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Inleiding
Het schoolvak maatschappijleer kent een vakspecifieke benaderingswijze die gekoppeld is aan
bepaalde inhoudelijke onderwerpen. In deze bijdrage worden eerst de wetenschappelijke basis
en de examenprogramma’s kort beschreven, gevolgd door een beschrijving van
vakperspectieven waarbij we aansluiten bij de ‘klassieke benaderingswijze van
maatschappijleer’. 46 Het draagt hopelijk bij aan het ontdekken van nieuwe vakdidactische
mogelijkheden bij het ontwerpen van betekenisvolle lessen maatschappijleer die worden
gekenmerkt door een activerende didactiek en differentiatie.
Sociale wetenschappen
Het schoolvak maatschappijleer is niet gebaseerd op een enkel academisch vakgebied, maar het
conceptuele kader is afkomstig uit verschillende sociale wetenschappen. Er wordt vooral geput
uit de sociologie en politicologie, maar ook culturele antropologie, sociale psychologie,
communicatiewetenschap, bestuurskunde en recht. Enerzijds is die pluriformiteit een kracht,
omdat daardoor een maatschappelijk probleem bijna als vanzelf vanuit meerdere invalshoeken
wordt benaderd. Anderzijds leidt die hybride sociaalwetenschappelijke achtergrond ertoe, dat
het complex is om academische grondbeginselen van het schoolvak maatschappijleer op een
systematische manier te ordenen.
Examenprogramma’s
Het schoolvak maatschappijleer is in 1968 ingevoerd. In de beginjaren had het vak geen vast
omschreven inhoud en was er geen specifieke lerarenopleiding voor. Een eerste inhoudelijke
terreinafbakening vond plaats halverwege de jaren 70, met de introductie van zes themavelden.
In de jaren 80 werden de vakspecifieke ‘benaderingswijzen’ ontwikkeld.47
Het huidige vmbo-programma maatschappijleer is in de jaren negentig van de vorige eeuw
ontwikkeld en in 2007 in globalere eindtermen vastgelegd. In het document ‘Leren, Loopbaan en
Burgerschap’ uit 2007 is voor het mbo het onderdeel burgerschap beschreven, een programma
dat herkenbare maatschappijleer-elementen bevat.48
De huidige havo- en vwo-programma’s maatschappijleer zijn ook in 2007 ingevoerd maar
hebben een bijzondere voorgeschiedenis. Die programma’s zijn namelijk gebaseerd op het
combinatievak geschiedenis-maatschappijleer, dat rond de invoering van de Tweede Fase in de
jaren negentig is ontwikkeld door commissie De Rooij. De invoering van het combinatievak ging
op het laatste moment niet door. Het ontwikkelde examenprogramma moest worden
omgebouwd tot een nieuw maatschappijleerprogramma. Sporen van de aanvankelijke
samenwerking met geschiedenis zijn onder andere zichtbaar in de centrale plek die
grondwetsartikelen, rechten en plichten van staatsburgers hebben gekregen in de havo- en vwoprogramma’s.

46

Een vakperspectief is “verbonden aan een inhoudelijk domein en expliciteert hoe de wereld vanuit
dat perspectief kan worden bevraagd en creatief en kritisch kan worden benaderd”, zoals Fred
Janssen schrijft in de introductie van deze bundel.
47
Zie o.a. Therese van der Kallen (1983) die zes optieken noemt: de sociaal-structurele optiek,
politiek-structurele optiek, culturele optiek, sociaal-economische optiek, historische optiek en
mondiale optiek.
48
Na 2007 zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd in de kwalificatie-eisen voor burgerschap,
zoals het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden.
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Volgens de examenprogramma’s analyseren leerlingen bij maatschappijleer actuele “concrete
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen”. Leerlingen op vmbo, havo en vwo moeten
over een actueel maatschappelijk vraagstuk betrouwbare en relevante informatie kunnen
verzamelen en een beargumenteerd standpunt kunnen verwoorden. Verder staan er in het
examenprogramma een aantal exameneenheden/domeinen beschreven die voor de analyse van
maatschappelijke vraagstukken van belang zijn. De verwantschap tussen de
examenprogramma’s is duidelijk te zien.
Exameneenheden vmbo
Analyse maatschappelijke
vraagstukken
Macht en zeggenschap
Sociale verschillen
Cultuur en socialisatie
Beeldvorming
stereotypering

Domeinen havo en vwo
Analyse
maatschappelijke
vraagstukken
Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Verzorgingsstaat
Pluriforme samenleving

