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A. Voorwoord 

Vol goede moed begon ik ruim een jaar geleden aan de opdracht die ik mij zelf gesteld had, 

antwoord geven op de vraag “Welke taak is weggelegd voor het DurendaelLyceum, de 

docent en vakdocent in de duiding van grote gebeurtenissen in de samenleving en daaruit 

voortvloeiende grote veranderingen?”. Links en rechts van me werd me toegefluisterd dat ik 

te veel hooi op mijn vork nam, dus liet ik een paar kleine plukjes gras van de vork vallen. Niet 

te veel, want ik had mijn initiële idee al door de trechter gehaald en het idee dat ik binnen 

het AOS-traject het gehele Nederlands onderwijsstelsel onder de loep kon nemen 

losgelaten.  

Terugkijkend moet ik concluderen dat mijn vork te klein was en het idee dat ik de hele 

herfstoogst aan gedroogd gras in een keer op de hooiberg te gooien een grotere illusie was 

dan de droom dat anarchisme ooit in een grotere groep dan een woongemeenschap gaat 

werken. Ik liep vast. Privé, maar ook binnen het onderzoek. Ik wilde te veel, verloor 

overzicht, had geen zicht meer in de structuur die ik voor ogen had omdat ik die structuur 

ook nooit daadwerkelijk gestructureerd op papier had gezet. In (wetenschappelijk) 

onderzoek ben je zelf én je grootste vijand én je grootste valkuil.  

Toch ligt hier nu een afgerond werk, met kop en staart. En daar wil ik graag een aantal 

mensen om mij heen voor bedanken. Vooropgesteld Katrien Willemen die keer op keer haar 

blik weer op mijn werk wilde werpen, aanwijzingen gaf, hielp door te motiveren, en 

feedback gaf op alles wat ik aanleverde. Eveneens wil ik Adriaan Lensvelt graag bedanken 

voor zijn luisterend oor, het meedenken in het gehele proces richting dit eindresultaat en als 

aanjager en motivator om überhaupt mee te gaan doen aan dit onderzoekstraject. Ook wil ik 

Dorith van Gestel bedanken, oud schoolgenoot van de Rijksscholengemeenschap Koning 

Willem II, die mij heeft geholpen bij het opzetten van de enquêtevragen. Als historicus had ik 

zelf geen ervaring met enquêtes, dus haar inbreng vanuit haar onderzoeks-achtergrond was 

van harte welkom. Daarnaast wil ik het AOS-team, Kitty Leuverink, Rian Aarts en Joske 

Piepers, bedanken voor hun haast oneindige geduld en begrip als mede voor het advies dat 

zij mij over het afgelopen jaar hebben gegeven. Toegegeven, voor dit werk heb ik niet al het 

advies opgevolgd, maar het is wel opgenomen in mijn leerproces. En dan wil ik het thuisfront 

nog gaarne noemen. Van meehelpen aan het maken van een powerpoint-presentatie om 

deze resultaten te presenteren tot het accepteren dat ik weer eens een slapeloze nacht had 

gehad omdat ik tot diep in het donker had zitten werken, daar mag ook best een kaarsje 

voor worden gebrand.   

En het duurde en het bleef duren, maar hier ligt het. Eén onderzoek naar de taak van het 

DurendaelLyceum en haar docenten in de duiding van grote gebeurtenissen en de daaruit 

voortvloeiende veranderingen. Geen alomvattend antwoord, geen eenduidige oplossing, 

daar is de vraag te groot voor en de complexiteit van het onderwijs te omvangrijk. Het is 

mijn antwoord op mijn vraag, waartoe ik ben gekomen via mijn route en dat hopelijk met 

enig plezier gelezen kan worden.   

 

Tjeerd van Erve, 24-11-2019 
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B. Inleiding 
 
Tien november 1989, vol verbijstering zag ik op TV beelden van Oost-Duitsers die zonder 

belemmering de grensovergang in de Berlijnse Muur passeren en huilend in de armen van 

de eveneens huilende West-Duitsers vallen. In de nacht van 9 op 10 november was De Muur 

gevallen en een einde gekomen aan 28 jaar van fysieke scheiding in een gespleten stad.1 

Thuis, veilig op de bank in Tilburg huilde ik ook, ontroerd door het geluk dat van de 

beeldbuis afspatte. Maar ook doordat ik op dat moment geloof, echt diep geloof, dat de 

wereld voor mijn ogen verandert. Wat ik zag was groots, en als dertienjarige jongen toog ik 

die dag naar school, ergens met de verwachting dat het hét gesprek van de dag zou zijn. En 

ook met de lichte hoop wat uitleg te krijgen. Een maand eerder hadden we immers nog op 

het nieuws kunnen zien hoe de DDR met grote militaire parades het veertigjarige bestaan 

vierde en nu leek diezelfde machtige natie ten einde. En was dit dan het einde van de Koude 

Oorlog? Kon ik mijn vrees om in een kernoorlog te verzanden loslaten? Bij geschiedenis 

kregen we de opdracht het boek te openen bij de vroege Middeleeuwen, het hofstelsel was 

het onderwerp van de dag. Met verbijstering hoorde ik de docente vertellen hoe horigen in 

herendienst voor de heer werkten.  

Elf september 2001, op de terugweg van IVLOS, de postdoctorale lerarenopleiding in 

Utrecht, besluit ik in Tilburg nog even bij Aad’s Platenzaak binnen te lopen. Terwijl ik door de 

bakken tweedehands cd’s struin, hoor ik achter de balie de eigenaar verbaasd mompelen 

“Dit kan niet waar zijn… Het is net een film.”. Om zich vervolgens tot mij te richten; “Heb jij 

het al gehoord?”. Ik weet van niks, heb net anderhalf uur in de trein en bus gezeten in een 

nog mobielloos tijdperk, en hij draait het scherm van zijn immense computer een kwartslag 

de zaak in. Voor mijn ogen zie ik de beelden van een brandende toren, op het moment dat 

het tweede vliegtuig zich in de Twin Towers boort.  

Twee voorbeelden van gebeurtenissen in mijn leven die een grote invloed hebben gehad op 

de wijze waarop ik kijk naar het onderwijs in het algemeen en dan vooral de 

maatschappelijke taak van de docent. Dat het ook anders kon dan de stilte van mijn docente 

geschiedenis in 1989, zag ik in 1990 toen de Eerste Golfoorlog uitbrak en mijn leraar 

aardrijkskunde daar het lesprogramma voor opzij zette. In mijn eigen werkzame bestaan als 

docent is inmiddels genoeg gebeurd om zelf voor de vraag te staan waar het belang ligt, bij 

de examenstof of bij een klassengesprek of zelfs een beetje duiding van de rap 

veranderende wereld voor de jeugd die deze veranderingen ook nog eens met elk nieuw 

pushbericht op hun mobiel binnen krijgen. Gebeurtenissen die bij mij al jaren de vraag 

voeden wat nu precies de taak van de docent is in de samenleving en die mij uiteindelijk tot 

het formuleren van de volgende onderzoeksvraag hebben gebracht: 

Welke taak is weggelegd voor het DurendaelLyceum, de docent en vakdocent in de duiding 

van grote gebeurtenissen in de samenleving en daaruit voortvloeiende grote 

veranderingen?  

                                                      
1 Hobsbawm, E. J. (1994). The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991. Londen, Engeland: Little, Brown & Company. 
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Welke handvatten bieden wij onze leerlingen in de omgang met deze grote veranderingen 

en (emotionele) verwerking van andere ingrijpende mondiale of nationale gebeurtenissen? 

Maar ook de duiding en (academische) verdieping op de maatschappelijke, sociale en 

politieke processen die achter deze gebeurtenissen liggen; hoe brengen we die op duidelijke 

en begrijpelijke wijze over naar de leerling? 

Zelf voelde ik als leerling die behoefte naar duiding heel sterk, en nu als docent voel ik heel 

sterk de behoefte om daar waar mogelijk de leerlingen die duiding te geven. Hierbij rijzen 

vragen als: is dat de taak van het onderwijs?, Waar begint de maatschappelijke taak en waar 

eindigt deze? School is een maatschappelijk en sociaal instituut, dat niet enkel voorbereidt 

op het examen, maar ook op het burgerschap buiten de beschermende muren van de 

school, maar school is noch kerk, noch gezin.  

Toch is het een probleem. 

Onze samenleving, globaal, nationaal en regionaal, staat onder voortdurende spanning van 

snelle en grote politieke, sociale en ook economische veranderingen. De samenleving raakt 

steeds sterker geïndividualiseerd. Kerk en andere grote instituten hebben een steeds 

beperktere minder duidende rol in het dagelijks leven van de burger. De school is nog wel 

zo'n verbindend instituut waar alle burgers passeren. Het probleem is echter dat er in de vak 

lessen geschiedenis weinig tijd en ruimte is om af te wijken van het curriculum. Daarnaast 

gaat elke vakdocent anders om met deze gebeurtenissen en zijn leerlingen niet altijd op de 

hoogte van de nuances in oorzaak, aanleiding of perspectief. Aanslagen hebben een grote 

impact op het leven van volwassenen en jeugd, fake news en deepfake2 beïnvloeden het 

nieuws. Hoe bereiden wij leerlingen voor op deze snel veranderende samenleving en hoe 

leren wij hen omgaan met grote gebeurtenissen en bedreigingen, nu de samenleving zelf 

minder plekken lijkt te bieden die duiding geven in deze turbulente tijden en de sociale 

media deze turbulentie juist benadrukt en elke seconde in hun dagelijkse leven werpt? 

Waar doet het probleem zich voor?  

Het probleem doet zich voor bij de leerlingen die ik lesgeef, 3-6 VWO en 4-5 HAVO. Zij zitten 

met vragen omtrent gebeurtenissen die zij (nog) niet kunnen beantwoorden. Ze groeien op 

in een wereld die in snel tempo verandert en waarin de leerlingen steeds moeten 

anticiperen op onvoorspelbare dreigingen. Daarnaast doet het probleem zich voor op 

docentniveau. Wat kan de docent bieden om de leerling verder te helpen bij acute 

gebeurtenissen en welke handvatten kunnen worden geboden om om te gaan met de 

complexe en veranderlijke wereld buiten de school? 

In feite ligt de school in een spanningsveld tussen (een veranderende) maatschappij, 

maatschappelijke behoefte, behoefte van de leerlingen en de vraag hoe docenten een rol 

vervullen in het ontwikkelen van The Educated Man, zoals beschreven door Hirst en Peters,3 

                                                      
2 Thompson, C. (2018, december). The Miseducation of AI. Wired, 26(26), 74–81. 
3 Philosophy of Education (Stanford Encyclopedia of Philosophy). (2018, 7 oktober). Geraadpleegd op 6 december 2018, van 
https://plato.stanford.exdu/entries/education-philosophy/ 
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of een democratische wereldburger met Socratische vaardigheden, zoals Nussbaum in haar 

pamflet Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft.4 

Hoe is het probleem ontstaan?  

Het probleem is een continuüm. De samenleving verandert, misschien nu wel sneller dan 

ooit en de gebeurtenissen verspreiden zich via sociale media sneller dan ooit tevoren. 

Bovendien verwacht de maatschappij dat jongeren daar als individuen in kunnen 

functioneren.5 Juist in deze snel evoluerende tijd is het belang van socratische waarden en 

kritische blik ten opzichte van gevaren als fake news en deepfake of sterke vormingen van 

framing steeds belangrijker.  

  

  

                                                      
4 Nussbaum, M. (2018b). Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft. (15e ed.). Amsterdam, Nederland: 
Ambo|Anthos.  
5 Schoolplan  
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C. Theoretisch kader 

 
 

“Goed onderwijsbeleid is daarom nooit een kwestie van aanpassing aan 
de laatste maatschappelijke ontwikkelingen, maar vraagt een 
langetermijnperspectief waarin datgene wat zich aandient vanuit de 
samenleving wordt gewogen in het licht van de unieke bijdrage die het 
onderwijs heeft te leveren aan de vorming van kinderen en volwassenen.” 
6  

 
De vraag wat de maatschappelijke positie van het onderwijs is in de vorming van de jeugd en 
op welke wijze positie moet worden vormgegeven, is al even oud als het onderwijs zelf. 
Onderwijs om religieuze kennis over te dragen, een bestuurlijke elite het machtige middel 
van de letter te leren en/of om – zoals bij de Oude Grieken – tot goede burgers te worden 
gevormd. Onderwijs was zelden slechts een overdracht van bekende kennis, maar ook een 
vormende periode waarin werd gewerkt aan de overdracht van de ‘juiste’ kennis en 
vaardigheden, nodig om te functioneren in de samenleving.7 Ook in onze tijd zal dat niet veel 
anders zijn, hoewel de becijferde school – zoals Piet de Rooy het huidige Nederlandse 
onderwijs omschrijft in “Een Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederland” – een andere 
indruk lijkt te wekken met haar zucht naar meetbare onderwijsuitkomsten.8 
   
Het moderne onderwijs zou meer moeten zijn dan een meetbare waarde waarmee 
Nederland redelijk tot hoog scoort in internationale lijsteni op wiskundige of taalkundige 
kennis. Zeker in de afgelopen twee eeuwen is het onderwijs meer en meer een politiek 
middel geworden om een even politiek doel te bereiken.91011 In de 19e eeuw, sinds de 
invoering van de onderwijswetgeving in 1848, werd het onderwijs gezien als apparaat in de 
eenheidsvorming van de natie, vaderlandsliefde en burgerschapsvormingii zoals ook te 
herkennen is in het vastgestelde curriculum waarin Nederlands en geschiedenis de eerste 
verplichte vakken waren.12 Ook was het onderwijs een middel om de kinderen te 
beschermen tegen zondige gedachten zoals te herkennen is in de opkomst van het Bijzonder 
Onderwijsiii13 naast het staats-gefinancierde Openbaar Onderwijs aan het eind van de 
negentiende eeuw.14 Iets wat zelfs resulteerde in een Schoolstrijd in het laatste kwart van de 
19e eeuw; de christelijke zuilen vochten voor een gelijk recht op onderwijs, om de kinderen 
zo in de eigen sferen te kunnen onderwijzen, wat als onderdeel van de pacificatie van 1917 
resulteerde in een gelijke financiering van het bijzonder onderwijs.15 Onderwijs was daarmee 

                                                      
6 Sissing (red.), H. (2015). 3000 jaar onderwijs. Amsterdam, Nederland: Boom., blz. 30 
7 De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 
Sissing (red.), H. (2015). 3000 jaar onderwijs. Amsterdam, Nederland: Boom. 
8 De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 
9 Van Riessen (red.), M. G., Verkuil, D., & Van Straaten, D. (2005). Van kind tot burger, volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920). 
Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff. 
10 De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 
11 Mellink, B. (2014). Worden Zoals Wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Amsterdam, Nederland: 

Wereldbibliotheek. 

12 Van Riessen (red.), M. G., Verkuil, D., & Van Straaten, D. (2005). Van kind tot burger, volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920). 
Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff. 
13 ib idem 
14 Ib Idem 
15 Ib Idem  
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in Nederland voor bijna een halve eeuw een middel geworden om de goede burger vooral 
binnen de eigen zuil en in de kerkbanken te houden.16  
 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog verschoof die taak, en met de invoering van de 
Mammoetwet in 1968 was het onderwijs meer en meer een apparaat met emancipatorisch 
inslag geworden.17 De overheid zag het als haar taak om een bredere spreiding van kansen 
te creëren met hervormingen van het onderwijs. Een ontwikkeling die aansloot bij de 
opkomst van de welvaartsstaat, waarin (voortgezet) onderwijs – lager onderwijs was al aan 
het begin van de 20ste eeuw tot het twaalfde levensjaar verplicht gesteld18 – niet langer meer 
alleen toegankelijk kon zijn voor de welgestelden en paar gelukkigen, maar voor iedereen. 
Onderwijs moest de grote kans-ongelijkheid in de samenleving verkleinen en van Nederland 
geleidelijk aan een meritocratieiv maken.19 
 
Onderwijshervormingen die voortkwamen uit de ontzuiling die begon na de Tweede 
Wereldoorlog, maar daar even goed een niet onbelangrijk steentje aan bijdroegen door het 
emancipatorische karakter van deze hervormingen.20 Uitkeringen, ouderdomsvoorzieningen, 
zorgregelingen en andere vormen van overheidsingrijpen die een fijnmazig vangnet onder 
de Nederlandse burger weefden, maakten de burger minder afhankelijk van de kerk; een 
groeiende economische welvaart en verdere scholing deden de rest.21 Vrijere, individuelere 
en vooral ook kritischere burgers gingen zich meer en meer afkeren van de instituten die 
eeuwenlang de plaatsen van duiding en verbinding waren geweest.22 De zuilen, ontstaan aan 
het eind van de 19e eeuw, vielen uiteen en het proces van secularisatie werd in hoge mate 
versneld. De macht van de kerk was al sinds de reformatie tanende en met name onder 
invloed van de Verlichting al danig afgenomen, maar nu liepen kerken langzaam leeg en 
verloren in Nederland ooit krachtige maatschappelijke instituten hun grip op de gelovigen. 
2324 
 
Of dit een positieve of negatieve ontwikkeling is en of dat dit ook betekent dat Nederland 
een meer en meer ongelovige samenleving is geworden, wil ik hier in het midden laten. Wel 
betekent deze ontwikkeling dat de duidende en bindende functie van deze maatschappelijke 
of religieuze instituten enorm is verkleind. Niet langer schuift een meerderheid van het 
Nederlandse volk op zondagochtend in de kerkbanken om daar mijnheer pastoor of de 
dominee de levende maatschappelijke problematiek in de kaders van een wereldreligie te 
beschouwen.25 En die ontzuiling en secularisatie gaat verder, ook de grote ideologieën, 
waaronder het socialisme, leken aan het eind van de 20ste eeuw haar emancipatorisch doel 

                                                      
16 Mellink, B. (2014). Worden Zoals Wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Amsterdam, Nederland: 
Wereldbibliotheek. 
17  De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 
18  Van Riessen (red.), M. G., Verkuil, D., & Van Straaten, D. (2005). Van kind tot burger, volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920). 
Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff. 
19 De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 

 
20 Kennedy, J. C. (1995). Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig.. Amsterdam, Nederland: Boom. 
21 Ib Idem 
22 Ib Idem 
23 Taylor, C. (2016). Een Seculiere Tijd. Rotterdam, Nederland: Lemniscaat. 
 
24 Boutelier, H. (2015). Het seculiere experiment. Hoe we van God los samen gingen leven.. Amsterdam, Nederland: Boom. 
25 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 23 oktober). Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Geraadpleegd op 6 november 2018, van 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus
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te hebben bereikt, waarop Wim Kok het zelfs had over het laten gaan van de ideologische 
veren van de PvdA.26 De politieke ideologieën en de daarbij behorende instituten werden 
daardoor ook verzwakt en verwerden wellicht zelfs tot schillen van het economismus; 
politiek die enkel nog lijkt te draaien rond het behoud van de groeiende welvaart, maar niet 
langer het individu of de massa aan de hand neemt in de vorming.  
Waarmee we terug zijn bij de becijferde school van Piet de Rooy, onderwijs gericht op 
uitkomst en die uitkomst moet economisch gunstig zijn27; de creatie van consumptie- en 
productie-eenheden, met de juiste vaardigheden om in de 21ste eeuw mee te kunnen 
draaien.  
 
Volgens Joseph Stiglitz is het grootste gevaar van de 21ste eeuw de groeiende kloof tussen 
arm en rijk28, maar daar lijkt de school juist niet op voor te bereiden.29 Evenmin als dat deze 
zich nog lijkt te richten op het bijbrengen van de Socratische idealen, die volgens Nussbaum 
in Niet Voor De Winst als onmisbaar voor een welwerkende democratie worden gezien.30  De 
21st Century Skills, waar in de huidige onderwijsdiscussie voortdurend op wordt gehamerd,31 
lijken vooral vaardigheden gericht op de – veranderende – arbeidsmarkt, economisch 
gemotiveerd, maar steeds minder op het hebben van kennis, of het kunnen duiden van 
kennis. En dit juist in een tijd waar de school nog een van de weinige staande instituten is 
waar elke man of vrouw ergens gedurende zijn leven een behoorlijk significant deel van zijn 
tijd doorbrengt.  
Is er dan geen andere maatschappelijke taak weggelegd voor het onderwijs dan een 
gereedschapskoffer vol praktische vaardigheden bij brengen? Zeker in een samenleving die 
zo onder druk staat van de (gevolgen van) globalisering, (dreiging van) terrorisme, (impact 
van) sociale media en andere nog onvoorspelbare technologische of internationale 
ontwikkelingen die onze wereld in raptempo veranderen. 
 
In Niet voor de Winst (2010) schrijft Martha Nussbaum een krachtig betoog voor een 
herintroductie van het Socratisch onderwijs.32 In het onderwijs zou er meer ruimte moeten 
zijn voor vakken die het maatschappelijk, sociaal en cultureel inzicht van de leerlingen 
verbreden. Juist vakken als geschiedenis, kunst, muziek of poëzie zouden meer aandacht 
moeten krijgen in de vorming van onze kinderen, omdat dit vakken zijn die begrip voor 
andere culturen en openheid voor andere standpunten bij brengt. Een idee dat dwars tegen 
de huidige ontwikkelingen in Nederland, maar ook wereldwijd, in lijken te gaan. 
Ontwikkelingen waar universiteiten ”nutteloze” vakken schrappen omdat zij onbetaalbaar 
worden en/of niet voldoende op de vraag uit de arbeidsmarkt zijn gericht, en steeds meer 

                                                      
26 Volkskrant (red.). (1995, 12 december). 'Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij ook een bevrijdende ervaring' PvdA moet 
van Kok naar het politieke midden. Geraadpleegd op 6 november 2018, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-afschudden-van-
ideologische-veren-is-voor-een-politieke-partij-ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-midden%7Eb8d213a6/ 
27  De Rooy, P. (2018) 
28 Stiglitz, J. (2012). The Price Of Inequality. New York, Verenigde Staten: W. W. Norton & Company. 
29 Nussbaum, M. (2018b). Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft. (15e ed.). Amsterdam, Nederland: 
Ambo|Anthos. 
30 Nussbaum, M. (2018b). Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft. (15e ed.). Amsterdam, Nederland: 
Ambo|Anthos. 
 
31 Platform Onderwijs2032. (2016). Eindadvies Platform Onderwijs2032 (ISBN/EAN 978-90-824928-0-4). Geraadpleegd van 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032 
32 Nussbaum, M. (2018b). Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft. (15e ed.). Amsterdam, Nederland: 
Ambo|Anthos. 
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de noodzaak zien om bij het bedrijfsleven aan te kloppen.33 Niet langer is er sprake van L’art 
pour l’art, maar steeds meer van ”wetenschap voor de markt”. Ook in het primair onderwijs 
en het secundair onderwijs zien we deze ontwikkeling terug, waar termen als 
”ondernemerschap” een steeds prominentere en vooral economischere rol lijken te krijgen 
en ”burgerschapsvorming” op veel scholen niet veel verder lijkt te gaan dan lesgeven dat 
sexting geen goed idee is.  
Peters en Hirst gaven medio jaren 1960 het onderwijs al een bredere taak: de vorming van 
the educated man; de opgevoede man. Een mens die dankzij onderwijs was gevormd in 
zowel kennis, intelligentie als begrip was geworden tot een beter mensen en deze ook toe 
kon passen en beschermen in de samenleving waar hij of zij in was opgevoed.34 
 
Maar hoe past het onderwijs hier dan wel in? Hiervoor zouden we kunnen terugvallen op 
wat Biesta schrijft in De Terugkeer van het Lesgeven over lesgeven. Hierin legt hij uit dat 
lesgeven en leren los van elkaar moeten worden gezien. Lesgeven is faciliteren, middelen, 
structuren en vaardigheden aanbieden die het leren mogelijk maken.35 Dit betekent dus ook 
dat lesgeven niet per se een meetbare leeropbrengst heeft of zelfs moet hebben. Het leren 
is een activiteit die door de leerling wordt gedaan. De docent biedt de ruimte, 
mogelijkheden en benodigde vaardigheden aan, waarmee de leerling zelf kan gaan leren. 
 
Aanbod binnen school 
 
Kijkend daar het eigen missieplan van Durendael steunt deze op vier pijlers, 
1.  Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger  
2.  Leren leven met lef en doorzettingsvermogen  
3.  Iedereen de mogelijkheid geven uit te blinken in zijn of haar talent  
4.  De hele mens positief ziend.36 
Voor mijn onderzoek is met name die eerste pijler van belang, en dan vooral de vraag: In 
hoeverre komt deze pijler naar voren in het aangeboden onderwijs op het 
DurendaelLyceum. Waar en op welke wijze komt die vorming tot wereldburger naar voren? 
Daarbij is het van belang om te beseffen dat de school binnen het DurendaelLyceum twee 
verschillende stromen aanbiedt, het TTO en het TIO (Talent In Ontwikkeling). Dit 
onderscheid is van belang, omdat met name binnen het TTO (Tweetalig onderwijs) het 
culturele aspect vanuit de voorschriften van het Internationale Platform en de vereiste voor 
het IB (International Bachelorat) programma sterker op culturele en maatschappelijk 
ontwikkeling richten. Uitwisselingen, internationalisering en culturele vorming zit daarmee al 
duidelijker in het TTO verwerkt, onder andere in het vak GLC (Global Citizenship) in de 
onderbouw en C-Plus in de bovenbouw; vakken die inhaken op de wereld om de leerlingen 
heen, vaak in projectvorm met als einddoel presentaties. Binnen TIO, wat alleen aan het 
VWO wordt aangeboden, krijgen de leerlingen het vak Academische Vaardigheden. Binnen 
dit vak werken zij aan de ontwikkeling van academische onderzoekvaardigheden en 
academisch schrijven. Ook hier worden de opdrachten gerelateerd aan actuele onderwerpen 

                                                      
33 Funnekotter, B., & Pauw, J. (2012, 15 maart). Universiteiten schrappen 30 talenstudies, kritiek uit buitenland. Geraadpleegd op 14 november 2018, 
van https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/15/universiteiten-schrappen-30-taalopleidingen-kritiek-uit-buitenland-a1446798 
34 Philosophy of Education (Stanford Encyclopedia of Philosophy). (2018, 7 oktober). Geraadpleegd op 6 december 2018, van 
https://plato.stanford.edu/entries/education-philosophy/ 
35 Biesta, G. (2018). De Terugkeer van het Lesgeven. Culemborg, Nederland: Uitgeverij Phronese. 

