegrepen door de bevlogen
geschiedenislessen van een zeer
aimabele kapitalisme-wantrouwer.”

“Het idee dat geschiedenis iets is
wat kant-en-klaar uit de hemel komt
vallen, moeten we sowieso loslaten.”

- Tom Egbers kijkt terug op zijn schooljaren in Almelo.

- Hilary Mantel schrijfster

“Nothing
has really
happened
until it
has been
recorded.”
- Virginia Woolf
schrijfster en feministe

Historicus en beroepsmopperaar Maarten van
Rossem heeft zijn liefde
voor geschiedenis mede te
danken aan een docent.

“ Mijnheer de Jong was
een goede geschiedenisleraar, een zwierige
man in een grijs driedelig pak.”
Over diens opvolger,
mevrouw Admiraal, is hij
minder te spreken.

“Het gebrek aan
interesse in de lesstof
resulteerde zelfs in
het overslaan van de
Eerste Wereldoorlog
omdat Nederland
neutraal was.”
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DEBAT

Motivatie als brandstof

VOOR HET
LEERPROCES?
Leren hoeft niet leuk te zijn, maar het maakt het wel een stuk makkelijker.
Een leerling die echt ergens iets van wil weten of een vaardigheid onder
de knie wil krijgen, leert vele malen sneller dan iemand die niet weet
waarom hij iets moet doen. Uitgeverij Blink is daarom steeds op zoek
naar de zogenaamde ‘wow-factor’ voor leerlingen, zo ook in de nieuwe
geschiedenismethode Saga.

S

ommige docenten zijn kritisch over
deze insteek. Is motiveren niet
gewoon je rol als docent en moeten
leerlingen niet gewoon leren om door
lastige materie heen te bijten? Hoe kijken geschiedenisdocenten hiernaar? Daarover
gaan we graag in debat.

Als startpunt dit artikel van Huub Nelis,
historicus, oprichter van bureau Youngworks
en mede-auteur van het boek ‘Motivatie
binnenstebuiten’.
Reageer via www.saga.nl/debat.
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DEBAT
antwoorden te zoeken in teksten en spotprenten.
Ze zien vaak te weinig verband tussen het oefenen
van historische vaardigheden en de grote verhalen. Hierdoor ontstaat soms een fixed mindset: ‘je
snapt geschiedenis of je snapt het niet’. Leerlingen
hebben dan te weinig succeservaringen. Door ze
te laten ervaren hoe leuk het kan zijn om zelf stukjes van de ‘geschiedenispuzzel’ te leggen, ontdekken ze dat je geschiedenis ook gewoon kunt leren.
Dit geeft het gevoel dat ze competent zijn, dat ze
de stof aankunnen. Een belangrijke voorwaarde
om jongeren hiervoor in beweging te krijgen is dat
het belonend moet zijn om verbanden te leggen
en een tijdvak te doorgronden.

Leerlingen willen
zelf dingen uitzoeken

De 3 basisbehoeften
van iedere leerling

Het goede nieuws is dat heel veel jongeren een
sluimerende motivatie hebben voor geschiedenis, het slechte nieuws is dat dit in veel klassen
nauwelijks tot uiting komt.
Steeds meer docenten zijn bekend met de drie
pijlers van motivatie uit de zelfdeterminatietheorie van de Amerikaanse motivatieonderzoekers,
Richard Ryan en Edward Deci. Om leerlingen
ergens gemotiveerd voor te laten zijn, moeten ze
zich verbonden voelen met anderen om hen heen,
docenten en medeleerlingen. Daarnaast moeten
ze zich competent voelen, ervaren dat iets niet
te moeilijk, maar ook niet te makkelijk voor ze is.
En ten derde gaat het over autonomie, het gevoel
dat ze zelf vorm kunnen geven aan hun eigen
leerproces en dat niet alles van begin tot einde
is voorgekauwd. Zodra een van deze drie pijlers
niet in orde is, vermindert de motivatie. Dit is op
iedere klas en op ieder vak van toepassing.

