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Voorwoord

Dit kortlopend onderwijsonderzoek (september 2018–februari 2020) kwam
voort uit een praktijkvraag over burgerschapsvorming bij de
natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs.
Docenten hadden behoefte aan duidelijkheid over de burgerschapsopdracht
in hun vakken, en richtlijnen voor de ontwikkeling van actuele lessen om
burgerschapscompetenties bij leerlingen te bevorderen.
Bij het project waren drie universiteiten en drie scholen betrokken. Het
project werd aangestuurd vanuit de Technische Universiteit Delft; hier
kwamen de deelnemers ook regelmatig bijeen en werden diverse
burgerschapslessen voorbereid.
In dit inhoudelijk eindrapport worden niet alleen kenmerken van effectief
burgerschapsonderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken beschreven,
maar ook welke ideeën docenten hadden m.b.t. burgerschapsvorming in hun
vak, en hoe hun kennis en vaardigheden de ontwikkeling van actuele
burgerschapslessen hebben beïnvloed.
Dit door NRO gefinancierde onderzoek heeft zowel voorbeelden van
burgerschapslessen opgeleverd als succesvolle onderwijsstrategieën en
didactische hulpmiddelen voor burgerschapsonderwijs in de
natuurwetenschappelijke vakken.
De uitkomsten van dit onderzoek hebben een bijdrage geleverd aan een
oplossing voor de praktijkvraag rond burgerschapsonderwijs van docenten
in de natuurwetenschappen in Nederland. Ook heeft het onderzoek een
bijdrage geleverd aan theorievorming over kenmerken van docenten die
bepalend zijn voor het ontwerpen van effectief burgerschapsonderwijs.
Wij bedanken studenten van MSc Science Education and Communication
aan de TU Delft die, in het kader van hun opleiding of afstudeerproject,
burgerschapslessen en didactische hulmiddelen voor ons hebben ontwikkeld
en onderzocht in de praktijk.

Juli 2020

Namens het consortium:
Ineke Henze, Dury Bayram-Jacobs, Erik Barendsen en Tamara Platteel

i



Over de auteurs

Ineke Henze is universitair docent en vakdidacticus scheikunde bij de
masteropleiding Science Education and Communication (SEC) aan de
Technische Universiteit Delft. Zij onderzoekt de kennisontwikkeling
(waaronder PCK) van bètadocenten in opleidings- en
professionaliseringssituaties.
Dury Bayram-Jacobs is universitair docent en vakdidacticus natuurkunde
bij de Eindhoven School of Education (ESoE) aan de Technische Universiteit
Eindhoven. In haar onderzoek staan onderwijs en docentkennis (PCK) m.b.t.
Socio Scientific Issues centraal. Ten tijde van dit NRO-project was zij
postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Science Education aan de Radboud
Universiteit.
Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit en
hoogleraar informaticadidactiek aan de Open Universiteit. Hij is
gespecialiseerd in computational thinking en in de PCK-ontwikkeling van
bètadocenten, in het bijzonder bij informatica.
Tamara Plateel is lerarenopleider bij het ICLON aan de Universiteit Leiden.
Ook verzorgt zij docentprofessionalisering bij het ICLON en bij
Onderwijsnetwerk Zuid Holland (OZH).

ii



Samenvatting

Docenten in de natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs kunnen
zelf lessen ontwikkelen waarin burgerschapscompetenties gekoppeld
worden aan maatschappelijke vraagstukken en relevante vakinhoud. Uit dit
onderzoek blijkt ook dat leerlingen al vaardigheden binnen
burgerschapscompetenties kunnen ontwikkelen in een enkele les of korte
lessenserie.
Voorwaarde is dat de docenten een aantal essentiële kenmerken bezitten,
waaronder ontwerpcapaciteiten, vakdidactische wendbaarheid, gevoel voor
maatschappelijke urgentie, en interesse in burgerschapsvorming binnen hun
schoolvak. Ervaring met projectonderwijs (bijvoorbeeld bij het vak
Algemene Natuurwetenschappen) en samenwerking met collega’s op school
blijken belangrijke ondersteunende factoren.
Burgerschapsonderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van leerlingen, en
activerend en uitdagend zijn. De 5E leercyclus blijkt een succesvol
uitgangspunt voor de ontwikkeling van dergelijk onderwijs. 5E verwijst
naar: Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate. Deze leercyclus kenmerkt
zich door actief leren, en samenwerken van leerlingen om een
maatschappelijk vraagstuk te verkennen en nieuwe concepten te
onderzoeken.

Aanleiding

Docenten van de natuurwetenschappelijke vakken bespreken in hun lessen
geregeld (morele) maatschappelijke kwesties zoals orgaandonatie,
energietransitie, vaccinatie, klimaatopwarming, stikstofreductie enzovoort.
Veel docenten willen meer duidelijkheid over hoe zij leerlingen kunnen
leren om een wetenschappelijk onderbouwde mening (een beargumenteerd
oordeel) te vormen over dergelijke zaken. Ook willen zij leren om zelf
onderwijs te ontwikkelen over controversiële kwesties in het nieuws,
gekoppeld aan relevante vakinhoud, en passend bij hun leerlingen en de
bredere context van de school.
Beargumenteerd oordelen bestaat uit verschillende vaardigheden, die
opgevat kunnen worden als vormen van burgerschapscompetenties,
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namelijk: perspectiefwisseling, (morele) argumentatie, omgaan met strijdige
informatie, vergelijken van bronnen, afwegen van veiligheid en risico, dialoog
en reflectie op eigen waarden.
In dit NRO-project is onderzoek gedaan naar karakteristieken van effectief
burgerschapsonderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken. Daarnaast is
onderzocht welke kenmerken van docenten cruciaal zijn voor het ontwerpen
van actuele burgerschapslessen in deze vakken.

Aanpak

Drie docenten (biologie, natuurkunde en scheikunde) van verschillende
scholen vormden samen met vier onderzoekers (afkomstig van Technische
Universiteit Delft, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden) een
professionele leergemeenschap. Tijdens het project ontwierpen de docenten
lesmaterialen en didactische hulpmiddelen voor burgerschapslessen in hun
vakken. Daarnaast voerden onderzoekers en docenten studies uit en
leverden zij een bijdrage aan theorievorming rond burgerschapsonderwijs.
Om de karakteristieken van effectief burgerschapsonderwijs te identificeren
werden leerling-uitkomsten en docent-evaluaties van de ontwikkelde
burgerschapslessen kwalitatief onderzocht. Om bepalende kenmerken van
docenten voor het ontwerpen van effectief burgerschapsonderwijs te
typeren werden de drie docenten regelmatig geïnterviewd en schreven zij
een reflectief leerrapport.

Resultaten

Dit project heeft voorbeelden van burgerschapslessen en didactische
hulpmiddelen voor verschillende vakken opgeleverd. In de onderwijsaanpak
is de 5E leercyclus succesvol toegepast. De onderwerpen van de lessen zijn
Lachgas (biologie), Energie (natuurkunde) en Roken (scheikunde).
Vaardigheden op het gebied van oordeelsvorming die in de lessen expliciet
aan de orde worden gesteld zijn o.a. perspectiefwisseling, omgaan met
strijdige informatie, bronnen vergelijken, en argumenteren. Vaardigheden die
meer impliciet in de lessen aan bod kwamen, zijn: afwegen van veiligheid en
risico, en dialoog en reflectie op eigen waarden.
Door gebruik van denkwijzers, argumentatie- en beslismodellen werd de
ontwikkeling van beargumenteerd oordelen ondersteund en bevorderd. Voor
het omgaan met strijdige informatie vulden leerlingen bijvoorbeeld een
werkblad in om verschillende bronnen met elkaar te vergelijken, en de
vaardigheid perspectiefwisseling werd sterk gestimuleerd door het
ontwerpen van ‘personas’ en het gebruik van een werkblad waarmee voor-
en tegenargumenten naast elkaar werden gezet.
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De visie van docenten op burgerschapsonderwijs in hun vak bepaalde sterk
hun keuze voor het maatschappelijk onderwerp en de vaardigheden m.b.t.
oordeelsvorming over dit onderwerp in de les. De behoeften van leerlingen,
het curriculum, en collega’s speelden in verschillende mate een rol bij de
keuze van de inhoud en het ontwerp van de les(sen) (bijv. de les moest:
aansluiten bij de directe leefwereld van leerlingen en/of het curriculum,
weinig voorbereidingstijd kosten, makkelijk aanpasbaar zijn voor toepassing
van nieuwe actuele onderwerpen, of ingezet kunnen worden tijdens een
lopend project). Ervaring met de didactiek van projectonderwijs en/of de
inhoud van het vak Algemene Natuurwetenschappen hielp docenten bij het
ontwerpen en uitvoeren van de burgerschapslessen, evenals bereidheid om
zich te verdiepen in de vakinhoudelijke achtergrond van de betreffende
maatschappelijke kwestie.
Om de ontwikkeling van actief, en (zelf)reflectief burgerschap optimaal te
ondersteunen is het aan te bevelen om maatschappelijke onderwerpen te
kiezen die leerlingen gemakkelijk herkennen of hen anderszins aanspreken
(bijv. nieuwe technologieën) en deze te introduceren als een (moreel)
maatschappelijk en/of persoonlijk vraagstuk of dilemma: Wat zijn de voor-
en nadelen van donor-registratie? Moet kindervaccinatie wel/niet worden
verplicht? Dragen we in-en-om de school voldoende bij aan duurzaamheid?
Doe ik wel/niet mee met die lachgasfeestjes? Daarnaast is het belangrijk om
expliciete leerdoelen op te stellen, zowel voor de vaardigheden van
oordeelsvorming als voor (zelf)reflectie t.a.v. het maatschappelijk onderwerp
van de les.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen bij wet verplicht om aandacht te
besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Burgerschapsvorming
moet jongeren de basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen die ze
nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in een pluriforme,
democratische samenleving (Bron, 2006), waarbij zij leren functioneren
vanuit eigen idealen, waarden en normen en het vermogen ontwikkelen een
eigen bijdrage te (willen) leveren aan die samenleving (Onderwijsraad, 2012).
Burgerschapsvorming is vastgelegd in de kerndoelen van het basisonderwijs
en de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zijn burgerschapscompetenties opgenomen in de eindtermen voor
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en kunnen burgerschapskennis
en -vaardigheden worden getoetst op het centraal examen.
Burgerschapsvorming is geen apart vak, maar de verschillende
schoolvakken worden geacht ieder hun bijdrage hieraan te leveren.
In Nederland heeft de overheid deze taak van scholen slechts globaal
omschreven: het gaat om een inspanningsverplichting die bepaalt dat
scholen burgerschap moeten bevorderen, maar hen vrijlaat in de mate
waarin en manier waarop ze daaraan invulling geven (Dijkstra, El Khayati &
Vosse, 2014; Nieuwelink, Dekker, Geijsel & Ten Dam, 2016). De Nederlandse
overheid stimuleert wel activiteiten als de maatschappelijke stage, en vraagt
aandacht voor de Nederlandse traditie in de canon van het
geschiedenisonderwijs en voor de culturele en levensbeschouwelijke
diversiteit in Nederland. Maar de overheid legt niet alles in detail vast; zij
daagt scholen uit om vanuit hun eigen onderwijs-pedagogische visie
burgerschapsvorming aan te bieden die past bij de kenmerken en de
leefwereld van hun eigen leerling-populatie (zie ook Peschar, Hooghoff,
Dijkstra & Ten Dam, 2010).
Nederlandse scholen besteden, in vergelijking met andere landen in Europa,
relatief weinig aandacht aan burgerschap. De onderwijsinspectie wijst op de
beperkte doelgerichtheid van het burgerschapsonderwijs op veel scholen
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(Inspectie van het Onderwijs, 2016), mogelijk veroorzaakt doordat scholen
onvoldoende weten wat goede invullingen zijn of wat van hen verwacht
wordt (zie ook Onderwijsraad, 2012). Onderzoek laat verder zien dat de
burgerschapscompetenties van scholieren in Nederland op veel onderdelen
lager liggen dan van leerlingen in vergelijkbare landen (Munniksma et al.,
2017). De Inspectie van het Onderwijs (2016) adviseert dan ook om nader te
verduidelijken waarop burgerschapsonderwijs zich zou moeten richten.
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft voor de overheid een website
ontwikkeld waarin informatie, instrumenten en voorbeelden zijn
opgenomen om de implementatie van burgerschap in scholen te versterken.
Het Vakportaal Burgerschap1 geeft o.a. informatie over de
burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van
leerdoelen, het selecteren van aanpakken en geschikte voorbeeldmaterialen.
Opvallend is dat deze website geen lesmateriaal en schoolvoorbeelden geeft
m.b.t. burgerschapsvorming in de natuurwetenschappelijke vakken in het
voorgezet onderwijs.