Dimensies burgerschap mbo49
Analyse
maatschappelijke
vraagstukken
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie

en

Figuur 1 Een vergelijking van de examenprogramma’s in vmbo, havo, vwo en mbo.
Maatschappelijke vraagstukken zijn niet zomaar ‘te vinden’, maar worden geconstrueerd, op een
bepaalde manier gedefinieerd door betrokken actoren (zoals individuele burgers, vakbonden,
werkgeversorganisaties, politici en krantenredacties). En wat de een als een maatschappelijk
vraagstuk definieert (“toenemende armoede in Nederland”), ziet een ander misschien helemaal
niet als een maatschappelijk vraagstuk. Er is een strijd om de definiëring van maatschappelijke
vraagstukken, door actoren die vaak tegengestelde belangen hebben en verschillende
waardeoriëntaties (zoals onder andere Karl Marx, Michel Foucault en Pierre Bourdieu
betoogden). In de definiëring van een maatschappelijk vraagstuk liggen vaak impliciete of
expliciete opvattingen over oorzaken, gewenste aanpak en gewenste situatie besloten. Dat alles
maakt een gesprek over maatschappelijke vraagstukken vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk.
Een typische ‘moeras’ situatie, in termen van Donald Schön.50 Om overzicht te creëren in het
bestuderen van maatschappelijke vraagstukken is bij maatschappijleer een specifieke
benaderingswijze ontwikkeld.
Klassieke benaderingswijze van maatschappijleer
In het examenprogramma vmbo staat er dat een leerling “de principes en procedures van de
benaderingswijze van maatschappijleer” kan toepassen. Die ‘klassieke benaderingswijze van
maatschappijleer’ is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw geformuleerd (Ton Olgers, Rob Otterdijk,
Gerard Ruijs, Jan de Kievid & Lieke Meijs, 2014, p.171) en bestaat uit vier invalshoeken van
waaruit een maatschappelijk vraagstuk wordt geanalyseerd:
 de politiek-juridische invalshoek,
 de sociaal-culturele invalshoek,
49

Op het mbo wordt nog de dimensie van ‘vitaal burgerschap’ genoemd (zaken die te maken hebben
met een gezonde leefstijl), maar dat valt buiten het traditionele spectrum van maatschappijleer.
50
Donald Schön wordt door Fred Janssen aangehaald in diens oratie Grip krijgen op complexiteit.
Onderwijs voor het ‘moeras’ (2017).
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 de sociaal-economische invalshoek en
 de vergelijkende invalshoek.
In het Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer wordt gesteld dat het bij de politiek-juridische
invalshoek vooral gaat om vragen naar de rol van de overheid bij het sociaal probleem, welke
wetten, rechten en plichten hierbij spelen en welke machtsmiddelen de betrokkenen hebben. Bij
de sociaaleconomische invalshoek gaat het om een analyse van sociaaleconomische belangen
van de betrokkenen, de samenhang tussen politiek-ideologische oriëntaties en
sociaaleconomische posities en belangen en de relatie met ongelijkheid. Bij de sociaal-culturele
invalshoek staan vragen naar de opvattingen van de betrokkenen, hun waarden en normen en
morele rechten en plichten centraal. Door daarna vanuit de vergelijkende invalshoek onderzoek
te doen, worden langer durende sociale processen zichtbaar (vergelijking in de tijd) en wordt
duidelijker in hoeverre het maatschappelijk vraagstuk ook in een andere samenleving als
problematisch wordt gezien (vergelijking naar plaats).
Wij willen hier benadrukken dat een strikt conceptueel onderscheid tussen de politiekjuridische invalshoek, de sociaal-culturele invalshoek en de sociaaleconomische invalshoek
echter niet houdbaar is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wetten, rechten en plichten (politiekjuridische invalshoek), dan kijk je tegelijk ook vanuit een sociaal-culturele invalshoek, want
wetten zijn cultureel bepaalde normen.
De benaderingswijze van maatschappijleer sinds 2007
Deze vakspecifieke benaderingswijze was lange tijd kenmerkend voor maatschappijleer in
vmbo, havo en vwo, maar in 2007 staan deze invalshoeken niet langer beschreven in het formele
havo- en vwo-curriculum. In de examenprogramma’s van havo en vwo staat er over de
benaderingswijze van maatschappijleer dat leerlingen:
 aannemelijk moeten kunnen maken wat de relatie is tussen het vraagstuk/probleem en
de rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving;


kunnen beargumenteren of door het vraagstuk/probleem belangrijke waarden van de
rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving in
het geding zijn;
 kunnen beschrijven wat de relatie is tussen het maatschappelijke vraagstuk/probleem
en sociale ongelijkheid in de samenleving.
In de SLO Handreiking bij het havo/vwo-examenprogramma wordt dit voorbeeldmatig
uitgewerkt, waarbij er wel wordt teruggegrepen op de klassieke benaderingswijze van
maatschappijleer. In havo/vwo-schoolboeken maatschappijleer wordt de klassieke
benaderingswijze ook nog geregeld genoemd en in het vmbo is de klassieke benaderingswijze
volop in gebruik.
In het Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (Ton Olgers, Rob Otterdijk, Gerard Ruijs, Jan de
Kievid & Lieke Meijs, 2014, p.25) staat dat de doelstelling van het vak maatschappijleer altijd
drieledig is geweest en nog steeds is:
 politieke en maatschappelijke geletterdheid51,
 politiek en maatschappelijk oordeelsvermogen en
51