36 https://www.2college.nl/durendael/ 
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en wordt breder gekeken naar de ontwikkeling van eerder benoemde socratische waarden, 
die aansluiten bij het idee van The Educated Man.  
Durendael breed gebeurt dat minder. Door het hele DurendaelLyceum wordt wel in leerjaar 
twee het project Globaland aangeboden en in leerjaar drie Cross Your Borders. Twee 
projecten die er opgericht zijn om de leerlingen zelf via onderzoek en opdrachten een breder 
beeld te geven van de wereld buiten Oisterwijk, Nederland en Europa. Hiervoor komen 
externe partijen de scholen binnen die vakoverstijgend onderwijs aanbieden op het gebied 
van mondiale bewustwording.37 Daarnaast is er de jaarlijks terugkerende Politieke Dag, 
georganiseerd door docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en economie, 
voor de leerlingen in de bovenbouw van het DurendaelLyceum. Op deze dag komen leden 
van verschillende politieke partijen naar school om samen te debatteren voor de leerlingen, 
zijn er informatierondes over de verschillende politieke partijen – gepresenteerd door 
leerlingen maatschappijwetenschappen uit VWO 4 – en vertellen uitgenodigde ex-
delinquenten hun levensverhaal.  
Naast deze projecten biedt DurendaelLyceum momenteel geen andere vakoverstijgende 
projecten aan die aansluiten bij de eerste pijler, wat overigens niet betekent dat dit verder 
niet in het onderwijs terugkomt uiteraard. Uit informele gesprekken met collega’s blijkt dat 
zij in meerdere vormen de actualiteit en de wereld buiten school het klaslokaal binnen 
brengen. Zo beginnen zowel de docenten Frans als Duits hun lessen regelmatig met 
actualiteit, vaak aansluitend in bij het taalgebied (Gele Hesjes in Frankrijk, een aanslag op 
een Kerstmarkt in Duitsland), waar de leerlingen dan in de les – bij voorkeur in de doeltaal – 
over praten of discussiëren. Een collega natuurkunde vertelde met enthousiasme over de 
wijze waarop hij in zijn bovenbouw-klassen het lesprogramma had omgegooid om meer 
verdieping te geven aan de eerste foto van een zwart gat en het belang daarvan. En 
uiteraard is bij vakken als maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en aardrijkskunde 
actualiteit de wekelijkse realiteit.  
Hier zit echter geen lijn of schoolbeleid achter, waardoor de inbreng van actualiteit en de 
wereld buiten de schuifdeur in de lessen, even als de invulling daarvan volledig vrij zijn. Er 
ligt geen plan, puntenlijst of opdracht waar de leraren op terug kunnen vallen, laat staan dat 
zij daaraan gebonden zijn. Het enige waarnaar verwezen kan worden zijn de zogenaamde 
“21st Century Skills”, waarbij de persoonlijke vraag ligt in hoeverre die toereikend zijn en in 
hoeverre deze al niet achterhaald zijn bij het opstellen van de vaardigheden; met name 
gezien de snelle technologische ontwikkelingen die samenleving op al even 
duizelingwekkende snelheid beïnvloeden/veranderen. Daarnaast – en dat is eveneens een 
persoonlijke noot – lijken deze verzameling aan vaardigheden wel heel erg uit vanuit het 
markt- en economisch denken te zijn ontstaan; minder “wat heeft de (democratische) 
samenleving nodig?”.38 
 
  

                                                      
37 Cross Your Borders - Education - Travel - Events. (z.d.). Geraadpleegd op 9 juli 2019, van http://www.crossyourborders.nl/over-ons 
38 What are the 21st-century skills every student needs? (z.d.). Geraadpleegd op 9 juli 2019, van https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-
century-skills-future-jobs-students/ 
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De onttovering van de wereld. 
 
Meer dan een eeuw geleden constateerde Max Weber in “Wetenschap als beroep” dat met 
het verdwijnen van God uit de samenleving niet alleen de magie, maar ook de grote 
verbanden in de samenleving verdwenen. Niet langer werden wij door ideologieën 
verbonden, maar ging moderniteit en technologie vooraf aan een wereld waarin rationaliteit 
en efficiëntie de hoofdmoot vormden. Secularisatie leidde tot een wereld zonder 
overkoepelend doel, waar binnen elk individu een eigen doel heeft of zelfs het eigen doel is 
geworden. Mensen gereduceerd tot hun functie, positie en plaats in de maatschappij en het 
economische raderwerk.39 
Weber waarschuwde daarmee aan het begin van de twintigste eeuw al voor het ontstaan 
van een systeem dat de vrijheid eerder zou beperken dan vergroten, een systeem dat de 
burger in ‘dwangbuis’ van rationalisering, efficiënte en bureaucratisering zou dwingen. Een 
donkere visie op de vooruitgang en modernisering die aan het begin van de vorige eeuw in 
zijn algemeenheid jubelend werd ontvangen. Maar nu een volle eeuw later, lijkt het proces 
dat Weber toen al beschreef door vergaande secularisering, individualisering, 
technologisering, automatisering en economisering van de samenleving in vol ornaat te zijn 
uitgerold. De rationalisering is op alle fronten doorgetrokken, en zelfs in het onderwijs is de 
meetbaarheid van resultaten een doorslaggevende factor geworden.40 Leerlingen moeten 
voldoen aan meetbare vaardigheden en competenties die hun functionaliteit na de 
schooltijd in de samenleving vergroten en garanderen. Als we Weber moeten geloven, kan 
die geest niet meer terug in de fles. De magie is weg en blijft weg. Uit recente cijfers van CBS 
blijkt dat de Nederlandse bevolking voor het eerst sinds de metingen in meerderheid 
aangeeft niet aan een kerk te zijn verbonden; een proces van secularisatie in afronding? In 
dit hoofdstuk wil ik gaan bekijken hoe dat proces zich heeft ontwikkeld en in hoeverre het 
verdwijnen van De Kerk uit de statistieken ook daadwerkelijke heeft plaatsgevonden.41 

 
“Secular concepts … themselves ‘contain so much religious baggage’ 
that religious faith is not easily consigned to binighted42 

 
Wanneer we gaan kijken naar de secularisatie van de samenleving, zullen we in ogenschouw 
moeten nemen dat de samenleving om grote mate is ontstaan in een juist zeer kerkelijke 
periode. En dat die kerk dus juist een enorme stempel heeft gedrukt op onze samenleving en 
vaak daarom ook nog impliciet aanwezig is. 
 

Kennedy geeft daar in Bezielende verbanden (2010)43 een scherpe analyse van. Hier stelt hij 

dat de teloorgang van de publieke theologieën in Nederland een bredere weerslag heeft 

gehad op de totaal politieke ontideologisering van Nederland. Juist ook omdat de kerk zo’n 

                                                      
39 Mulder, F. (2018, 1 november). In de leemte van betovering; De nieuwe geest van het kapitalisme.. De Groene Amsterdammer, 142(44-45), 48–51. 
 
40 De Rooy, P. (2018). Een geschiedenis van het Onderwijs in Nederland (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek. 
 
41 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 23 oktober). Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Geraadpleegd op 6 november 2018, van 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus 
 
42  
43 Kennedy, J. C. (2010). Bezielende Verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland.. Amsterdam, Nederland: 
Uitgeverij Bert Bakker. 
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wezenlijke rol heeft gespeeld in het maatschappelijke, sociale en culturele debat dat 

voorafging aan de jaren 1980 en in Nederland sterk bijdroegen aan de gemeenschappelijke 

identiteit, zou Nederland nu volgens Kennedy dan ook in een identiteitscrisis zitten. Een 

crisis die zich weerspiegelt in een hernieuwde discussie over burgerschap, maar ook in de 

collectieve rituelen rondom de dood van Pim Fortuyn en Andre Hazes, of meer recentelijk de 

MH17 ramp. Nederlanderschap als een civiele religie, citeert Kennedy van Thijs Wöltgens.44 

 

Een zoektocht naar verbondenheid in een rap veranderende samenleving, waarin de eigen 

identiteit zich nog enkel met nationaliteit lijkt te verbinden. Een Nederlandschap dat volgens 

een groeiende groep in Nederland ook nog eens onderdruk lijkt te staan van “Europa als 

superstaat”. Of dat direct realistisch is, is nauwelijks relevant te noemen, het gevoel leeft in 

een idee van bedreiging. Een gevoel van bedreiging dat diezelfde samenleving weer 

onderspanning zet, omdat de veranderingen – gewenst of ongewenst – onomkeerbaar zijn. 

  

                                                      
44 Kennedy, J. C. (2010). Bezielende Verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland.. Amsterdam, Nederland: 
Uitgeverij Bert Bakker. Blz. 99-118 
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D. Context 

Niveau praktijkonderzoek  

Macro en micro: het probleem is een maatschappelijk probleem, waar wij binnen school ook 

mee worden geconfronteerd. In feite gaat het over de (problematiek van de) samenleving 

die het klaslokaal binnen komt en hoe we daar in het onderwijs mee om kunnen of 

misschien zelfs dienen te gaan.  

De school 

“Durendael, daar wil je leren! 

Je kunt het zelf en samen met anderen”45 
 
Het is de eerste boodschap die je ziet als je op de site van 2College Durendael komt. In de 
schoolgids benoemt vestigingsdirecteur Ben Leenen dit in vier pijlers, ook benoemt in het 
schoolplan: 
 
1.  Leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger  
2.  Leren leven met lef en doorzettingsvermogen  
3.  Iedereen de mogelijkheid geven uit te blinken in zijn of haar talent  
4.  De hele mens positief ziend46 
In het missiestatement van 2College Durendael staat daar over 

“Het doel is dat leerlingen met respect voor elkaar (en voor elkaars 

verschillen) leren voor het diploma en voor later. De leerling kan richting 

te geven aan de eigen koers en beseft dat dit altijd samen met anderen 

zal moeten.” 

En 

“Onze wereld verandert voortdurend en kent een hoge mate van 
onzekerheid en complexiteit. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om 
plannen te maken met een tijdspanne van vijf of tien jaar en deze tot in 
detail uit te werken. Technologie, met name ICT, ontwikkelt zich snel en 
beroepen komen en verdwijnen. De vaardigheden waarvan wij 
verwachten dat deze in de toekomst nodig zijn, worden soms aangeduid 
als 21st Century Skills als noodzakelijke bagage voor de wereldburgers 
van de toekomst. 
 
Maatschappelijke tegenstellingen zijn de laatste jaren meer voelbaar. 
Wij willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers, die in staat zijn 
om te leven en werken in deze wereld. Respect voor anderen, het 
vermogen zich permanent te ontwikkelen en te blijven leren 

                                                      
45 https://www.2college.nl/durendael/ 
46 Leenen, B. (2018, 1 augustus). Durendael Schoolgids 2018/2019. Geraadpleegd op 4 december 2018, van 
https://www.2college.nl/fileadmin/user_upload/durendael/documents/Onze_School/Schoolgids/schoolgids_2CDUR_1819_SCREEN.pdf 
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(“flexibiliteit”) in een internationaliserende wereld zijn onderdelen van 
dat moderne wereldburgerschap.”47 
 

De ontwikkeling tot wereldburger zou daarmee centraal moeten staan in het onderwijs op 

2College Durendael en het DurendaelLyceum. Niet alleen binnen de TTO-afdelingen, of 

binnen enkele vakken, maar zou school breed gedragen en uitgedragen moeten worden.  

  

                                                      
47 SCHOOLPLAN 2COLLEGE 2016-2020 JE KUNT DE WIND NIET VERANDEREN, MAAR DE KOERS BEPAAL JE ZELF. (z.d.). Geraadpleegd van 
https://www.2college.nl/fileadmin/user_upload/2college/documents/Reglementen_en_beleidsdocumenten/Schoolplan_2016-2020.pdf 
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E. Onderzoeksdoel, onderzoeksvraag en deelvragen 
 
Onderzoeksdoel 

Met dit praktijkonderzoek heb ik op het DurendaelLyceum willen peilen hoe de collega's op 

de HAVO/vwo-afdeling aankijken tegen de vraag “Welke taak is weggelegd voor het 

DurendaelLyceum, de docent en vakdocent in de duiding van grote gebeurtenissen in de 

samenleving en aansluitend grote veranderingen?”, hoe zij hun rol daarin zien en hoe dit 

terugkomt in het gegeven onderwijs. Daarmee stel ik dus feitelijk de vraag in hoeverre de 

eerste pijler van Durendael, “leerlingen helpen ontwikkelen tot wereldburger” en de bredere 

omschrijving daarvan in het missiestatement wordt gedragen onder de collega's op 

DurendaelLyceum en hoe dat terugkomt in de lessen en hun manier van lesgeven.  

Wellicht is mijn aanname, geboren uit een eigen behoefte om hulp te krijgen bij de duiding 

van grote ontwikkelingen in mijn vormende jaren (Val van de Muur, Bevrijding van Nelson 

Mandela, Golfoorlog, Balkanoorlog), een incorrecte aanname en is het onderwijs, de school, 

enkel een plek waar je een toegangsbewijs voor de markt of voor een vervolgopleiding komt 

halen. Of is school werkelijk die plek waar wij onze leerlingen helpen richting een 

(Socratisch) wereldburgerschap? 

De vraag die bij dit praktijkprobleem naar voren komt is feitelijk vierledig: 

1) In hoeverre zien docenten van het DurendaelLyceum een rol voor het onderwijs 

weggelegd in de duiding van grote veranderingen en gebeurtenissen in de 

samenleving? 

a. Is de school een plek waar de duiding van wereldpolitiek en problematiek, 

ingrijpende grote gebeurtenissen of de omgang met de veranderende media 

moet worden behandeld?  

b. Zien alle vakdocenten daar eenzelfde rol weggelegd of is dit vak afhankelijk?  

2) In hoeverre is de docent van het DurendaelLyceum in staat om de duiding en 

begeleiding te geven aan de leerling?  

a. Beschikt deze over de kennis, 

b. De middelen, 

c. De tijd?  

3) In hoeverre heeft de docent de ruimte om in de vraag naar begripsvorming of 

duiding te voorzien? Een groep leerlingen kan wel de behoefte voelen om te praten 

over Bataclan, maar als het curriculum daar geen ruimte voor laat dan wordt dat 

lastiger.  

a. Welke maak je? 

b. Hoe worden docenten daarin gefaciliteerd door school? 

4) In hoeverre bestaat er de behoefte onder de leerlingen om dit in de lessen 

aangeboden te krijgen? 

 

 
  



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

18 

F. Aanpak en methoden 

 

Om tot een antwoord te komen op mijn onderzoeksvraag heb ik verschillende methodes 

gebruikt om tot een beeld te kunnen komen van de situatie binnen het DurendaelLyceum. 

Aangezien de vraag een grote vraag is, heeft dat de nodige haken en ogen opgeleverd. In de 

onderstaande tekst zal ik deze methodes bespreken, en per methode uitwerken hoe dit 

heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn inzichten in mijn uiteindelijke verslag. 

Ten eerste door vele informele gesprekken met mijn collega's te voeren over dit onderwerp. 

Kernvragen hierbij waren steeds hoe de desbetreffende docenten actualiteit in hun lessen 

verwerkten, wanneer en waarom. Dit levert geen harde onderzoeksresultaten op die terug 

te voeren zijn op harde cijfers, maar heeft wel een aardig beeld opgeleverd van de 

activiteiten die al plaatsvinden op DurendaelLyceum en hoe vaak dit terugkeert. Van deze 

gesprekken heb ik dan ook geen afschriften.  

Om hardere data te verkrijgen, heb ik twee enquêtes uitgezet. Eén enquête heb ik 

afgenomen onder de leerlingen van HAVO 3/VWO 3 tot HAVO 5/VWO 6, de andere enquête 

onder de docenten van deze groepen op het DurendaelLyceum. Dit om zo een beeld te 

creëren van de rol die de docent op DurendaelLyceum voor zichzelf ziet, hoe de docent 

denkt die rol in te kunnen vullen en in hoeverre zich daarvoor gefaciliteerd voelt, maar ook 

om een beeld te krijgen van de vraag en het aanbod volgens de leerlingen.  

Als laatste heb ik een gesprek gevoerd met Ben Leenen, locatie-directeur van 2College 

Durendael, waarin met name de visie van de school in theorie en praktijk ter sprake zijn 

gekomen. Dit gesprek heb ik opgenomen en een afschrift daarvan wordt als bijlage aan dit 

onderzoek toegevoegd.   

Uiteraard heb ik om een basis te leggen onder deze enquêtes en gesprekken ook de nodige 

literatuur geraadpleegd en de conferentie “Werk maken van Pedagogiek” bijgewoond op 17 

januari 2019. Ook daar heb ik gesprekken gevoerd met collega’s van andere scholen. 

Gesprekken die mij geholpen hebben bij de vorming van mijn inzichten, maar ook van deze 

gesprekken zijn geen afschriften, noch van de besproken onderwerpen op deze conferentie.  
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G. Opzet en aanpak enquête 

In april 2019 heb ik bij zowel leerlingen als docenten bovenbouw (3 havo/vwo tot en met 6 
vwo) de enquête “De Samenleving in de School/De School in de Samenleving” afgenomen in 
Forms (Office 365), met als hoofdvraag hoe actualiteit in het onderwijs 
op DurendaelLyceum terugkomt. Aan de hand van een 23 vragen aan de leerlingen probeer 
ik te achterhalen wat  

 de basiskennis van de actualiteit is (vinden leerlingen zelf dat ze op de hoogte zijn),  
 de wijze van nieuwsvergaring is (“oude” media of “nieuwe” media, en hoe vaak), 
 de eigen inschatting van het begrip van de actualiteit is,  
 de behoefte naar verdere duiding van de actualiteit binnen school is en dan bij welke 
vakken die behoefte bestaat.   

  
De vragen die de leerlingen zijn voorgelegd heb ik zelf, met wat ruggensteun van mijn 
directe omgeving, opgesteld. Ik heb daarbij vooral gekozen voor gesloten vragen, waarbij de 
leerlingen meerdere opties voorgelegd kregen. Afhankelijk van de vraag waren er dan een 
(gesloten enquêtevragen met een enkele keuzemogelijkheid, vooral ingezet bij vragen die 
eenduidige antwoorden opleveren, zoals leeftijd, sekse, profiel, leerjaar, maar ook het 
gebruik van de media) of meerdere antwoorden mogelijk (gesloten enquêtevragen met 
meerdere keuzemogelijkheden, ingezet bij vragen waar meerdere antwoorden ook 
daadwerkelijk het onderzoek dienden, zoals welke media er wordt geraadpleegd, in welke 
lessen actualiteit aan bod komt/zou moeten komen).  
  
Naast deze gesloten vragen, waren er een vijftal open vragen, waar de leerling het antwoord 
op de gesloten vragen eventueel van verduidelijking of onderbouwing kon voorzien. De 
laatste open vraag is een correlatie vraag, waarbij de leerling de keuze kreeg om zijn hart te 
luchten, aangezien de hele enquête gaat over de wijze waarop om wordt gegaan met 
actualiteit.  

  
Van de 601 leerlingen die de enquête hebben toegestuurd gekregen, hebben 390 hem ook 
daadwerkelijk ingevuld. Hoewel dit aantal respondenten bij lange na niet de gehele groep 
dekt, denk ik wel dat de uitkomst een gedegen beeld geeft van de ervaringen van de 
leerlingen op DurendaelLyceum. Dit met name omdat er een goede spreiding zit over alle 
leerjaren, van 3 havo tot 6 vwo, en een verhoudingsgewijze spreiding over de verschillende 
profielen die deze leerlingen hebben gekozen.   
  
De spreiding over de verschillende profielen is van belang, daar er een aanname is dat 
leerlingen met een maatschappijprofiel ten eerste al meer vakken krijgen waarin de 
actualiteit makkelijker naar voren kan komen en – ten tweede – eerder een interesse 
zouden kunnen hebben in de maatschappelijke, culturele en politieke actualiteit dan de 
leerlingen met een natuurprofiel. Om deze aanname te kunnen testen is het dus van 
wezenlijk belang dat het aantal respondenten onder de verschillende profielen in 
verhouding staat tot het aantal leerlingen dat op de gehele populatie de profielen volgt. 
Daar in de meeste gevallen de enquêtes zijn afgenomen in de mentoruren en de 
mentorklassen niet op profiel zijn ingedeeld, is het aannemelijk dat dit door alle leerjaren 
ook daadwerkelijk het geval is.   
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Dat de enquêtes zijn afgenomen in de mentorles kan een van de redenen zijn waarom 
ongeveer een derde van de leerlingen de enquête niet heeft ingevuld. Een aantal van de 
klassen waren in de eerste week waarin de enquête open stond op kamp en hebben in de 
tweede week de enquête niet in de mentorles ingevuld. Een aantal mentoren dat ik later 
nog heb aangesproken, heeft de enquête nog wel af laten nemen, maar in bijvoorbeeld 3 
vwo komt het aantal respondenten precies overeen met het de hoeveelheid leerlingen in 
twee mentorgroepen. Hier durf ik de voorzichtige conclusie uit te trekken dat niet alle 
mentoren de enquête hebben laten afnemen.   
  
Toch denk ik dat de gegevens die ik van de 390 respondenten heb, een duidelijk beeld geven 
van de wijze waarop de leerlingen op DurendaelLyceum tegen actualiteit en de rol van het 
onderwijs in de duiding van actualiteit aankijken. Dit juist omdat de respondenten door 
mentorgroepen heen lopen en niet slechts bij enkele vakken of binnen specifieke profielen is 
afgenomen.    
  
  
Docenten  
Naar de docenten in de bovenbouw van DurendaelLyceum heb ik in dezelfde week een 
vergelijkbare vragenlijst opgestuurd, maar omdat deze op een aantal punten wat verder was 
toegespitst, kwam ik hier tot 29 vragen. Ook hier was de respons verre van dekkend; van de 
in totaal 80 aangeschreven docenten, hebben 39 docenten ook daadwerkelijk de enquête 
tot het einde ingevuld.   
  
Ook de vragen die de docenten zijn voorgelegd heb ik zelf, met wat ruggensteun van mijn 
directe omgeving, opgesteld. Wederom met de nadruk op gesloten vragen, waarbij de 
collega’s meerdere opties voorgelegd kregen. De vragen aan de docenten heb ik voor zover 
mogelijk gespiegeld aan de vragen die ik de leerlingen van het DurendaelLyceum heb 
voorgelegd. Dit om de uitkomst van beide vragenlijsten naast elkaar te kunnen leggen, en te 
kijken of vraag en aanbod binnen het DurendaelLyceum op elkaar aansluiten.   
  
Binnen de gesloten vragen heb ik ook hier gekozen om zowel gesloten enquêtevragen met 
een enkele keuzemogelijkheid en gesloten enquêtevragen met meerdere 
keuzemogelijkheden in te zetten. Leeftijdscategorie, opleidingsniveau, of de afdeling waarin 
iemand werkzaam is, heeft niet meer keuzemogelijkheden nodig dan één. Wanneer de vraag 
is bij welke vakken actualiteit onderdeel van de les zou moeten zijn, dan is een mogelijkheid 
niet voldoende (en bleek na afname van de enquête dat de optie “Alle vakken” ook best in 
de lijst had mogen staan).   
  
Naast deze gesloten vragen, waren er negen open vragen, waar de docent zijn/haar 
antwoord op de gesloten vragen eventueel van verduidelijking of onderbouwing kon 
voorzien. In de laatste open vraag geeft ik de collega’s de mogelijkheid om voorbeelden 
te geven van de wijze waarop zij actualiteit al in de les verwerken, of ideeën te geven van de 
wijze waarop dat binnen school eventueel meer zou kunnen gebeuren, mits zij dat 
noodzakelijk achten. Dit om een breder beeld te krijgen van wat al gebeurt of om te kijken 
welke mogelijke acties om actualiteit (nog) meer binnen de school te krijgen zouden worden 
ondersteund.   
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Toch denk ik ook hier dat dit voor mijn huidige onderzoek voldoende dekking geeft om een 
beeld te vormen van het beeld dat docenten op DurendaelLyceum zelf hebben van hun 
kennis van de actualiteit, de noodzaak om het in het onderwijs te verwerken en bij welke 
vak(gebied)en dit dan vooral thuis hoort. Dit omdat ik ook hier én antwoord heb gekregen 
van docenten uit alle verschillende leerjaren én uit alle verschillende leergebieden. Voor een 
eventueel vervolgonderzoek zou ik graag een dekkend aantal respondenten hebben, maar 
uit reacties van collega's kreeg ik de indruk dat 49% van alle docenten als respondent een 
zeer acceptabele score is.  
   