1.1 Burgerschapsonderwijs in de
natuurwetenschappelijke vakken

Bij biologie, natuurkunde en scheikunde vormt de concept-context
benadering van het onderwijs een belangrijk aanknopingspunt voor
burgerschapsonderwijs. De concept-context benadering houdt in dat de
leerling leert hoe vakbegrippen (concepten) worden gehanteerd in
maatschappelijke praktijken (Boersma et al., 2007; Gilbert, Bulte & Pilot,
2011; Kuiper, 2009). De aandacht voor maatschappelijke contexten biedt
mogelijkheden voor het leren maken van persoonlijke en maatschappelijke
keuzen in (controversiële) vraagstukken met een natuurwetenschappelijke
component (Boerwinkel, Veugelers & Waarlo, 2010). Aan de basis van deze
keuzen staat een beargumenteerd oordeel. Bij sommige vraagstukken
(bijvoorbeeld m.b.t. duurzaamheid) kan de leerling direct -op basis van
oordeelsvorming en besluitvorming- door eigen handelen een rol spelen in
de school of daarbuiten (Bron, 2006).
Oordeelkundigheid is een belangrijk aspect van kritisch-democratisch
burgerschap (WRR, 1992). De competentie oordeelkundigheid kan worden
opgedeeld in zes cognitieve en praktische vaardigheden: 1. Het juist kunnen
interpreteren van wetenschappelijke informatie; 2. Omgaan met strijdige
informatie; 3. Het naast elkaar kunnen zetten van verschillende
perspectieven; 4. Afwegen van waarschijnlijkheid en risico; 5 (morele)
Argumentatie; en 6. Dialoogvaardigheden en reflectie op eigen waarden.
Deze vaardigheden kunnen elk worden geoperationaliseerd in verschillende
toetsbare leerdoelen (vgl. Ratcliffe & Grace, 2003).

1https://slo.nl/vakportalen/vakportaal-burgerschap/
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Bovenstaande opvatting van burgerschapsvorming in de
natuurwetenschappelijke vakken vertoont grote overeenkomst met doelen
van Citizenship Education, onderwijs in Socio Scientific Issues (SSI) en
onderwijs dat gericht is op de vorming van ‘functional scientific literacy’.
Deze typen onderwijs gaan terug tot de jaren ’80 in de vorige eeuw en
komen met name voor in Engeland, Duitsland, Canada en Amerika. In
Nederland is overeenkomst met doelstellingen van Natuur- en Milieu
Educatie waarin burgerparticipatie rond leefomgeving, milieu, leefbaarheid
en duurzaamheid centraal staat (De Jager & Van der Loo, 1990).
Gemeenschappelijk oogmerk is het in staat stellen van jongeren om kritisch
om te gaan met omstreden maatschappelijke vraagstukken wanneer deze nu
of later in hun leven naar voren komen, en hierover mee te kunnen beslissen
of op zijn minst de maatschappelijke discussie hierover te kunnen volgen
(KNAW, 2003; Levinson, 2006; Ryder, 2002).

Praktijksituatie

In de Examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken voor
HAVO/VWO is de volgende eindterm opgenomen: ‘De kandidaat kan in
contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur
of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen
wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen
en persoonlijke opvattingen’. Subdomein A9: Waarderen en Oordelen
(College voor Toetsen en Examens, z. j.).
Docenten bespreken in hun lessen geregeld relevante maatschappelijke
kwesties, zoals eerder de discussies over het ruien of ruimen van kippen
vanwege fipronil en het door de overheid verstrekken van jodiumtabletten
aan jongeren in de buurt van kerncentrales. Veel docenten hebben een sterke
behoefte aan meer duidelijkheid m.b.t. beargumenteerd oordelen over
dergelijke kwesties, en didactische handvatten (aanpakken, methoden) om
zelf effectief onderwijs te kunnen ontwikkelen voor actuele
maatschappelijke dilemma’s die passen bij de leefwereld van hun leerlingen
en het curriculum van hun school.

Strategieën en tools voor onderwijs

Voor verbetering van burgerschapsonderwijs in de natuurwetenschappelijke
vakken in Nederland sluiten wij aan bij wetenschappelijke literatuur over
‘Science Education for Citizenship’, en ‘Teaching Socio Scientific Issues’
(SSI). Deze onderwijsbenaderingen zijn gebaseerd op
(socio)constructivistische leertheorieën, een maatschappijkritische en
probleemgestuurde aanpak (Marks & Eilks, 2009) en een didactiek van
onderzoekend leren (Barron & Darling-Hammond, 2008). Voor de
didactische uitvoering wordt vaak (een variant van) het zogenaamde 5E
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Instructiemodel (Bybee & Landes, 1990) gebruikt. Zie Figuur 1.
Dit model ondersteunt een leercyclus die verschillende cognitieve fasen van
leren omvat, namelijk: engage, explore, explain, elaborate, en evaluate.
Volgens Bybee (1997) zorgt deze benadering ervoor dat “students redefine,
reorganize, elaborate, and change their initial concepts through
self-reflection and interaction with their peers and their environment” (p.
176). Uit recent onderzoek blijkt dat deze aanpak leerlingen ondersteunt en
begeleidt bij het construeren van een onderbouwde mening over Socio
Scientific Issues d.w.z. omstreden maatschappelijke kwesties met een
natuurwetenschappelijke component (o.a. Bayram-Jacobs, Wieske & Henze,
2019; Gul & Akcay, 2020).

Figuur 1: 5E instructiemodel, naar Bybee en Landes (1990)

Elke fase in het model heeft een specifieke functie en draagt bij aan een
samenhangende instructie van de docent. In Tabel 1 zijn deze fasen door het
consortium uitgewerkt voor het ontwerpen van burgerschapsonderwijs in
de natuurwetenschappelijke vakken in Nederland.
Het is niet zo dat het cyclische model in de ‘goede’ volgorde doorlopen moet
worden. Het kan juist nodig zijn om enkele keren heen en weer te gaan
tussen de vijf fasen (zgn. iteratie). Evaluation in de vorm van formatieve
toetsing kan in/na elke fase toegepast worden, de docent kan bijvoorbeeld
na Engagement de voorkennis van leerlingen checken (Evaluation) voordat
de Exploration fase ingaat. Elaboration kan zo nodig voorafgegaan worden
door een nieuwe Engagement fase, enzovoort. Het instructiemodel is ook
flexibel en dynamisch in de zin dat de samenhangende fasen meerdere
dagen/lessen in beslag kunnen nemen. Het is niet nodig om elke les een
complete leercyclus te voltooien (Gul & Akcay, 2020).
Een beslismodel of heuristiek (decision-making framework) helpt leerlingen
om hun oordelen en beslissingen m.b.t een maatschappelijke kwestie te
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Tabel 1: Uitgewerkte fasen in het 5E instructiemodel voor burgerschapsonderwijs

Fase Inhoud Functie
Engagement Uitdagende introductie van een

maatschappelijke kwestie
Interesse en nieuwsgierigheid
van leerlingen opwekken

Exploration Hands-on-activiteiten Groepjes leerlingen verkennen
en onderzoeken de kwestie

Explanation Discussievormen; Uitleg docent Leerlingen wisselen klassikaal
uit wat ze ontdekt hebben.
Introductie van nieuwe
concepten

Elaboration Verdiepende activiteiten door
leerlingen

Uitbreiding en verdieping van
(nieuwe) kennis en versterking
van vaardigheden

Evaluation Demonstratie van het leerproces
en de (tussen) uitkomsten

Reflectie en (formatieve) toetsing
m.b.t onderbouwd oordelen over
de maatschappelijke kwestie

beredeneren en te evalueren. Zogenaamde denkwijzers (thinking guides)
ondersteunen hogere cognitieve processen zoals bewijslast bekritiseren,
risico’s inschatten, patronen analyseren en gevolgen van beslissingen
onderzoeken. Voor elke vaardigheid en iedere fase van de 5E leercyclus
kunnen dergelijke didactische hulpmiddelen (tools) worden ontwikkeld (o.a.
Ratcliffe & Grace, 2003).
Het is tot nu toe niet bekend op welke manier de genoemde
onderwijsstrategieën (in het 5E Instructiemodel) en de toepassing van
didactische tools in de lespraktijk bijdragen aan het realiseren van specifieke
vaardigheden van beargumenteerde oordeelsvorming (i.e.
burgerschapscompetenties) over maatschappelijke kwesties met een
natuurwetenschappelijke component (i.e. Socio Scientific Issues, SSI).