‘Geletterdheid’ heeft betrekking op het beschikken over noodzakelijke kennis om politieke en
maatschappelijke debatten en processen te begrijpen. Zie: Carol Cassel & Celia Lo (1997).
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 het vermogen tot politieke en maatschappelijke participatie.
In de examenprogramma’s ligt vooral de nadruk op de eerste twee aspecten. De vaardigheden
voor politieke en maatschappelijke participatie zijn vooral uitgewerkt in het kunnen vinden van
betrouwbare informatie en het kunnen verwoorden van een onderbouwd standpunt.52
Vakperspectieven maatschappijleer
De klassieke benaderingswijze van maatschappijleer wordt in de praktijk vaak gebruikt in de
vorm van een praktische opdracht. Leerlingen brengen een maatschappelijk vraagstuk dat ze
zelf hebben mogen uitkiezen in kaart met behulp van een reeks analysevragen die verbonden
zijn aan de vier invalshoeken. Daarnaast wordt de meeste tijd in de les besteed aan de
verschillende inhoudelijke eenheden/domeinen van maatschappijleer zoals die uitvoerig
uitgewerkt zijn in de schoolboeken. Over bijvoorbeeld de stappen in het formatieproces van een
regering, theorieën over de oorzaken van criminaliteit, ontwikkelingen op de Nederlandse
arbeidsmarkt en de asielprocedure in Nederland.
Wij pleiten ervoor om die klassieke benaderingswijze van maatschappijleer, in een iets andere
vorm, een centrale plek te geven in de lespraktijk van maatschappijleer. We hebben hiervoor een
vertaling gemaakt naar de terminologie zoals die in deze bundel wordt geïntroduceerd en
identificeren negen vakperspectieven bij maatschappijleer.
In de sociale wetenschappen (en vooral in de sociologie) is de focus gericht op zowel actoren als
systemen en op de wisselwerking daartussen.53
“Structure and agency – that is, system and component – go hand in hand. Social action is
the ultimate source of social structure, and it occurs in some system or other endowed with
a definite if changing structure. Take social behavior away, and no structure remains,
because social systems emerge and are held together by social actions; conversely, take the
whole away, and no part remains. So, agency and structure – or individual and system – are
mutually complementary and they coevolve” (Mario Bunge, 1998, p.65).
Die twee niveaus van analyse vormen twee fundamentele perspectieven voor maatschappijleer.
De institutionele context (het systeemniveau) waarin gebeurtenissen plaatsvinden, is van belang
om handelingen van actoren54 in een concrete situatie te begrijpen. Dat verklaart de aandacht bij
maatschappijleer voor de politieke-, (sociaal)economische- en culturele context in Nederland: de
rechtsstaat en parlementaire democratie, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving. 55
Havo- en vwo-leerlingen moeten ook de invloed van de Europese Unie op rechten in die
systemen kunnen benoemen. Vwo-leerlingen worden bovendien geacht een vergelijking te
kunnen maken met aspecten van de drie systemen in enkele andere westerse landen.
Die systemen van de Nederlandse rechtsstaat, de Nederlandse parlementaire democratie, de
Nederlandse verzorgingsstaat en de Nederlandse pluriforme samenleving bestaan niet in een
vacuüm. Op hun beurt worden die systemen beïnvloed door omgevingsfactoren.

52

Zie voor een andere uitwerking van het handelingsperspectief b.v. Joseph Kahne e.a. (2016).
Zie b.v. Martin Hollis (1994), Mario Bunge (1998), en Ruud Abma (2011).
54
Actoren kunnen individuen zijn (microniveau) of organisaties (mesoniveau). Het systeemniveau is
macroniveau.
55
Bij maatschappijleer wordt het economische systeem vooral beschreven aan de hand van de
verzorgingsstaat (havo en vwo) en sociale ongelijkheid (vmbo).
53
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Vakperspectieven
systeemniveau56
Politiek-perspectief
Economisch-perspectief
Cultureel-perspectief

op Centrale vragen
Binnen welk politiek (deel)systeem57 gebeurt dit?
Binnen welk economisch (deel)systeem gebeurt dit?
Binnen welk cultureel (deel)systeem gebeurt dit?