De leerling enquête was opgedeeld in 5 secties. Het eerste gedeelte was gericht op de 
leerling zelf, niveau, leerjaar, leeftijd en profiel. In het tweede gedeelte werd gekeken naar 
het gebruik en de kennis van de media bij de leerling. In het derde blok werd vooral gekeken 
naar het begrip van de respondent van het nieuws. Dit is een subjectiever blok, daar de 
leerling hier deels zelf moet inschatten hoe groot zijn begrip al dan niet is. Daarna richt de 
vragenlijst zich op het onderwijs. In eerste instantie gericht op de verwachting die de 
leerlingen hebben richting school, daarna gericht op de ervaring.   
  
In de vragenlijst voor de docenten heb ik een vergelijkbare verdeling gehanteerd, alleen dan 
nu gefocust op de docent. Het eerste gedeelte was gericht op de docent zelf, 
opleidingsniveau, leerjaar, leeftijd en vakgebied. In het tweede gedeelte werd gekeken naar 
het gebruik en de kennis van de media. In het derde blok werd vooral gekeken naar het 
begrip van de respondent van het nieuws. Ook hier geldt de opmerking dat dit blok relatief 
subjectief is, daar de inschatting van begrip niet wordt getoetst aan de hand van een aantal 
vragen rondom actualiteit, maar de inschatting wordt gelaten aan de respondent zelf. 
Daarna richt de vragenlijst zich op het onderwijs; welke taak ziet de respondent voor het 
onderwijs weggelegd en in hoeverre verwerkt de respondent zelf de actualiteit in de lessen.  
 
Voor een volledig overzicht van de enquêtevragen, verwijs ik hier graag naar de bijlages. 
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H. Data-Analyse 

 
 
In april 2019 heb ik bij zowel leerlingen als docenten bovenbouw (3 havo/vwo tot en met 6 

vwo) de enquête “De Samenleving in de School/De School in de Samenleving” afgenomen in 

Forms (Office 365), met als hoofdvraag hoe actualiteit in het onderwijs op DurendaelLyceum 

terugkomt. Aan de hand van een 23 vragen aan de leerlingen probeer ik te achterhalen wat 

 De basiskennis van de actualiteit is (vinden leerlingen zelf dat ze op de hoogte zijn) 

 De wijze van nieuwsvergaring is (“oude” media of “nieuwe” media, en hoe vaak) 

 De eigen inschatting van het begrip van de actualiteit is 

 De behoefte naar verdere duiding van de actualiteit binnen school is en dan bij welke 

vakken die behoefte bestaat.  

 

Van de 601 leerlingen die de enquête hebben toegestuurd heeft 64,9% (N=390) hem ook 

daadwerkelijk ingevuld. Daarvan kwam 20,7% uit 3 HAVO, 9,5% uit 3 VWO, 20,7% uit HAVO 

4, 13,1% uit 4 VWO, 12,6% uit 5 HAVO, 10,8% uit 5 VWO en 12,6 uit 6 VWO.  

 
Fig. 1: Klassen spreiding respondenten leerling enquête.  

 
Fig. 2: Leeftijdsspreiding respondenten leerling enquête. (N=390) 

 

De spreiding over de verschillende profielen is van belang, daar er een aanname is dat 

leerlingen met een maatschappijprofiel ten eerste al meer vakken krijgen waarin de 

actualiteit makkelijker naar voren kan komen krijgen en – ten tweede – eerder een interesse 

zouden kunnen hebben in de maatschappelijke, culturele en politieke actualiteit dan de 
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leerlingen met een natuurprofiel. Om deze aanname te kunnen testen is het dus van 

wezenlijk belang dat het aantal respondenten onder de verschillende profielen in 

verhouding staat tot het aantal leerlingen dat op de gehele populatie de profielen volgt. 

Daar in de meeste gevallen de enquêtes zijn afgenomen in de mentoruren in de klassen H3 

tot A6 en de mentorklassen niet op profiel zijn ingedeeld, is het aannemelijk dat dit door alle 

leerjaren ook daadwerkelijk het geval is.  

 
Fig. 3. Spreiding over de profielen respondenten leerling enquête.  (N=390) 

 

 

De vragen die de leerlingen zijn voorgelegd heb ik zelf, met wat ruggensteun van mijn 

directe omgeving, opgesteld. Ik heb daarbij vooral gekozen voor gesloten vragen, waarbij de 

leerlingen meerdere opties voorgelegd kreeg. Afhankelijk van de vraag waren er dan een 

(gesloten enquêtevragen met een enkele keuzemogelijkheid, vooral ingezet bij vragen die 

eenduidige antwoorden opleveren, zoals leeftijd, sekse, profiel, leerjaar, maar ook het 

gebruik van de media) of meerdere antwoorden mogelijk (gesloten enquêtevragen met 

meerdere keuzemogelijkheden, ingezet bij vragen waar meerdere antwoorden ook 

daadwerkelijk het onderzoek dienden, zoals welke media er wordt geraadpleegd, in welke 

lessen actualiteit aan bod komt/zou moeten komen).  

 

Naast deze gesloten vragen, waren er een vijftal open vragen, waar de leerling het antwoord 

op de gesloten vragen eventueel van verduidelijking of onderbouwing kon voorzien. De 

laatste open vraag is een correlatie vraag, waarbij de leerling de keuze kreeg om zijn hart te 

luchten, aangezien de hele enquête gaat over de wijze waarop om wordt gegaan met 

actualiteit.  

 

Docenten 

Naar de docenten in de bovenbouw van DurendaelLyceum heb ik in dezelfde week een 

vergelijkbare vragenlijst opgestuurd, maar omdat deze op een aantal punten wat verder was 

toegespitst, kwam ik hier tot 29 vragen. Ook hier was de respons verre van dekkend; van de 

in totaal 80 aangeschreven docenten, hebben 39 docenten ook daadwerkelijk de enquête 

tot het einde ingevuld.  
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Ook de vragen die de docenten zijn voorgelegd heb ik zelf, met wat ruggensteun van mijn 

directe omgeving, opgesteld. Wederom met de nadruk op gesloten vragen, waarbij de 

collega’s meerdere opties voorgelegd kregen. De vragen aan de docenten heb ik voor zover 

mogelijk gespiegeld aan de vragen die ik de leerlingen van het DurendaelLyceum heb 

voorgelegd. Dit om de uitkomst van beide vragenlijsten naast elkaar te kunnen leggen, en te 

kijken of vraag en aanbod binnen het DurendaelLyceum op elkaar aansluiten.  

 

Binnen de gesloten vragen heb ik ook hier gekozen om zowel gesloten enquêtevragen met 

een enkele keuzemogelijkheid en gesloten enquêtevragen met meerdere 

keuzemogelijkheden in te zetten. Leeftijdscategorie, opleidingsniveau, of de afdeling waarin 

iemand werkzaam is, heeft niet meer keuzemogelijkheden nodig dan één. Wanneer de vraag 

is bij welke vakken actualiteit onderdeel van de les zou moeten zijn, dan is een mogelijkheid 

niet voldoende (en bleek na afname van de enquête dat de optie “Alle vakken” ook best in 

de lijst had mogen staan).  

Naast deze gesloten vragen, waren er negen open vragen, waar de docent zijn/haar 

antwoord op de gesloten vragen eventueel van verduidelijking of onderbouwing kon 

voorzien. In de laatste open vraag geeft ik de collega’s de mogelijkheid om voorbeelden te 

geven van de wijze waarop zij actualiteit al in de les verwerken, of ideeën te geven van de 

wijze waarop dat binnen school eventueel meer zou kunnen gebeuren, mits zij dat 

noodzakelijk achten. Dit om een breder beeld te krijgen van wat al gebeurt of om te kijken 

welke mogelijke acties om actualiteit (nog) meer binnen de school te krijgen zouden worden 

ondersteund.  

 

Toch denk ik ook hier dat dit voor mijn huidige onderzoek voldoende dekking geeft om een 

beeld te vormen van het beeld dat docenten op DurendaelLyceum zelf hebben van hun 

kennis van de actualiteit, de noodzaak om het in het onderwijs te verwerken en bij welke 

vak(gebied)en dit dan vooral thuis hoort. Dit omdat ik ook hier én antwoord heb gekregen 

van docenten uit alle verschillende leerjaren én uit alle verschillende leergebieden. Voor een 

eventueel vervolgonderzoek zou ik graag een dekkend aantal respondenten hebben, maar 

uit reacties van collega's kreeg ik de indruk dat 50% van alle docenten als respondent een 

zeer acceptabele score is. 

 

 
Fig. 4 Leeftijd respondenten docenten (N=39) 
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Fig. 5 Opleidingsachtergrond respondenten docenten

 
Fig. 6 Vakgebied respondenten docenten (N=39) 

 

 

Bij de analyse van de uitkomsten dien ik echter toch rekening te houden met de 

ontbrekende reacties. Ik mag niet zomaar aannemen dat de leerlingen of collega's die de 

enquête niet hebben ingevuld dit allemaal niet hebben gedaan uit tijdgebrek of het vergeten 

zijn in de overdadige werkdruk van het onderwijs. Gegarandeerd dat er ook leerlingen en 

collega's waren die bij het onderwerp alleen al zijn afgehaakt. Alle conclusies die ik op basis 

van deze data trek, zijn dus eigenlijk aannames op 2/3 van de leerlingen en ½ van de 

aangeschreven docenten die ik extrapoleer als conclusies voor de hele groep. Dit omdat ik 

niet kan beoordelen wat de motieven waren om de vragenlijst niet af te werken. 

Een tweede gegeven waar ik rekening mee moet houden, is de discussie rondom het 

leerlingenmeldpunt van Forum van Democratie die oplaaide in de week dat ik de 

vragenlijsten uit heb gezet.48 Op zich grappig dat de actualiteit mijn vragenlijst over de 

actualiteit kan hebben gekleurd, maar dit moet ik wel in mijn achterhoofd mee laten 

draaien, en zie ik bij enkele antwoorden op de open vragen ook wel terug. 

 

De leerling enquête was opgedeeld in 5 secties. Het eerste gedeelte was gericht op de 

leerling zelf, niveau, leerjaar, leeftijd en profiel. In het tweede gedeelte werd gekeken naar 

het gebruik en de kennis van de media bij de leerling. In het derde blok werd vooral gekeken 

naar het begrip van de respondent van het nieuws. Dit is een subjectiever blok, daar de 

leerling hier deels zelf moet inschatten hoe groot zijn begrip al dan niet is. Daarna richt de 

                                                      
48 Van Steenbergen, E. N. Z. O. (2019, 27 maart). Minister ‘verwerpt’ het filmen van docenten. Geraadpleegd op 22 september 2019, van 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/27/minister-verwerpt-oproep-forum-om-docenten-te-filmen-a3954885 
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vragenlijst zich op het onderwijs. In eerste instantie gericht op de verwachting die de 

leerlingen hebben richting school, daarna gericht op de ervaring.  

 

Ook hier moet rekening gehouden worden met de standplaatsgebondenheid van de 

geraadpleegde respondent: in hoeverre is een leerling in staat om actualiteit in de les te 

beoordelen, als deze zelf aangeeft niet (goed) op de hoogte van de actualiteit te zijn? 

Bovendien is een kritiekpunt naar mij zelf dat ik niet duidelijk naar de respondenten heb 

gedefinieerd wat actualiteit is.  

 

In de vragenlijst voor de docenten heb ik een vergelijkbare verdeling gehanteerd, alleen dan 

nu gefocust op de docent. Het eerste gedeelte was gericht op de docent zelf, 

opleidingsniveau, leerjaar, leeftijd en vakgebied. In het tweede gedeelte werd gekeken naar 

het gebruik en de kennis van de media. In het derde blok werd vooral gekeken naar het 

begrip van de respondent van het nieuws. Ook hier geldt de opmerking dat dit blok relatief 

subjectief is, daar de inschatting van begrip niet wordt getoetst aan de hand van een aantal 

vragen rondom actualiteit, maar de inschatting wordt gelaten aan de respondent zelf. 

Daarna richt de vragenlijst zich op het onderwijs; welke taak ziet de respondent voor het 

onderwijs weggelegd en in hoeverre verwerkt de respondent zelf de actualiteit in de lessen. 

Bij de docenten mag ik er van uit gaan dat zij een aardig beeld hebben van hun lesdoelen, 

wat actualiteit is en hoe deze actualiteit dan in de lesuitvoering of lesplanning terugkomt. 

Maar ook hier geldt, er is geen afgesloten, duidelijke en eenduidige definitie gegeven van 

“actualiteit”.  

 

Dat het begrip actualiteit niet zo eenduidig of duidelijk is gedefinieerd, heeft echter weinig 

invloed op de waarde van de uitkomst van mijn onderzoeksresultaten. Dit met name omdat 

de vragen in de vragenlijst, zowel voor leerling als docent, vrij afgebakend en eenduidig zijn 

in de vorm en de wijze van inzet van de term actualiteit, waarmee een definitie weliswaar 

niet expliciet is gegeven, maar impliciet als bekend mag worden geacht. Voor een volledig 

overzicht van de enquêtevragen, verwijs ik hier graag naar de bijlages 1 t/m 4, waarin beide 

vragenlijsten en de uitkomsten zijn opgenomen. 

 
Leerling-enquête  
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 34,9% van de leerlingen de krant lezen. De 
krant is echter niet de enige bron die de leerlingen een blik op de actualiteit geeft, zeker in 
het mobiele tijdperk ligt de kennis en dus ook het nieuws in de hand van de leerlingen. Toch 
geeft nog 1/3e van de respondenten aan dat zij de krant weleens lezen; 10 elke dag, twintig 
met een wekelijkse regelmaat en de overige 108 geven aan de krant minimaal een keer per 
week te lezen.  



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

27 

 
Fig. 7 Krant gebruik onder leerlingen (N=390) 
 

Dit proces is ook zichtbaar in de antwoorden op de vraag of de leerlingen het nieuws bij 
houden via hun telefoon. Daar geven slechts 51 leerlingen aan dit nooit (11) of zelden (41) te 
doen. De overige 338 respondenten geven aan dit met regelmaat te doen, waarvan het 
grootste gedeelte (219) aangeeft dat sociale media hun nieuwsfeed is. Eenentachtig 
leerlingen geeft aan dat zij – meerdere malen per dag – zelf de verschillende nieuwspagina’s 
raadpleegt om zo op de hoogte te blijven en een selecte groep van 38 leerlingen geeft aan 
dat ze pushmeldingen van nieuwsberichten op hun telefoon hebben aanstaan.  

 
Fig. 8 Gebruik van telefoon voor nieuwsvergaring onder leerlingen (N=390) 
 

Als we dan verder gaan kijken naar welke kanalen de leerlingen aangeven te gebruiken om 
op de hoogte blijven van het nieuws, valt op dat slechts 9 leerlingen de optie N.V.T. kiezen. 
Driehonderdeenentachtig leerlingen geven toch één of meerdere kanalen aan die zij 
gebruiken om het nieuws te volgen, variërend van de ‘oude media’, zoals het NOS Journaal, 
tot weblogs en Instagram.  
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Fig. 9 Nieuwsbronnen voor de leerlingen van DurendaelLyceum (N=390) 

 
Driehonderdachtentachtig leerlingen geven aan dat zij op enerlei wijze zijn op de hoogte van 
de ontwikkelingen in het nieuws, maar als hen de vraag wordt voor gelegd in hoeverre zij 
begrip hebben van de ontwikkelingen in het wereldnieuws, dan komt daar een andere 
uitslag uit naar voren. Zevenenveertig procent van de respondenten geeft dan aan dat zij 
een gedegen begrip hebben van deze ontwikkelingen, maar de overige 205 respondenten 
geven aan dat zij daar geen (15) of niet altijd (190) het overzicht voor hebben. En als dan 
wordt doorgevraagd of zij een idee hebben in welke mate deze ontwikkelingen een impact 
op hun leven of de samenleving als geheel hebben, dan slaat de wijzer nog verder door naar 
twijfel (48%/50%) of een directe “Nee” (11%/6%).  
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Fig. 10 Begrip van het nieuws onder leerlingen (N=390) 

 
Dat gezegd hebbende geeft in de enquête wel een goede 2/3e van de respondenten aan dat 
zij vinden dat de school daar een rol in dient te spelen. Op de vraag “De volgende vragen 
gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en rondom het wereldnieuws/de 
actualiteit. Vind je dat school jou moet helpen om de actualiteit meer te begrijpen?” 
antwoordt 70% positief en als de vraag wordt toegespitst op schokkende gebeurtenissen, 
dan geeft zelfs 85% aan dat daarvoor ruimte moet worden gemaakt in de lessen. 
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Fig. 11 School moet helpen om de actualiteit te begrijpen (N=390) 
 

Op de vraag “De volgende vragen gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en 
rondom het wereldnieuws/de actualiteit. Vind je dat school jou moet helpen om de 
actualiteit meer te begrijpen?” antwoordt 70% positief en als de vraag wordt toegespitst op 
schokkende gebeurtenissen, dan geeft 85% aan dat daarvoor ruimte moet worden gemaakt 
in de lessen. 
 

 
Fig. 12 Schokkende nieuwsberichten zoals aanslagen in de klas (N=390) 

 
Duidelijk is echter wel dat de leerlingen daar wel meer belang in zien, dan in bijvoorbeeld 
het bespreken van verkiezingsuitslagen. Maar ook daar geeft een ruime meerderheid aan 
dat er ruimte moet zijn om deze te bespreken in de klas.  

 
Fig. 13 Politiek ingrijpende gebeurtenissen in de klas (N=390) 

 
Belangrijk is hier wel om in het oog te houden waarom de groep die aangeeft dat zij dit niet 
een taak van het onderwijs vinden. In de open vragen tussen vraag 13 t/m 20 kregen de 
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leerlingen de mogelijkheid om hun antwoord te motiveren, waar ook volop gebruik van 
werd gemaakt. Veel van de respondenten die aan geven dat er geen noodzaak is om dit in 
het onderwijs te verwerken geven daar antwoorden als “Ik begrijp het zelf al goed genoeg.”, 
“Omdat het iets is wat je denk ik meer meekrijgt van je ouders” of “Houd geen verband met 
wat ik moet doen voor school”, op zich zeer persoonlijke motivaties om het niet nodig te 
vinden. Een enkeling ziet echter een gevaar in het behandelen van deze onderwerpen in de 
klas, wanneer zij aangeven dat “ je te veel te maken [krijgt] met een specifieke mening van 
een leraar.”. Dit is uiteraard een gegeven om mee te nemen, zeker bij het bespreken of 
bespreekbaar maken van de actualiteit in de les. Net als dat het van belang is om de 
leerlingen duidelijk te maken dat wat op school wordt geleerd, weldegelijk een verband 
heeft met wat buiten de school gebeurt.  
Dat dit beeld bij meerdere leerlingen echter wel bestaat, blijkt wel uit de motivaties die de 
respondenten bij ja gaven. Zo schreef een leerling “Omdat school een plek is om te leren. Dat 
hoeven niet alleen maar de vakken te zijn die wij dagelijks krijgen, maar dit kunnen ook 
maatschappelijke problemen zijn. Daarnaast is het ook zo dat wij als leerlingen niet allemaal 
te maken krijgen met vakken zoals beeldende vorming of geschiedenis, maar iedereen heeft 
wel met de maatschappij te maken.” en gaf een ander als motivatie “School is er deels om je 
voor te bereiden op je toekomst. Door de actualiteit beter te begrijpen kan je betere keuzes 
maken over je eigen toekomst. Het helpt ook het minder abstract maken van sommige 
lesstof door het in perspectief van de actualiteit te plaatsen.”.  
Ook leerlingen die aangeven zelf al genoeg op de hoogte te zijn van de actualiteit en begrip 
te hebben van de impact van de actualiteit op de samenleving en het eigen leven, geven aan 
dat het wel noodzakelijk is. De motivatie is dan vaak dat zij het dan wel begrijpen, maar dat 
dit niet voor alle klasgenoten geldt die daar in hun ogen even goed van op de hoogte van 
zouden moeten zijn, of zoals een van de leerlingen schrijft: “Zelf begrijp ik de actualiteit goed 
en volg ik het (wereld) nieuws veel. Echter vind ik wel dat andere leerlingen op school wel 
gebaat kunnen zijn met hulp om de actualiteit beter te begrijpen.”. Daar staat tegen over dat 
een respondent juist het tegenovergestelde aan geeft en “Omdat sommige mensen daar 
niks om geven, dus vind ik dat je het zelf uit moet zoeken.” Schrijft.  
Een leerling beschrijft echter zeer duidelijk waarom het voor haar van belang is, een 
motivatie die in andere bewoordingen geregeld terugkomt bij de andere respondenten 
wanneer zij hun keuze op vraag 13, 15 of 17 kunnen motiveren; 

“Er komt naar mijn mening veel informatie van heel veel verschillende kanten 
waardoor ik nog weleens de neiging heb het nieuws in z’n geheel te negeren. Zeker 
met alle drukte op school is het nieuws dan ook het eerste wat ik in mijn dagelijkse 
programma oversla. Het zou dan best fijn zijn op school wat meer info over zulke 
zaken te hebben. Allemaal leuk die kwantumtheorie en de werking van het hart, maar 
daar heb ik toch niet heel veel aan als ik alledaagse zaken nog niet eens begrijp?”. 
Iets wat in zekere mate aansluit bij wat respondent 12 bij vraag 16 aangeeft, wanneer 
zij  
“Wel, want vaak wordt er op social media informatie geplaatst over deze 
onderwerpen, wat niet eens waar hoeft te zijn. Leerlingen zullen dit lezen en zelf ook 
verspreiden in hun omgeving, met als gevolg dat er paniek gezaaid kan worden. Om 
dit te voorkomen, is het belangrijk om even een moment op school te nemen om alle 
feiten op een rijtje te zetten en alle onzin uit iedereens hoofd te halen.” 

schrijft. 
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Om een beeld te krijgen welke waarde leerlingen dan aan actualiteit in de les hechten, vroeg 
ik ze in vraag 19 van de enquête om daar een waardeoordeel aan te geven.  

 
Fig. 14 Hoe belangrijk achten de leerlingen dat de actualiteit in de klas terugkeert? (N=390) 

 
Ook hier geeft 62% aan het belangrijk te vinden en 13% gaat hier zelfs voor Heel belangrijk. 
Een resultaat dat aansluit bij de opmerkingen van respondenten hierboven; leerlingen 
hechten er klaarblijkelijk waarde aan dat school hun ruimte biedt in niet schoolse 
ontwikkeling.  
 
Leerlingen maken echter wel een onderscheid bij welke vakken dit dan zou moeten 
gebeuren, zo blijkt als daarnaar wordt gevraagd. Zo zien we in de verwachting van waar de 
actualiteit terug zou moeten komen, dat een groot gedeelte van de leerlingen de gamma-
vakken (Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen, Levensbeschouwing, Economie en 
Geschiedenis) met nadruk noemt. Ook Nederlands heeft een sterke uitschieter en de talen in 
het algemeen. Honderdnegenenzeventig (N=390) geven in ieder geval aan dat actualiteit in 
het taalvak thuishoren, ongeveer even veel als bij Levensbeschouwing (172).  
De grote uitschieter is echter het vak maatschappijleer, waarbij vrijwel alle 
bovenbouwleerlingen (jaar 3 heeft geen maatschappijleer) aangeven dat actualiteit en 
begripsvorming rondom de actualiteit bij het vak thuishoren.  
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Fig. 15 Bij welke vakken zouden gebeurtenissen besproken moeten worden. (N=390) 

 
Daarmee zijn de behoeftes van de leerlingen bevraagd en volgen nog twee vragen hoe zij de 
huidige situatie ervaren. Daar komt uit naar voren dat meer dan de helft van de 
respondenten aangeeft dat er onvoldoende (45%) of zelfs helemaal (11%) geen ruimte in de 
les is om over maatschappelijke gebeurtenissen of het nieuws te spreken. 

 
Fig. 16 Is er voldoende ruimte in de les om over het nieuws te spreken? (N=390) 
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Bij vraag 22, geven 158 leerlingen aan dat actualiteit en nieuws daadwerkelijk terugkomen 
bij het vak maatschappijleer. Ongeveer een vijfde van de leerlingen geeft zelfs aan dat het 
niet van toepassing is, wat tweemaal zoveel is als het aantal leerlingen dat bij vraag 21 
aangaf dat het helemaal niet gebeurde. Onder de lessen waar het gebeurt valt wederom een 
piek in de gamma vakken en Nederlands. In de discussie zal ik verder in gaan op deze pieken 
en de mogelijke kanttekeningen die daarbij gezet kunnen worden.  
 

 
Fig. 17 In welke lessen worden deze ontwikkelingen of gebeurtenissen besproken? (N=390) 
 

Docent-Enquête  
De docenten heb ik in de aan hen gerichte vragenlijst een set aan vergelijkbare vragen 
voorgelegd. Negenendertig docenten reageerden ook daadwerkelijk op het verzoek de 
vragenlijst in te vullen. Een kleine groep, maar - zoals te zien in fig. 4, 5 en 6 - groot en divers 
genoeg om een breder beeld van het denken onder docenten actief in het 
DurendaelLyceum-team te vormen. Actief in alle leerjaren en actief in alle leergebieden, alfa, 
gamma en bèta.  
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Fig. 18 Spreiding vakgebieden. (N=39) 
 
In fig. 19 zien wij het krantgebruik onder de respondenten. Tweeëntachtig procent van de 
respondenten geeft hier aan de krant lezen, waarvan twee derde aangeeft dit ook dagelijks 
te doen. De andere elf die aangeven de krant te lezen, doen dit met een terugkerende 
regelmaat, maar dus niet dagelijks. Zeven van de 39 respondenten geven aan nooit een 
krant te lezen. 