1.2 Praktijkkennis en vaardigheden van docenten

Het wordt algemeen erkend dat praktijkkennis van docenten in belangrijke
mate bepalend is voor hun onderwijs. Praktijkkennis staat voor alle kennis
van docenten die ten grondslag ligt aan hun handelen in de praktijk. Hierbij
wordt ‘kennis’ gebruikt als een overkoepelend concept voor een groot aantal
cognities. Deze cognities variëren van bewust en goed doordachte
opvattingen tot onbewuste en niet-gereflecteerde intuïties (Verloop,
Van Driel & Meijer, 2001). Er wordt aangenomen dat praktijkkennis wordt
opgebouwd op grond van persoonlijke en professionele ervaringen uit de
dagelijkse praktijk, opleiding en nascholingsactiviteiten. Praktijkkennis is
een (onbewust) filter voor de implementatie van onderwijsvernieuwingen
(Henze, van Driel & Verloop, 2005; Henze, Van Driel & Verloop, 2007).
In dit NRO-project bestuderen we Pedagogical Design Capacity en
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ARGUMENTATION: TEACHERS’ PCK, BELIEFS, AND PRACTICE 3

Figure 1. Framework for PDC (adapted from Brown, 2009).

is not more prevalent in K–12 classrooms. This suggests that science educators require a
unique set of skills to effectively implement argumentation in their classrooms.

Pedagogical Design Capacity

PDC is a framework that explains “a teacher’s capacity to perceive and mobilize existing
resources in order to craft instructional episodes” (Brown, 2009, p. 29). Specifically, it
looks at teaching as a design activity and considers how teachers use resources to develop
classroom instruction that supports their students’ learning. In Brown’s (2009) original
conception, PDC includes both curriculum resources (physical objects, domain represen-
tations, and procedures) and teacher resources (subject matter knowledge, beliefs, and
PCK). Teachers’ enactments of curriculum are influenced by both curriculum and teacher
resources and can include offloading, adapting, or improvising of the curriculum resources.
Brown (2009) argues that sometimes teachers improvise and design their own instructional
episodes relying to a greater extent on their teacher resources, whereas other times teachers
offload their agency and directly use curriculum. Still other times, teachers adapt curricu-
lum to design instructional episodes that keep some components of the curriculum but also
introduce new components influenced by their teacher resources (Brown, 2009). In this
way, the resources teachers use to craft instruction can come from curricula or from within
the teacher (Brown, 2009). Previous research utilizing the PDC framework suggests that
when teachers enact curriculum their design of the instructional episodes varies in terms of
how productively they align with science education reform goals, such as argumentation,
depending on their available resources and the interaction of those resources (Davis, Beyer,
Forbes, & Stevens, 2011; Remillard, 1999; Schwarz et al., 2008).

Given that few existing science curricula include a focus on scientific practices, including
argumentation (Reiser, 2013), we use a broader definition of PDC that includes all available
instructional resources and not just curriculum. Specifically, we argue that instructional
resources include PD workshops, curricula, and other tools that teachers can use to design
instructional episodes to offload, adapt, or improvise. This is reflected on the left side of
Figure 1, which presents our adaptation of Brown’s (2009) framework for PDC. The right
side of Figure 1, the teacher resources, aligns with Brown’s original conception (2009) and
includes their subject matter knowledge, PCK, and beliefs (Brown, 2009). Whereas subject
matter knowledge pertains to what science content the teacher knows (the what), PCK is
concerned with how to best teach the science (the how). Beliefs, in comparison, attend to
the motivation behind instructional choices (the why).

Two recent studies have explored teachers’ PDC in relation to science practices and both
observed a range in how teachers’ adapted curricula. First, Biggers, Forbes, and Zangori
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Figuur 2: PDC-raamwerk (Knight-Bardsley & McNeill, 2016, p. 3)

Pedagogical Content Knowledge als relevante onderdelen van de
praktijkkennis en vaardigheden van docenten m.b.t het ontwerpen en
uitvoeren van onderwijs in burgerschapsvorming gebaseerd op zelfgemaakt
en actueel lesmateriaal.

Pedagogical Design Capacity

Pedagogical Design Capacity (PDC) speelt een cruciale rol bij het ontwerpen
van instructie en het aanpassen van materialen voor relevant onderwijs dat
voldoet aan de behoeften van leerlingen (Brown, 2011; Beyer & Davis, 2012).
PDC kan worden gedefinieerd als “teachers’ abilities and competences to
perceive and mobilize both personal teacher resources […] and external
curriculum resources to craft instruction and instructional contexts in light
of instructional goals.” (Forbes, 2009, p. 38). In navolging van
Knight-Bardsley en McNeill (2016) gebruiken wij een bredere definitie van
PDC, waarin alle beschikbare bronnen om instructie te ontwerpen worden
meegenomen en niet alleen het curriculum. Zie Figuur 2, ‘lnstructional
Resources’. Persoonlijke bronnen, zoals vakkennis, PCK en (impliciete)
overtuigingen bepalen (mede) welke externe instructiebronnen docenten
gebruiken en hoe ze daar mee omgaan. Ze kunnen deze bijvoorbeeld
letterlijk implementeren, aanpassen, maar ook slechts ter inspiratie
gebruiken en meer improviserend te werk gaan (Brown, 2011;
Knight-Bardsley & McNeill, 2016).

Pedagogical Content Knowledge

Om effectief burgerschapsonderwijs te kunnen ontwerpen en uitvoeren
hebben docenten ook vakdidactische kennis en vaardigheden (Pedagogical
Content Knowledge) nodig.
PCK bestaat uit vier componenten, namelijk kennis over: (1) doelen van
onderwijs in beargumenteerd oordelen over een bepaalde kwestie; (2) begrip
en vaardigheden van leerlingen m.b.t beargumenteerd oordelen over deze
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Figuur 3: PCK componenten GO (doelen), SU (begrip van leerlingen), IS (instructiestra-
tegieën) en AS (toetsing) en hun onderlinge verbindingen (in Bayram-Jacobs, Henze et
al., 2019), naar Barendsen en Henze (2019)

kwestie; (3) relevante onderwijsstrategieën; en (4) adequate methoden van
(formatieve) toetsing (vgl. Magnusson, Krajcik & Borko, 1999). Zie Figuur 3.
De ontwikkeling van PCK is een gecompliceerd proces dat o.a. wordt
beïnvloed door de manier waarop een docent reflecteert op
onderwijservaringen en op leeruitkomsten van de leerlingen (Clarke &
Hollingsworth, 2002). De ontwikkeling van PCK wordt gestimuleerd door
collegiale interactie met specifieke (groepen van) docenten (Van Driel, 2010),
in het bijzonder wanneer gezamenlijk innovatieve lessen worden ontworpen
en daarna uitgeprobeerd in de lespraktijk (Coenders & Terlouw, 2015).

Aanvullende literatuur

Tot nu toe is weinig bekend over de (ontwikkeling van) Pedagogical Design
Capacity en Pedagogical Content Knowledge waarover docenten in de
natuurwetenschappelijk vakken moeten beschikken om zelf onderwijs in
Socio Scientific Issues (i.e. burgerschapsonderwijs) te ontwikkelen en uit te
voeren in de klas (Bayram-Jacobs, Henze et al., 2019).
Internationaal onderzoek (o.a. Simonneaux, 2014) onder ‘Science’ docenten
heeft tot nu toe wel aangetoond dat deze docenten het systematisch
onderwijzen van SSI moeilijk vinden, zelfs bij beschikbaarheid van
lesmaterialen en bijscholingscursussen als ‘Instructional Resources’
(Knight-Bardsley & McNeill, 2016).
Vanwege hun controversiële aard en inherente onzekerheid (er bestaat geen
eenduidig goede oplossing) wijken SSI af van traditionele
onderwijsinhouden (Sadler & Zeidler, 2004).
Bovendien vereisen SSI een andere onderwijsaanpak (bijv. 5E instructie),
waarvoor docenten hun repertoire moeten uitbreiden (Ekborg, Ottander,
Silfver & Simon, 2013). In het bijzonder ervaren docenten een
handelingsverlegenheid rond het evalueren van SSI-gerelateerde
vaardigheden en het geven van feedback (Bryce & Gray, 2004; Tidemand &
Nielsen, 2017).
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1.3 Doelen van het project

In Nederland wordt nog nauwelijks burgerschapsonderwijs in de
natuurwetenschappelijke vakken gegeven. Er is ook weinig Nederlandstalig
voorbeeldmateriaal (als ‘externe instructiebronnen’, zie het PDC-raamwerk,
Figuur 2) voorhanden voor docenten. Om aan de handelingsverlegenheid
van veel docenten tegemoet te komen, wilde het consortium in dit
NRO-project voorbeeldmaterialen en beproefde ontwerpprincipes voor
onderwijs in specifieke vaardigheden van beargumenteerde
oordeelsvorming ontwikkelen, en op deze manier bijdragen aan bevordering
van burgerschapsonderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken op
Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs.
Daarnaast wilden we een bijdrage leveren aan theorievorming over
beargumenteerde oordeelsvorming, in het bijzonder m.b.t. het
werkingsmechanisme van het 5E Instructiemodel in samenhang met
didactische tools, en de ontwikkeling van het ontwerpvermogen
(Pedagogical Design Capacity) inclusief noodzakelijke vakdidactische kennis
en vaardigheden (Pedagogical Content Knowledge) van docenten.

Onderzoeksvragen

Bovenstaande doelen van het onderzoek hebben we vertaald in de volgende
onderzoeksvragen:

1. Wat zijn karakteristieken van effectief onderwijs in
natuurwetenschappelijke vakken dat gericht is op (één of meer van) de
zes vaardigheden van beargumenteerde oordeelsvorming?

2. Wat zijn bepalende kenmerken van docenten voor het ontwerpen en
uitvoeren van actuele burgerschapslessen in hun vak?

In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe deze onderzoeksvragen zijn
beantwoord.
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Hoofdstuk 2

Methode van onderzoek

Het consortium dat dit onderzoeksproject heeft uitgevoerd bestaat uit drie
docenten (biologie, natuurkunde en scheikunde) van verschillende scholen,
en vier onderzoekers van Technische Universiteit Delft, Radboud
Universiteit en Universiteit Leiden. In de voorbereidende fase van dit
kortlopend onderwijsonderzoek heeft het consortium in de vorm van een
professionele leergemeenschap (PLG) voorlopige richtlijnen geformuleerd,
namelijk: een onderwijsaanpak (zie Tabel 1) en didactische hulpmiddelen
waarmee de docenten elk een prototype burgerschapsles hebben ontwikkeld.
In de tweede fase van het project zijn de burgerschapslessen verder
ontwikkeld en zijn de onderzoeksvragen beantwoord.