Leerlingen willen
zich verbonden voelen

Docenten die hun leerlingen goed kennen, kunnen
veel makkelijker inspelen op hun interesses. Als je
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als geschiedenisdocent de Tweede Wereldoorlog
behandelt en je kunt leerlingen die veel met techniek bezig zijn iets laten uitzoeken over de ontwikkeling van de V2-raketten of leerlingen, met
scheikunde in hun pakket, een opdracht geven
over chemische oorlogsvoering, dan hebben ze
een ingang die voor hen misschien veel aantrekkelijker is dan het verhaal over de Jodenvervolging
of de Conferentie van Malta. Dat is misschien weer
interessanter voor politici in de dop. Soms is het
genoeg als een docent met een kleine opmerking
laat weten dat hij of zij begrijpt wat bepaalde
leerlingen leuk vinden om te horen. Uit groepsgesprekken met jongeren blijkt steeds weer hoe zeer
ze docenten waarderen die daar oog voor hebben.
In het algemeen hebben docenten de neiging hun
invloed op leerlingen te onderschatten. Vooral als
ze hen persoonlijke aandacht geven, kan die heel
groot zijn. Leerlingen doen meer moeite voor een
vak als ze zich verbonden voelen met de docent.

Geschiedenis is te leren

Veel leerlingen die we in onderzoeken gesproken
hebben, vinden geschiedenis wel een interessant
vak, maar ze vinden het vaak moeilijk om informatie te analyseren, grote verbanden te zien en

Jongeren willen eigenaarschap en eigen keuzes
kunnen maken. Binnen de schoolcontext kan dat
vaak niet. Er wordt voor hen bepaald wat ze moeten leren en daarbinnen is beperkte ruimte voor
eigen invulling. Het is daarom niet zo opmerkelijk
dat binnen de huidige generatie jongeren het
informele leren zo’n grote rol heeft. Via filmpjes
en blogs op internet verdiepen ze zich in de meest
uiteenlopen zaken. Ze kunnen zelf leren programmeren, een instrument leren bespelen of een taal
leren, zonder dat er een docent aan te pas komt.
En dat gebeurt op grote schaal. Veel geschiedenisdocenten weten wel dat ze leerlingen in de
klas hebben die alles weten over archeologie,
de Tweede Wereldoorlog of complottheorieën,
omdat ze daar alles van opzoeken en vooral veel
filmpjes over kijken.

Verhalen maken
geschiedenis toegankelijk

Iedere geschiedenisdocent weet dat verhalen de
brandstof zijn om leerlingen mee te nemen naar
het verleden. Er is geen vak waarover zo vaak wordt
gezegd dat het valt of staat met de vertelkunst van
de docent. Ik heb vaak achter in klassen gezeten
om alleen maar te kijken naar wat er met leerlingen
gebeurt tijdens een les. Je ziet dat als een docent
een goed verhaal vertelt, er een klein aantal jongeren zit te luisteren omdat ze écht geïnteresseerd
zijn in de stof. Het grootste deel vindt het prettig
om even ontspannen achterover te zitten. Ze luis-

Interactieve verhalen

Saga brengt ieder tijdvak in de context van een
spannend interactief verhaal, waarbij de methode leerlingen stimuleert met spelelementen, samenwerken en competitie. De methode
gebruikt daarbij veel digitale middelen zoals
film, social media (instagram en vlogs) en interactieve verhaalvormen. Leerlingen krijgen
daarbij vaak een rol waarin ze voor vragen en
dilemma’s komen te staan en keuzes moeten
maken. Het kan gaan over het vinden van een
seriemoordenaar die geïnspireerd is door
lijken uit de prehistorie, over de strijd tussen
de Griekse stadstaten of over de zoektocht
naar een voorwerp dat de macht van Karel de
Grote symboliseert. Het is een manier om het
geschiedenisverhaal relevant te maken en ook
om leerlingen ruimte te geven om zelf te bepalen hoe ze informatie verzamelen. De docent
zorgt ervoor dat ze kritisch blijven kijken naar
hun informatie en bronnen.