 
Fig. 19 Krantgebruik onder docenten van het DurendaelLyceum. (N=39) 
 

Net als bij de leerlingen is de mobiel ook een bron van informatieverstrekking, zo valt in fig. 
19 te zien dat 24 van de respondenten meermaals per dag de telefoon inzet om het laatste 
nieuws te controleren.  



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

36 

 
Fig. 20 Gebruik van de mobiel voor raadpleging van het laatste nieuws. (N=39) 

 
Net als bij de leerlingen leg ik de docenten ook de vraag voor welke andere mediakanalen zij 
gebruiken om op de hoogte te blijven van het nieuws. In Fig. 21 is daarvan een overzicht te 
zien. Geen van de docenten geeft aan dat zij niet op de hoogte blijven (zie N.V.T. in Fig. 20).  

 
 
Fig. 21 Welke kanalen gebruiken de respondenten om het nieuws te volgen? (N=39) 

 
Relatief weinig van de respondenten maakt gebruik van de nieuwe (sociale) media, met 
maar vijf respondenten die aangeeft Instagram te gebruiken en maar drie die ook twitter   
gebruiken. Facebook is met tien, wat net iets meer dan een kwart van de respondenten is, 
onder de sociale media nog het populairste onder de docenten. Toch zijn ook zij vooral 
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trouw aan de “oude” media, wat te zien is aan het aantal respondenten dat NOS Journaal of 
RTL Nieuws raadpleegt.  
 
Ondanks dat op bovenstaande informatie voorzichtig geconcludeerd mag worden dat het 
gros van de respondenten redelijk op de hoogte is van de ontwikkelingen in het nieuws, 
oordelen zij zelf bescheiden over het eigen inzicht op het wereldnieuws en de impact die het 
op de maatschappij of op het eigen leven en dat van de leerlingen heeft, zo blijkt uit Fig. 22.

 
Fig. 22 Begrip en inzicht op de impact van de docenten van het wereldnieuws. (N=39) 
 

Driekwart van de respondenten geeft zelfs aan dat zij niet altijd een goed begrip heeft van 
de impact op de maatschappij. Begrijpelijk ook, als we een aantal antwoorden op vraag 10 
bekijken, waar wordt gevraagd welke nieuwsberichten de respondenten in het afgelopen 
jaar het meeste hebben geraakt.  
 
Wel vinden vrijwel alle docenten vinden dat het een taak van school is om de leerlingen te 
helpen bij het vormen van begrip aangaande de actualiteit (Fig. 23). De ene respondent die 
aangeeft dat dit niet het geval is, geeft daarbij bij vraag 15 als onderbouwing dat hij van 
mening is dat zijn leerlingen in de bovenbouw van het DurendaelLyceum zelf toe in staat 
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zouden moeten zijn. 

 
Fig. 23 De rol van de school in begrip van de actualiteit bij leerlingen. (N=39) 

 
Diezelfde docent sluit zich echter wel aan bij 38 respondenten die aangeven dat er ruimte 
moet zijn in de lessen om te kunnen spreken over schokkende gebeurtenissen (Fig. 24). 
Slechts een respondent geeft daaraan dat deze het niet nodig acht, maar maakt in de 
opvolgende open vraag de kanttekening dat hiervoor ruimte moet zijn in de vakken 
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, niet bij alle vakken. Noot voor mij is dat 
dit een docent is die enkel lesgeeft in de onderbouw, en wellicht niet door heeft dat deze 
vakken of niet door iedereen gevolgd worden of slechts een jaar gevolgd worden. Hoewel zij 
dus bij de gesloten vraag aangeeft dat er geen ruimte moet zijn in de lessen, laat zij bij de 
opvolgende open vraag merken dat deze er wel moet zijn.  

 
Fig. 24 Ruimte in de les voor schokkende gebeurtenissen. (N=39) 

 

 
Fig. 25 Ruimte in de les voor politiek ingrijpende gebeurtenissen. (N=39) 
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Fig. 26 Ruimte in de les om te praten over nieuws? (N=39) 

 
Wanneer het gaat over politieke ingrijpende gebeurtenissen (Fig. 25), schetst zich een 
vergelijkbaar beeld. Slechts twee respondenten geven hieraan dat dit niet per se ruimte 
moet krijgen in de lessen, maar eenmaal met dezelfde kanttekening als hierboven 
aangegeven. De andere geeft als opmerking dat het aan te veel leerlingen voorbij zou gaan 
in de onderbouw, maar denkt dat dit in de bovenbouw dan weer zou moeten gebeuren. 
Geen volle nee’s dus, eerder ja’s met een kanttekening. Fig. 26 maakt dat eigenlijk ook 
duidelijk, daar géén van de respondenten aangeeft dat ze het onbelangrijk vinden om ruimte 
te maken voor het bespreken van maatschappelijke gebeurtenissen in de les. Wel zijn er drie 
die aangeven dat ze het niet zo heel belangrijk vinden, maar de overige 36 respondenten 
vinden het belangrijk (23) of zelfs heel belangrijk (13) om hier ruimte voor te maken. Het 
gros van de respondenten dat aan geeft dat het heel belangrijk is komt uit de gamma hoek, 
maar het onderscheid belangrijk versus heel belangrijk is zeer subjectief en wellicht niet zo 
makkelijk te scheiden als de vraag impliceert.  
 
Dat maakt het wel interessant om te kijken bij welke vakken de respondenten dit dan thuis 
vinden horen. Commentaar van een van de respondenten op de opties was wel dat ik de 
optie “Alle vakken” was vergeten. Hoewel er wel respondenten zijn die bij alle vakken een 
vinkje hebben gezet, krijgen we met deze lijst daar niet direct een inzicht in. Wel is duidelijke 
dat de respondenten een grote verantwoordelijkheid voor het bespreken van nieuws en 
ontwikkelingen bij de gamma-vakken zien liggen. Geschiedenis, Maatschappijleer, 
Maatschappijwetenschappen en Levensbeschouwing scoren alle vier ver boven de 20, en de 
laatste drie zelfs allebei rond de 30. Opvallend is echter dat alle vakken ook daadwerkelijk 
een score halen, zoals te zien in Fig. 27.  
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Fig. 27 Bij welke vakken zou hier ruimte voor moeten worden gemaakt. (N=39) 
 

Op de vraag of er voldoende ruimte is voor de leerlingen om op school om over 
maatschappelijke gebeurtenissen te praten (Fig. 28), antwoord het leeuwendeel van de 
respondenten positief. Twee geven zelfs aan dat er meer dan voldoende ruimte is. 
Negenenzestig procent is van mening dat er voldoende ruimte wordt gegeven. Tien van de 
respondenten vinden echter dat het hier op school nog wel aan schort en geven aan dat het 
onvoldoende of zelfs helemaal geen ruimte is. 
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Fig. 28 Vind je dat er voldoende ruimte is op school om in de les met de leerlingen te praten/discussiëren over 
belangrijk maartschappelijke gebeurtenissen of nieuws? (N=39) 

 
In Fig. 29 is dan ook te zien dat een ruime meerderheid van de respondenten ruimte maakt 
voor het wereldnieuws in de lessen. Eenendertig van 39 respondenten geeft aan hier al dan 
niet dagelijks plek voor in de les te hebben gereserveerd. Zo geeft een van de respondenten 
in de vervolgvraag op 24, waar de respondenten kunnen aangeven waarom dan wel of niet, 
aan dat zij elke les op start met een stukje actualiteit in het taalgebied waarin zij lesgeeft. 

“Ik begin elke dag met een actualiteit. Het is een mooie aanleiding om met e leerlingen in de vreemde taal te praten, soms 
langer, Soms korter. En één keer per jaar moet een leerling zelf een actualiteit kiezen en er vragen over stellen aan zijn 
klasgenoten.”  

 

Andere respondenten geven aan dat zij de actualiteit ook in de les halen om duidelijk te 
maken dat hun vakgebied niet alleen in het boek en de lesstof bestaat.  

“Ik maak graag de koppeling met de stof uit het boek (ook als we nu even met een ander hoofdstuk bezig zijn) om te laten 
merken dat aardrijkskunde niet alleen in de boeken staat maar ook in de wereld terug te vinden is.” 

 

 
De acht respondenten die aangeven dat zij dit niet in de les verwerken, geven aan dat zij dit 
enerzijds doen bij gebrek aan tijd gezien de lesplanning, maar anderzijds ook omdat zij én de 
leerlingen de aansluiting van hun vakgebied bij de actualiteit niet terugzien (vijf van de acht 
respondenten die aangeven het niet te doen geven wiskunde).  
Een van respondenten geeft aan dat zij de discussie in de klas liever uit de weggaat, omdat 
zij zelf niet precies weet hoe het zit. Maar ook voor haar speelt tijdgebrek een rol. Bij de 
respondenten die wel tijd in de les maken, geldt over het algemeen het maatschappelijk 
belang, maar ook het idee dat de verwerking van actualiteit in de lessen het begrip van het 
vak vergroot én een koppeling tussen de vakken aanbrengt, want zoals een van de 
respondenten aangeeft “Wij delen kennis in vakken, maar de wereld werkt toch echt 
holistisch.”.  
Een andere respondent schrijft dat hij actualiteit in de les bespreekt, “ 

“Om meer begrip en inzicht te kunnen verschaffen over de situatie van anderen. En hun eigen rol in die enorme wereld. 
Om meer en meer een wereldburger te worden, wat schijnbaar door de toenemende globalisering noodzakelijk lijkt te 
zijn.” 

Een lijn van redeneren die bij meer respondenten terugkomt.  
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Bij vraag 26 konden de respondenten aangeven op welke wijze zij de actualiteiten in hun les 
terug lieten komen (een enkeling betrok dit al in het antwoord op vraag 25). Een veel 
terugkerende vorm is het klassengesprek of een klassendiscussie, maar veel respondenten 
geven ook aan dat zij actualiteit in de vorm van opdrachten gerelateerd aan hun vakgebied 
in de les terug laten komen. Het klassengesprek komt vaak naar aanleiding van vragen of 
opmerkingen van de leerlingen zelf. Bij vak gerelateerde onderwerpen trekken de docenten 
vaker het initiatief naar zich toe, zoals ook blijkt uit reacties als deze van een van de 
respondenten: 

“Wanneer leerlingen aan kaarten ergens interesse in te hebben starten we het gesprek. Vaak in de vorm van een 
groepsdiscussie waarin iedereen argumenten etc. mag aandragen. Bij natuurkunde gerelateerde onderwerpen (zoals 
energiewinning met de milieustaking of dag van de duurzaamheid) krijgen ze de opdracht om van tevoren informatie te 
zoeken en een mening te vormen, waarna ze deze in kleine groepjes gaan bespreken.” 

Bij een aantal vakken is de mogelijkheid om actualiteit in de les aan te bieden al in gebakken 

in het lesmateriaal of aanbod in lesmateriaal. Zo antwoordt een van de respondenten op de 

vraag op welke wijze dat hij actualiteit in de klas verwerkt “Ik geef maatschappijleer”. Nu is 

het niet bij alle vakken zo van zelf sprekend, maar de collega Duits geeft bij haar vaak 

bijvoorbeeld aan dat zij terug kan vallen op geselecteerd lesmateriaal;  

“Aan de hand van Fuehstuecksei, Duitse site met Duitse maar ook wereldwijde actualiteiten en 100 Sekundenheute, Duits 
journaal. Of Duitse kranten. Of Die Deutsche Welle, site met actuele thema's. In het Duits de leerlingen laten discussiëren 
of gewoon random vragen stellen of een schrijfopdracht.” 

In de lessen Nederlands wordt de actualiteit veel verwerkt in de schrijfopdrachten die de 

leerlingen in de bovenbouw moeten maken, maar actualiteit komt daar ook terug in de vorm 

van discussies en bij een docenten in de vorm van een wekelijkse nieuwsquiz.  

 

 
 

 
Fig. 29 Besteed jij in de eigen lessen tijd aan de actualiteit en/of het wereldnieuws? (N=39) 

 
Kijkende naar de antwoorden van de respondenten over de ruimte die zij als docenten zelf 
nemen in de lessen om de actualiteit aan bod te laten komen in de les, zijn de respondenten 
zelf tevreden over de ruimte die zij zelf binnen de les hebben. Op de vraag of de school 
genoeg doet om de actualiteit binnen te halen, wordt minder uitgesproken positief 
gereageerd, toch minder negatief dan de uitslag te zien in Fig. 30 impliceert, maar dat blijkt 
vooral uit de vervolgvraag 28, waar de respondenten hun ja of nee kunnen motiveren. Daar 
geeft een aantal respondenten namelijk aan dat zij er niet duidelijk genoeg zicht op hebben 
wat er school breed wordt aangeboden. Er wordt verwezen naar de Politieke Dag, die ieder 
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jaar in de bovenbouw plaatsvindt, maar van andere activiteiten is een groot deel van de 
respondenten niet op de hoogte. Wel blijkt uit veel van de reacties bij vraag 28 dat de 
docenten op het DurendaelLyceum wel genoeg autonomie zien voor de docent om naar 
eigen inzicht in te vullen en verwijst een enkeling naar het TTO/IB programma, waarin 
wereldburgerschap een prominenten plaats heeft in het lesprogramma.  
Commentaar van een van de respondenten is dan ook dat de school het wellicht teveel ziet 
als een individuele rol van de docent en wordt neergelegd bij specifieke vakken:  

“Ik heb het idee dat het vooral wordt gezien als de verantwoordelijkheid van bepaalde vakken Daarnaast vind ik dat 
burgerschap hier veel meer moet worden opgezet, met een weldoordacht programma Ook kunnen we veel meer goed 
uitgedachte excursies, gastlessen en andere programma's/activiteiten doen.”  

Dit zou enigszins de keerzijde kunnen zijn van de door andere geroemde autonomie die de 

docenten binnen DurendaelLyceum hebben. Een andere respondent is echter vrij hard in zijn 

oordeel, wanneer hij schrijft dat er volgens hem sprake is van  

“geen enkel beleid en burgerschap is op Durendael vrijwel non existent”. 

Ondanks deze vrij uitgesproken ideeën over de invulling van actualiteit op DurendaelLyceum 

en een enkeling die ook van mening is dat dit niet te veel moet worden 

“geïnstitutionaliseerd”, geeft een groot deel van de respondenten bij vraag 28 aan (of ze nu ja 

of nee bij vraag 27 hebben gegeven) niet duidelijk genoeg op de hoogte te zijn of geen 

duidelijk beeld te hebben van wat er allemaal wordt gedaan door de school (of binnen andere 

lesprogramma’s). Hoewel dit niet direct aansluit de bij de mogelijke antwoorden, geeft dit wel 

een beeld waaruit ook een – zij het iets minder duidelijke – conclusie getrokken kan worden.  

 

 
Fig. 30 Vind je dat de school genoeg doet om de actualiteit de school binnen te halen? (N=39) 
 

Vooral in combinatie met de laatste vraag van de enquête, waarin de respondenten de 
mogelijkheid krijgen om hun eigen licht te laten schijn op de wijze waarop de actualiteit 
(meer) binnen de school kan worden gebracht, indien zij dat nodig achten. Hoewel de 
voorstellen te divers en te veel zijn om hier allemaal te benoemen, is er wel een rode lijn in 
terug te vinden; zichtbaarheid van de actualiteit binnen school vinden veel respondenten 
belangrijk. Of dat nu in overkoepelende projectweken is, binnen een in alle jaarlagen 
gegeven vak “Actualiteit”, kranten- of blendle abonnementen beschikbaar stellen of door 
BNR-Radio in de aula te gaan spelen (daar stond weliswaar een knipoog bij) en al dan niet of 
wel gestuurd/autonoom, de respondenten geven aan dat zij actualiteit, het belang van 
actualiteit en de wijze waarop hier binnen de school mee om wordt gegaan evidenter 
aanwezig willen zien in de school. Maar ook wordt benoemd dat er een groter bewustzijn 
onder docenten zelf mag zijn van de behandeling van actualiteit en de rol als docent daarin. 
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Bijvoorbeeld door een “Week van het Nieuws” of simpelweg al door het afnemen van deze 
enquête.  
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I. Interview met Ben Leenen (synopsis) 
 
In juli 2019 heb ik een uur gesproken met dhr. Ben Leenen, locatiedirecteur van Durendael. 
Een volledig uitgewerkt verslag van dit interview is bij de bijlages terug te vinden. Hieronder 
probeer ik in een korte samenvatting de kern van het gesprek en daaruit de voor mijn 
onderzoek relevante gegevens te benoemen. Voor de doorloop van de tekst en de 
leesbaarheid van het geel leek dit mij de beste keuze.  
 
In gesprek met locatie directeur Ben Leenen komt naar voren dat in het missiestatement wel 
staat we als school streven naar het vormen van een modern wereldburgerschap in een 
internationaliserende wereld, maar dat dit volgens Leenen minder terugkomt dan in het 
missiestatement wordt geschetst. Volgens hem komt dit binnen Durendael voor vak 
gerelateerd en dan vaak ook sterk docent gerelateerd naar voren, waarbij hoe de docent in 
zijn beroep, maar ook in het leven staat een belangrijke rol speelt.  
 
Ondanks dat het in het missiestatement heerst binnen Durendael, en het onderwijs in het 
algemeen, een sterk idee van de autonomie van de docent. Dat gecombineerd met de 
tweespalt tussen de dynamische wereld (de wereld van de leerlingen) en de statische wereld 
(de schoolrealiteit van exameneisen en eindtermen), zoals Leenen het omschrijft, maakt het 
dat docenten de eigen keuze behouden waar zij in hun lessen de nadruk op leggen. In de 
praktijk kan dit liggen tussen volledig gaan voor de vorming van het wereldburgerschap en 
het idee de leerlingen volledig voor te stomen op het examen en de bijgaande eisen.  
Volgens hem kun je daar alleen verandering in gaan brengen als je eerst nagaat of het 
docententeam nog achter het missiestatement staat. Als dat zo blijkt te zijn, dan betekent 
dat volgens hem wel dat je er dan ook daadwerkelijk mee aan de slag moet gaan en moet 
kijken wat dat concreet voor de invulling van de functie en het vak binnen school betekent. 
Los daarvan is Leenen wel van mening dat als er iets acuuts of met grote impact gebeurt in 
het leven of de wereld van de leerlingen, dat er dan ruimte moet zijn om daarover te 
spreken in de les. Dat is echter een incidentele aanpak, wat hij ook bevestigt, momenten dat 
de wereld buiten de school zich opdringt binnen de wereld van de school.  
 
Eigenlijk vraagt het missiestatement om een docent die binnen zijn vak altijd de relatie legt 
met de wereld dáár buiten en dan niet alleen wat je eraan hebt later in je werk. Ben Leenen 
zou het dan ook gek vinden als dat niet gebeurt. Hij ziet daar echter wel gradaties in. 
Sommige vakken lenen zich meer voor het ene onderwerp dan voor het andere, zo lijkt het 
hem niet noodzakelijk dat een docent Zorg en Welzijn stilstaat bij de eerste foto van het 
zwarte gat. Wel verwacht hij dat een incident in de regio met sexting besproken wordt of 
bespreekbaar wordt gemaakt in een mentorklas of bij Maatschappijleer, waar dat in het 
curriculum valt. Het is volgens hem echter geen opgelegd mandaat dat elke docent bij 
binnenkomst het eerste uur begint over de dag van gisteren, zoals ze in Kunskapsskolan 
doen. Hoewel dat hem een aantrekkelijk element uit Kunskapsskolan lijkt, ziet hij daar ook 
een zekere rigiditeit in. Als dat elke dag met dezelfde docent gebeurt, in dezelfde groep, dan 
gaat zo’n dag start wellicht eerder een zekere statische geheel vormen met steeds dezelfde 
hoofd- en bijrol-spelers. Maar dat het nieuws en de wereld buiten de school op deze manier 
meer de school in worden getrokken, dat vindt hij wel een aantrekkelijk idee.  
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Wellicht ook noodzakelijk om daar een actievere vorm aan te geven, daar Ben Leenen zelf 
aangeeft dat uit het OMO-leerling-tevredenheidonderzoek blijkt dat leerlingen ons een 
ruime onvoldoende (4,3 in de derde klassen, 4,5 in de vijfde klassen) geven op de vraag De 
lessen sluiten aan bij de gebeurtenissen uit het nieuws. Iets wat in schril contrast staat tot de 
resultaten uit de afgenomen enquête onder docenten, die unaniem aangeven dat zij de 
actualiteit in hun lessen betrekken.  
 
Volgens Ben Leenen ligt dat aan een verschil in interpretatie tussen wat de leerling en wat 
de docent als actualiteit definieert en ziet als alles wat kan worden gerelateerd aan zijn vak. 
Volgens hem heeft de docent een sterk geromantiseerd beeld en interpreteren zij de 
actualiteit veel breder dan dat de leerlingen hem zien. Die leven veel meer in het nu en zien 
actualiteit als iets wat er nu toe doet. 
 
Toch beschrijft Leenen deze score als dramatisch laag, vooral omdat hij volgens hem ten 
opzichte van de bench (andere vergelijkbare scholen met vergelijkbare populatie) erg laag 
uitvalt. Ook weer in relatie tot wat we in het missiestatement zeggen wat we belangrijk 
vinden en wat we in de praktijk daarvan terugzien.  
Omdat echter recht te trekken zullen we volgens hem daarom eerst precies dit gedeelte van 
het missiestatement weer opnieuw moeten onderschrijven als school en als we dat doen 
daar dan ook op gaan handelen, maar daar – als we dat onderschrijven – ook op gaan 
beoordelen in het functioneren. Anders schrijf je volgens hem enkel vakwerkplannen om die 
weer onder in de la te leggen.  
 
Volgens Leenen is het dan ook goed als we breder gaan kijken en breder gaan opleiden en 
ook niet gefixeerd op wat voor rendement een bepaalde opleiding of studie kan hebben, 
naast de duidelijke opdracht die we hebben: “Gij zult ervoor zorgen dat dit kind binnen een 
bepaalde periode een diploma haalt!”. Het gevaar is wel dat we door een inkrimpend VWO 
moeten gaan snijden, aldus Leenen, waarmee juist de creatievere vakken worden 
afgesneden voor NT- of NG-leerlingen. Dan moet je wel gaan oppassen dat je je culturele 
aanbod niet gaat opbouwen uit enkel open podia of uitwisselingen, puur buiten het 
curriculum. Dat is een lastige opgave, volgens Ben Leenen, om te voorkomen dat creativiteit, 
cultuur en actualiteit iets wordt wat we er óók bij doen omdat we dat óók belangrijk vinden.   
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J. Conclusie 
 
Enigszins naar verwachting kwam uit de enquête naar voren dat het aantal leerlingen dat de 
krant leest niet zo heel erg groot is. Dat zegt echter minder over de gradatie waarin de 
leerlingen op de hoogte zijn van de actualiteit, daar de “oude media” als nieuwsbron een 
steeds minder prominente plaats in de samenleving heeft gekregen in het afgelopen 
decennium. Al onderschreven in onderzoek in 2016, waaruit bleek dat er een duidelijke 
verschuiving gaande was in de nieuwsvergaring van jongeren.49 Een proces dat al jaren in 
gang is en de afgelopen drie jaar zeker niet minder zal zijn geworden. Sociale media en 
digitale media nemen een steeds grotere positie in de wijze waarop met name jongeren op 
de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en maatschappelijke discussies, zo blijkt ook 
wel uit de resultaten onder de leerlingen op het DurendaelLyceum. Ondanks dat zij breed 
aangeven de krant niet of nauwelijks te lezen, zijn de respondenten via pushmeldingen van 
hun telefoon, Instagram feeds en andere media in voortdurend contact met de wereld 
buiten de school. Afgaande op de cijfers die naar voren komen uit 
de enquêteresultaten mogen we concluderen dat van de 390 respondenten een goede 86% 
in zekere mate op de hoogte is van de actualiteit, of althans dat gebied waar de persoonlijke 
interesse ligt. Opvallend vind ik de uitschieter bij Instagram, waar 282 respondenten 
aangeeft dit als bron voor actualiteit te zien. Gezien de aard van deze bron, stel ik 
persoonlijk vragen bij de waarde van deze actualiteiten feed, en het gevaar van feiten 
manipulatie die in deze vorm zit. Even opvallend vind ik echter dat een vergelijkbaar grote 
groep het NOS Journaal als bron aangeeft, zeker gezien het eerdergenoemde onderzoek uit 
2016. Onze leerlingen halen een gedeelte van hun kennis van de actualiteit van het internet, 
en dan met name de sociale media, maar lijken toch ook nog steeds terug te vallen op de 
oude media, zoals het journaal.   
  
Een groot gedeelte van de leerlingen van het DurendaelLyceum in de klassen 3 tot 6 
HAVO/VWO is daarmee toch aardig tot goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
actualiteit. Dat is echter iets anders dan dat zij ook begrip hebben van wat deze 
ontwikkelingen, nationaal en internationaal, voor gevolg hebben voor de samenleving of in 
hun eigen leven. Daar ligt ook de kern van mijn onderzoek; in hoeverre hebben de leerlingen 
begrip van de ontwikkelingen in de samenleving en daaruit voortkomend, hoe groot is de 
behoefte dat school handvaten biedt in de ontwikkeling van dat begrip.  
  