2.1 Lesontwerpen

De docenten biologie, natuurkunde en scheikunde ontwikkelden hun
prototype-les verder uit tot (een) eerste versie burgerschapsles(sen) die zij
elk in een eigen klas hebben uitgeprobeerd.
Daarna hebben zij globale analyses gedaan van de uitvoering van deze pilot,
op basis waarvan zij de lessen nog verder hebben aangepast en verbeterd.
Hiervoor werden observaties in de klas, de ingezette didactische tools (door
de leerlingen ingevulde beslismodellen en denkwijzers in de vorm van
werkbladen) gebruikt. Verder waren ook de reacties van leerlingen tijdens de
les(sen) input voor de aanpassing.

2.2 Leeropbrengsten

De effectiviteit van de tweede versie burgerschapslessen werd onderzocht
door data te verzamelen bij leerlingen en docenten en deze te analyseren.
Hiervoor werden allereerst de uitwerkingen van de leerlingen (ingevulde
werkboekjes en opdrachtenboekjes) ingezameld.

9



Verder onderzochten we de leeropbrengsten via zogenoemde leerrapporten
van leerlingen. Deze leerrapporten zijn met name geschikt voor het meten
van leeruitkomsten die niet zuiver cognitief zijn (en niet in conventionele
toetsen worden getest). Bovendien bevatten de leerrapporten door de
leerlingen zelf geformuleerde leerervaringen. Eerder onderzoek toont aan
dat leerrapporten rijke data kunnen opleveren, juist voor het beoogde type
leerresultaten van burgerschapsonderwijs (Bayram-Jacobs, Henze &
Barendsen, 2018).
Voor deze leerrapporten maakten we gebruik van het format van De Groot
(1980). In dit format worden uitspraken (‘leerzinnen’) geformuleerd in de
vorm “Ik heb geleerd (of gemerkt, ervaren) …”. Er wordt op twee manieren
een onderscheid gemaakt: (1) leren over ‘de wereld’, respectievelijk leren
over jezelf en (2) leren van regels (algemeenheden, dingen die altijd zo zijn),
respectievelijk leren van uitzonderingen (nieuwe dingen, verrassingen). Op
deze manier ontstaat een leerrapport dat is ingedeeld in vier rubrieken.
De docenten werden geïnterviewd over de leeropbrengst van hun lessen in
het algemeen, en wat hun daarin is opgevallen.
Aan de hand van deze drie databronnen (uitwerkingen, leerrapporten,
interviews) van de uitvoering van de lessen zijn de leeropbrengsten zowel
door docenten als door onderzoekers kwalitatief geanalyseerd m.b.v. Atlas-ti
software (vgl. Bayram-Jacobs et al., 2018).
In de uitwerkingen van leerlingen werd door de docenten en onderzoekers
de kwaliteit van de gedemonstreerde vaardigheden beoordeeld. Er werd zo
nodig onderling overlegd tot consensus was bereikt. Deze beoordeling leidde
tot geannoteerde documenten, waarin vaardigheden, beheersingsniveaus en
opvallende kenmerken van de uitwerkingen werden gespecificeerd. In de
leerrapporten waren de geformuleerde leerzinnen de eenheden van de
analyse. In een eerste analyse-ronde werd via open codering de leerinhoud
van de zinnen gekarakteriseerd. In het proces werden codes samengevoegd
of gesplitst tot alle leerzinnen waren geclassificeerd en leerzinnen die op
hetzelfde neerkomen in eenzelfde categorie waren ingedeeld. De
onderzoekers overlegden over de codering tot consensus was bereikt over de
uiteindelijke categorieën. Deze categorieën zijn ook gebruikt als
uitgangspunt voor de analyse van de interviews. Waar nodig werden de
categorieën uitgebreid.
Aan de hand van de lesplannen werd door docenten en onderzoekers bij elke
lesfase de beoogde functie van die fase gekarakteriseerd in de vorm “Deze
lesfase ondersteunt, bevordert, …”. In de tweede analyse-ronde werden de
leeropbrengsten gematcht met deze functies (en daarmee gekoppeld aan de
lesfasen). Op deze manier werden leeropbrengsten in verband gebracht met
de lesontwerpen en leverden uitspraken op over de effectiviteit van de
ontwerpprincipes (Onderzoeksvraag 1).
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2.3 Kenmerken van docenten

Het onderzoek naar docentkenmerken had de vorm van een verkennende
meervoudige gevalsstudie met de drie docenten als deelnemers.
De docenten werden vier keer individueel geïnterviewd: interview I vond
plaats aan het begin van een serie workshops in de professionele
leergemeenschap (PLG), interview II tijdens het ontwikkelen van hun lessen,
en interviews III en IV na de eerste (pilot) uitvoering van hun ontworpen
lessen. Elk interview was semigestructureerd.
Interview I richtte zich op de persoonlijke bronnen m.b.t. de Pedagogical
Design Capacity (PDC) van de docenten (rechterkant van Figuur 2), in het
bijzonder hun Pedagogical Content Knowledge (PCK) en beliefs. Voor PCK
was het interview ingedeeld volgens de kenniscomponenten van Magnusson
et al. (1999), in het bijzonder kennis over leerdoelen, kennis over begrip van
leerlingen, kennis over instructiestrategieën en kennis over toetsing met
betrekking tot oordeelkundigheid. Algemene beliefs werden onderzocht
door te vragen wat burgerschapsvorming voor de docenten betekent en
nader in te gaan op de door de docent genoemde aspecten.
In de interviews II, III en IV vroegen de onderzoekers daarnaast naar de
persoonlijke onderwijservaring, de wijze waarop de docenten hun
burgerschapslessen hadden geconstrueerd en de externe bronnen die ze
daarvoor hadden gebruikt (linkerkant van Figuur 2) in brede zin zoals eerder
vermeld (Davis, Beyer, Forbes & Stevens, 2011). Voor de scheikundedocent
gingen de interviews over een eerste lesontwerp, een educatief spel over
Plastics en recycling met de vaardigheid argumenteren, dat na de eerste
uitvoering werd vervangen door een les over Roken.
De interviews werden opgenomen en getranscribeerd. Vervolgens werd een
kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd met behulp van Atlas-ti. We
identificeerden samenhangende uitspraken van de leraren die (het gebruik
van) een persoonlijke bron of externe instructiebron in de zin van
Knight-Bardsley en McNeill (2016) en Davis et al. (2011) beschrijven. In het
geval van PCK ging het om uitspraken in één van de kenniscomponenten
van Magnusson et al. (1999). Deze ‘bronuitspraken’ waren de eenheden van
de kwalitatieve analyse.
In de eerste codeercyclus werden de bronuitspraken eerst ingedeeld in de
hoofdcategorieën Persoonlijke bronnen en Externe instructiebronnen (zie
Figuur 2). In een open codeerproces (Cohen, Manion & Morrison, 2013)
identificeerden we vervolgens voor elke bronuitspraak de aard van de
gebruikte bronnen. In het geval van PCK als persoonlijke bron werd
onderscheid gemaakt tussen docentkennis over respectievelijk doelen,
leerlingen, instructie en toetsing (cf. Magnusson et al., 1999). De
onderzoekers bespraken samen de codes en hun interpretaties en stelden de
codes en beschrijvingen waar nodig bij na het bereiken van consensus. In dit
proces werden codes die eenzelfde brontype aanduidden samengevoegd en
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waar nodig andere (vaker voorkomende) codes gesplitst om tot een
verfijndere indeling te komen. Zo ontstond een raamwerk van
broncategorieën binnen elk van de twee hoofdcategorieën. Deze
broncategorieën werden gebruikt om het brongebruik van elke individuele
docent te karakteriseren.
In de tweede codeercyclus werd een meer axiale strategie gevolgd (Cohen et
al., 2013). Hierbij analyseerden we onderscheidende kenmerken in de aard
van de persoonlijke bronnen en externe instructiebronnen en de wijze
waarop bronnen werden gebruikt voor het ontwerp van de burgerschapsles.
Ook hier werden codes besproken binnen het onderzoeksteam en waar
nodig geclusterd en verfijnd tot een verzameling kenmerken was verkregen
waarmee onderlinge variatie tussen de verschillende docenten kon worden
getypeerd (Onderzoeksvraag 2).
De ontworpen burgerschapslessen en de resultaten van de analyses worden
gepresenteerd in Hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3

Resultaten

3.1 Lesontwerpen

We bespreken hieronder de inhoud en achtergrond van de ontworpen lessen.

Burgerschapsles voor biologie

Voor biologie is een burgerschapsles voor 3-havo ontwikkeld met de titel:
Lachgas is niet om te lachen. De vaardigheden van beargumenteerde
oordeelsvorming die in deze les aan bod komen zijn raadplegen van bronnen,
omgaan met strijdige informatie, en argumenteren. Impliciet komen
leerlingen ook in aanraking met afwegen van veiligheid en risico en reflectie
op eigen waarden.
De actuele maatschappelijke kwestie in deze les is het overmatig
Lachgasgebruik door jongeren. De les sluit aan bij de voorkennis van
leerlingen over ademhaling, gaswisseling, longen en longblaasjes. Per groep
van 3 tot 5 leerlingen worden twee actuele artikelen (uit verschillende
kranten) gelezen over het inhaleren van Lachgas als partydrug, en wordt
bepaald welke bron de groep het meest betrouwbaar vindt. De artikelen
geven op bepaalde punten tegenstrijdige informatie. Na het bestuderen van
een door de docent aangeleverde factsheet (met informatie uit de oerbron
waar beide artikelen naar refereren) kunnen de leerlingen hun mening over
de betrouwbaarheid van de bronnen eventueel aanpassen. Zie Tabel 2.
In een volgende les wordt een reflectief leerrapport ingevuld (Evaluation
fase). Hiervoor wordt het format van De Groot gebruikt als didactisch
hulpmiddel. Ook moet het complete werkboekje worden ingeleverd.