Figuur 2 Vakperspectieven op systeemniveau en centrale vragen.
Om een maatschappelijk vraagstuk te analyseren moet er natuurlijk gekeken worden naar wat
de betrokken actoren doen, vinden, willen, kunnen, voelen. Op dat actorniveau zijn er vier
centrale concepten te identificeren waarmee elk maatschappelijk vraagstuk op actorniveau in
kaart kan worden gebracht: frames, waarden, belangen en macht. Die vier concepten zijn te
hanteren als perspectieven op actorniveau, van waaruit je kijkt naar een bepaalde situatie om
die te begrijpen (en eventueel te veranderen). Het zijn vier concepten die een belangrijke plek
hebben in de klassieke benaderingswijze van maatschappijleer.
Vakperspectieven
actorniveau
Frames-perspectief
Waarden-perspectief
Belangen-perspectief
Macht-perspectief

op Centrale vragen
Welke frames worden geformuleerd?
Welke waarden hebben de actoren?
Welke belangen hebben de actoren?
Welke macht hebben de actoren?

Figuur 3 Vakperspectieven op actorniveau en centrale vragen.
Het identificeren van de betrokkenen (de actoren) is de eerste stap. Dat zijn in deze tijd van
globalisering in toenemende mate niet alleen mensen in Nederland. Het is zinvol om een nader
56

De vergelijkende invalshoek uit de klassieke benaderingswijze valt hier weg als perspectief. Het
vergelijken is niet zozeer een conceptueel perspectief maar een didactische aanpak om een
vraagstuk meer betekenis te laten krijgen.
57
Een maatschappelijk vraagstuk dat zich voordoet in een internationale context heeft te maken met
meerdere politieke- en economische (deel)systemen. In een nationale context kunnen ook op
cultureel gebied meerdere (deel)systemen onderscheiden worden.
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onderscheid te maken naar drie soorten actoren: overheid, bedrijven (commercieel-particulier
initiatief) en groepen burgers (niet-commercieel particulier initiatief).
De actoren hebben allemaal hun eigen kijk op de situatie. Die definiëring van de situatie noemen
wij een ‘frame’. Dat frame is opgebouwd uit een redenering over oorzaken van de huidige
situatie, een opvatting over de gewenste situatie en de manier om die te bereiken.58 Het is hun
verhaal over wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. De actoren hebben ook
allemaal bepaalde waarden, belangen en macht. Dat in kaart brengen levert relevante informatie
op over mogelijkheden tot samenwerking tussen actoren. Samenwerking kan namelijk op basis
van gedeelde waarden, gedeelde belangen en/of op basis van dwang door het inzetten van
macht (of het dreigen daarmee).
Onze indruk is dat in maatschappijleerlessen nu vaak (te) veel aandacht wordt besteed aan de
drie vakperspectieven op systeemniveau, waardoor leerlingen vooral veel feitenkennis moeten
leren over de organisatie van de Nederlandse democratische rechtsstaat, verzorgingsstaat en het
overheidsbeleid ten aanzien van immigratie en integratie.59 Door lessenreeksen te ontwikkelen
waarin maatschappelijke vraagstukken worden geanalyseerd met behulp van de
vakperspectieven op actorniveau, ontwikkelen leerlingen meer conceptuele kennis. Door het
hanteren van de vakperspectieven kunnen leerlingen niet alleen vraagstukken en
ontwikkelingen in Nederland duiden, maar in de hele wereld. Op microniveau tussen individuen,
op het niveau van organisaties, op het niveau van de staat en zelfs tussen staten.
Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie en het kunnen vinden van
betrouwbare informatie zijn bij dit alles essentiële vaardigheden. De exameneenheid
‘beeldvorming en stereotypering’ in het vmbo-examenprogramma heeft ook met deze
vaardigheden te maken. Hoewel het niet expliciet in de examenprogramma’s staat vermeld, is
enige kennis van onderzoeksmethoden nodig om te kunnen beoordelen of uitspraken van
betrokken groepen en individuen steekhoudend zijn. Gegeven het feit dat leerlingen over het
algemeen slechts een schooljaar twee lesuren per week maatschappijleer krijgen, is het in de
praktijk helaas meestal niet mogelijk om diep op die onderzoeksmethoden in te gaan. De inbreng
van de docent is van belang om kritische analyses aan te reiken (op basis van eigen inzichten en
uit opiniebijdragen en commentaren in relevante media).
Naast kennis opdoen gaat het bij maatschappijleer ook om het formuleren van een eigen
standpunt, een met argumenten onderbouwde mening op basis van een waardeoordeel. Hierbij
zal er vaak een afweging moeten worden gemaakt waarbij waardendilemma’s een rol spelen. De
vakdoelstelling op het gebied van politiek en maatschappelijk oordeelsvermogen komt aan bod
met het ‘evaluatie-perspectief’ waarbij de centrale vraag luidt: welke aanpak heeft mijn
voorkeur?60