“Er is geen vak
waarover zo vaak
wordt gezegd dat
het valt of staat
met de vertelkunst
van de docent.”
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“De praktijk leert
dat leerlingen er
juist ook behoefte
aan hebben om af
en toe even lekker
te luisteren naar
de docent.”
teren wel, maar je ziet dat ze er in hun hoofd weinig
mee doen. Als je kort daarna vraagt wat ze ervan
onthouden hebben, is dat vaak onthutsend weinig;
de grappige of bloederige details. De uitdaging is
dus om te zorgen dat leerlingen actief aan de slag
gaan met een verhaal en de stof niet te veel passief
‘consumeren’. Dat beklijft niet.

Leerlingen nieuwsgierig maken

Wie niet nieuwsgierig is naar een verhaal, wil
er ook niet meer over weten. Dat lijkt een open
deur, maar in het onderwijs beginnen we toch
vaak veel informatie over jongeren uit te storten,
zonder er eerst voor te zorgen dat ze de relevantie
zien of geprikkeld zijn ergens mee aan de slag te
gaan. Leerlingen moeten niet op zoek gaan naar
informatie die antwoord geeft op vragen uit een
boek, ze moeten op zoek gaan naar antwoorden
op vragen die ze zelf stellen aan een verhaal. Dat
is het principe van zelfontdekkend leren: zorgen
dat leerlingen geïnspireerd raken om op zoek te
gaan naar bepaalde antwoorden. Hoe doe je dat?
Veel hangt af van de introductie van een thema. In
beginsel weet een leerling niet of iets interessant
is. Wie nog nooit van de middeleeuwen heeft
gehoord, is daar in principe niet zomaar in geïnteresseerd. Hier zijn verhalen essentieel. Een goede
docent geeft informatie die zo triggert, dat leerlingen er meer van willen weten. Een onverwacht
begin, het gevoel dat er weer iets heel nieuws
begint, helpt daarbij. Na de eerste kennismaking
en verwondering over een nieuw onderwerp of
een tijdvak is het belangrijk dat leerlingen ruimte
krijgen om dingen zelf te verkennen en te onderzoeken. Wat weten ze al? Waar gaat dit over, welke
vragen willen ze beantwoorden?
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DEBAT

Variatie in de lessen

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet passief
achterover zitten in je les, wachtend op de bel
voor de pauze? Steeds meer docenten passen
activerende didactiek toe in hun lessen.
Alle lessen actief en onderzoekend aan de slag
dus? Nee, de praktijk leert dat leerlingen er juist
ook behoefte aan hebben om af en toe even lekker
te luisteren naar de docent: verhalen over de
geschiedenis, een boeiende uitleg over hoe iets
in elkaar zit of waarom iets bijzonder is waardoor
ze ineens verbanden gaan zien. Het geheim zit
dus in de variatie tussen activerende werkvormen en docentgestuurde lessen. Beide vormen
van lesgeven versterken elkaar. Dat zorgt ervoor
dat leerlingen enthousiast de klas binnenkomen:
‘Wat gaan we vandaag doen?’

Betekenisvol voor leerlingen

Leerlingen vragen zich bij het vak geschiedenis
vaak af waarom ze iets moeten leren, ‘al die
mensen zijn toch al dood’. De uitdaging is dus om
de onderwerpen uit de geschiedenis te koppelen
aan thema’s die leerlingen herkennen uit hun eigen
leven waardoor ze het heden beter begrijpen.
Dat kan soms heel simpel zijn door ze te laten
fantaseren: hoe zou het zijn om in een bepaalde
tijd te leven? Hoe zou je rijk kunnen worden in het
Romeinse rijk? Maar ook grotere thema’s zoals
macht, liefde en relaties of identiteit zijn natuurlijk goed te verbinden met alle tijdvakken, of het
nu gaat over het thema Monniken en ridders of
de oude Grieken.