Burgerschapslessen voor natuurkunde

Voor dit vak is een lessenserie gemaakt voor 3-havo/vwo als onderdeel van
een lopend project over Energie. De vaardigheden van beargumenteerde
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Tabel 2: Opbouw van de biologieles (40 minuten)

Les Lachgas is niet om te lachen
Fase Tijdsduur Activiteit Didactisch hulpmiddel
Evaluation 5 min. Voor-meting over kennis

van Lachgas
Leerling werkboekje:
12 stellingen over lachgas.
Aangeven: waar/niet waar
Vraag: Hoe gevaarlijk is
lachgas? Invullen op schaal
van 1 tot 5

Engagement 10 min. Motiveren voor het
onderwerp van de les

YouTube video:
Educatieve video waarin
Lachgas wordt getest;
inclusief informatie over
veiligheid en risico’s

Exploration
en
Explanation

10 min. Leerlingen lezen in
groepjes twee
krantenartikelen, en
bespreken deze met
elkaar.

Krantenartikelen:
Uitgeprinte documenten
van Internet

Evaluation 5 min. Leerlingen vergelijken de
inhoud van de
krantenartikelen, en
denken na over de
betrouwbaarheid.

Leerling werkboekje:
Tabel voor elk
krantenartikel om vanuit
het artikel 9 vragen over
Lachgas te beantwoorden.
Vraag: Welk artikel vind je
het meest betrouwbaar en
waarom?

Elaboration 5 min. Leerlingen bekijken
kranteninformatie vanuit
de oerbron (factchecken)

Factsheet :
Door docent ontworpen
infoblad met informatie uit
de oerbron van beide
artikelen

Evaluation 5 min. Leerlingen denken
nogmaals na over de
betrouwbaarheid van de
artikelen.

Leerling werkboekje:
Tabel om voor elk artikel
aan te geven of de
informatie m.b.t. de 9
vragen juist was.
Vraag: Is nu een ander
artikel het meest
betrouwbaar?
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oordeelsvorming die in deze serie aan bod komen zijn naast elkaar kunnen
zetten van verschillende perspectieven, raadplegen van bronnen, en
argumenteren. De lessenserie is opgebouwd uit twee delen (drie lessen).
Voor het eerste deel (les 1) heeft de docent de volgende leerdoelen opgesteld:
a. Uit gegeven bronnen voor- en nadelen halen; b. Zelf zoeken van
betrouwbare bronnen; b. Inleven in een andere perspectief; c. Keuze maken
vanuit een bepaald perspectief door voor- en nadelen tegen elkaar af te
wegen; d. Gebruik van juiste bronvermelding.

Tabel 3: Opbouw van natuurkundeles 1 (50 minuten)

Les 1 Wat kunnen wij op aarde het beste doen met kernafval?
Fase Tijdsduur Activiteit Didactisch hulpmiddel
Engagement 10 min. Introductie van docent;

Uitleg leerdoelen van de
lessenserie.

YouTube video:
Informatieve video over
perspectieven en persona’s
(les 2)

Evaluation 5 min. Leerlingen krijgen een
‘perspectief’ en kiezen
een eerste oplossing voor
het perspectief zonder
informatie te raadplegen.

Opdrachtenboekje:
Vraag: welke oplossing
zouden jullie zonder
informatie voor dit
perspectief kiezen? En een
kader om antwoord in te
vullen.

Exploration 35 min. Leerlingen zoeken twee
voordelen en twee
nadelen bij elke gegeven
oplossing op basis van
literatuur.

Kaartjes:
Oplossingen voor de vraag
Opdrachtenboekje:
Opdracht : Noem 2
voordelen en 2 nadelen van
elke oplossing. En een tabel
met twee kolommen om per
oplossing twee voordelen
en twee nadelen in te
vullen.

Explanation
en Evaluation

Leerlingen wegen voor-
en nadelen en formuleren
een onderbouwde
oplossing voor het
perspectief.

Opdrachtenboekje:
Vraag: Welke oplossing
hebben jullie gekozen voor
dit perspectief, en waarom?
En een kader om
antwoorden te geven.
Vraag: welke extra
informatie hebben jullie
gevonden en waar hebben
jullie deze gevonden?

De maatschappelijke vraag die in dit deel centraal staat is: Wat kunnen wij op
aarde het beste doen met kernafval? De leerlingen krijgen per tweetal een
‘perspectief’ toebedeeld. Dit perspectief is gekoppeld aan een bepaald beroep
(o.a. boer, arts, scholier, bouwvakker, geoloog, pastoor, enzovoort). Verder
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Tabel 4: Opbouw van natuurkundeles 2 (50 minuten)

Les 2 Er gaat teveel geld naar de ruimtevaart
Fase Tijdsduur Activiteit Didactisch hulpmiddel
Evaluation 15 min. Formatieve evaluatie van

deel 1 door de docent.
Bijsturing (uitleg)
voorafgaand aan deel 2.

Opdrachtenboekje:
Ingevulde opdrachten uit
les 1

Elaboration 35 min. Leerlingen creëren een
persona (vgl. ‘perspectief’
les 1).

Opdrachtenboekje:
Opdracht : Bedenk en teken
een persona. Leeg profiel
met getekend figuur om in
te vullen

Evaluation Leerlingen construeren
op basis van bronnen
twee argumenten vóór en
twee argumenten tegen
de stelling, vanuit het
perspectief van hun
persona

Opdrachtenboekje:
Kader voor het
achtereenvolgens invullen
van 2 argumenten vóór en 2
argumenten tegen de
stelling
Opdracht : Maak een
bronnenlijst. Een kader om
bronnen weer te geven.

worden zes oplossingen gegeven, met verwijzing naar literatuur die door de
leerlingen gebruikt kan worden om voor- en nadelen bij elke oplossing te
benoemen. Aanvullend kunnen ze zelf extra informatie op het Internet
opzoeken. Tot slot moeten ze de maatschappelijke vraag vanuit het
toegewezen perspectief beantwoorden, op basis van argumentatie over
voor-en nadelen van elke oplossing. Zie Tabel 3.
Voor het tweede deel (les 2) heeft de docent als leerdoelen geformuleerd: a.
Zoeken van betrouwbare bronnen; b. Inleven in een ander perspectief; c.
Keuze maken vanuit en bepaald perspectief door voor- en nadelen tegen
elkaar af te wegen; d. Vakkennis toepassen bij de onderbouwing van de
argumentatie; e. Voor- en nadelen toepassen bij argumentatiestructuur; f.
Gebruik van juiste bronvermelding.
De maatschappelijke kwestie die in het tweede deel centraal staat is: Er gaat
teveel geld naar de ruimtevaart. Leerlingen krijgen de opdracht om een
‘persona’ te ontwikkelen: een zelfgekozen persoon met een bepaald profiel
(achtergrond, leeftijd, beroep, persoonlijke eigenschappen en
omstandigheden). Voor deze persona gaan zij per tweetal een onderbouwde
mening over deze stelling formuleren, aan de hand van twee argumenten
vóór en twee argumenten tegen de stelling. Voor deze argumenten doen ze
zelf bronnenonderzoek. In hun argumentatie moet gebruik gemaakt worden
van de opgedane vakkennis. Ook moet een koppeling worden gemaakt met
de specifieke kenmerken van hun persona. Zie Tabel 4.
Les 3 van de lessenserie wordt gebruikt voor het invullen van een reflectief
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leerrapport (Evaluation fase). Hiervoor wordt het format van De Groot
gebruikt als didactische hulpmiddel. Ook moet het complete
opdrachtenboekje ingeleverd worden, in de vorm van een verslag over de
lessenserie.

Burgerschaples voor scheikunde

Bij de scheikunde is een les in ontwikkeling voor 3-havo/vwo over het
onderwerp Roken. De belangrijkste vaardigheid van beargumenteerde
oordeelsvorming die in deze les aan bod komt is argumenteren. In een
demonstratie-les waarin verschillende vormen van roken (sigaretten,
waterpijp, vaping) chemisch worden onderzocht, wordt door leerlingen
gediscussieerd over voor- en nadelen van roken voor de gezondheid. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van werkvormen zoals ‘mindmapping’ en een
oefening met signaalwoorden, waarbij leerlingen hun argumenten kunnen
verwoorden en analyseren (vgl. Visser, Coenders & Ornée, 2016). Er is nog
geen beproefd lesmateriaal of leerlingdata m.b.t. deze les beschikbaar.

Samenvatting van de lesontwerpen

De lesontwerpen van biologie en van natuurkunde bevatten beide de vijf
fasen van het 5E Instructiemodel. De burgerschapsles voor biologie wordt
opgebouwd vanuit een motiverende en informatieve video (Engagement), en
leidt via hands-on activiteiten in groepjes (Exploration) en discussie/uitleg
(Explanation; klassikaal en groepsgewijs) naar de fase van verdieping
(Elaboration). Bij natuurkunde zien we dezelfde fasen, maar zijn Exploration
en Explanation omgedraaid. Opvallend is dat zowel bij biologie als bij
natuurkunde tussendoor verschillende malen formatief/summatief wordt
geëvalueerd (Evaluation). Elke fase heeft een eigen leerdoel, activiteiten en
didactische hulpmiddelen die de leerlingen ondersteunen bij het uitvoeren
van cognitieve vaardigheden zoals: vergelijken, analyseren en beslissen. De
hulpmiddelen hebben de vorm van werkbladen en zijn gebundeld in een
werkboekje of opdrachtenboekje. De lessen bouwen op naar de meest
complexe vaardigheid (beoordelen van betrouwbaarheid van verschillende
bronnen / argumenteren vanuit verschillende perspectieven), waarbij de
deelvaardigheden uit de eerdere lesfasen voorwaardelijk en ondersteunend
zijn.

3.2 Leeropbrengsten

Uit de analyses van de leerlingdata blijkt dat leerlingen belangrijke
vaardigheden kunnen ontwikkelen in een enkele les of korte lessenserie aan
de hand van het 5E Instructiemodel waarin deze vaardigheden aan de orde
worden gesteld, en gebruik wordt gemaakt van specifieke didactische
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hulpmiddelen. Hieronder worden eerst de leeropbrengsten van de biologieles
besproken met een verwijzing naar de kenmerken van deze les. Daarna
wordt hetzelfde gedaan voor de opbrengsten van de natuurkundelessen.

Leeropbrengsten van de biologieles

In Tabel 5 staan de leeropbrengsten (met illustratieve voorbeelden van
uitspraken uit Leerrapporten) van de burgerschapsles bij biologie, in
samenhang met de didactische functie van de ingezette tools en de
instructiefase van de les (5E Instructiemodel).