De leerlingen geven met een kleine meerderheid aan niet altijd een goed begrip te hebben 
van de impact van gebeurtenissen op hun leven of de samenleving. De passende vraag is dan 
of zij van mening zijn of de school een rol in zou moeten spelen. In gesprekken en discussies 
die ik zelf met mijn klassen heb gevoerd, komt naar voren dat daar weldegelijk behoefte aan 
is. Kanttekening die leerlingen daar zelf wij bij zetten, is dat het curriculum daar niet onder 
mag lijden. Met name in de examenklassen wordt benadrukt dat zij dit niet ten koste willen 
laten gaan van de examenstof.  
  
Bij het beoordelen van deze resultaten is het echter wel van belang om te begrijpen dat niet 
alle leerlingen alle vakken hebben. Zo hebben wel alle leerlingen Nederlands, 
Maatschappijleer, Levensbeschouwing of Engels, maar zijn vakken als Geschiedenis, 

                                                      
49 Jongeren verkiezen sociale media boven traditionele media. (2016, 15 juni). Geraadpleegd op 22 september 2019, van 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/jongeren-verkiezen-sociale-media-boven-traditionele-media~b7d66b61/ 
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Maatschappijwetenschappen, Scheikunde, Biologie of Natuurkunde in de bovenbouw 
profiel-gebonden vakken of zelfs keuzevakken. Dit vertekent de resultaten, zeker als ook de 
vraag niet “waar vind je dat het moet terugkomen?” (Vraag 20) maar “waar komt het 
terug?” (Vraag 22) wordt. Een leerling met een Maatschappij-profiel zal moeilijk kunnen 
oordelen in hoeverre actualiteit terugkomt in de scheikunde les, evenals dat de Natuur-
profiel leerling in de bovenbouw enkel kan oordelen op zijn onderbouwervaring bij het vak 
geschiedenis. En dan nog te bedenken dat ik bij het maken van deze vragenlijst onbedoeld 
mijn collega’s aardrijkskunde op de tenen heb getrapt door ze bij de leerlingen vergeten op 
te nemen in de lijst.  
Toch kan op basis van deze uitslag wel een paar grove conclusies worden getrokken.  
  
Ook over de aansluiting van de praktijk op de verwachting kan ik duidelijke conclusies 
trekken. Als ruim de helft aangeeft dat actualiteit niet of niet voldoende in de les terugkomt, 
dan komt daar in ieder geval uit naar voren dat de praktijk niet geheel aansluit bij de 
vraag/behoefte van de leerlingen. Of in ieder geval niet zichtbaar, dit omdat ik weet én uit 
de docentenenquête kan concluderen dat er weldegelijk aandacht aan actualiteit en 
maatschappelijke thema’s wordt besteed.   
Deze discrepantie doet zich ook voor bij de antwoorden op vraag 22 uit de 
leerlingen enquête, wanneer slechts 158 leerlingen aangeven dat actualiteit en nieuws 
daadwerkelijk terugkomen bij het vak maatschappijleer. Tweehonderdentweeënzeventig 
leerlingen hebben dat vak dat volledig draait op de thema’s Politiek, Pluriforme 
samenleving, welvaartsstaat en rechtspraak al afgerond of volgen het moment van afnamen 
in leerjaar 4, en zouden toch moeten zien dat deze thema’s opgehangen worden aan de 
actualiteit. Ongeveer een vijfde van de leerlingen geeft zelfs aan dat het niet van toepassing 
is, wat tweemaal zoveel is als het aantal leerlingen dat bij vraag 21 aangaf dat het helemaal 
niet gebeurde. Dat lijkt nogal te botsen met de bij mij bekende realiteit in de praktijk.   
 

Aan het begin van dit onderzoek opende ik met de vraag “Welke taak is weggelegd voor het 
DurendaelLyceum, de docent en vakdocent in de duiding van grote gebeurtenissen in de 
samenleving en aansluitend grote veranderingen?”. In dit onderzoek heb ik vooral gekeken 
naar de verwachtingen van de leerlingen aansluitend bij deze vraag en wat de docenten in 
het DurendaelLyceum zelf zien als hun taak en de ruimte die zij daarvoor zien binnen het 
DurendaelLyceum. Dit ook aansluitend bij het missiestatement van Durendael zelf.  
Uit de afgenomen vragenlijst, maar ook uit de informele gesprekken gevoerd op de bank van 
de personeelskamer en in de wandelgangen, komt evident naar voren dat docenten het 
belangrijk vinden om de wereld buiten het klaslokaal te verbinden aan de lessen en de 
lesstof. De vraag “Vind je dat school leerlingen moet helpen om de actualiteit meer te 
begrijpen?” wordt door 97% van de respondenten positief beantwoord. Slechts één collega 
gaf hier een “Nee” als antwoord. Bij deze vraag kon echter een motivatie worden gegeven, 
en in het geval van des betreffende docent was deze dat de leerlingen in de bovenbouw 
HAVO/VWO daar zijns inziens zelf toe in staat zouden moeten zijn. Daar dezelfde docent wel 
aangeeft dat er ruimte moet zijn om actualiteit in de les te bespreken, is het zelfs 
gerechtvaardigd om te zeggen dat onder de respondenten er een unaniem gevoel van 
bestaat dat school en daarmee de docent bijdraagt aan de duiding van grote veranderingen 
en gebeurtenissen in de samenleving. Wellicht niet in de vorm van les-vormen of les, maar 
wel in de vorm van ruimte in de les.  
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Opvallend daarbij was dat vrijwel alle docenten vonden dat daarvoor ruimte in hun lessen 

moest zijn. Hier en daar wordt de kanttekening gezet dat bespreken van politieke of 

maatschappelijke problemen beter bij de maatschappijvakken past, maar in de breedte 

genomen wordt het idee dat de school hier een rol in heeft zeker gedragen. Zo schrijft een 

van de respondenten als motivatie “Leerlingen leren niet enkel vakspecifieke kennis te 

reproduceren en toepassen maar groeien ook op in een wereld die ze op andere manieren 

moeten leren begrijpen. Wanneer ze vragen of zorgen hebben is het belangrijk dat ze deze 

kunnen delen en in een veilige omgeving hun gedachten kunnen ordenen.”.  

Een veel terugkerende redenering is ook dat niet voor alle leerlingen op het 

DurendaelLyceum het vanzelfsprekend is dat de desbetreffende actualiteiten ook thuis 

worden besproken, of elders buitenschool. School is dan de plek waar leerlingen dit 

onderling – onder begeleiding van een docent – of aan de hand van een docent wel kan 

gebeuren. Terecht wordt hier wel door enkele respondenten de kanttekening bij gezet dat 

dit in een neutrale en veilige omgeving moet gebeuren: duiding mag geen sturing worden.  

Als het gaat om de vraag in hoeverre docenten zichzelf goed genoeg voorbereid en 

onderlegd vinden om de duiding en begeleiding aan de leerlingen te geven, moet ik vooral 

uitgaan van de antwoorden van de docenten zelf. Een eerste voorwaarde om te kunnen 

duiden of begeleiden lijkt mij op de hoogte zijn van de actualiteit. Van de 39 respondenten 

gaven 7 aan dat zij nooit de krant lezen. Daartegenover staat dat 21 van de respondenten 

aangeeft de krant dagelijks te lezen. De overige 11 doen dit met regelmaat. Dit betekent 

uiteraard niet dat mensen die de krant niet lezen niet op de hoogte zijn, zo blijkt ook wel uit 

de andere resultaten. Zo halen 34 van de 39 respondenten nieuws binnen op de telefoon en 

kijken 32 van de respondenten het NOS Journaal. Daarmee mag geconcludeerd worden dat 

de docent over het algemeen op de hoogte is van wat in de actualiteit speelt. Maar of dat 

ook betekent dat deze docent zich ook capabel vindt om deze actualiteit te bespreken met 

de leerlingen is een tweede.  

Daar geeft bij alle vragen het merendeel van de respondenten aan dat zij zich daar niet altijd 

toe in staat acht. Hoewel zij in grote meerderheid vinden dat bij het bespreken en de 

begripsvorming van actualiteit het onderwijs een grote rol dient te spelen, geeft een groot 

gedeelte aan dat zij hier niet genoeg begrip van heeft omdat daadwerkelijk te doen. Met 

name als het gaat over de impact van grote maatschappelijke ontwikkeling op de 

samenleving en het leven van de leerlingen, geeft driekwart aan dat zij zichzelf daar niet 

genoeg bewapend voor vinden. Ook zien zij niet altijd de tijd of de middelen om dit te doen 

in hun les. Opvallend is dat de groep leerlingen die bevraagd is, in een groter percentage 

aangeeft wel een beeld te hebben van de impact op hun eigen leven.  

In hoeverre heeft de docent de ruimte om in de vraag naar begripsvorming of duiding te 

voorzien?  

Met name in de gamma en alfa vakken geven docenten aan dat zij genoeg ruimte zien om de 

actualiteit de klas in te halen. Bij vakken als geschiedenis, maatschappijleer en 

aardrijkskunde is het vaak ook eenvoudiger om actualiteit aan de lesstof te koppelen, 

waardoor het weinig tot geen inbreuk is op de doorloop van het curriculum. En bij Frans en 
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Duits geven de docenten aan dat er zelfs speciale programma’s zijn die spreek-, luister- en 

leesvaardigheid koppelen aan actualiteit, maar dan wel vaak de actualiteit uit het land waar 

de taal voertaal is. Uit gesprekken met leerlingen krijg ik de terugkoppeling dat zij hier niet 

altijd de meerwaarde van zien, al denk ik zelf dat dit zeker zal bijdragen aan 

inlevingsvermogen en bredere culture kennis; vaardigheden die de wereldburger naar de 

toekomst zeker nodig heeft. Bij Nederlands komen de actualiteit en grotere 

maatschappelijke ontwikkelingen op dezelfde wijze het leslokaal in en kan daar nog de 

discussie aan toegevoegd worden.  

Bij de exacte vakken ligt dit echter complexer, al geven ook de docenten in de bèta-hoek aan 

dat zij zo mogelijk het eigen vakgebied koppelen aan de actualiteit. Maar voor een docent 

wiskunde betekent het bespreken van de actualiteit in de les altijd dat hij of zij het 

curriculum los moet laten, en dat terwijl ze zeer strak zitten in de tijd qua het behandelen 

van het curriculum. Althans, zo geven de wiskunde docenten zelf aan in de open vragen van 

de enquête.  

Binnen de lessen zien de docenten dan ook genoeg ruimte om de actualiteit te bespreken. 

Gevraagd naar de zichtbaarheid van actualiteit in de school reageren de docenten minder 

positief. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat er te weinig aan wordt 

gedaan, of dat het voor hen te weinig zichtbaar is. Het idee is vooral dat dit voornamelijk aan 

de individuele docent wordt overgelaten en dat er naast de Politieke Dag nauwelijks school 

brede aandacht is voor mediawijsheid en de wereld buiten de school. Hier schuilt een enorm 

gevaar in, daar je dan in de uitvoering van het schoolbeleid compleet afhankelijk wordt van 

hoe het missielstatement aangaande burgerschapsvorming, buiten de vakken Digitaal 

Burgerschap, Global Citizenship en C-Plus, op individueel vlak vorm wordt gegeven. Zoals 

ook naar voren kwam in het gesprek met Ben Leenen ligt de uitvoering nu heel erg op 

docentniveau, waarbij de ene docent dit regelmatig in de les terug zal laten komen en 

expliciet, terwijl de andere ervoor zal kiezen zijn of haar taak beperkt te houden tot het 

uitvoeren van het curriculum richting het examen.  
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I. Aanbevelingen 

Met de woorden die in het missiestatement van de school staanv, zou je verwachten dat de 

vorming tot wereldburgers meer zichtbaar in de school is. Maar zowel docenten als 

leerlingen geven aan dat zij dit niet terug zien, terwijl diezelfde leerlingen aangeven dat er 

weldegelijk behoefte aan is. Daar lijkt een rol voor de schoolleiding te liggen, die de 

uitvoering van dit gedeelte en dan vooral de zichtbaarheid daarvan meer naar zich toe zou 

kunnen trekken.  

Aangezien op vak-niveau en op docentniveau de invoering van richtlijnen heel erg 

persoonsafhankelijk blijft, in gesprek met Ben Leenen speekt hij over de “koning in zijn eigen 

koninkrijk”, lijkt het mij dat het enkel opnieuw onderschrijven van het missiestatement 

daarin niet genoeg is. Zelfs als we als gehele school dit benadrukken blijf je ten eerste 

afhankelijk van de eigen invulling van de docent van wat dan actualiteit is en hoe dat 

benaderd moet worden. Ook hoeft dat de zichtbaarheid voor de leerlingen niet per se te 

bevorderen. Nu geven docenten al aan dat zij in hun lessen veel aandacht besteden aan de 

actualiteit en geven leerlingen aan dat het niet naar verwachting gebeurt. Daarnaast lijkt het 

mij onwenselijk om te veel te gaan tornen aan de autonomie van de docent in hoe zij hun 

individuele lessen invullen. Dwang leidt mijns inziens al snel tot een meer geforceerde 

aanpak.  

Wel lijkt het mij aan te raden dat de schoolleiding hier meer een voortrekkersrol in gaat 

nemen. Dit kan in de vorm van thema-weken, zoals we ooit de week van de lege tas hebben 

gehad, of dagen rondom duurzaamheid. Als het lukt om een groot gedeelte van de school in 

een kersttrui te laten lopen of rond de Kerstactie erop uit te trekken om geld op te halen 

voor een aangewezen doel, dan zou het wellicht ook kunnen lukken om rond andere actuele 

thema’s de school te laten draaien. De schoolleiding zou daarin, als zij zelf achter het 

missiestatement staat, een rol als inspirator kunnen pakken.  

Themadagen of weken zullen weliswaar bijdragen aan de zichtbaarheid van de aandacht 

voor actualiteit, maar niet per se bijdragen aan een continuïteit in de maatschappelijk taak 

die wel lijken te willen vervullen en waar vanuit de leerlingen klaarblijkelijk een behoefte is. 

Willen we de socratische waarden die volgens Nussbaum50 noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkeling van sterke democratische burgers daadwerkelijk naast het diploma aan onze 

leerlingen meegeven wanneer zij de school verlaten, dan lijkt een doorlopende leerlijn van 

klas 1 tot klas 6 een noodzaak.  

Daarin kunnen we het voorbeeld volgen van het Kunskapsskolan op Ruiven door elke dag te 

open met een les rondom het nieuws. Ook zouden we in navolging van de protestants-

christelijke scholen van klas 1 tot 6 met een korte dagopening in het eerste lesuur kunnen 

beginnen, alleen dan niet rondom een thema uit de Bijbel maar rondom de socratische 

waarden die we de aankomende wereldburgers willen meegeven. Dat betekent echter wel 

dat alle docenten binnen DurendaelLyceum dit moeten onderschrijven én wellicht in 

bijgeschoold moeten worden.  

                                                      
50 Nussbaum, M. (2018). Niet Voor De Winst. Waarom de democratie de geestenwetenschappen nodig heeft. (15e ed.). Amsterdam, Nederland: 
Ambo|Anthos. 
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Ook zouden de socratische waarden beter en zichtbaarder in de alfa- en gamma vakken 

verwerkt kunnen worden. Nadeel is wel dat een groot deel van deze vakken enkel aan 

leerlingen in een maatschappij-profiel worden gegeven, maar creativiteit, 

inlevingsvermogen, standplaatsgebondenheid en kennis van andere culturen om daarmee je 

vermogen tot inleving te vergroten zijn belangrijke vaardigheden die passen bij de 

maatschappelijke taak die we ons als school aanmeten in het missiestatement, maar ook 

blijken te onderschrijven binnen DurendaelLyceum afgaande op de resultaten uit de 

enquête. Aangezien alle leerlingen minimaal twee talen in hun profiel hebben, is het sowieso 

aan te raden om bij de talen – in navolging van Frans en Duits – de les te open met een 

verwijzing naar de actualiteit. Zeker omdat lees-, schrijf- en luistervaardigheid een 

prominente rol in het curriculum van de talen heeft, zouden de opdrachten daaromtrent 

vooral op de ontwikkeling van begrip en duiding van de actualiteit kunnen gaan.  

Daarnaast zou het aan te raden zijn om de vakken waarin deze socratische waarden al naar 

voren komen (AcVa, GLC, C-plus) in uren uit te breiden, maar ook verder uit te rollen in de 

school, zodat ook de Havoleerlingen die nu geen TTO of TIO volgen hiermee aan de slag gaan 

en deze vaardigheden in de andere vakken sterker worden in gebakken. Daarbij kun je 

denken aan vakoverschrijdende opdrachten gekoppeld aan de actualiteit of 

eerdergenoemde themadagen. Nu al zijn er pogingen om vak-opdrachten gekoppeld aan de 

vaardigheden bij Academische Vaardigheden in de opbouw van het AcVa-portofolio terug te 

laten komen.  

Sowieso zou het portofolio, gekoppeld aan Simulise51 een centralere rol kunnen spelen in de 

bewustwording van leerlingen van de niet-schoolse vaardigheden die zij met alle schoolse 

activiteiten ontwikkelen. Wanneer leerlingen nu voor Aardrijkskunde een opdracht over 

urbanisatie maken, dan maken zij die voor punt. Laat je ze binnen Simulise inleveren, dan 

kun je hier badges aan toevoegen waar de leerlingen bewust moeten kijken naar welke niet-

schoolse vaardigheden in de opdracht naar voren kwamen. Randvoorwaarde is wel dat 

docenten ook daadwerkelijk in hun opdrachten deze socratische waarden verwerken. Het 

lijkt mij evident dat de schoolleiding daar een inspirerende rol in zal moeten spelen.  

 

 
  
  

                                                      
51 Maak 21st Century Skills inzichtelijk - Simulise. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.simulise.com/21st-century-skills 
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L. Discussie 
 
Voorop wil ik stellen dat ik met de analyse van de uitkomsten rekening dien te houden met 

de ontbrekende reacties. Ik mag niet zomaar aannemen dat de leerlingen of collega's die de 

enquête niet hebben ingevuld dit allemaal niet hebben gedaan uit tijdgebrek of het vergeten 

zijn in de overdadige werkdruk van het onderwijs. Gegarandeerd dat er ook leerlingen en 

collega's waren die bij het onderwerp alleen al zijn afgehaakt. Alle conclusies die ik op basis 

van deze data trek, zijn dus eigenlijk aannames op 2/3 van de leerlingen en ½ van de 

aangeschreven docenten die ik extrapoleer als conclusies voor de hele groep. Dit omdat ik 

niet kan beoordelen wat de motieven waren om de vragenlijst niet af te werken. Bij de 

analyse van de uitkomsten dien ik echter toch rekening te houden met de ontbrekende 

reacties. Ik mag niet zomaar aannemen dat de leerlingen of collega's die de enquête niet 

hebben ingevuld dit allemaal niet hebben gedaan uit tijdgebrek of het vergeten zijn in de 

overdadige werkdruk van het onderwijs. Gegarandeerd dat er ook leerlingen en collega's 

waren die bij het onderwerp alleen al zijn afgehaakt. Alle conclusies die ik op basis van deze 

data trek, zijn dus eigenlijk aannames op 2/3 van de leerlingen en ½ van de aangeschreven 

docenten die ik extrapoleer als conclusies voor de hele groep. Dit omdat ik niet kan 

beoordelen wat de motieven waren om de vragenlijst niet af te werken. Daar het wel vrij 

representatieve groepen zijn en met 390 leerlingen en 39 docenten best een aardig gedeelte 

van de aangeschreven groep dekt, durf ik echter wel aan dat de extrapolatie van de data niet 

geheel op dun ijs is gebouwd.  

 

Een tweede gegeven waar ik rekening mee moet houden, is de discussie rondom het 

leerlingenmeldpunt van Forum van Democratie die oplaaide in de week dat ik de 

vragenlijsten uit heb gezet.52 Op zich grappig dat de actualiteit mijn vragenlijst over de 

actualiteit kan hebben gekleurd, maar dit moet ik wel in mijn achterhoofd mee laten draaien 

en zie ik bij enkele antwoorden op de open vragen ook wel terug.  

 

Ook moet er rekening gehouden worden met de standplaatsgebondenheid van de 
geraadpleegde respondent: in hoeverre is een leerling in staat om actualiteit in de les te 
beoordelen, als deze zelf aangeeft niet (goed) op de hoogte van de actualiteit te 
zijn? Bovendien is een kritiekpunt naar mij zelf dat ik niet duidelijk naar de respondenten 
heb gedefinieerd wat actualiteit is. Bij de docenten mag ik er van uit gaan dat zij een aardig 
beeld hebben van hun lesdoelen, wat actualiteit is en hoe deze actualiteit dan in de 
lesuitvoering of lesplanning terugkomt. Maar ook hier geldt, er is geen afgesloten, duidelijke 
en eenduidige definitie gegeven van “actualiteit”.   
  
Dat het begrip actualiteit niet zo eenduidig of duidelijk is gedefinieerd, heeft echter weinig 

invloed op de waarde van de uitkomst van mijn onderzoeksresultaten. Dit met name omdat 

de vragen in de vragenlijst, zowel voor leerling als docent, vrij afgebakend en eenduidig zijn 

in de vorm en de wijze van inzet van de term actualiteit, waarmee een definitie weliswaar 

niet expliciet is gegeven, maar impliciet als bekend mag worden geacht. 

 

                                                      
52 Van Steenbergen, E. N. Z. O. (2019, 27 maart). Minister ‘verwerpt’ het filmen van docenten. Geraadpleegd op 22 september 2019, van 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/27/minister-verwerpt-oproep-forum-om-docenten-te-filmen-a3954885 
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Ik vind het opvallend dat leerlingen in de enquête in meerderheid aangeven dat zij de 
actualiteit niet of te weinig in de lessen terug zien komen terwijl docenten vrijwel unaniem 
aangeven dit wel in hun les te verwerken. Hier lijkt sprake van een discrepantie in de 
ervaring van de praktijk. Vraag is dan in hoeverre dit in de werkelijke situatie zit, of in de 
zichtbaarheid van de actualiteit in de aangeboden lessen of een verschil aan interpretatie 
van de definitie van wat actualiteit is? Uit de onderzoeksresultaten is dit moeilijk te halen, 
daar er aan geen van de respondenten de vraag is voorgelegd wat zij als actualiteit 
definiëren. Dat neemt niet weg dat we hoe dan ook mogen we concluderen dat de 
leerlingen op het DurendaelLyceum hun wens zoals weergegeven in de tabel bij vraag 20 
(fig. 17, blz. 35) niet zien terugkomen in de realiteit en graag meer ruimte in het aangeboden 
onderwijs zou zien voor het bespreken en behandelen van actuele problematiek.  
 
Bij vraag 22 (fig. 19, blz. 37), geven 158 leerlingen aan dat actualiteit en nieuws 
daadwerkelijk terugkomen bij het vak maatschappijleer. Ongeveer een vijfde van de 
leerlingen geeft zelfs aan dat het niet van toepassing is, wat tweemaal zoveel is als het 
aantal leerlingen dat bij vraag 21 aangaf dat het helemaal niet gebeurde. Onder de lessen 
waar het gebeurt valt een piek in de gamma vakken en Nederlands. In de discussie zal ik 
verder in gaan op deze pieken en de mogelijke kanttekeningen die daarbij gezet kunnen 
worden.  
 
Te beginnen met het vak Nederlands. Nederlands, Engels en gym zijn de enige drie vakken 
die alle leerlingen in alle leerjaren in alle profielen hebben. Een aantal vakken, 
maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en M&O onder anderen, worden in het 
derde jaar niet gegeven, en na het derde leerjaar kiezen alle leerlingen een eigen profiel met 
daarin ook nog de vrijheid om te variëren in een paar vakken. Dit betekent dat bij de 
interpretatie van de data er rekening mee moet worden gehouden dat bijvoorbeeld in 4 
VWO van 51 leerlingen alle 51 leerlingen ook daadwerkelijk Nederlands hebben, maar 
hoogstens 20 geschiedenis. Maatschappijwetenschappen is een keuzevak, maatschappijleer 
verplicht voor alle leerlingen in het vierde leerjaar, dus ook daar geldt dat niet alle leerlingen 
weten wat bij Maatschappijwetenschappen gebeurt, maar wel alle leerlingen vanaf het 
vierde leerjaar een beeld hebben wat erbij maatschappijleer in inhoud op het gebied van 
actualiteit gebeurt. Dit verschil is niet terug te zien in de enquête, maar verkleurt de 
uitkomsten wel. Het kan best zijn dan de 79 leerlingen die aangeven dat de actualiteit bij 
maatschappijwetenschappen wordt besproken overeenkomt met vrijwel de gehele groep 
die het vak in de bovenbouw van het DurendaelLyceum volgt, terwijl ik met zekerheid kan 
zeggen dat dit niet het geval is voor de 61 leerlingen die aangeven dat dit bij geschiedenis 
gebeurt (daar zou kunnen gelden N=220, op basis van de hoeveelheid leerlingen met een EM 
of CM-profiel, maar ook dat mag ik niet met een strak gezicht zeggen, omdat daar ook de 
voorgenomen profielkeuze in zit verwerkt en weer niet alle leerlingen in de derde klas). In 
een vervolgonderzoek is het handig om daar een duidelijker onderscheid op te maken en dat 
in de uitkomst van de enquête terug te zien. Qua ervaring van de bespreking van de 
actualiteit hebben we dus wel te maken met een vertekend beeld.vi 
 
Een grotere zwakte zit in de spreiding over de groep respondenten, met name bij de 
leerlingen. Leerlingen uit de derde klas en de jaren 5 en 6 VWO zijn in de enquête over 
vertegenwoordigd. Met name in 5 HAVO heeft maar een klein aandeel, ongeveer 1/3e van 
de leerlingen van dat leerjaar ook daadwerkelijk de enquête ingevuld. Dit kan de uitkomst 
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van de enquête kleuren, daar 5 havoleerlingen andere verwachtingen van en ervaring met 
school dan dat de andere meer vertegenwoordigde leerjaren hebben. In de uitkomst van de 
enquête kan ik dat niet goed terugzien, omdat ik heb nagelaten om de verschillende 
leerjaren per resultaat uit te werken. Ook omdat ik de digitale vaardigheden mis om dit in 
een computer te verwerken. Bij een heruitvoering van, vervolg of uitbreiding op dit 
onderzoek moeten de uitkomsten op leerjaar, maar ook op profiel gesplitst (kunnen) 
worden. In mijn conclusie behandel ik de leerlingengroep op DurendaelLyceum als een 
amorfe groep met een en dezelfde behoefte en een en dezelfde ervaring. Hoewel dit in 
praktijk, veel docenten die op de HAVO werken, geven ook binnen het VWO les, weinig zal 
verschillen, is het de benaderde groep geen amorfe groep met dezelfde behoeftes. Dit geldt 
voor leerjaren, zowel als voor profielen.  