58

Gerard Ruijs, Anne Hemker en Carla van Boxtel (2017) beschrijven hoe leerlingen bij
maatschappijwetenschappen zelf deze verbanden stapsgewijs kunnen gaan onderzoeken. De insteek
is hier dat leerlingen bij maatschappijleer een inventarisatie maken van de causale relaties die
betrokken actoren zélf impliciet of expliciet verwoorden. Het gaat vooral om beschrijven.
59
Die systemen worden in het examenprogramma beschreven in domein B tot en met E.
60
Hierbij is bewust gekozen voor ‘aanpak’ en niet voor ‘oplossing’ omdat de praktijk leert dat
vraagstukken vaak niet ‘opgelost’ worden, maar in het beste geval ‘beter hanteerbaar’ worden. Zie
voor een pleidooi tegen ‘solutionism’: Evgeny Morozov (2014).
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De laatste vakdoelstelling is het vergroten van het vermogen tot politieke en maatschappelijke
participatie. Het gaat hierbij om de centrale vraag: wat kan ik doen? Sommigen zullen deze vraag
willen verbinden met noties van ‘verantwoordelijkheid’, anderen zullen verantwoordelijkheid
misschien opvatten als een misplaatst gevoel of besef van verplichting. Vandaar dat gekozen is
voor de meer neutrale vraag naar persoonlijke mogelijkheden en keuzes. Er lijkt een soort
handelingsverlegenheid te zijn, schroom om te moraliseren, met betrekking tot deze doelstelling
van democratisch burgerschap. Toch is deze vertaling naar persoonlijke mogelijkheden en
keuzes een essentieel onderdeel om te voorkomen dat het bij maatschappijleer alleen gaat om
theoretische kennis.
In termen van de taxonomie van Bloom wordt vanuit het frames-perspectief vooral een
beschrijving gegeven van het verhaal zoals elke betrokkene de situatie beschouwt (begrijpen).
De zes andere perspectieven die gericht zijn op de doelstelling van politieke en maatschappelijke
geletterdheid, vergen vooral toepassen. Het evaluatie-perspectief is gericht op evalueren en het
mogelijkheden-perspectief vereist analyseren en creëren.
Het voorgaande levert het volgende overzicht op:

Politiek-perspectief

Systeemniveau

Doelstellingen
democratisch
burgerschap
Politieke
en
maatschappelijke
geletterdheid

Onderwerp schoolvak maatschappijleer
Actuele maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen
Vakperspectieven
Centrale vragen

Economisch-perspectief
Cultureel-perspectief
Frames-perspectief

Actorniveau

Waarden-perspectief
Belangen-perspectief
Macht-perspectief

Politiek
en Evaluatie-perspectief
maatschappelijk
oordeelsvermogen
Het vermogen tot Mogelijkheden-perspectief
politieke
en
maatschappelijke
participatie

Binnen
welk
politiek
(deel)systeem gebeurt dit?
Binnen welk economisch
(deel)systeem gebeurt dit?
Binnen
welk
cultureel
(deel)systeem gebeurt dit?
Welke
frames
worden
geformuleerd?
Welke waarden hebben de
actoren?
Welke belangen hebben de
actoren?
Welke macht hebben de
actoren?
Welke aanpak heeft mijn
voorkeur?
Wat kan ik doen?

Figuur 4 Onderwerp, vakdoelstellingen, vakperspectieven en centrale vragen bij maatschappijleer.
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Nadere uitwerking van twee vakperspectieven

Als eerste voorbeeld nemen we het macht-perspectief. Bij het uitwerken van dit perspectief
kwamen we tot aanvullende vragen:
 Welke soort macht heeft elke actor?
 Hoe is de verdeling georganiseerd van macht?
 Hoe is de verdeling gelegitimeerd van macht?
 Hoe is de controle op macht georganiseerd?
De antwoorden op deze vragen kunnen weer nader worden uitgewerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld
verschillende soorten van macht te onderscheiden: politieke macht, economische macht en
culturele macht.61
Bij de politieke macht kan er een onderscheid worden gemaakt naar macht die particulieren
(burgers en andere rechtspersonen) hebben en macht die overheidsbeambten tot hun
beschikking hebben. En zo staat er aan het eind van zo’n vertakking bijvoorbeeld ‘het recht van
amendement’ als machtsmiddel van een Tweede Kamerlid om de taak van mede-wetgeving uit
te kunnen voeren.
De verdeling van de politieke macht kan in organisatie variëren van basisdemocratie tot
geconcentreerd in een persoon en alle varianten die daartussen liggen van aristocratie,
oligarchie, enzovoorts. Democratie kan ook op verschillende manieren vorm worden gegeven:
directe democratie of indirecte democratie (met verkiezingen en/of loting), met een kiesstelsel
van evenredige vertegenwoordiging of met een districtenstelsel, in een parlementair stelsel of
een presidentieel stelsel, etc.
De legitimatie van de verdeling van politieke macht kan gebaseerd zijn op bijvoorbeeld
verkiezingen waar alle betrokken aan mogen deelnemen, op traditie, op toegeschreven expertise
of op brute kracht.
61