Tabel 5: Leeropbrengsten bij biologie

Fase Didactische tool Functie in de les:
ondersteunt,
bevordert …

Leerrapport De Groot: ik heb
geleerd …

Engage-
ment

Video Motivatie om te
leren

–

Explana-
tion

Krantenartikelen,
groepswerk,
discussie

Leren van nieuwe
concepten

1. wat lachgas is
2. dat lachgas gevaarlijk is
3. dat lachgas niet gezond is

Exploration Krantenartikelen,
groepswerk

Onderzoeken van
bronnen

4. twee artikelen te
onderscheiden en de info er uit
te halen

Elaboration Groepswerk,
opdracht,
vragenlijst,
factsheet

Onderzoeken van
betrouwbaarheid

5. dat krantenartikelen
verschillende informatie geven
6. dat in beide artikelen wat
anders stond, bij de ene was
lachgas erger dan bij de andere
7. dat krantenartikelen
verschillende dingen kunnen
zeggen

Evaluation Groepswerk,
leerling werkboekje
met gestructureerde
opdrachten,
vragenlijsten en
tabellen om ideeën
te organiseren,
discussie

Oordelen over
betrouwbaarheid
en bronnen

8. dat sommige dingen niet
altijd waar zijn in een krant
9. dat sommige bronnen zeer
onbetrouwbaar zijn
10. dat ik zelf nooit lachgas
moet gebruiken en er nooit aan
moet beginnen
11. dat ik nooit lachgas ga
gebruiken
12. dat ik een verstandige
jongen ben

Veel leerlingen hebben iets geleerd m.b.t de vaardigheden raadplegen van
bronnen en omgaan met strijdige informatie. Opvallend is dat zij geen
reflectie tonen op (toekomstig) eigen gebruik van krantenartikelen, (sociale)
media, fake news o.i.d. Verschillende leerlingen geven in hun leerrapport een
gedragsintentie m.b.t. het maatschappelijk onderwerp (“dat ik nooit lachgas
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ga gebruiken”) aan. Eén leerling toont de vaardigheid reflecteren op eigen
waarden (“dat ik een verstandige jongen ben”).
De analyse van de leerlingdata brengt ook een aantal misconcepties over
Lachgas aan het licht. Leerlingen rapporteren o.a.: “Ik dacht dat lachgas geen
kwaad kon; Ik wist niet dat het zo schadelijk was, vooral in het verkeer; Ik wist
niet dat het meteen in zou werken en dat je je zover weg van de wereld voelt; Ik
wist niet dat je lachgas niet meteen uit de containertjes kon doen, maar met een
ballon; Ik wist niet dat lachgas gebruikt wordt als drug; Ik wist niet dat veel
mensen dat doen”.
Uit de uitwerkingen van leerlingen blijkt dat betrouwbaarheid van een
krantenartikel voor bijna alle leerlingen wordt bepaald door de hoeveelheid
info/uitleg in het artikel; enkele leerlingen noemen “mijn gevoel”, “dat
iemand werd gevraagd wat hij had mee gemaakt”, of zeggen “geen idee” te
hebben. Na het factchecken is dit nauwelijks veranderd. Daarnaast is het
opmerkelijk dat er door de leerlingen noch in het leerrapport, noch in de
werkboekjes een koppeling wordt gemaakt naar bekende en relevante
biologieconcepten m.b.t. het inhaleren van Lachgas (bv. gasuitwisseling,
CO2, zuurstof, longblaasjes).

Leeropbrengsten van de natuurkundelessen

In Tabel 6 zijn leeropbrengsten (met illustratieve uitspraken uit de
Leerrapporten) van leerlingen gekoppeld aan functies van verschillende
fasen van het 5E instructiemodel en didactische hulpmiddelen die in deze
fasen zijn gebruikt.

32 

Stelling: Er gaat teveel geld naar de ruimtevaart. 

Argument 2 voor de stelling 

Argument 2 tegen de stelling 

Profiel Sofie Persoonlijkheid 
Leeftijd: 32 Zacht  
Partner: Max (man) Introvert  
Hobby’s: fotografie Voelen 
Beroep: architect Overtuigen 

Achtergrond Extra info 
Houdt van: bakken twijfels: Sofie weet niet of ze zo’n grote klus 

wel aan kan 
Op internet: life hacks kijken zorgen: Sofie weet niet of ze een goede  

moeder zal zijn 
Hekel aan: haar baas 
Functie: interieur ontwerpen 

Doelen: een klus in München kijken 
 

Sofie vindt wel dat de aarde op de eerste plek komt. Ze denkt dat we beter meer geld kunnen 
uitgeven aan onderzoeken om de aarde te onderhouden en oplossingen voor de opwarming van de 
aarde. Ze zegt dat de volgende generaties niet op mars leven maar op de aarde en dat we moeten 
zorgen dat we deze planeet netjes achterlaten. 

Sofie vind het heel belangrijk dat er experimenten worden gedaan in de ruimte en Sofie vindt het 
concept dat er misschien wel leven mogelijk is op Mars heel interessant. Sofie vindt het fijn om 
gebruik te maken van haar telefoon om life hacks te kijken. Dat is natuurlijk allemaal mogelijk door 
ontdekkingen in de ruimte. Sofie luistert met haar man ook vaak naar Ed Sheeran op de radio en dat 
is natuurlijk ook voortgekomen uit ontdekkingen in de ruimte. Ze hoopt dat er nog veel ontdekkingen 
komen in de toekomst. 

Figuur 4: voorbeeld van een ‘persona’ en van de argumentatie
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Tabel 6: Leeropbrengsten bij natuurkunde

Fase Didactische tool Functie in de les:
ondersteunt,
bevordert …

Leerrapport De Groot: ik heb
geleerd …

Engage-
ment

Video Motivatie om te
leren

–

Explana-
tion

Docent, video,
groepswerk,
discussie

Leren van nieuwe
concepten

1. dat kernafval heel lang
schadelijk blijft
2. dat ruimtevaart heel
belangrijk is

Exploration Groepswerk,
gestructureerde
opdrachten
(leerling
werkboekje),
kaartjes met
oplossingen, tabel
voor het
organiseren van
oplossingen

Benoemen van
voor- en nadelen
van oplossingen,
bronnenonder-
zoek

3. dat er meerdere oplossingen
zijn voor een probleem
4. om beter naar voor-en
nadelen te kijken
5. dat er veel voor- en nadelen
zijn van diverse oplossingen
6. hoe ik betrouwbare sites kan
vinden voor onderwerpen

Elaboration Groepswerk,
gestructureerde
opdrachten, profiel
persona, tabel

Inleven in
perspectieven,
benoemen van
voor- en tegenar-
gumenten,
beoordelen van
bronnen,
argumenteren

7. me beter te verplaatsen in
anderen
8. dat ik het niet zo moeilijk
vind om me in anderen te
verdiepen
9. uit meerdere hoeken kijken
naar een probleem zodat er
meerdere oplossingen zijn

Evaluation Groepswerk,
gestructureerde
vraag, tabel

Formuleren van
oplossingen voor
perspectief,
oordeel vormen

10. dat het niet makkelijk is
om een oplossing te bedenken
waar iedereen tevreden mee is
11. om mijn vooroordelen opzij
te zetten

Uit de beoordeling van de uitwerkingen (opdrachtenboekjes) blijkt dat veel
leerlingen goed in staat zijn om oplossingen vanuit verschillende
perspectieven te bekijken. Ook kunnen zij een persona creëren en bij het
profiel aannemelijke voor- en tegenargumenten aandragen (zie Figuur 4).
Hierbij kunnen zij zelf goede bronnen vinden en toepassen. De uiteindelijke
afweging die zij hun persona laten maken in zijn/haar besluitvorming is ook
geloofwaardig. Een publicatie met een nadere analyse van typen
persona-kenmerken in relatie tot aangedragen argumenten is in
voorbereiding.
Wat verder opvalt in de leerrapporten is dat leerlingen zich goed realiseren
dat er meer oplossingen zijn voor een probleem, en er meer perspectieven
zijn om er naar te kijken. En dat het dus niet makkelijk is iedereen tevreden
te stellen. Intentioneel gedrag wordt ook genoemd: “ik heb geleerd me beter
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Tabel 7: Categorieën in door docenten genoemde bronnen voor lesontwerp

Persoonlijke bronnen Instructiebronnen
• vakinhoudelijke kennis
• PCK m.b.t. oordeelsvorming
– component Leerdoelen
– component Begrip van leerlingen
– component Instructiestrategieën
– component Toetsing

• beliefs
• visie op burgerschapsvorming
• ervaring

• curriculum (inclusief schoolcurriculum)
• bestaand lesmateriaal
• overige externe educatieve bronnen

(bijvoorbeeld Nemo, school-tv)
• collega-docenten
• experts
• literatuur (inclusief rapporten)
• internet
• media (bijvoorbeeld kranten, tv)
• nascholing

te verplaatsen in anderen”, en “ik heb geleerd mijn vooroordelen opzij te
zetten”. Dit duidt op zelfreflectie. We vinden daarentegen geen persoonlijke
oordeelsvorming m.b.t. de twee stellingen (uit les 1 en les 2). Hoewel
leerlingen bij hun oplossingen en argumentaties in de opdrachtenboekjes
ook gebruik maken van vakinhoudelijke concepten, wordt in de
leerrapporten niet of nauwelijks gerapporteerd over natuurkundige
concepten of misconcepties die te maken hebben met kernenergie en/of
ruimtevaart.

Samenvatting van de leeropbrengsten

De beoogde leeropbrengsten (burgerschapsvaardigheden) als onderdeel van
de competentie ‘beargumenteerd oordelen’ zijn door veel leerlingen in de
biologie- en natuurkundelessen voor een deel behaald. Dit blijkt uit de
uitwerkingen en leerrapporten van de leerlingen en uit interviews met de
docenten. Opvallend is dat persoonlijke reflectie op het gebruik van deze
vaardigheden in de toekomst bij natuurkunde wel, en bij biologie niet is
gevonden. Andersom werd bij biologie wel reflectie op het maatschappelijk
onderwerp van de les (eigen oordeel over het gebruik van lachgas) gevonden,
en bij natuurkunde (eigen oordeel over kernafval, ruimtevaart) niet.

3.3 Kenmerken van docenten

De categorieën die in de eerste analysecyclus werden gevonden in
uitspraken van docenten t.a.v. het gebruik van persoonlijke bronnen en
externe instructiebronnen voor het ontwerpen van de burgerschapslessen,
staan vermeld in Tabel 7.
We beschrijven hieronder de gevonden broncategorieën voor de drie
docenten A (biologie), B (natuurkunde) en C (scheikunde). De categorieën
worden steeds cursief vermeld. We bespreken steeds eerst de persoonlijke
bronnen en daarna de externe instructiebronnen. Tot slot van deze paragraaf
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gaan we in op patronen in aard en gebruik van de bronnen.