 
Verder denk ik dat om een beter beeld te krijgen van wat er daadwerkelijk gebeurt binnen 
het DurendaelLyceum binnen de maatschappelijke taak die we ons zelf opleggen binnen het 
missiestatement, het voor een vervolgonderzoek goed is om ook daadwerkelijke lessen bij te 
wonen. Nu is alle data gebaseerd op het woord van de docent en de ervaring van de leerling. 
Vooral omdat daar een discrepantie tussen zit, lijkt observaties van lessen een oplossing te 
bieden voor de vraag waarin die discrepantie zit. Ligt het daadwerkelijk, zoals Ben Leenen 
stelt, in het verschil in interpretatie van wat actualiteit is, of aan de wijze waarop het wordt 
aangeboden, of is het daadwerkelijk zo dat hetgeen dat ‘wij’ als docenten denken aan te 
bieden als actualiteit geen werkelijk aanbod is. Op deze vragen geeft dit onderzoek geen 
antwoord.  
Voor mij levert het voor een vervolgopdracht vooral de vraag op hoe we in de lessen de 
actualiteit meer zichtbaar kunnen maken. In een vervolgonderzoek wil ik dan ook vooral 
kijken naar hoe ik binnen c-plus, een van de vele vakken die ik geef, de socratische waarden 
zoals beschreven door Nussbaum kan verwerken. Hoe bouw je een opdracht op waar in die 
waarden verwerkt zitten, zichtbaar zijn voor de leerlingen én die makkelijk aan te passen is 
aan de actualiteit. Waar we namelijk wel voor moeten zullen waken is de waan van de dag. 
Onze opdracht naast de verplichting diploma’s af te leveren is er een om leerlingen voor te 
bereiden op de wereld buiten de school. Dat doen we niet met vastklampen aan de 
ontwikkelingen van vandaag, want met ontwikkelingen van vandaag worden de 
geschiedenisboeken van morgen gevuld. Belangrijke opdracht binnen de maatschappelijke 
opdracht om onze leerlingen tot wereldburgers te vormen is dus om ze met het juiste 
gereedschap om de vraagstukken van morgen aan te gaan naar buiten te sturen. Ook dat 
staat in onze missiestatement. En juist de opdrachten binnen C-Plus lijken zich daar perfect 
voor te lenen.  
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https://decorrespondent.nl/7914/leerling-durf-een-cultuurprofiel-te-kiezen/628791042-a808fcbe
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-afschudden-van-ideologische-veren-is-voor-een-politieke-partij-ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-midden~b8d213a6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-afschudden-van-ideologische-veren-is-voor-een-politieke-partij-ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-midden~b8d213a6/
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ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-

midden%7Eb8d213a6/ 

What are the 21st-century skills every student needs? (z.d.). Geraadpleegd op 9 juli 2019, 
van https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-
students/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-afschudden-van-ideologische-veren-is-voor-een-politieke-partij-ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-midden~b8d213a6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-het-afschudden-van-ideologische-veren-is-voor-een-politieke-partij-ook-een-bevrijdende-ervaring-pvda-moet-van-kok-naar-het-politieke-midden~b8d213a6/
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i PISA 
ii Idealen die al te herkennen zijn in de oprichting van Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen in 1784, de eerste 
onderwijshervormingsbeweging in de Nederlandse geschiedenis gestoeld op de waarden van de Verlichting.  
(Van Riessen (red.), M. G., Verkuil, D., & Van Straaten, D. (2005).) 
iii Zo waarschuwen de Nederlandse bisschoppen in 1868, in navolging van de Paus die in 1864 het liberalisme 
had veroordeeld, voor het openbaar onderwijs.  
iv Samenleving waarin de positie op de sociale ladder niet bepaald is door afkomst, achtergrond of wie je bent, 
maar op wat je kunt en hebt bereikt.  
v “Het doel is dat leerlingen met respect voor elkaar (en voor elkaars verschillen) leren voor het diploma en 
voor later. De leerling kan richting te geven aan de eigen koers en beseft dat dit altijd samen met anderen zal 
moeten. 
… 
Onze wereld verandert voortdurend en kent een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Hierdoor wordt 
het steeds moeilijker om plannen te maken met een tijdspanne van vijf of tien jaar en deze tot in detail uit te 
werken. Technologie, met name ICT, ontwikkelt zich snel en beroepen komen en verdwijnen. De vaardigheden 
waarvan wij verwachten dat deze in de toekomst nodig zijn, worden soms aangeduid als 21st Century Skills als 
noodzakelijke bagage voor de wereldburgers van de toekomst. 
 
Maatschappelijke tegenstellingen zijn de laatste jaren meer voelbaar. Wij willen onze leerlingen opleiden tot 
wereldburgers, die in staat zijn om te leven en werken in deze wereld. Respect voor anderen, het vermogen 
zich permanent te ontwikkelen en te blijven leren (“flexibiliteit”) in een internationaliserende wereld zijn 
onderdelen van dat moderne wereldburgerschap.” 
 
vi Een van de redenen waarom historici liever niet met statistiek werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage I 
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Gesprek met Ben Leenen, Juli 2019 
 
*korte introductie op onderzoeksonderwerp* 
 
Ik: In het missiestatement staat “Het doel is dat leerlingen met respect voor elkaar (en voor elkaars verschillen) 
leren voor het diploma en voor later. De leerling kan richting te geven aan de eigen koers en beseft dat dit 
altijd samen met anderen zal moeten.” 
En 
“Onze wereld verandert voortdurend en kent een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Hierdoor wordt 
het steeds moeilijker om plannen te maken met een tijdspanne van vijf of tien jaar en deze tot in detail uit te 
werken. Technologie, met name ICT, ontwikkelt zich snel en beroepen komen en verdwijnen. De vaardigheden 
waarvan wij verwachten dat deze in de toekomst nodig zijn, worden soms aangeduid als 21st Century Skills als 
noodzakelijke bagage voor de wereldburgers van de toekomst. 
 
Maatschappelijke tegenstellingen zijn de laatste jaren meer voelbaar. Wij willen onze leerlingen opleiden tot 
wereldburgers, die in staat zijn om te leven en werken in deze wereld. Respect voor anderen, het vermogen 
zich permanent te ontwikkelen en te blijven leren (“flexibiliteit”) in een internationaliserende wereld zijn 
onderdelen van dat moderne wereldburgerschap.”  
 
Dit staat in het missiestatement en hoor ik collega’s ook zeggen, maar dan zit met de vraag ‘Hoe komt dat dan 
terug?’ 
 
Ben Leenen: Is de vraag nu ‘Hoe komt dat terug?’, of “Hoe vind je dat dat terugkomt?’, of ‘Vind je dat dat terug 
moet komen?’. Als je me vraagt ‘Hoe komt dat terug?’ dan denk ik dat dat minder terugkomt dan in deze 
hoogdravende woorden geschetst wordt. En ik denk dat het wel terugkomt in ons onderwijs, maar dat dat 
sterk vak gerelateerd zal zijn en nog sterker docent gerelateerd. En dat heeft alles te maken met hoe je in je 
beroep staat, maar ook hoe je in je leven staat. Daar zit een groot risico. 
 
Ik: Ja, maar goed; daar mee schets je een situatie, en ik denk dat dat een aardig accurate schets is. Maar je hebt 
het wel als school in je missiestatement staan en dan neem ik aan dat je ook vindt dat dat in een zekere manier 
naar voren zou moeten komen. Wat inderdaad een andere vraag is dan Of het terug komt.  
 
BL: Wat volgens mij het nadeel is van het onderwijs en van de mensen die in het onderwijs werken is dat dat 
aan de ene kant met wordt heel dynamisch materiaal gewerkt, dat zijn namelijk de kinderen die in en uitlopen 
die onderdeel uitmaken van die samenleving en die mensen die daarmee werken die zelf ook deel uitmaken 
van die samenleving, en aan de andere kant heel statisch materiaal, namelijk dit zijn eindtermen, dit moet ik 
mijn leerlingen leren. Zeg maar gewoon letterlijk de leerstof die afgewerkt moet worden en de resultaten die 
leerlingen daarvoor moeten halen. En aan de ene kant dat statische materiaal en aan de andere kant het 
dynamische materiaal, maakt het dat docent X kan zeggen, maar die dynamiek van mijn eigen leven en de 
dynamiek van de kinderen van de wereld die zich om ons heen bevindt, die kan ik heel mooi in mijn lessen 
inpassen en ik haal het doel toch en de ander docent zal zeggen ‘ja, wacht eens even mijn opdracht is duidelijk’ 
– even los van de missiestatement – ‘men verwacht van mij dat ik het vaak Frans zo goed mogelijk doceer. 
Tuurlijk ga ik een keer stilstaan bij de brand in de Notre Dame, maar daar gaan we toch niet al te lang bij 
stilstaan, of van mijn part nu de droogte in Frankrijk, of de gele hesjes, maar het gaat er wel vooral om dat 
hoofdstuk 3, de woordjes idioom en die grammatica behandeld heb.’. En dat is volgens mij de grootste 
worsteling, de grootste makke van het onderwijs, dat je en een dynamische en een statisch wereld hebt én een 
behoorlijke mate van autonomie. De docent is nog steeds een behoorlijke koning in zijn koninkrijk en dus de 
een zegt ik ga helemaal voordat idee van het wereldburgerschap, en ik bereid mijn leerlingen daar op voor en 
de andere denkt ik ga helemaal voor het idee om de beste leerlingen voor Frans af te leveren.  
 
Ik: Maar dan komen we weer terug bij wat de realiteit is, bij de vraag wat wil de school. 
 
BL: In de realiteit is dat het sterk persoonsafhankelijk is. Eigenlijk zou dat niet moeten, als je met z’n alle staat 
voor een rol te spelen in de ontwikkeling van het kind als een kind dat een toekomstig wereldburger is, dan zou 
je daar iets mee. Moeten doen.  
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Ik: Dan komen we terug bij hoe zit in het school beleid. Natuurlijk heb je autonomie, maar er ligt een 
missiestatement.  
 
BL: onverstaanbaar Ik vind dat een van de lastigste dingen. Gisteren stelde iemand mij de vraag – in een klein 
gezelschap zij we aan het nadenken wat we nou doen met iets wat ook in het schoolplan staat. We hebben 
gezegd we lichten er drie dingen, want er staat heel veel in; we gaan de hele wereld aanpakken, het liefst in 
drie jaar tijd. Dus we hebben gezegd we gaan trechteren, we houden er nog drie over. – ‘maar hoe weet je nou 
dat wat eruit is gekomen, dat dat iets is wat door de collega’s wordt gedragen?’. Het formele antwoord is dat 
dit schoolplan tot stand is gekomen met input van velen in de vorm van co-creatie, dat het zijn weg heeft 
afgelegd langs PMR, ouderraad en leerlingenraad en uiteindelijk is goed gekeurd door de MR. Dus het is door 
iedereen omarmd. Of door de goegemeente omarmd, het is goedgekeurd. Dat is het formele antwoord, dus 
het schoolplan is valide. Maar dat wil niet zeggen dat we – lacht – er iets mee doen. Ik lach erbij, maar het is 
heel erg. Het is de praktijk wel van heel veel scholen. We zijn geweldig in het schetsen van vergezichten.  
 
Ik: Ja, maar… dat ik dit onderzoek, geeft volgens mij wel aan hoe ik erin sta. Denk dat we best wel kunnen 
stellen dat ik persoonlijk er subjectief in sta. Wat niet wil zeggen dat ik hem niet objectief kan benaderen, maar 
ik weet wat ik zelf zou willen en ben nou eigenlijk aan het registreren wat er gebeurt en hoe dat wordt ervaren. 
Maar als je dat als missiestatement hebt hoe zou je dat dan willen stimuleren? Projecten? Vakken? 
 
BL: De eerste stap moet natuurlijk altijd zijn dat je mensen bevraagt op we hebben dit ooit zo gesteld als 
schoolplan, het is twee jaar geleden opgesteld; is dit iets waarvan we zeggen dat herkennen we ook. Dit vinden 
we belangrijk. Daar hebben we ons voor uitgesproken. Je moet toch eerst weer even terughalen of dat zo is. 
Het formele antwoord het is door de MR goedgekeurd, daar krijg ik geen kip mee in beweging.  
(Ik: Nee)  
De eerste vraag moet zijn, ‘vinden we dat inderdaad een hele belangrijke opdracht?’. Én als we die opdracht 
dan belangrijk vinden, hoe gaan we dan die opdracht vertalen? Ik vind dat je dan in principe alle diegene in de 
school moet meekrijgen. Op alle niveaus moet je dan mensen gaan benaderen en vragen wat betekent dat dan 
concreet voor jou? Binnen jouw vak, binnen jouw functie, binnen deze school? Wat betekent het voor jou 
binnen de afdeling waarbinnen je opereert? Dat hoeft niet groots en meeslepend te zijn, maar je kunt niet 
zeggen ‘nou ja, voor mij betekent het niks, want weet ik geef wiskunde en daar hebben we daar niet mee te 
maken.’ Dat kan niet.  
 
Ik: Daar kun je bespreken over de wijze waarop nu met algoritmes data wordt binnen geharkt. 
 
BL: Bijvoorbeeld, maar nog even los van al zou het niet relevant zijn voor jouw vak: als overmorgen een aanslag 
is Rotterdam en dag daarna komen de kinderen de school binnen lopen, en die stappen bij de docent wiskunde 
binnen. In een school die dit belangrijk vindt, is het niet denkbaar dat de docent wiskunde zegt ’Doe je boek 
open, pagina 35, paragraaf 3.1, want daar zijn we gebleven.’. Ik kan me niet voorstellen dat je dan daaraan 
voorbijgaat, aan zo iets. Dat is een item. 
 
Ik: actualiteit is natuurlijk breder dan het negatieve dat er gebeurt. Volgens mij was het heel gezellig toen ze 
een zwart gat hadden gefotografeerd. 
 
BL: Natuurlijk, natuurlijk. Je moet daar iets. Maar ik geef dit voorbeeld, omdat die docent wiskunde die staat 
misschien voor zijn vak inhoud ver af van die aanslag. En ik kan me zo voorstellen een docent maatschappijleer, 
die kan ophoepelen als hij er niet bij stilstaat in zijn les. Docent geschiedenis mag je verwachten dat hij er iets 
mee doet. Die hebben van hun vak inhoud direct een relatie met de gebeurtenis. Dat is het makkelijkste, als er 
een zwart gat wordt ontdekt, die leerlingen komen bij natuurkunde binnen en – je weet, vakidioot – alles valt 
opzij en we gaan vandaag alleen maar over zwarte gaten praten. Maar gaat die wiskunde docent ook praten 
over een bijzondere gebeurtenis in de Nederlandse samenleving? Positie, of negatief. Ik hoop het. 
 
Ik: Dus je verwacht het eigenlijk wel? 
 
BL: Ik verwacht het eigenlijk wel, als dat een grote impact heeft – op dat moment komen kinderen samen, 
kunnen de behoefte hebben om dingen te duiden in een andere setting dan dat ze thuis in het gezin zitten – 
dan vind ik dat dat gesprek opgang zou moeten komen.  
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Ik: Maar dan is het inhaken op media, op sociale media, op actualiteit, is geen dagelijks ding. Als je uitgaat van 
het missiestatement, dan zijn we bezig met een dagelijkse praktijk. 
 
BL: Nee, dat klopt. Terechte opmerking. Als we het hebben over incidenten, dan vind ik dat als de buitenwereld 
zich aan het opdringt binnen de wereld van de school, dan vind ik dat we er iets mee moeten doen. En – 
terecht dat je die vraag stelt – en daarnaast vind ik dat de docent altijd zijn best moet doen om in dat waarmee 
hij met zijn leerlingen aan het werken is, de relatie moet zoeken met de wereld dáár buiten. Wat betekent wat 
je met dit vak leert nou voor de wereld daarbuiten. En dan niet alleen wat heb je eraan, maar ook wat doe je er 
mee in je eigen leven. Of een relatie te leggen tussen wat er buiten gebeurt en wat je nu aan het leren bent. Ik 
zou het raar vinden als je het niet zou doen, want dan krijg je twee geïsoleerde werelden.  
 
Ik: Als je alleen maar hebt over wat heb je eraan, dan ben je alleen maar bezig over de homo economicus.  
 
BL: Ja. En nee, zo bedoel ik het niet. 
 
Ik: Maar als je dan kijkt naar – euh – als je nu kijkt naar maatschappij, actualiteit, omgaan met media, met 
sociale media, dan zit je al heel snel bij bepaalde vakken. Maar als ik jou zo goed hoor, dan zeg je het moet bij 
alle vakken terugkomen.   
 
BL: Het gaat niet om alle vakken (ik: bij alle docenten), euh; ja. En daar zijn gradaties in, want er zijn best wel 
incidenten of onderwerpen waarvan je zegt, dat is meer vak gerelateerd. Dat zwarte gat van jou, als die 
ontdekking wordt gedaan dan mag je verwachten dat een docent natuurkunde er over gaat beginnen en 
misschien ook nog wel een verdwaalde docent wiskunde die een sterke voorliefde heeft voor sterrenkunde. 
Dan verwacht ik niet dat, hoe groot de ontdekking ook is, dat een docent Zorg en Welzijn er met zijn VMBO-
leerlingen over begint, of een docent Engels er over begint tenzij hij in de literatuur iets heel interessants is 
tegen gekomen. Dat geldt ook voor incidenten, als er een incident plaatsvindt in Oisterwijk – al is het maar op 
kleine schaal – iets in het nieuws komt over sexting, dan is het voor mij niet van zelfsprekend dat elke docent 
daar in zijn les over begint, maar ik kan me wel voorstellen dat de mentor daar in zijn les wel over begint. Kan 
me voorstellen dat de docent maatschappijleer daar in zijn les wel over begint, omdat dat onder andere in zijn 
curriculum voorkomt.  Dus op die manier. Dat de docent Nederlands daar misschien over begint, omdat we het 
hebben over communicatie, mail, taal. Er zijn wel gradaties in te bedenken. Maar het is wat mij betreft geen 
opgelegd mandaat dat elke docent bij binnenkomst het eerste uur begint over de dag van gisteren. (minuut 19) 
 
Ik: Dat is wel wat ze op Ruiven doen. 
 
BL: Inderdaad, bij Kunskapsskolan beginnen ze elke dag met samen het nieuws kijken.  
 
Ik: Zou je dat hier willen? 
 
BL: Ik vind dat wel een heel aantrekkelijk element.  
 
Ik: of op een andere manier dagelijks het nieuws de school binnen krijgen? Niet per se dagelijks het nieuws 
kijken.  
 
BL: Ja, ja.. Ik vind dat een raar soort rigiditeit dat het altijd aan het begin van de dag moet en dat het altijd 
moet, dat altijd met die ene docent doet en met die vaste groep van leerlingen, dus dat vind ik raar. Want 
volgens mij kun je na verloop van tijd bijna uittekenen hoe dat gaat, want die groep heeft zich op een bepaalde 
manier ontwikkeld en er zijn bepaalde verhoudingen in die groep. Die docent heeft een bepaalde houding ten 
opzichte van die groep. Dat vind ik wat statisch. Maar dat het nieuws op de een of andere manier, of dat wat er 
in de wereld buiten ons gebeurt; of dat het nieuws is of iets anders, dat die wereld de school inkomt, dat vind 
ik wel een heel aantrekkelijk idee. Daarmee is duiding wel weer makkelijker geworden. Met dat wat we hier 
doen.  
 
IK: De leerlingen hebben toch een mobiele telefoon, en als je dan een keer op de krant kijkt, en als je dan een 
paar keer hebt geklikt op een bepaald soort artikel, dan krijg je allemaal push-berichten van allemaal artikelen 
die in die lijn liggen en leerlingen lopen dan van lokaal naar lokaal en hebben tussendoor al het bericht gehad 
dat er weer een TBS-er is ontsnapt, om maar even iets te zeggen. 
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Dat is natuurlijk een realiteit waar je in het onderwijs niet tegen op kunt boksen.  
 
BL: De vraag is of dat vervelend of erg is. Wat dat betreft lopen we daar altijd achter aan. Dat is de reactie 
tussen die dynamische en die statisch wereld die we in het begin hebben besproken. Maar we zullen wel de 
flexibiliteit als mensen moeten hebben om daarop te kunnen reageren. Op het moment dat jij… Kijk, ik zou het 
niet kunnen verdragen als docent, dat als leerlingen bij mij binnenkomen en die zijn in een verhitte discussie of 
je nou zo iemand levenslang moet opsluiten of moet afknallen, doodstraf, om dan te zeggen “Jongens kom op, 
we waren gebleven bij hoofdstuk drie, grammatica”. Daar ga je het over hebben, dat vind ik dan. Maar dat 
heeft dan weer te maken met mijn achtergrond. Ik ga er van uit dat een docent daar toch wel even op inhaakt. 
Volgens mij is het heel leerzaam, maar of de docent wiskunde dat doet… het hangt van de persoon af.  
 
Ik: we hebben natuurlijk wel vakken waar in dit sterker naar voren komt. Maatschappijleer, geschiedenis, 
levensbeschouwing, dat dat ook een sterk vak is waar in het naar voren komt. In de brugklas krijgen – dat is 
niet de groep die ik heb onderzocht – ze ook burgerschapsvorming.  
 
BL: ja, digitaal burgerschap. Dat heeft meer te maken met digitaal wegwijs maken en met wat doe je wel en 
wat doe je niet – een beetje moraliserend – op het web. Hoe ga je zuinig om met jezelf en hoe ga je zuinig om 
met de andere? Ik denk minder over hoe sta ik als mens in de wereld. 
 
Ik: Ik denk del dat dat ook een heel erg belangrijk onderdeel is van wat die kritisch denkende mens is. Het gaat 
niet alleen maar om een groot beeld hebben van de samenleving, maar denk dat om te kunnen tunnelen je ook 
moet kunnen omgaan met digitale media, zeker in deze tijd. 
En ik moet daaraan denken vanwege hetgeen jij zei over hoe er in Kunskapsskolan, op het Ruiven, met nieuws 
wordt omgegaan. Dat is daar een half jaar lang hetzelfde, daar (bij digitaal burgerschap) staat een half jaar lang 
dezelfde docent. Is dat niet iets wat breder gedragen moet worden, dat breder door de school heen gaat.  
 
BL: Bedoel je dat verhaal van DBS? (IK: ja). Nou, ja. Je moet in ieder geval als het gaat om wat we uitdragen als 
school en waar we als school voor willen staan en wat we willen hoe we met elkaar omgaan binnen school wel. 
Dat wel. De vraag is of je vervolgens de manier, het hele instructie verhaal daar terug moet laten komen. Ik 
denk het niet, maar ik denk wel dezelfde moraliteit.  
 
Ik: Daar zit achter het idee dat je ze leert om dingen af te vinken of om op een bepaalde manier niet op het 
internet te reageren, of via de app te reageren. Daar zit een veel breder plaatje achter; empathie zit 
daarachter, (BL Hoe gaan we met elkaar om?), respect naar elkaar. En natuurlijk, het is dan leuk dat je een half 
jaar lang… het is een half jaar lang, toch? 
 
BL: Volgend jaar (= school jaar 2019/2020) willen we dat iets anders in gaan richten, dan krijgen leerlingen het 
hele jaar, sommige het hele jaar, of het eerste gedeelte van het jaar twee uur en het tweede gedeelte maar 
een uur. Maar daar willen we nu gewoon alle leerlingen mee laten starten, omdat ze anders met achterstand 
zouden komen te zitten na een half jaar, want dan hebben ze eigenlijk een aantal digitale vaardigheden niet 
geleerd.  
 
IK: ok. Maar, achter die digitale vaardigheden zit natuurlijk een breder verhaal achter, dat eigenlijk ook aansluit 
met het omgaan met de wereld buiten (BL: Ja). En als jij iemand leert dat sexting niet zo verstandig is, dan 
heeft hij dat in een les geleerd dat dat niet verstandig is, maar dat wil niet zeggen dat dat hij het diepere begrip 
heeft dat het niet zo verstandig is.  
 