Wrijving met de stof

Leerlingen komen pas echt in de ‘leerstand’,
als we ze eerst verleiden, door een ingang te
zoeken die ze echt interessant vinden. Betekent
dit dat we afbreuk doen aan het vak geschiedenis? Natuurlijk niet. Als jongeren eenmaal ontdekken dat ze iets leuk vinden, zijn ze bereid
om ervoor te werken. Dat kost moeite en inzet
en er is altijd wrijving met de stof. Dat is niet erg,
zolang ze maar weten waar ze het voor doen:
meer te weten komen over onderwerpen die
ze, soms tot hun eigen verbazing, interessant
zijn gaan vinden.

Onderzoek naar motivatie en leeropbrengst van
geschiedenismethoden

Arie Wilschut, Lector didactiek van de maatschappijvakken aan de Hogeschool van
Amsterdam, doet in maart 2018 in onderzoek naar de effecten van de inzet van de
nieuwe geschiedenismethode Saga (Blink). Hij vergelijkt deze methode hierbij met
traditionele methodes. De centrale vraag is: zijn er duidelijke verschillen tussen leerlingen die een jaar geschiedenisonderwijs hebben gehad met Saga en leerlingen een
andere methode hebben gebruikt. Er doen acht scholen en ruim 1100 leerlingen mee
aan dit onderzoek, waarbij per school een aantal klassen met Saga werken en een
aantal klassen met een andere methode. In dit onderzoek gaat het onder andere om
de motivatie van leerlingen, de mate waarin ze het vak relevant vinden en wat ze van
de leerstof onthouden. Omdat Saga is opgebouwd rondom de motivatie van jongeren
is het spannend om te zien of er duidelijke verschillen bestaan tussen beide groepen.
De resultaten van het onderzoek worden in april 2018 verwacht.

NEGEN LEERLINGEN OVER GESCHIEDENISONDERWIJS

Wel INTERESSANT
maar niet per se

BELANGRIJK

Gemiddeld een 6,5. Dat is het cijfer dat negen vwo-leerlingen uit
van het Thomas a Kempis College in Arnhem geven voor het vak
geschiedenis. Interessant dat wel, maar geen van allen vindt
geschiedenis het belangrijkste of leukste vak. Unaniem zijn ze
over de rol van docent: die maakt het verschil.

D

e negen leerlingen die vrijwillig meewerkten aan een persoonlijk vraaggesprek over het vak geschiedenis volgen
allemaal het vwo en zijn afkomstig uit
verschillende klassen: 2 vwo (twee leerlingen),
4 vwo (drie leerlingen), 5 vwo (twee leerlingen)
en 6 vwo (drie leerlingen). Leerlingen in 2 vwo
werken met de methode Memo (Malmberg),
maar hebben in het eerste jaar met Saga (Blink)
gewerkt. De overige leerlingen gebruiken de
methode Geschiedeniswerkplaats (Noordhoff).

Interessant of belangrijk

Vijf leerlingen kiezen lichamelijk opvoeding als
leukste vak. Ook de talen Nederlands, Engels,
Frans en Spaans worden vaker genoemd. Eén
leerling uit 6 vwo kiest voor tekenen en daarmee
samenhangend kunstgeschiedenis als meest
interessante vak. Gevraagd naar wat leerlingen
het belangrijkste vak vinden, zijn er twee richtingen. De leerlingen van 4, 5 en 6 vwo maken
bewuste keuzes. Belangrijk zijn die vakken ‘waar
je altijd wat aan hebt’ (Engels, Nederlands) of
vakken die aansluiten bij de studie die je wilt gaan
volgen. De toekomstige student geneeskunde uit
6 vwo kiest voor biologie en de 5 vwo-er die bouwkunde wil gaan studeren, vindt natuurkunde het
belangrijkst. Leerlingen uit 2 vwo hebben moeite
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om een keuze te maken; beiden hebben nog geen
idee. Niemand noemt geschiedenis, hoewel drie
leerlingen uit verschillende klassen aangeven
geschiedenis wel interessant te vinden.
Is geschiedenis dan helemaal niet belangrijk?
Nee, zeven leerlingen geven aan dat geschiedenis
wel relevant is ‘omdat het belangrijk is om te
weten wat er in het verleden gebeurd is’. Of,
‘omdat je meer van andere culturen te weten
komt’, ‘het belangrijk is de geschiedenis van je
land te kennen’ en ‘omdat je dan de toekomst
beter kunt begrijpen’.

verbanden kan leggen’ en ‘ik wil meer weten
over de Tweede Wereldoorlog en over oorlogen
en conflicten tussen de verschillende landen’.