Docent A

Docent A vindt het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met verschillende
soorten media, kritisch leren nadenken over deze bronnen en niet zomaar
alles als waarheid aannemen. Leerlingen moeten kunnen omgaan met
strijdige informatie en verschillende perspectieven onderscheiden
(PCK-component leerdoelen). In de ogen van docent A zijn leerlingen
doorgaans afwachtend en denken ze niet kritisch na. Ze lezen niet veel. De
docent meldt dat Lachgas veel gebruikt wordt (PCK-component leerlingen).
Informatie verschaffen, de leerlingen uit de tent lokken en hun voorkennis
testen zijn volgens docent A bruikbare elementen voor een les, evenals
groepswerk en onderwijsleergesprek. Docent A heeft een voorkeur voor het
werken met werkbladen en werkboekjes voor leerlingen (PCK-component
instructiestrategieën). Docent A vindt dat deze leerinhoud moeilijk te toetsen
is. Checken hoe snel de leerlingen kritisch gaan denken is een optie.
Exitvragen toetsen alleen wat leerlingen zojuist geleerd hebben, maar het is
onduidelijk wat blijft hangen. Docent A gebruikt in de les een terugkerende
vragenlijst om kennis over de effecten van Lachgas te toetsen
(PCK-component toetsing).
Docent A vindt kritisch leren denken het belangrijkste doel van
burgerschapsvorming, in het bijzonder in de context van sociale media (visie
op burgerschapsvorming).
Docent A putte uit ervaring in het schoolvak Algemene
Natuurwetenschappen. “Dan moet je ook het nieuws meenemen, dus telkens
als er iets voorbij kwam dat paste bij het thema waarmee ik bezig was,
verwerkte ik dat in mijn lessen.”
Volgens docent A zijn docenten niet bereid om veel tijd te besteden aan
burgerschapslessen, dus de leeractiviteiten moeten kort en gemakkelijk
aanpasbaar zijn voor andere onderwerpen en maatschappelijke thema’s
(beliefs).
De docent maakte intensief gebruik van het aangereikte 5E-instructiemodel,
evenals het idee van een korte film om leerlingen te motiveren (nascholing).
Aanvankelijk gebruikte de docent geen klassikale discussie in de Evaluation
fase, maar voegde deze toe na de pilot. Andere leselementen had ze zelf
bedacht.
Docent A gebruikte het internet om filmpjes en vakinhoudelijke documenten
te vinden. De docent werkte intensief samen met een collega-docent bij het
ontwerpen van de lessen. De uitvoering werd ook samen met deze collega
gedaan.
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Docent B

Docent B vindt het belangrijk dat leerlingen bij een maatschappelijk thema
voor- en nadelen kunnen benoemen inclusief argumenten, en dat zij dat
vanuit verschillende perspectieven doen die zij zelf bedenken. De leerlingen
moeten de argumenten goed leren verwoorden, inclusief de vakinhoudelijke
(natuurkunde) aspecten. Leerlingen moeten bronnen kunnen vinden op
internet en beoordelen of iets ‘waar’ is. Ze moeten zich in iemand anders
kunnen verplaatsen. In plaats van een opgelegde mening over te nemen,
zouden leerlingen zich in andere meningen moeten verdiepen en daarna een
eigen mening vormen (PCK-component leerdoelen). De docent vindt haar
leerlingen zelfredzaam en wil ze niet te veel sturen om hun creativiteit niet
te hinderen. Ze kunnen zelf dingen opzoeken op internet, zolang het niet te
veel werk is. Leerlingen lijken meer waarde te hechten aan tekstuele
informatie dan aan informatie in filmpjes. Leerlingen vinden het lastig om
argumenten aan perspectieven te koppelen. Een misverstand is dat
verschillende perspectieven met verschillende meningen corresponderen. De
docent vindt dat leerlingen meestal gericht zijn op ‘wat de docent goed
vindt’. Meisjes zijn langer van stof dan jongens en zijn inhoudelijk ook beter
(PCK-component leerlingen). Geschikte elementen van effectieve
onderwijsaanpak zijn volgens de docent: werken met zogenaamde
‘persona’s’ om perspectieven weer te geven, uitleg door de docent over
kwaliteit van bronnen met voorbeelden van ‘goede’ en ‘slechte’ bronnen. De
docent geeft de voorkeur aan projectonderwijs, ondersteund met
opdrachtenboekjes en gestructureerde werkbladen waarop voor- en nadelen
met argumenten worden genoteerd. Ook vindt docent B rondlopen en waar
nodig helpen belangrijk (PCK-component instructiestrategieën). Tijdens de
lessen geeft een opdracht waarin leerlingen goede en slechte bronnen
aanwijzen een goed beeld van hun begrip. Verder vindt de docent het
schrijven van verslagen een goede toetsvorm (PCK-component toetsing).
In de ogen van docent B is het kunnen raadplegen van wetenschappelijke
bronnen een belangrijk leerdoel in burgerschapsonderwijs. Verder hecht de
docent waarde aan vorming van eigenaarschap, dat ook in de school (lokaal
curriculum) als beleidsthema wordt gehanteerd (visie op
burgerschapsvorming).
De docent kon putten uit haar rijke ervaring met projectonderwijs. De
docent leerde het 5E-instructiemodel kennen in de workshops (nascholing),
evenals het idee om persona’s te gebruiken bij het werken met verschillende
perspectieven, eerst als een manier om gegeven perspectieven te
presenteren, daarna als een methode voor leerlingen om nieuwe
perspectieven weer te geven (experts). Docent B gebruikte het internet voor
het vinden van inhoudelijke informatiebronnen voor de leerlingen. De
docent stak veel energie in het samenvoegen van de materialen tot een
boekje voor de leerlingen zodat zij het zelfstandig zouden kunnen
doorwerken. Ze maakte een docenthandleiding waardoor gelijktijdig haar
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bèta-collega’s de lessen ook uit konden voeren.

Docent C

In de ogen van docent C moeten leerlingen leren een oordeel te vormen en
zo’n oordeel goed op schrift te stellen, zoals dat op het examen wordt
verlangd. In een redenering moeten de leerlingen argumenten en
tegenargumenten kunnen onderscheiden. Ze moeten goed kunnen
argumenteren en uitleggen. De docent vindt het belangrijk dat ze dit ook in
de scheikunde (in de context van een uitlegvraag op het examen,
bijvoorbeeld) kunnen (PCK-component leerdoelen). Volgens de docent zijn
leerlingen op cijfers gericht: elke leeractiviteit moet een relatie hebben met
het cijfer dat je krijgt. De docent ziet scheikunde-vakinhoud als voorkennis
voor de burgerschapslessen. De leerlingen zijn niet gewend om te
argumenteren binnen de scheikunde. De leerlingen kunnen nog niet zelf
argumenten uit bronnen halen. Voor deze burgerschapslessen is het nodig
dat leerlingen een band met het maatschappelijk onderwerp hebben; ze
begrijpen vaak niet dat het bij scheikunde hoort. Volgens de docent vinden
leerlingen het lastig om zich te verplaatsen in anderen (PCK-component
leerlingen). Een spelvorm (door de docent gebruikt in de pilot en eerste
versie van zijn burgerschapsles) acht docent C geschikt als onderwijsaanpak,
waarbij leerlingen argumenten uitwisselen. De rol van de docent bestaat uit
het uitleggen van het spel, helpen bij opstartproblemen en het spel afsluiten
met een vraag over argumenten en bronnen (PCK-component
instructiestrategieën). De kwaliteit van de redeneringen van leerlingen is een
maatstaf voor hun leerresultaat. Toetsing kan volgens de docent het beste
formatief plaatsvinden, door te kijken met welke argumenten de leerlingen
komen, wat ze opschrijven, wat ze zeggen: “Een beetje formatief prikken”
(PCK-component toetsing).
De docent vindt het belangrijk dat burgerschap in verschillende
schoolvakken terugkomt zonder dat dat expliciet wordt benoemd. Voor de
docent hoort het leren hiervan bij ‘mens worden’, je eigen rol in de
samenleving en vervolgstudies vinden (visie op burgerschapsvorming).
Docent C maakte gebruik van ervaring met spelvormen in
scheikundeonderwijs en met argumenteren vanuit het lesgeven van filosofie.
Het idee voor het specifieke spel werd tijdens de workshop aangereikt door
een van de onderzoekers (experts, nascholing). Het was oorspronkelijk voor
biologie bedoeld en de docent paste het aan voor de scheikundeles rond
oordeelsvorming. De docent maakte intensief gebruik van externe bronnen
voor het verzamelen van argumenten en tegenargumenten bij het
maatschappelijke thema, zoals het internet, van scheikunde-studieboeken
(bestaand lesmateriaal), kranten (media) en overheidsrapporten (literatuur ).
Verder raadpleegde de docent collega-docenten. De docent kon profiteren van
de aandacht voor discussievaardigheden binnen de school: zo is er een
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debatclub (curriculum).