BL: Jij bedoelt, dat diepere gevoel wordt groter als we dat met z’n alle uitstralen? Niet alleen op dat ene aspect, 
maar ook op de breedte staan voor respect voor de ander, empathie.  
 
Ik: Dat denk ik wel, en dat is eigenlijk het bruggetje naar gebeurtenis of actualiteit in de breedte. Leerlingen 
geven nu aan dat zij – uit mijn enquête, bijna 400 leerlingen hebben die ingevuld – een grote behoefte hebben 
aan dat actualiteiten en ontwikkelingen in de les worden besproken.  
 
BL: Weet je dat dat een punt is waar op wij bij de leerlingen in de 3e en de 5e klas het laagste scoren in leerling-
tevredenheidsonderzoek, dat wij niets doen met de actualiteiten in ons onderwijs. Geven leerlingen mij een 
hele dikke onvoldoende op.  
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Ik: Dat komt in mijn onderzoek ook heel erg sterk naar voren, dat leerlingen vinden dat daar te weinig op 
school in gebeurt. En dan zie ik in – daar heb ik helaas maar 39 docenten die een antwoord hebben gegeven – 
maar die 39 geven eigenlijk en massa aan dat zij de actualiteit in hun les verwerken. En met die veertig heb ik 
toch, ik geloof iets meer dan 50% van de docenten die in de bovenbouw lesgeeft, en die spiegelgroep aan 
leerlingen geeft aan dat niet of te weinig gebeurt.  
 
BL: Ik denk dat dat een sterk geromantiseerd beeld is van de docenten en dat ze het begrip actualiteit graag 
ruimer interpreteren dan misschien leerlingen de actualiteit zien. Denk dat de leerlingen de actualiteit meer 
zien als het leven van nu op het moment, dit is voor mij belangrijk, dit doet er voor mij toe. En dat de docent de 
actualiteit ziet als die zaken die in brede zin relatie hebben met mijn vak en met het leven buiten deze school. 
En die zien actualiteit volgens mij in tijd in ieder geval al als een ruimer begrip.  
 
Ik: Ik denk dat wij als docenten actualiteit al meer behandelen als iets waar bij je handvatten probeert te geven 
om zelf om te gaan met die actualiteiten. Misschien dat het niet helemaal zichtbaar is voor de leerling dat je op 
dat moment bezig bent met mensen helpen in ontwikkelingen te duiden, die willen concreet dingen bespreken. 
Maar dan zit je wel nog steeds met dat gat. En je geeft zelf aan dat het niet goed zit met de leerling-
tevredenheid, en ik neem aan dat je die tevredenheid wil bij werken. Ik weet niet hoe andere scholen scoren 
zit.  
 
BL: In het algemeen scoren heel veel scholen daar laag op (zoekt papieren op); de bench geeft aan dat andere 
scholen daar ook laag op scoren, maar wij scoren daar dramatisch laag op (Ik: dramatisch laag zelfs). Ja, ik wil 
daar wel het woord dramatisch voor gebruiken. (slaat onderzoeksresultaten open). De geruststelling, we doen 
het allemaal slecht; (leest vraag voor) De lessen sluiten aan bij de gebeurtenissen uit het nieuws. Dat vind ik 
voor leerlingen een hele begrijpelijke vraag. Dit zijn de leerlingen uit leerjaar drie. Die geven ons daar een 4,3 
voor. De bench is 4,7. Wij scoren nog slechter dan de bench. Hier hebben 291 leerlingen van alle niveaus op 
geantwoord, alle niveaus zijn vertegenwoordigd. Basis wat minder leerlingen, maar die hebben we ook minder, 
maar alle niveaus. Even kijken of de eersteklassers die vraag ook hadden, want ze hanteren wel verschillende 
vragensets. Eersteklassers geven ons een iets hoger punt, 4,78. En de bench daar 4,1 ofzo. De 
bovenbouwleerlingen zijn iets positiever, 4,5. Op een schaal van tien. Maar nog steeds ruim onvoldoende, dus 
dat doen wij heel slecht. Of heel slecht, slecht is een waardeoordeel, daar doen wij weinig mee. Maar in onze 
tevredenheidsonderzoeken van OMO - want we maken allemaal altijd dezelfde, dan kun je onderling ook goed 
met elkaar vergelijken – wordt dit blijkbaar belangrijk gevonden, de inspectie vindt het ook belangrijk, die zegt 
ook gewoon “onderwijs moet zijn relatie hebben met de wereld daar buiten”. Maar hechten wij er niet zoveel 
waarde aan. 
 
Ik: Nou ja, hechten wij er niet zoveel waarde aan. Het is in ieder geval niet zichtbaar voor de leerlingen. (BL: 
Beter.) Ik bedoel, voor dat je uit dat cijfer conclusies gaat trekken: het is niet zichtbaar voor de leerling en dat 
kan betekenen dat het niet aanwezig is, of het kan betekenen dat het niet evident wordt weergegeven.  
 
BL: Ik zei net al, waar zou het in kunnen zitten? Dat is misschien omdat wij een andere kijk hebben op wat het 
nieuws is. En wat wij belangrijk nieuws vinden.  
 
Ik: Maar als je dan nog steeds lager scoort dan andere scholen, dan zit er meer achter dan allen maar dat een 
volwassen docent een andere kijk heeft van uit zijn vak-perspectief op wat actualiteit is. Dan zit daar een 
ruimer plaatje achter.  
 
BL: En we worden vergeleken met vergelijkbare scholen.  
 
Ik: Dus niet met een school als Odulphus, die alleen HAVO-VWO hebben en daarom misschien hoger scoren.  
 
BL: Er wordt altijd vergeleken met vergelijkbare brede scholen met een vergelijkbare brede populatie.  
 
Ik: En dan toch nog laag scoren. En dan kom ik terug op “in het missiestatement staat wel dat we dit belangrijk 
vinden”, ik gaf net ook al aan dat van de docenten die ik heb bevraagd er eentje aangaf van de negenendertig 
dat deze het niet belangrijk vond. De rest vindt dat het terug moet komen. Die ene die het niet belangrijk vond, 
die gaf dan weer wel aan dat het in de les werd gebruikt, dus daarmee wordt eigenlijk en masse gezegd dat de 
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actualiteit in de les terugkomt. Maar hoe ga je dat dan zichtbaar maken en hoe ga je dat stimuleren dat 
docenten dat zichtbaar kunnen maken.  
 
BL: Dat kun je alleen maar doen om te beginnen a) mensen weer te wijzen op, dit hebben we ooit 
geformuleerd als zijnde belangrijk en te vragen vinden we dat nog steeds zo. Vinden we dat we die rol hebben 
naar de kinderen die wij hier dagelijks binnen krijgen. En als dat zo is, dan zal je dat toch op de een of andere 
manier moeten gaan vertalen. Dan zal je toch… benoem dan maar – en ik heb er een hekel aan om te zeggen, 
dan moet je dat verwerken in een vakwerk plan, want dat vakwerkplan gaat ook de la in en vervolgens blijft 
daar die mens van vlees en bloed over die doet wat ie deed – maar dan zal je dat ook vervolgens mee moeten 
gaan nemen in de terugkoppeling in het functioneren. Dan moet je bijna zeggen, als we dit echt belangrijk 
vinden, zeg, als wij het belangrijk vinden om leerlingen altijd te benaderen van uit het positieve, en niet 
beginnen van uit het negatieve – jij zult wel weer je huiswerk niet gemaakt hebben, als je dat nog een keer zegt 
dan mieter je maar op – maar een andere houding, dat we leerlingen positief moeten toetreden. Stel je voor, 
dan moet dat terugkomen in de manier waarop wij naar onze collega’s kijken, dan moet dat terugkomen in de 
manier waarop wij feedback geven: ‘Wat mij opvalt is dat je leerlingen steevast, dat jij er steeds vanuit gaat dat 
een leerlingen iets wel niet gedaan zal hebben. Moet je dat niet omdraaien?’. Nou, dat kun je ook doen voor de 
aandacht voor het nieuws, of actualiteit, of voor de buitenwereld binnen halen. Maar dat is altijd een moment 
opname, en je kunt dat wel ondervangen met flitsbezoeken, noemen ze dat dan, maar je moet daar wel iets 
mee doen. Het zou raar zijn als ik bij jou in de les zou komen, en jouw les bijgewoond heb en naar buiten ga en 
ik denk ‘Ik was toch bij Tjeerd geweest, toch docent geschiedenis en hij heeft de hele tijd over voetbal 
gesproken.’. Dan komt toch in de terugkoppeling terug, weet je (Ik: dat ik gek ben geworden, want je hoort mij 
nooit over voetbal praten). Ik had een docent geschiedenis in Cuijk, Ton Hesius, die gebruikte de hele tijd 
voetbal om parallellen te zoeken met dingen die gebeurden in de wereld. Daar wist hij altijd heel slim om te 
gaan enzovoorts. Dus ik kreeg weleens van ouders opmerkingen ‘Hij heeft het heel vaak in de les over voetbal.’. 
En daar heb ik het toen een keer met hem over gehad en toen zei hij, je moet eens komen kijken, Ben, en dan 
zul jij begrijpen hoe ik dat doe. Ik doe dat af en toe, maar ik vind het wel leuk als je eens komt. Maar als jij het 
de hele les over aardrijkskunde zou gaan hebben in een geschiedenisles, dan zou ik jou wel de vraag stellen 
‘waarom deed je dat?’. Want ik ga ervanuit dat ik bij jou geschiedenis ga krijgen, en ik neem aan dat je dat zelf 
naar leerlingen toe duidt, maar daar moet je dan wel iets mee doen. Daar moet je dan toch wel iets mee doen, 
je moet dan toch mensen daar een terugkoppeling op geven en de boodschap meegeven dat als wij zeggen dat 
we dit gaan doen, we dit ook echt gaan doen. En dat wordt best dwingend, natuurlijk.  
 
Ik: maar dan kom je wel bij een essentiële vraag in het onderwijs uit om het heel zwart-wit te stellen, ben je 
een diploma-machine of ben je een bildung-instituut, om even de populaire term te gebruiken?  
 
BL: Nou, blijkbaar willen wij voor een deel een bildung-instituut zijn. Want in het missiestatement staan heel 
veel mooie woorden, prachtige volzinnen, maar daar staat niet in dat wij binnen de kortst mogelijke tijd de 
leerling willen doorgeleiden naar het hoogste niveau in het onderwijs. Dat we in een zo kort mogelijke tijd ze 
hier met een diploma de deur uit willen jassen. Nee, we hebben iets anders geformuleerd als zijnde 
belangrijkste.  
Ik: en als we dan Nussbaum er even bij de haren bij trekken, die heeft laatst een pamflet geschreven ‘Niet voor 
de Winst’ en daar in stelt zij dat het onderwijs – en ik geef hier nu 17 jaar les, en het is een ontwikkeling die ik 
hier ook zie – in een ontwikkeling zit die haaks staat op wat we willen, dat het onderwijs steeds meer gaat om 
de cijfers, op de diploma’s, op klaarstomen voor het economisch gedeelte van de samenleving, daar in kunnen 
functioneren, en dat daar in belangrijke waarde die voor een groot gedeelte bij gamma vakken naar voren 
komen en bij alfa vakken een beetje ondergesneeuwd worden. Ik ben ongeveer 15 jaar mentor geweest van 
een derde klas, profielkeus heb ik steeds met mijn neus boven opgezeten, ik hoorde nooit dat er van uit 
docenten werd gezegd dat je met CM of EM, dat je daarvoor moet kiezen, want dan kun je breder denken, dan 
krijg je een kritischere blik op de maatschappij. Ik hoor wel heel vaak, je moet een N-profiel kiezen, want dan 
krijg je later meer kans op de markt. En Nussbaum die zegt juist dat als jij een democratie levende wil houden, 
dat je niet alleen op die economische waarde moet letten, maar vooral ook op die Socratische waarden waarin 
het gaat om kritisch denken, maar ook in staat te zijn je in te leven in anderen, en dat daar gamma en alfa 
kwaliteiten meer bij helpen dan … natuurkunde.  
In hoeverre zie jij dat ook in het onderwijs. 
 
BL: Ik zie wel dat – die fixatie hebben we allemaal – ik zie wel dat we zijn verworden tot een instituut dat zich 
richt op opbrengsten. Gelukkig zie je wel in het toetsingskader van de inspectie, maar ook in dit soort 
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tevredenheidsonderzoeken (wijst op de resultaten) ook gewoon aandacht voor andere dingen, maar het wordt 
dan meer gezien als een soort van randzaak die we erbij moeten doen. Net als de pestindicator, een veilige 
school; dat zijn dingen dat als je laag scoort op pesten, dus hoog, veel pesters hebt, dan kiezen ouders er niet 
voor, want dan sta je bekend als een school waar het er ruw aan toe gaat. Maar wij zullen altijd trots blijven 
uitstralen dat we goede eindexamenresultaten hebben. (onderbroken door telefoon) 
Maar om even antwoord te geven op jouw vraag, ik denk dat het goed zou zijn als wij breder gaan kijken en 
ook breder gaan opleiden en ook niet gefixeerd zijn op wat voor rendement een bepaalde studie of een 
opleiding kan hebben, maar dat we ook zien dat we een deel van de leerlingen die we hier begeleiden 
misschien in een andere richting begeleiden. Maar dat ontheft ons niet van de plicht om de totale groep 
leerlingen ook – ik zal niet zeggen tot wereldburger opvoeden –  maar als wereldburger te begeleiden, maar 
dat ook in het beeld van wereldburgerschap in de breedte van de school. Het moet ook niet zo zijn dat als je bij 
CM zit dan zit je in de softe hoek, daar doen we ook een beetje aan nieuws de school binnen halen en als je bij 
EM zit of bij NT, dat die jongens niks van actualiteit willen weten, die willen alleen lekker rekenen.(Ik: Dat kan ik 
met mijn enquête ook wel aangeven dat dat niet het geval is.). We moeten ook weer niet gaan zeggen, hen 
bereiden we voor op een leven als nerd en hen stomen we klaar voor de wereld van de linkse creatieve 
rakkers.  
 
Ik: Nussbaum zegt ook dat Arts, om het even zo te noemen, niet alleen moet worden aangeboden aan die 
mensen, maar juist in de breedte. Waarbij het – hoe vervelend je het misschien ook vindt, als je liever 
natuurkunde doet – kunst, poëzie, literatuur, het brede culturele repertoire juist heel erg centraal moet komen 
staan, juist omdat dat middelen zijn waarmee je anders naar de samenleving kunt gaan kijken en waarmee je je 
leert inleven in anderen, een breder beeld krijgt op de samenleving omdat je ook dingen ziet uit andere 
perspectieve (BL: misschien zelfs een beter, dan alleen uit smalte van een beroep dat je later kiest). Ik vind dat 
een interessant boek om te lezen, maar ik vraag mij dan af hoe kan dat binnen DurendaelLyceum worden 
ingevoerd. Kun je dat implementeren. We hebben nou c-plus, maar dan houd je je alleen nog maar bezig met 
die TTO leerlingen.  
 
BL: Ik denk dat je daar heel goed over na moet denken hoe je dat doet, want je hebt natuurlijk leerlingen die 
voor een bepaalde richting kiezen, profielen. Nog even los van de keuze in het derde jaar, als je voor de fuik 
van een richting kiest, dan sluit je je af van andere mogelijkheden. Ik zie het gebeuren dat van wege het 
krimpen van het VWO dat we van wege de betaalbaarheid afsluiten dat we het niet meer mogelijk maken dat 
leerlingen in het NT kiezen voor de creatieve vakken, want dat krijgen we niet meer gefinancierd. Op mijn 
vorige school deden we dat, want het was on-organiseerbaar, dan snijd je ook iets af. Dan beperk je dus de 
ontwikkelingskansen van een kind binnen de school. En dan zeg je moeten wij dat dan doen, want we kunnen 
het niet meer betalen. Maar ik vind dat wel lastig. Dan moet je dat weer buiten het curriculum gaan zoeken, 
dan wordt het liefde werk oud-papier, hoort het er een beetje bij. Dan zeg je, oh maar we zijn een school waar 
we aandacht hebben voor de wereld buiten ons, want we doen aan uitwisselingsprojecten. Dat is dan ook één 
moment in het jaar, twee keer in je schoolse leven dat je de grens over gaat zonder dat je een ander tegen 
komt behalve dat je vijf dagen in een gastgezin zit. Is dat het dan? Of je gaat meedoen in het openpodium, is 
dat dan wat het maakt. Dat zijn allemaal stukjes die we vaak doen omdat we dan kunnen zeggen ‘ook dat 
vinden we belangrijk’, maar wil je het in de breedte doen, dan ligt daar best een lastige opgave. Want, we 
hebben ook die duidelijke opdracht, ‘gij zult ervoor zorgen dat dit kind binnen een bepaalde periode een 
diploma haalt.’, dat die ouders en leerlingen bediend worden op waarvoor zie hier ook naar toe kwamen (Ik: de 
meetbare school). Ja, de meetbare school.  
 
Ik: Het gedeelte waar wij het hier over hebben, er stond in het onderzoek een 4,53, maar het is niet echt 
meetbaar. Je meet niet in de brugklas “op dit niveau zit je qua empathie” en in 6 vwo ga je hiervan school en 
heb jij een veel breder blik waardoor jij je beter kunt inleven in anderen en nog steeds wel je eigen opinie 
hebben, maar begrijpen waarom andere mensen anders denken. Dat is niet meetbaar, daar kun je ook geen 
examen tegen over zetten, maar de leerlingen zijn wel zwaar ontevreden over hoe wij daar mee omgaan. Die 
willen dus meer. En hoe gaan we dat doen? Ik ben wel heel benieuwd naar welke ideeën daar nu over spelen. 
Ik heb in de wandelgangen gehoord dat levensbeschouwing minder uren zou krijgen. 
 
BL: Er zijn nu minder uren levensbeschouwing omdat het aantal klassen afneemt, en dan krijg je minder klassen 
levensbeschouwing. Maar er zijn geen wijzigingen in de lessentabel gekomen.  
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Ik: Maar dat zijn wel de vakken, eigenlijk vrij open vakken. Of maatschappijleer, je hebt een curriculum waar je 
aan moet voldoen maar met een schoolexamen. Dus je hebt daar veel ruimte. 
 
BL: Bij levensbeschouwing is dat niet aan de orde. Misschien wel aardig om te noemen, wat ik een prettige 
ontwikkeling vindt binnen een deel van maatschappijleer zoals we het hier op school aanbieden binnen het 
VMBO, is dat Stef van Der Linden, die schrijft zelf zijn methode, een digitale methode, waarin hij er ook voor 
kan zorgen dat actualiteit niet die actualiteit is van twee jaar geleden, maar de actualiteit is van een paar 
dagen, weken of maanden terug. Hij kan constant actualiseren. Dat vind ik dan wel weer een positieve 
ontwikkeling. Op het moment dat we meer digitaal gaan werken, kan dat.  
 
Maar we moeten gaan afronden. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de uitkomsten en eventuele adviezen uit 
je onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage II: Docent-enquête  
 
De Samenleving in de School/De School in de Samenleving - Docenten  
Voor mijn onderzoek naar de rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving heb ik een aantal 
vragen opgesteld die mij inzicht geven van het gebruik van actualiteit in het onderwijs. Tjeerd van Erve 
 
1.In welke leerjaren geef je les? 
Onderbouw VMBO 
Onderbouw HAVO 
Onderbouw VWO 
Bovenbouw VMBO 
Bovenbouw HAVO 
Bovenbouw VWO 
 
2.Wat is je leeftijd? 
20-25 
26-35 
36-45 
46-55 
55+ 
 
3.Wat is je geslacht? 
Man 
Vrouw 
 
4.Wat is je opleidingsachtergrond? 
HBO 
WO 
 
5.In welk vakgebied geef je (voornamelijk) les? 
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Natuurvakken/Wiskunde 
Talen 
Maatschappijvakken 
 
6.De volgende vragen gaan over je gebruik en kennis van de media. Lees je weleens de krant? 
Ja 
Nee 
 
7.Zo ja, hoe vaak lees je de krant? 
Soms (één keer per week of minder) 
Regelmatig (meerdere keren per week) 
Dagelijks 
N.V.T. 
 
8.Houd je het nieuws bij via je mobiel? 
Nee 
Ja, wanneer ik pushberichten binnen krijg. 
Ja, wanneer het via de sociale media voorbij komt. 
Ja, meerdere malen per dag uit eigen initiatief. 
Zelden 
 
9.Welke kanalen gebruik je om nieuws te volgen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
NOS Journaal 
RTL Nieuws 
Hart van Nederland 
Jeugdjournaal 
Telegraaf  
Volkskrant 
NRC 
Trouw 
Lokale krant 
NU.nl 
Facebook 
Twitter 
Snapchat 
Instagram 
Geenstijl 
Blendle 
N.V.T. 
 
10.De volgende vragen gaan over je begrip van het wereldnieuws. Welke nieuwsberichten uit het 
wereldnieuws hebben je het afgelopen jaar het meest geraakt? 
 
11.Vind je dat je een goed begrip hebt van de zaken die in het wereldnieuws komen? 
Ja 
Niet altijd 
Nee 
 
12.Vind je dat je een goed begrip hebt van de impact op jouw leven en dat van de leerlingen van de 
gebeurtenissen uit het wereldnieuws? 
Ja 
Niet altijd 
Nee 
 
13. Vind je dat je een goed begrip hebt van de impact op de maatschappij van de gebeurtenissen uit het 
wereldnieuws? 
Ja 

 

http://nu.nl/
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Niet altijd 
Nee 
 
14.De volgende vragen gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en rondom het wereldnieuws/de 
actualiteit bij de leerlingen. Vind je dat school leerlingen moet helpen om de actualiteit meer te begrijpen? 
Ja 
Nee 
 
15.Waarom wel/niet? 
16.Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over schokkende nieuwsberichten? 
Ja 
Nee 
 
17.Waarom wel/niet? 
 
18.Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over politiek ingrijpende gebeurtenissen? 
Ja 
Nee 
 
19.Waarom wel/niet? 
 
20.Vind je het belangrijk dat er ruimte is in de lessen op school om te praten/discussiëren over belangrijke 
maatschappelijke gebeurtenissen of nieuws? 
Heel belangrijk 
Belangrijk 
Niet zo belangrijk 
Onbelangrijk 
 
21.Waarom vind je dat wel/niet belangrijk? 
 
22.In welke lessen zouden deze ontwikkelingen of gebeurtenissen besproken moeten worden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
Het eerste lesuur van de dag 
Nederlands 
Engels 
Frans 
Duits 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Biologie 
Geschiedenis 
Maatschappijleer 
Maatschappijwetenschappen 
Levenbeschouwing/filosofie 
Economie 
Bedrijfseconomie 
C-uur/Mentoruur 
CKV 
Kunst/Beeldende Vorming 
Aardrijkskunde 
Lichamelijke Opvoeding 
Ik vind het niet belangrijk. 
 
23.Vind je dat er voldoende ruimte is op school om in de les met de leerlingen te praten/discussiëren over 
belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen of nieuws? 
Te veel 
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Meer dan voldoende 
Voldoende 
Onvoldoende 
Helemaal niet 
 
 
24.Besteed jij in de eigen lessen tijd aan de actualiteit en of het wereldnieuws? 
Ja 
Nee 
 
25.Waarom wel/niet? 
 
26.Zo ja, op welke manier? 
 
27.Vind je dat de school genoeg doet om de actualiteit de school binnen te halen? 
Ja 
Nee 
 
28.Waarom wel/niet? 
 
29.Heb je nog ideeën over hoe de actualiteit en het wereldnieuws in het onderwijs op 2College Durendael 
terug kunnen komen? 
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Bijlage III; Leerling-enquête 
 
De Samenleving in de School/De School in de Samenleving - leerlingen 
Voor mijn onderzoek naar de rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving heb ik een aantal 
vragen opgesteld die mij hopelijk helpen in het creëren van een beeld van behoefte en noodzaak specifieke 
vormen en gebruiken in het onderwijs. T. van Erve 
Vereist 
1.In welke klas zit je? 
3 HAVO 
3 VWO 
4 HAVO 
4 VWO 
5 HAVO 
5 VWO 
6 VWO 
 
2.Wat is je leeftijd? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
3.Wat is je (voorgenomen) profiel 
CM 
EM 
NG 
NT 
EM/CM 
NG/NT 
 
4.Wat is je geslacht? 
Man 
Vrouw 
 
5.De volgende vragen gaan over je gebruik en kennis van de media. Lees je weleens één krant? 
Ja 
Nee 
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6.Zo ja, hoe vaak lees je de krant? 
Soms (een keer per week of minder) 
Regelmatig (meerdere keren per week) 
Dagelijks 
N.v.t. (nooit) 
 
7.Houd je het nieuws bij via je mobiel? Zo ja, hoe regelmatig? 
Nee 
Ja, wanneer ik pushberichten binnen krijg. 
Ja, wanneer het via de sociale media voorbij komt. 
Ja, meerdere malen per dag bekijk ik nieuwspagina's. 
Zelden 
 
8.Welke kanalen gebruik je om nieuws te volgen? 
NOS Journaal 
Jeugdjournaal 
Telegraaf 
Volkskrant 
NRC  
Trouw 
Lokale krant (Brabants Dagblad) 
NU.nl 
Facebook 
Twitter 
Snapchat 
Instagram 
Geenstijl 
N.V.T. 
RTL Nieuws 
Hart van Nederland 
 
9.De volgende vragen gaan over je begrip van het wereldnieuws. Welke nieuwsberichten uit het wereldnieuws 
hebben je het afgelopen jaar het meest geraakt? 
 