De rol van de docent

De leerlingen zijn ook unaniem over de rol van
de docent. De docent is belangrijk, want die
heeft veel invloed op hoe geschiedenis wordt
ervaren. Alle leerlingen geven aan dat met name
enthousiasme van de docent, boeiend kunnen
vertellen, afwisseling in de
lessen, zelf op ontdekking
uit kunnen gaan en het
gebruikmaken van middelen
als film en internet van belang zijn om geïnteresseerd
te blijven. Overigens lijken
de beweegredenen van de
leerlingen vooral praktisch:
‘Als de docent enthousiast
is, goed kan vertellen en afwisselende lessen
geeft, blijf ik betrokken en kan ik het veel
makkelijker onthouden’. Of zoals een leerling
uit 2 vwo de rol van de docent duidt: ‘Hij moet
ervoor zorgen dat je gemotiveerd blijft. Niet
alleen door leuk te vertellen, maar door leuke
lessen te maken.’

Eerst ruilen, dan handel

Over de interessantste lessen en het interessantste
onderwerp lopen de meningen sterk uiteen. Het
gaat van de oermens tot de VOC, van de renaissance
(‘vooral de kunst’) tot de koude oorlog, van slavernij
(‘wil ik nog veel dieper op ingaan’) tot de Tweede
Wereldoorlog (‘staat heel dicht bij me’), van jagers
& verzamelaars (‘wist ik niets van, nu wel’) tot
industrialisatie. Het antwoord op de vraag wat het
meest opmerkelijke historische feit is dat ze hebben
onthouden, hebben de meesten
niet zomaar paraat. Sommigen
konden niets bedenken
(‘er springt niet echt iets uit’).
De opmerkelijke herinneringen
hadden met de geschiedenis van
de vorige eeuw te maken, zoals
met de Tweede Wereldoorlog
(‘dat vrouwen in de Tweede
Wereldoorlog de wapens en
munitie maakten’). Of ze waren blijven hangen
vanwege het bizarre van het verhaal zelf: ‘dat aan
het begin van het posttijdperk in Amerika zelfs een
baby per post werd verstuurd naar de familie’.
Wanneer dat was? ‘Ik dacht ergens rond 1800’.
Eén leerling was resoluut in zijn antwoord: ‘dat
handel ontstaan is uit ruilen’.

“Door de
geschiedenis
snap je het
heden beter.”

Het heden begrijpen

Gevraagd naar wat ze hopen te leren bij het vak
geschiedenis leggen alle leerlingen het verband
tussen het verleden en nu. Uit de volgende
uitspraken blijkt dat leerlingen de relatie tussen
het heden en het verleden belangrijk vinden:
‘door de geschiedenis snap je het heden beter’,
‘het gaat om de gebeurtenissen uit het verleden
die hebben geleid tot wat nu nog belangrijk is’,
‘ik wil leren over zaken die nu nog met de samenleving te maken hebben, zoals het ontstaan van
de handel’, ‘belangrijk zijn dagen uit het verleden
die nu nog belangrijk zijn, zoals de dodenherdenking’, ‘door de geschiedenis hoop ik dingen te
kunnen verklaren, waardoor ik ook makkelijker
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INSPIRATIE UIT DE KEUKEN VAN DE

MIDDELEEUWEN
Historica Manon Henzen combineert met haar historisch kookatelier
eetverleden.nl twee grote passies: geschiedenis en koken. Zij heeft het
tot haar missie gemaakt om culinaire geschiedenis op de kaart te zetten.