Patronen in de kenmerken van docenten

Persoonlijke bronnen bepaalden het ontwerpproces in grote mate bij alle
docenten in de studie. De onderwijservaring bleek een belangrijke bron.
Docenten A en B gebruikten vooral hun ervaring op het gebied van sterk
leerlinggestuurde werkvormen zoals projectonderwijs. Het vormgeven van
ondersteuning d.m.v. didactische tools bij de gekozen onderwijsaanpak werd
door de docenten zelfstandig gedaan, waarbij vooral eerdere ervaring en
docentkennis over leerlingen werd gebruikt.
De opvattingen van docent A over tijdbesteding van docenten i.v.m.
werkdruk leidden tot een compacte werkvorm die in verschillende situaties
toepasbaar is.
De docenten hebben uiteenlopende opvattingen over burgerschapsvorming.
Docenten A en B bleken hierbij de meest concrete beelden te hebben. Docent
C heeft een visie die minder aansluit bij generieke burgerschapsdoelen maar
juist redeneren in de scheikunde en het scheikunde-examen benadrukt.
Docenten maakten naast persoonlijke bronnen veel gebruik van externe
instructiebronnen.
Docent A ontwierp de lessen voornamelijk zelfstandig en werkte tijdens de
voorbereiding samen met een collega. Docenten B en C raadpleegden de
onderzoekers vaker. Docent C gaf aan de lessen liever te hebben ontwikkeld
tijdens de workshops in de PLG in plaats van louter feedback te krijgen
tijdens deze bijeenkomsten, hetgeen niet kon worden gehonoreerd vanwege
de gekozen onderzoeksopzet van het project. De input van workshops en
experts werd vooral gebruikt voor de globale onderwijsaanpak, d.w.z. het
5E-instructiemodel (Tabel 1).
Alle docenten maakten intensief en zelfstandig gebruik van het internet en
andere bronnen. Deze bronnen werden ingezet voor het verzamelen van
(vak)inhoudelijke informatie en materialen.
De onderwerpen van de burgerschapsles van docenten A en B werden
gekoppeld aan vakinhoudelijke concepten of onderwerpen die in looptijd
van dit onderzoeksproject aan de orde waren: lachgas bij ademhaling,
kernafval bij ruimtevaart. Docent A hoorde over een lachgas-studie van
twee van de onderzoekers en zag de mogelijkheden die te combineren met
de geplande biologie-leerinhoud over longen en gaswisseling.
Docenten A en B zochten vooral contact met bèta-collega’s, terwijl docent C
collega’s in de zaakvakken raadpleegde. Het beleid en curriculum van
scholen op het gebied van burgerschap bleken van grote invloed op de
ervaren mogelijkheden en de invulling van de lessen van de docenten, zoals
in het geval van docent B, waarvan de school ‘eigenaarschap’ propageert, en
docent C, waarbij de school een debatclub en activiteiten rond
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wereldpolitiek entameert. Deze ondervonden ‘micropolitiek’ speelde soms
ook een remmende rol, bijvoorbeeld in geval van docent C waarbij cijfers op
school een prominente rol hebben, en leerlingen zich afvroegen wat het spel
toevoegt aan de debatlessen die ze elders krijgen.
We identificeerden vier overkoepelende kenmerken die het ontwerp van de
lessen door de docenten beïnvloedden: twee die te maken hebben met
persoonlijke bronnen en twee gerelateerd aan externe instructiebronnen.
Persoonlijke kenmerken zijn allereerst een vakdidactische wendbaarheid,
zowel om een aangereikt of voorbijkomend maatschappelijk thema te
combineren met de vakconcepten die in de betreffende periode aan de orde
komen, als om de benodigde ondersteuning (didactische tools) af te stemmen
op de leerlinggroep. Het tweede persoonlijke kenmerk is de bereidheid om
zich (bijvoorbeeld via internet) te verdiepen in achtergronden van het
onderwerp van de burgerschapsles. Een kenmerk ten aanzien van
instructiebronnen is de aanwezigheid van externe bronnen voor algemene
werkvormen voor burgerschapslessen. In deze studie ging het bijvoorbeeld om
het 5E-instructiemodel. Het beleid en het lokale curriculum op school kan
worden aangemerkt als tweede bepalende kenmerk rond instructiebronnen
die het ontwerp van de burgerschapslessen hebben beïnvloed.
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Hoofdstuk 4

Conclusies

We zijn dit project gestart met de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat zijn karakteristieken van effectief onderwijs in
natuurwetenschappelijke vakken dat gericht is op (één of meer van) de
zes vaardigheden van beargumenteerde oordeelsvorming?

2. Wat zijn bepalende kenmerken van docenten voor het ontwerpen en
uitvoeren van actuele burgerschapslessen in hun vak?

4.1 Onderzoeksvraag 1

Het 5E Instructiemodel is een effectief raamwerk voor het ontwerpen van
burgerschapslessen. De Elaboration fase blijkt belangrijk omdat daar de
centrale (en meest complexe) vaardigheid aan de orde komt. Door de fasen
van het 5E Instructiemodel (iteratief)cyclisch toe te passen kan stapsgewijs
worden toegewerkt naar de kern van de les. Elke fase blijkt instrumenteel
voor het realiseren van een deelvaardigheid. Het (iteratief) doorlopen van
deze leercyclus zorgt voor het opbouwen van de integrale vaardigheid.
De leermiddelen gebruikt in de leercyclus vervullen specifieke rollen in het
leerproces. Zo zorgt videomateriaal voor introductie van het onderwerp
en/of de vaardigheden in de Engagement fase.
In elke fase lijken leerlingen gebaat bij ondersteuning, nodig bij cognitieve
processen zoals organiseren, vergelijken en oordelen. De ontwikkelde
didactische hulpmiddelen (werkbladen) blijken daar geschikt voor. De
persona’s blijken specifiek een krachtig hulpmiddel om cognitieve processen
m.b.t. perspectiefwisseling uit te lokken.
Werken met werkbladen of werkboekjes/opdrachtenboekjes zorgt voor
algemene structuur voor de leerlingen. Tenslotte biedt werken in groepen
meerwaarde, in het bijzonder tijdens de Explanation fase (voor het
bediscussiëren van ontdekkingen uit de Exploration fase) en tijdens de
Evaluation fase (voor gezamenlijke reflectie).
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4.2 Onderzoeksvraag 2

De bepalende kenmerken van docenten zijn getypeerd aan de hand van
karakteriseringen van hun PDC, in het bijzonder de aard en het gebruik van
persoonlijke bronnen (waaronder PCK) en externe instructiebronnen.
We stelden overkoepelende kenmerken vast. Vakdidactische wendbaarheid is
cruciaal om actuele maatschappelijke thema’s en conceptuele vakinhoud te
integreren in burgerschapslessen en de benodigde didactische tools af te
stemmen op de leerlinggroep. Daarbij is een bereidheid om zich (bijvoorbeeld
via internet) te verdiepen in achtergronden van het maatschappelijk
onderwerp van de burgerschapsles onontbeerlijk. Verder blijkt de
beschikbaarheid van externe bronnen voor de algemene onderwijsaanpak
binnen burgerschapslessen (zoals het 5E-model) bepalend. Tenslotte
identificeren we de schoolcontext in de vorm van beleid en invulling van het
lokale curriculum als belangrijke ondersteunende bron voor het realiseren
van burgerschapslessen door de docenten.

4.3 Discussie

Bij biologie zien we specifieke persoonlijke oordeelsvorming door leerlingen
over het gebruik van lachgas, maar geen persoonlijke reflectie op de
vaardigheden, zoals raadplegen van bronnen en omgaan met strijdige
informatie. In de natuurkundelessen zijn algemene vaardigheden zoals
verplaatsen in verschillende perspectieven zichtbaar in de leerresultaten,
evenals reflectie op deze vaardigheid. De leerlingen komen hier echter niet
toe aan eigen oordeelsvorming over het onderwerp (kernafval, ruimtevaart)
van de burgerschapsles.
Een mogelijke verklaring voor de verschillen is de tijdsduur van de les en
van de afzonderlijke fasen. De biologieles was kort en de fasen wisselden
elkaar in hoog tempo af. De natuurkundelessen waren langer en er werd
meer tijd besteed aan de afzonderlijke lesfasen. Aan de andere kant werd de
oordeelsvorming over het onderwerp Lachgas in de biologieles meteen al in
het begin persoonlijk gemaakt.
Dit lijkt erop te wijzen dat voor een diepere reflectie op de
burgerschapsvaardigheden tijd nodig is, en dat een persoonlijke
oordeelsvorming expliciet moet worden uitgelokt, bijvoorbeeld door het
maatschappelijke thema een persoonlijke invulling te geven. Verder leent
volgens de docenten, achteraf gezien, het stellen van een dilemma (vgl. “moet
het gebruik van lachgas wel/niet door de overheid gereguleerd worden?”,
Bayram-Jacobs, Wieske & Henze, 2019) zich beter voor het uitlokken van
een persoonlijke oordeelsvorming dan het poneren van een stelling.
Docenten hebben binnen hun scholen vernieuwingsgezinde collega’s
betrokken bij de realisatie van hun eigen burgerschapslessen. Bovendien
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toonden enthousiaste docenten van andere scholen belangstelling voor de
lesontwerpen naar aanleiding van een vakpublicatie en een workshop op
een docentencongres. In het project was beoogd de lesontwerpen aan
vakgenoten op elkaars scholen aan te bieden, maar deze uitwisseling kwam
niet van de grond. De verklaring die de docenten zelf gaven was tijdgebrek
bij de collega’s en het ontbreken van dwang door beleid vanuit het
schoolmanagement. Dit wijst erop dat de lokale invulling van curriculum en
beleid niet alleen ondersteunend werkt voor het ontwerpen van
burgerschapslessen (als externe instructiebron, Tabel 7), maar ook
noodzakelijk is om burgerschapsonderwijs breder te implementeren. In
termen van het raamwerk van Kuiper (2009) werd de vernieuwing gevoed
van onderop en werd ondersteuning geboden van opzij, maar ontbrak het aan
regie van bovenaf. Naast deze gecombineerde aanpak als invoeringsstrategie
voor vernieuwingen in het bètacurriculum (in dit geval de invoering van
burgerschapslessen), is volgens Kuiper (2009) vooral veel tijd en geduld
nodig.

4.4 Vooruitblik

Dit project heeft effectieve onderwijsstrategieën en diverse
onderwijsproducten opgeleverd, zoals burgerschapslessen voor biologie en
natuurkunde, lesplannen, en didactische tools. In het kielzog van het project
zijn daarnaast lessen ontwikkeld door docenten-in-opleiding van de Master
Science Education and Communication aan de TU Delft (zie Bayram-Jacobs,
Wieske & Henze, 2019) en studenten van de Radboud Universiteit. We zijn
van plan om de lesontwerpen en didactische hulpmiddelen toe te passen bij
andere vakken, onderwerpen en maatschappelijke thema’s. De Covid-19
pandemie is een goed voorbeeld van een actueel thema waar vanuit
verschillende vakken aan gewerkt kan worden. De resultaten van dit project
zijn bovendien bruikbaar voor het vormgeven van professionele
ontwikkeling binnen de lerarenopleiding en nascholing.
De eerder gesignaleerde verschillen tussen de biologie- en
natuurkundelessen zijn een intrigerend startpunt voor vervolgonderzoek. In
het bijzonder het uitlokken van persoonlijke oordeelsvorming over
maatschappelijke kwesties en het bevorderen van persoonlijke reflectie op
de verworven burgerschapsvaardigheden zijn interessante thema’s voor
nader onderzoek.
We verwachten dat de vereiste didactische wendbaarheid van docenten bij
meer vernieuwingen een cruciale factor is. Daarom willen we nader
onderzoeken hoe die wendbaarheid (‘agility’) gekarakteriseerd kan worden
en hoe die kan worden ontwikkeld.
De docenten waren succesvol bij het inbouwen van evaluatiefasen in de
burgerschapslessen. Uit ander onderzoek blijkt juist dat het evalueren van
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burgerschapsvaardigheden lastig gevonden wordt (Bryce & Gray, 2004;
Tidemand & Nielsen, 2017). De resultaten van dit project zijn een startpunt
voor verder vormgeven van formatieve evaluatiepraktijken in een lopend
vervolgonderzoek over onderwijs in Socio Scientific Issues aan TU
Eindhoven, Radboud Universiteit, TU Delft en Wageningen Universiteit.
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