Over deze indeling valt te twisten, zie b.v. Gianfranco Poggi (2014). Poggi onderschrijft overigens
net als Max Weber, David Runciman en Ernest Gellner de driedeling (p.28,29). Poggi refereert o.a.
aan de titel van Gellners boek Plough, Sword and Book uit 1969.
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De controle op het gebruik van politieke macht kan op verschillende manieren zijn
georganiseerd. Vaak zal er in een politiek machtsapparaat als een overheidsbureaucratie wel een
hiërarchische controle zijn op het gebruik van macht. Kenmerkend voor een democratische
rechtsstaat is dat machtsmisbruik kan worden aangepakt door mensen met minder macht, die
hun beklag kunnen doen over mensen met meer macht. Dat is dan gebaseerd op recht dat geëist
kan worden en niet op een gunst die verleend wordt op basis van persoonlijke contacten.62
Als tweede voorbeeld noemen we het waarden-perspectief. Ten aanzien van waarden kunnen de
volgende vragen worden gesteld:63
 Hoe worden waarden zichtbaar in het dagelijks leven van actoren?
 Wie zijn de begunstigden van de waarden?
 Dienen de waarden om een ander doel te bereiken?
 Op welke termijn spelen de waarden?

62

Zie ook Douglass North, John Wallis & Barry Weingast (2009) en hun onderscheid tussen limited
access society en open access society, p.2-13.
63
WRR (2013), p.43-48.
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Figuur 5 Waarden-perspectief.
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Toepassingen van de vakperspectieven in lesontwerpen
In plaats van alle hoofdstukken uit het lesboek die gekoppeld zijn aan het domein parlementaire
democratie (havo/vwo), macht en zeggenschap (vmbo) of die betrekking hebben op de politiekjuridische dimensie van burgerschap (mbo) aan de orde te stellen in de les, zou aan de hand van
de vakperspectieven op actorniveau in verschillende contexten kunnen worden onderzocht op
welke manieren besluiten worden genomen, hoe het is afgesproken om besluiten op die manier
te nemen en welke alternatieven er zijn om tot een besluit te komen.
Er kan worden gestart met een beschrijving vanuit het macht-perspectief. Bij het zoeken naar
verklaringen voor de bestaande machtsverdeling, zijn het belangen-perspectief en het waardenperspectief nuttig. Zo leren leerlingen nadenken over structuren en mechanismen van macht, die
de specifieke context van het landelijk of gemeentelijk bestuur overstijgen. Hiermee wordt
kennis voor leerlingen in meerdere situaties inzetbaar. Ook op school, de sportvereniging, thuis
en in een vriendengroep spelen macht, belangen en waarden een rol. Door te kijken vanuit
verschillende perspectieven naar een specifieke situatie, wordt het inzicht in die situatie
vergroot en kunnen betere inschattingen worden gemaakt over hoe veranderingen, wenselijk
geachte doelen zouden kunnen worden bereikt.
Kijkend naar het grote geheel, vinden wij het veel relevanter dat een leerling kan bedenken
welke machtsmiddelen iemand kan benutten in een specifieke situatie, dan dat hij weet dat een
Tweede Kamerlid het recht van initiatief heeft en een Eerste Kamerlid niet. Natuurlijk is dat
laatste (heel soms) nuttige kennis, maar het eerste zal veel vaker van pas komen.
Hieronder volgt een voorbeeldles met betrekking tot democratie, voor leerlingen uit het derde
leerjaar vmbo, in de kaderberoepsgerichte leerweg.64
Het vraagstuk dat centraal staat is: Wat zijn wenselijke manieren om besluiten te nemen met een
grote groep mensen (op school en in heel Nederland)? Wie hebben er macht om beslissingen te
nemen? En waarom juist die mensen?
Bij dat vraagstuk is er sprake van een dilemma. Hoe kan een groep de meest verstandige
beslissing nemen waarbij iedereen (of zoveel mogelijk mensen) het eens is met die beslissing?
Een maximaal verstandig besluit en een besluit met maximaal draagvlak: hoe is dat te
realiseren? Zijn alle mensen even goed in staat om een keuze voor een collectief te nemen of zijn
sommige mensen daar beter in dan anderen? Is het goed om besluiten te laten nemen door
mensen die direct betrokken zijn bij het vraagstuk of is het beter dat een groep mensen vanaf
‘een afstand’ daar een keuze over maakt? En waarom denk je dat?
Leerlingen vinden het nadenken over directe democratie en representatieve democratie niet
direct spannend of interessant.65 Echter als we deze thematiek eerst benaderen vanuit een voor
hen herkenbare situatie is het beter mogelijk om hen erbij te betrekken en hen te laten
nadenken over voordelen van representatie en van directe invloed op de besluitvorming.
Vervolgens kan de relatie met democratie op het niveau van de staat gelegd worden. Het
vakperspectief waarmee gestart wordt is het macht-perspectief. Bij het geven van redenen
waarom leerlingen voorkeur hebben voor een bepaalde manier van besluiten nemen, kan de
docent ook vanuit het waarden-perspectief scherper proberen te krijgen aan welke waarden
64