ROMANIA DI POLLA
Kip met granaatappel

P

aradijskorrels, staartpeper, mastiek, pimpernel
en verjus. Het zijn namen
van ingrediënten die de
meesten van ons niet meer kennen. De historische keuken zit vol
bijzondere ingrediënten, smaakcombinaties en gerechten die veel
zeggen over onze geschiedenis van
bijvoorbeeld handel, sociale structuren en culturele uitwisseling.
De middeleeuwse keuken is daar
een mooi voorbeeld van. Er was
een levendige handel in exclusieve
producten als specerijen en er waren grote verschillen in wat men at
tussen een kleine rijke elite en de
gewone man. Europese
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hoven kopieerden
volop eetgewoonten,
ingrediënten en gerechten van elkaar én uit de
Arabische wereld.
De middeleeuwse keuken
van de elite heeft dan ook
enerzijds een duidelijk Europees
karakter met veel zuren, kruidigheid en pit van specerijen. Maar
ook zien we opmerkelijk veel Arabische invloeden. Deze combinatie
is mooi terug te zien in dit gerecht
van kip met granaatappel uit een
anoniem Toscaans kookboek uit
eind 14e eeuw. Het laat zien hoe
inspirerend de historische keuken
voor de tafel van nu kan zijn.

Saga

Nieuwe, activerende geschiedenismethode

Benodigdheden
• 1 ui • 2 kippenpoten
• 2 granaatappels • 3
eetlepels granaatappelmelasse • 1 theelepel
kaneel • 1 theelepel
gember • ½ theelepel
zwarte peper • Zout
naar smaak

Saga is een geschiedenismethode voor vmbo, havo

Bereiding
Maak de ui schoon en
snijd hem in ringen. Doe
wat olijfolie in een bakpan
en bak de uien op zacht
vuur tot ze mooi bruin
worden. Haal de uien in
de pan, voeg wat extra
olijfolie toe en bak hierin
de kippenpoten rondom
aan. Laat de kip op een
zacht vuur verder garen.
Haal ondertussen de
granaatappelpitjes uit de
vrucht en doe ¾ hiervan
in een keukenmachine.
Maal ze fijn en zeef het sap.
Doe het sap samen met de
granaatappelmelasse en
specerijen bij de kip. Roer
even goed door en voeg
ook de gebakken uien toe.
Laat de kip in de saus stoven totdat hij gaar is. Voeg
eventueel zout naar smaak
toe en als je wilt kun je het
vocht een beetje binden
met bloem als je een wat
dikkere saus wilt. Dien
de kip op met granaatappelpitjes eroverheen
gestrooid.

beter werkt op papier, zoals leerteksten en verwer-

en vwo, die is ontworpen vanuit de motivatie van
leerlingen en aansluit bij hun belevingswereld. Het is
een methode voor docenten die samen met leerlingen
geschiedenis willen ontdekken en onderzoeken.
Digitaal lesmateriaal vormt de basis en biedt alle
mogelijkheden om leerlingen te activeren. Wat
kingsmateriaal, is gebundeld in een leerwerkboek.
Motiverend voor leerlingen, ruimte voor de docent
Saga bestaat uit thema’s waarin alle kerndoelen en
kenmerken van de tijdvakken samenhangend aan
bod komen. De methode is ontworpen om leerlingen
te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel
zelf te laten ervaren en ontdekken. Als docent heb
je de ruimte om eigen keuzes te maken en zelf
verhalen, anekdotes en bronnen toe te voegen.

Ervaren hoe Saga werkt in jouw klas?
Vraag de gratis proeflessen aan op www.saga.nl.

Meer informatie: www.saga.nl

Saga is een methode van Blink

Saga-genootschap
Voel je uitgedaagd in je vak met:

• 4x workshops en rendez-vous met
collegadocenten op verrassende locaties
• Gastles DNA door een expert in jouw klas
bij het thema Jagers en boeren
• Jaarlijks inspiratiemagazine

EXCLUSIEF EN GRATIS
voor de eerste 50 Saga-scholen in
schooljaar 2018-2019.
www.saga.nl/genootschap