Dit voorbeeld is gebaseerd materiaal dat gebruikt wordt op de lerarenopleiding maatschappijleer
aan de Hogeschool van Amsterdam.
65
Zie het proefschrift van Hessel Nieuwelink (2016).
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leerlingen dus blijkbaar de voorkeur geven. Vanuit het belangen-perspectief kunnen leerlingen
analyseren hoe de sociale positie die mensen innemen, van invloed kan zijn op de macht die zij
kunnen uitoefenen en de overtuigingen die zij hebben. En terzijde: de waarden die mensen
hebben, kunnen op hun beurt ook weer van invloed zijn op de sociale positie die zij innemen (of
ambiëren) en daarmee op de macht die zij kunnen uitoefenen.
Op deze manier doen leerlingen niet zomaar feitenkennis op over politieke besluitvorming op
het nationale niveau van de staat, maar denken zij na over hoe macht (in dit geval de macht om
een besluit te nemen), georganiseerd kan worden en wat zij de beste manier van besluiten
nemen vinden.
De les kan als volgt worden opgezet:
1. Casus over besluitvorming in de school (bijvoorbeeld over een verandering van 50minuten lessen naar lessen van 80 minuten, of over het opheffen van gescheiden pauzes
van onderbouw en bovenbouw). Leerlingen denken na over hun voorkeuren van het
nemen van een besluit met alle leerlingen van de school (direct of via leerlingenraad). Dit
bespreken zij in kleine groepjes met medeleerlingen.
2. De casus wordt klassikaal besproken.
3. Casus over besluitvorming in Nederland: leerlingen denken na over de manier waarop
zij dat wenselijk vinden en bespreken dat met medeleerlingen. Moeten besluiten hier op
eenzelfde manier genomen worden als in de school?
4. Situatie in Nederlandse parlementaire democratie wordt besproken: hoe is dat in grote
lijnen geregeld? Komt dit overeen met hoe zij dat zelf wenselijk vinden? Wat vinden zij
hiervan?
Een tweede voorbeeld is gericht op een lessenreeks met betrekking tot het domein
verzorgingsstaat, voor leerlingen in het vierde leerjaar van het tweetalig-vwo.
In plaats van alle hoofdstukken over het domein verzorgingsstaat uit het lesboek ‘Getting to
know Dutch society’ te behandelen met de leerlingen, worden slechts twee hoofdstukken aan de
orde gesteld. Daarin wordt uitgelegd wat er met ‘verzorgingsstaat’ bedoeld wordt en wordt kort
de geschiedenis van de verzorgingsstaat in Nederland beschreven. Dat wordt aangevuld met
artikelen waarin leerlingen lezen over o.a. de kennismaking van de Amerikaan Russell Shorto
met de Nederlandse verzorgingsstaat, recent cijfermateriaal over armoede in Nederland, ideeën
van Malcolm Gladwell over het geheim van succes en een artikel over hervormingen in de
Nederlandse verzorgingsstaat.66 Leerlingen beantwoorden vragen over de artikelen en
daarnaast wordt aan de hand van filmmateriaal het vraagstuk van sociale ongelijkheid meer
zichtbaar en invoelbaar gemaakt.67
In de lessenreeks willen we nadrukkelijk de focus eerst richten op het maatschappelijk
vraagstuk van sociale ongelijkheid en van daaruit kijken naar hoe er op systeemniveau
66

Zie: http://www.nytimes.com/2009/05/03/magazine/03european-t.html?pagewanted=all&_r=0 ;
https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2016/Poverty_on_the_Ca
rds_2016 ; http://www.commentarymagazine.com/article/outliers-the-story-of-success-by-malcolmgladwell/ ; http://www.newgeography.com/content/004028-the-dutch-rethink-welfare-state (allen
geraadpleegd op 15 januari 2018).
67
Zie b.v. https://www.youtube.com/watch?v=oOOkfVxkusc (geraadpleegd op 15 januari 2018).
Materiaal over kinderen die opgroeien in armoede zijn vaak goed bruikbaar in de les, omdat
leerlingen zich makkelijk met hen kunnen identificeren en het duidelijk maakt dat armoede zeker niet
altijd een kwestie is van eigen verkeerde keuzes die mensen hebben gemaakt.
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eventueel dingen veranderd zouden kunnen worden. Vandaar dat er in de stellingen steeds
wordt verwezen naar de vraag of de Nederlandse iets wel of niet zou moeten doen. Het gaat bij
maatschappelijke vraagstukken om kwesties die de persoonlijke levenssfeer overstijgen. Het
gaat om vraagstukken waar het gaat om de vraag wat iemands eigen verantwoordelijkheid is om
te regelen en wat we met elkaar voor elkaar zouden moeten regelen. Het gaat daarbij om
politieke keuzes waar de diverse politieke partijen ook verschillende visies op hebben.
In de eerste zes lessen doen leerlingen basiskennis op over sociale ongelijkheid, de geschiedenis
van de verzorgingsstaat, beleidsterreinen van de verzorgingsstaat (onderwijs, gezondheidszorg,
sociale zekerheid), armoede, sociale mobiliteit en de meritocratische ideologie. Daarna gaan
leerlingen in groepjes van twee of drie onderzoek doen om een antwoord te formuleren op
stellingen als:







De Nederlandse regering moet een vaderschapsverlof invoeren zoals in Noorwegen;
De Nederlandse regering moet het onderwijs helemaal privatiseren;
De Nederlandse regering moet het minimumloon afschaffen;
De Nederlandse regering moet stimuleren dat er meer flexibele banen komen;
De Nederlandse regering moet meer doen aan het voorkomen dat mensen met te veel
schuld komen te zitten;
De Nederlandse regering moet meer investeren in zogenaamde achterstandswijken.

Er valt iets te kiezen en leerlingen gaan actief aan de slag met het zoeken naar antwoorden.
Leerlingen gaan werken aan een presentatie van 10 minuten, waarin ze de centrale begrippen
uit de stelling uitleggen, beschrijven wie de belangrijkste actoren zijn (actor-perspectief), wat
hun definitie van de situatie is (frame-perspectief) en wat hun belangen zijn (belangenperspectief). Daarna vragen zij wie er in de klas voor en tegen de stelling zijn en geven tot slot
hun eigen mening (evaluatie-perspectief). De presentaties worden in de zes volgende lessen
gegeven en beoordeeld door medeleerlingen aan de hand van een rubric68. In tweetallen letten
leerlingen op een van de drie aspecten (inhoud, presentatievaardigheden en
enthousiasme/begrip bij publiek). De powerpointpresentaties worden in de elektronische
leeromgeving gezet en maken deel uit van de toets van de lessenserie over sociale ongelijkheid
en de verzorgingsstaat.
Meerwaarde van de vakperspectieven
Het werken met vakperspectieven levert leerlingen kennis op die in talloze complexe situaties te
gebruiken is en niet slechts in die situaties die in de les besproken zijn. Onze indruk is dat
docenten maatschappijleer veel tijd besteden aan de vakperspectieven op systeemniveau,
waardoor leerlingen veel detailkennis over Nederlandse instituties moeten opdoen. Wij pleiten
voor meer aandacht voor de andere vakperspectieven, waardoor leerlingen meer zullen oefenen
met het in kaart brengen van maatschappelijke vraagstukken en daarover een beargumenteerd
standpunt leren innemen. Bovendien denken wij dat het nadrukkelijk onderzoeken en
benoemen van eigen handelingsmogelijkheden, meer aandacht verdient dan het nu vaak krijgt in
de schoolpraktijk.

68

Zie: http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/30700_rubric.pdf .
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Door het examenprogramma van maatschappijleer te bekijken vanuit de beschreven
vakperspectieven kan een keuze worden gemaakt welke hoofdstukken in een lesboek meer en
minder nadruk kunnen krijgen in de lessen. Daarnaast stimuleert het werken met
vakperspectieven een actievere didactiek, want er dient meer onderzocht te worden wat er
speelt bij maatschappelijke vraagstukken.
Een ander voordeel van het expliciet werken met vakperspectieven is, dat er makkelijker in
vakoverstijgende projecten gewerkt zou kunnen worden en dat leerlingen en docenten
eenvoudiger zien hoe de perspectieven van de verschillende schoolvakken elkaar aanvullen.
Het in kaart brengen van een maatschappelijk vraagstuk aan de hand van vakperspectieven
vergt veel tijd en energie, maar een goed begrip van een situatie krijgen is ook niet eenvoudig.
Het verwoorden van een eerste reactie op een maatschappelijk vraagstuk kunnen veel mensen
wel, maar die reactie is vaak gebaseerd op een eerste emotionele intuïtie69. Het tijdelijk
proberen op te schorten van die eerste reactie, het zich bewust zijn van het bestaan van een
confirmation bias (waardoor mensen vooral die informatie zien die hun eerdere standpunten
bevestigt), kan bijdragen aan een afgewogen standpuntbepaling. Vakperspectieven kunnen
helpen om essentiële kennis en inzichten te verwerven om zo een genuanceerde afweging te
kunnen maken over de beste aanpak en wat iemand daar zelf aan zou kunnen bijdragen.
Begrijpen en veranderen. En dat alles in het juiste tempo. Poco a poco. En soms presto.
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