10.Vind je dat je een goed begrip hebt van de zaken die in het wereldnieuws komen? 
Ja 
Niet altijd 
Nee 
 
11.Vind je zelf dat je een goed begrip hebt van de impact op jouw leven van de gebeurtenissen uit het 
wereldnieuws? 
Ja 
Niet altijd 
Nee 
 
12.Vind je zelf dat je een goed begrip hebt van de impact op de maatschappij van de gebeurtenissen uit het 
wereldnieuws? 
Ja 
Niet altijd 
Nee 
 
13.De volgende vragen gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en rondom het wereldnieuws/de 
actualiteit. Vind je dat school jou moet helpen om de actualiteit meer te begrijpen? 
Ja. 
Nee. 
 
14.Waarom wel/niet? 

 

http://nu.nl/
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15.Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over schokkende nieuwsberichten zoals aanslagen? 
Ja. 
Nee. 
 
16.Waarom wel/niet? 
 
17.Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over politiek ingrijpende gebeurtenissen zoals 
verkiezingsuitslagen? 
Ja. 
Nee. 
 
18.Waarom wel/niet? 
 
19.Hoe belangrijk vind je het dat er ruimte is in de lessen op school om te praten/discussiëren over belangrijke 
maatschappelijke gebeurtenissen of nieuws? 
Heel belangrijk 
Belangrijk 
Niet zo belangrijk 
Onbelangrijk 
 
20.In welke lessen zouden deze ontwikkelingen of gebeurtenissen besproken moeten worden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
De eerste les van de dag 
Nederlands 
Engels 
Frans 
Duits 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Maatschappijleer 
Maatschappijwetenschappen 
Economie 
Geschiedenis 
M&O 
Biologie 
CKV 
Kunst 
Mentoruur/C-uur 
Ik vind het onbelangrijk 
Levensbeschouwing/Filosofie 
 
21.Vind je dat er voldoende ruimte is in de les op school om te praten/discussieren over belangrijke 
maatschappelijke gebeurtenissen of nieuws? 
Te veel 
Meer dan voldoende 
Voldoende 
Onvoldoende 
Helemaal niet 
 
22.In welke lessen worden deze ontwikkelingen of gebeurtenissen besproken? 
Gewoon de eerste les van de dag 
Nederlands 
Engels 
Frans 
Duits 
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Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Maatschappijleer 
Maatschappijwetenschappen 
Geschiedenis 
M&O 
Biologie 
CKV 
Kunst 
Mentoruur 
N.V.T. 
Economie 
Levensbeschouwing/Filosofie 
 
23.Zijn er nog gebeurtenissen uit het wereldnieuws waar je graag je verhaal over wil vertellen? Hoe je deze 
hebt ervaren, of over hoe daar op school mee om is gegaan? Dan kun je dat hier onder opschrijven. 
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Bijlage IV Antwoorden open vragen leerlingen 
 
Vraag 9 

De volgende vragen gaan over je begrip van het wereldnieuws. 
 
Welke nieuwsberichten uit het wereldnieuws hebben je het afgelopen jaar het meest geraakt? 

Brand varkensstal biezenmortel 

Aanslag in utrecht en christchurch 

Het overlijden van Stan Lee.  

Christchurch aanslag, Utrecht tram aanslag. 

Nieuw-Zeeland aanslag op moskee 

Aanslagen 

aanslag nieuw zeeland 

Aanslag nieuw zeeland, over het algemeen het overlijden van personen. Ook utrecht dus. 

Dingen over het klimaatakkoord. En trump die zich niet houdt aan de afspraken van het klimaat akkoord van 
Parijs. 

De aanslag in Nieuw Zeeland op twee moskeeën en dat er kampen in China zijn om Ugyhur moslims 
gedwongen te bekeren.  

moordpartij in Utrecht 

De aanslag in Utrecht 

Aanslagen 

De aanslagen 

Aanslagen zoals die in Nieuw-Zeeland 

Aanslag in Utrecht 

Aanslag nieuw zeeland  

New zeeland 

Thais voetbalteam dat vast kwam te zitten in een grot 

Aanslagen  

Aanslag in Utrecht 
De botsing in Os 

Aanslag in utrecht  

Zaterdag 

Aanslag in Utrecht.  

De schietpartij in Utrecht 

Utrecht 

Aanslagen 

Het beleid dat Trump voert en de onderzoeken naar klimaatverandering. 

Weet zo niet 

Aanslagen 

Aanslag in nieuw zeeland  

Aanslag utrecht 

Aanslagen 

Aanslagen 
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Schietpartij in Nieuw-Zeeland 

Terroristische aanvallen bijvoorbeeld in nieuw zeeland 

Nieuwsberichten die te maken hebben met terrorisme en de politiek. 

De aanslagen over de wereld 

De terroristische aanslagen 

- 

Gewoon 

De aanslag op de moskee in christchurch, en het verslaan van terreurorganisatie IS  

Aanslag Utrecht en bezigheden Trump 

Aanslagen Parijs 

de aanslag in nieuwzeeland 

Crash van 737 Max 8 vliegtuigen in Ethiopië en Indonesië. 
Laatste grondgebied IS veroverd. 
Brexit. 

De aanslagen in Utrecht en Nieuw-Zeeland en de dood van Anne Faber 

Aanslagen  

Utrecht aanslag 

Lotte van der zee dood 

Aanslagen 

Wereldkampioenschap voetbal van Frankrijk. 

Schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten. 

Terroristische aanslagen in verschillende landen  

Aanslag Utrecht op 18 Maart 
Anne Faber 

Geweld in de samenlevingen 

Brexit en jongetje in de put 

Het jongetje die in de put was gevallen 

Thais voetbalteam vast in grot, ongeluk met STINT op spoorwegovergang  

De aanslag in Christchurch waarbij 50 doden vielen 

De aanslagen  

Aanslag in Utrecht 

Aanslagen  

Aanslag in Utrecht  

Mensen die zijn omgekomen. 

De aanslagen rondom IS en diverse beslissingen die Donald Trump gemaakt heeft als president (onder andere 
ook over het klimaat) 

De aanslag in Utrecht en Australië 

Aanslag Utrecht 

Schietpartij in de tram van Utrecht  

Utrecht 

Thais voetbal team 

De shootings in Amerika (iets met kinderen van mijn leeftijd) 

De spanningen tussen noord Korea en Amerika.  
TRUMP (in negatieve zin) 
Orkanen en stormen waar elk jaar weer duizenden mensen aan overlijden 
De Nashville declaration 
2019: aanslag in Utrecht  
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als 9/11 telt dan die en anders het nederlandse vliegtuig 747 die werd neergeschoten rond oekraïne 

Aanslag Utrecht  

Aanslagen 

Iets wat belangrijk is voor heel de wereld 

De aanslagen in Utrecht en Nieuw-Zeeland 

Aanslagen 

Christchurch 

de verschillende terroristische aanslagen 

De aanslagen in Utrecht en Nieuw-Zeeland 

Aanslagen die geweest zijn 

Over de aanslag in Christchurch. En sowieso elke andere aanslag die was gepleegd 

Niet per se een specifiek nieuwsbericht. Meer het geheel van aanslagen die worden gepleegd op onschuldige 
burgers (Utrecht, Nieuw-Zeeland) 

Aanslag Utrecht 

De aanslag in Nieuw Zeeland 

Aanslagen 

Terroristische aanslagen.  

Geen mening 

Aanslagen 

Michael Jackson, Nieuw zeeland, IS 

Aanslagen, problemen met vluchtelingen, slechte politieke keuzes van leiders etc. 

De aanslag op de moskee in christchurch 

? 

terroristische aanvallen 

Terroristische aanvallen, discussies over gendergelijkheid 

#metoo berichten, Brexit berichten en berichten over de privacy op facebook e.d. 

Aanslag Utrecht. Aanslag Nieuw Zeeland. Ongeluk in Oss. Avicii dood.  

Aanslagen (Nairobi, Utrecht, etc) 

Het ongeluk met de elektrische bakfiets in Oss, nieuws rondom Jos B., voetbalteam dat vast was komen te 
zitten in een grot. 

New Zealand shooting 
Artikel 13 
Bosbranden Californië 

N.v.t. 

IS berichten, neergestortte vliegtuig  

De aanslag in utrecht en de 2 vliegtuigongelukken van boeing 737 MAX  

??? 

N 

Terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland 

Geen een 

aanslag Utrecht  

Aanslagen 

Schietpartij in nieuw zeeland 

Aanslagen 

Moord saudische journalist,  

utrecht 
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Het tragische ongeluk in Oss met de elektrische fiets. 

Leerlingen die in Brussel protesteren voor het klimaat 

Aanslagen: waaronder Straatsburg en verschillende in en rondom Nederland 

De populaties aan dieren gaat steeds harder achteruit. 

Nieuqzeeland aanslag. 

Aanslagen  

Reacties op de veranderingen rondom het klimaat  

Niet zo veel 

Aanslag Utrecht 

Grote toename van milieuvervuiling, dingen die president Trump doet voor de muur 

De problemen rondom de Brexit en uiteraard de aanslag afgelopen maand in Nieuw-Zeeland.  

Aanslag Nieuw-Zeeland 

Aanslagen 

Aanslag in Nieuw-Zeeland 

De aanslagen 

-De afwijzing van de verschillende brexitplannen van premier May. 
-Verliezen voor de partij van Erdogan in verschillende grote steden. 
-De vele stemmen voor forum voor democratie in de provinciale staten verkiezingen. 

Aanslagen  

Het lukte P. T eindelijk de wc door te trekken 

De ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un (best een historisch moment), het vastzitten van de jongens en 
hun voetbalcoach in een grot in Thailand (je werd ermee doodgegooid in de media), het instorten van de 
Genua-brug (ik was destijds slechts 50 km verderop), de California wildfires, de protesten van de gele vestjes, 
de terugtrekking van de VS en daarna Rusland uit het INF-verdrag, de aanslagen in Nieuw Zeeland van twee 
weken geleden en het aannemen van artikel 13 door het Europees parlement. 

De klimaatveranderingen met natuurrampen tot gevolg (zoals in Afrika vorige week) 

De staking van vele jongeren die opkomen voor het klimaat, de aanslagen onder andere in utrecht en 
christchurch, de brexit, de spanningen tussen de USA en Noord Korea en de omstandigheden in Venezuela. 

Alle school shootings 

Aanslagen door terroristen  

De aanslag in Nieuw-Zeeland 

Varieert erg 

Moslims in concentratie kampen in China  

Shooting at ChCh 

Jongen gevallen in een buis vast en na vondst dood gevonden 

Aanslagen  

Aanslag Australië  

Aanslag in utrecht 

Over het Spaanse kindje dat in de put viel  

stan lee overleden 
aanslag utrecht 

Aanslag Utrecht,schoolshootings 

schietpartij in australië  

Aanslag Nieuw Zeeland, verkiezingen, etc.  

Aanslagen 

De aanslagen 

Dat Ricciardo naar Renault ging. 
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aanslagen 

Aanslagen 

Opkomst van alt-right, met daarbij de Christchurch aanslag en Charlottesville protesten. 

Trump 

Overlijden Stan Lee. 

Utrecht  

geen 

aanslagen 

niks 

schieting in Utrecht 

aanslagen 

fyuy 

Nieuw-Zeeland 

ja 

aanslagen 

... 

nieuw-zeeland 

shooting in new zealand  

Nieuw zeeland aanslag 

Aanslag nieuw zeeland 

Aanslag in Nieuw-Zeeland en vooral het filmpje daarvan !  

De vele aanslagen  

De aanslag in nieuw zeeland en vliegtuig ongeluk van voetballer  

Aanslag in Nieuw-Zeeland 
Acties van IS 
Acties van Trump 
Aanslagen in het algemeen 

Aanslagen binnen en buiten Europa  
Dood van rappers 

Uithongering in Yemen, 
Schending van Human Rights in Gaza 

Terroritische aanslagen 

Psv - ajax 

Utrecht schietpartij en de aanslagen overal in de wereld 

-Aanslagen  
-dat Nederland niet mee deed aan het WK 
-trump werd president  

Aanslag in Nieuw-Zeeland  
Aanslag in Utrecht  
Vliegtuig neergestort  
Dode potvis met 22 kilo plastic in zijn buik aangespoeld in Italië  

-Aanslag New zeeland 
-Aanslag Utrecht 

New zealand  
Brexit 

De moskee aanslag 

De IS aanslagen 

Moskee aanval in nieuw zeeland 
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Mh17, Spanningen rond I.S 

alle aanslagen van IS, natuurrampen, de opwarming van de aarde 

Aanslagen zoals in de schietpartij in Florida 

Aanslagen 

De aanslag in Utrecht  

Nouri overleden😔 

De aanslag in Utrecht. 

Schietpartij in Utrecht 

Alle aanslagen van de IS 

Ajax goede resultaten in Europa 

Aanslag Christchurch 
Gesprekken Noord-Korea & de VS 
Lion Air Crash 

De aanslagen 

Utrecht  

Ik heb dit jaar nog niet veel nieuws meegekregen. 

IS 

Brexit  

De aanslag in Nieuw Zeeland 

De aanslag in Nieuw-Zeeland en de aanslag in Utrecht  

Aanslagen 

Christchurch schietpartij  

Aanslag in Utrecht 

Aanslag utrecht  

Nieuwsberichten over aanslagen 

Berichten over aanslagen. 

Niet zo veel 

Schietpartijen op scholen in Amerika 

Christchurch 
Utrecht aanslag 

Aanslag in nieuw Zeeland 

Theresa may en parlement van Engeland 
Aanslag van Utrecht 

Christ church 

Aanslag in Nieuw Zeeland 
Aanslag in Utrecht  

Aanslag in Utrecht 

De aanslag op de moskee van New Zeeland 

L 

Aanslag nieuw zeeland-utrecht 

Schietpartij in moskee 

Doden door terrorisme 

brexit 

Aanslagen 

Aanslagen en schietpartijen 

Artikel 13 
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Aanslag in Utrecht  

geen idee van de gene die ik heb meegekregen kan ik er een paar uit halen maar geen specifieke 

Aanslag in Utrecht  

Die van nieuw zeeland was wel heftig 

Facebook privacyschandaal, dat voetbalteam dat vast zat in een grot, Nicky Verstappen hoofdverdachte in 
een rechtszaak, Lili en Howick, Utrecht aanslag, zwarte pieten discussie 

De aanslagen 

Aanslag in nieuw zeeland 

Berichten iver terreur of grote strafrechtzaken. 

Het nieuws van Mark Zuckerberg en de schendingen van privacy door Facebook 

Dood Anne Faber  

Aanslagen 

Aanslagen 

Aanslagen  

Weet ik niet 

Utrecht aanslag 

Nieuw zeeland moskee 

Utrecht aanslag 

Aanslag in nieuw- zeeland 

Aanslag op moskee 

Artikel 13 

artikel13 

De oorlogen 

Aanslag in nieuw zeeland 

De aanslagen en waarbij er mensen om het leven zijn gekomen 

Die van de aanslagen 

Aanslag in Utrecht 

Aanslagen 

Schietpartij in een moskee in new zeeland. 

New zeeland aanslag 

Utrecht aanslag 

Mueller-onderzoek naar Trump. 

De aanslag in Utrecht 

Syrië 

Schietpartij in Nieuw Zeeland. 

De aanslagen, bijv in nieuw zeeland  

Dat Emiliano Sala is overleden 

Aanslag in Nieuw-Zeeland 
Neerstorten van het vliegtuig van voetballer Sala.       

ik kan me er geen herinneren  

Aanslagen en rampen 

Artiekel 13 

facebook aanklacht 

Valt wel mee maar dan de "aanslag in Utrecht"  

Het geval met de trein in Oss volgens mij 
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Aanslag in een moskee in Nieuw-Zeeland 

Aanslagen 

Die voetbal jongetjes die in die grot vast zaten 

Vluchtelingen 

De aanslag in Nieuw Zeeland, en de voetballer Abdelhak Nouri die in coma ligt 

Schietpartijen in moskee en die in Utrecht. 

Omgaan met dieren (stalbranden) 

Vluchtelingen 

Aanslagen 

Aanslagen 

Aanslagen 

De aanslagen (terrorisme)  

Aanslagen  

Aanslag in de moskee 

Aanslag in de moskee 

Idk 

Aanslagen 

Oorlog 

Aanslag is moskee 

Aanslagen, of schokkende gebeurtenissen 

De aanslag in nieuw zeeland 

Wat er in Utrecht is gebeurt 

Aanslagen op verschillende landen  

Aanslagen 

Aanslagen  

aanslagen 

Nieuw zeeland aanslag 

Aanslagen  

Aanslag in Nieuw-Zeeland 

Moskee nieuw zeeland 

Aanslagen 

Schietpartij Utrecht  

De aanslag in nieuw zeeland 

. 

Aanslag in new zeeland 

Het terorisme  

Aanslag in utrecht 

Aanslag in nieuw zeeland. 

Aanslagen 

Aanslag in Moskee in Nieuw-Zeeland 

Over de aanslagen 

Aanslagen  

Aanslag in utrecht 

Aanslag in Uttecht 

aanslag in Nieuw-Zeeland 
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Aanslagen over de wereld 

Aanslag in Utrecht  

Aanslag in Utrecht 

Aanslagen 

Nieuw zeeland 

Aanslag manchester 

Aanslagen 

Het nieuws uit Nieuw-Zeeland 

Aanslag in Utrecht  

- 

Terroristisch aanslag in nieuw-zeeland  

Aanslag in utrecht. 

De aanslag in Nieuw-Zeeland 

Aanslagen  

Aanslag in Nieuw Zeeland. 

De aanslag in Utrecht. 

De schietpartij in de moskee in New Zeeland  

Niets 

Aanslagen 

Trump 

Geen idee 

De aanslag in nieuw zeeland  

Geraakt ligt eraan. De vermissingen denk ik 

Aanslag Australië 

De aanslag in nieuw zeeland 

Moskee Australië 

De langdurige droogte in de zomer, het oppakken van Jos Brech en het ongeluk met de stint in Oss. 

- 

Aanslagen 

Aanslagen in Parijs 

Terroristische aanslagen 

Aanslag Nieuw Zeeland  

Brexit 

Aanslag in Nieuw Zeeland 

Herinner niet veel 

Aanslagen 

Aanslag in Utrecht  

bakfiets ongeluk en aanslag utrecht  

Nieuw-Zeeland aanslag  

Orkanen 

Aanslagen 

Aanslag Utrecht  

Terrorisme 

Aanslagen in de wereld zoals in nieuw zeeland  

Aanslagen 
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De aanslag in Nieuw-zeeland   

Aanslagen van IS 

Aanslagen  

De aanslag in Utrecht, het aftreden van Reggie Fils-Aime, het neerstorten van twee Boeing vliegtuigen met 
nieuwe software en het nieuws uit Venezuela 

Aanslag in Australië  

Terrorisme 

De aanslag in Nieuw-Zeeland 

de moord op die journalist in dat consulaat en dat een land de doodstraf op homoseksualiteit invoert 

De aanslag in Nieuw-zeeland 

- de doodstraf voor homoseksualiteit in Aziatisch/Afrikaans? Land  
- Brexit 
 - aanslag Nieuw - Zeeland 

De aanslag in Australië, klimaatverandering l, de Brexit  

aanslagen hier en daar, FVD en dergelijke 

Nieuws over de Brexit 

Aanslagen en kindjes die vluchten 

Kinder pardon, ISIS, jongen in elkaar geslagen op voetbal plein. 

De aanslagen in Nieuw Zeeland en in Utrecht, ook de rampen in Mozambique 

De aanslag in utrecht en op de moskee die gelivestreamt werd 

Alle aanslagen 

aanslagen 

Aanslagen 
Dood bekende personen 

Terroristen aanvallen, Isis bedreigingen 

IS en alle terroristische aanvallen 

Vluchtelingen 

Aanslag moskee 

 
Vraag 14 (bij 13: De volgende vragen gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en rondom het 
wereldnieuws/de actualiteit. Vind je dat school jou moet helpen om de actualiteit meer te begrijpen?) 
 

Waarom wel/niet? 

Krijg je teveel te maken met een specifieke mening van een leraar.  

School moet ons dingen leren over wat ee gebeurd 

Op zich is het wel handig, voor mensen die minder nieuws bijhouden 

Nieuws is heel belangrijk en daar kan je ook heel veel van leren, vooral bij dingen zoals politiek is nieuws heel 
handig 

Er wordt er vaak over gesproken  

Omdat je dan ook meer leert over actuele zaken 

dat kan ik zelf ook doen 

Ondat het iets is wat je denk ik meer meekrijgt van je ouders 

Omdat het nieuws belangrijk is. Ook om mee te krijgen wat er over de wereld gebeurt.  

Omdat het belangrijk is om te snappen wat er in de wereld aan de hand is en scholen waarschijnlijk betere 
informatie kunnen geven dan instagram.  

Als kinderen het nu niet leren, weten ze later ook niet hoe ze naar nieuws moeten kijken en wat ze wel en 
niet moeten geloven. 
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Wel, want zo helpen docenten leerlingen met hun burgerschap. Leerlingen worden meer betrokken in de 
samenleving, wat belangrijk is voor wat er allemaal speelt in het eigen land. Ook kunnen leerlingen hun 
mening vormen over een bepaalde situatie. 

Het is wel belangrijk om te weten wat er in de wereld gebeurt. 

Omdat dat aanvulling heeft  op je lesstof 

Door lesstof terug te kopellen aan actualiteit zie je een het nut beter van in. 

Ik snap het zelf 

Zodat we er over mee kunnen praten en zo beter ontwikkelen 

Volg het nieuws niet 

Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en tevens je algemene kennis om het nieuws te volgen. 
Hierdoor kun je namelijk een onderbouwde mening vormen, wat ik persoonlijk belangrijk vind. 

Scholen geven er nu geen aandacht aan. 

T is belangrijk 

Omdat dat dan ook interessant is om over te leren 

Ja altijd 

Zo leer je meer over wat er gebeurt in de samenleving.  

Ik vind dat je dat zelf moet doen 

Houd geen verband met wat ik moet doen voor school 

Het belangrijkste weet je meestal toch wel 

Omdat niet iedereen het nieuws, of het volgen van het nieuws, van huis uit meekrijgt en jongeren zijn zich er 
vaak nog niet genoeg van bewust wat het belang is van de actualiteit volgen in hun leven en vooral voor hun 
toekomst. 

Om je wel te besefte Wa er allemaal gebeurt 

Het is belangrijk om te weten wat er speelt in de wereld. 

Ze kunnen de actualiteit goed gebruiken bij het uitleggen van de theorie, maakt het vak interessant omdat je 
op zo’n moment merkt dat je er ook echt iets mee kunt. 

Belangrijk 

. 

We zijn niet echt bezig met het nieuws.  

Ik begrijp het zelf al goed genoeg. 

We besteden in geen enkele les tijd aan het nieuws wat soms wel heel belangrijk is 

Naar mijn mening is het denk ik belangrijk om leerlingen te laten inzien dat nieuws niet saai is, maar dat het 
essentieel is om onze samenleving te kunnen begrijpen. Daar heeft de school een grote invloed op. 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het nieuws en wat speelt 

Er wordt in de lessen meestal alleen aandacht besteed aan de stof die het vak betreft en er wordt niet 
gesproken over het actuele nieuws. Alleen bij Frans  

- 

Gewoon 

Dat is eigen verantwoordelijkheid 

Ik denk dat te weinig mensen begrijpen hoe sommige zaken met elkaar samenhangen. Ik denk dat de school 
hierop moet inspelen 

Mij persoonlijk niet, bij andere leerlingen is het misschien wel nodig. 

ik vind dat niet relvant 

Het kan je voorbereiden op later. 

Ik vind dat de school leerlingen moet helpen om zelf een mening te vormen en het helpt wanneer de 
actualiteit dan in de lessen wordt besproken. 

Het is wel belangrijk dat we weten wat er allemaal speelt. Qua werkgelegenheid, economie en gezondheid 

Het is goed als het nieuws meer besproken wordt, zodat kinderen meer kennis hebben wat er allemaal 
afspeelt in de wereld. 
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Gwn 

Beter dingen begrijpen die nu spelen 

Je hoeft het niet te kennen voor je examen en als je er geinterreseerd in bent moet je het zelf maar 
opzoeken. 

Het onderwijs heeft als taak zijn leerlingen te onderwijzen om goed te kunnen functioneren in de 
maatschappij. Ik vind persoonlijk dat het kunnen volgen van de actualiteiten in de wereld hier ook een 
belangrijk onderdeel van is. 

Nieuws komt regelmatig niet aan de orde op school 

Het is aan de leerling zelf wat hij/zij wil doen met actualiteit. 

Het helpt meer om actualiteit te begrijpen 

Dat doen ze al 

Omdat zij je daar mee bezig moeten houden 

Omdat niet altijd alles heel relevant is 

De taak van het onderwijs is om jongeren kennis bij te brengen, waar de actualiteit een belangrijk onderdeel 
van is. 

Is aan ons zelf 

Omdat ik hier anders niks van hoor 

Omdat het dingen zijn die gebeuren in onze wereld en er moeten er bewust van worden gemaakt 

Omdat school een plek is om te leren. Dat hoeven niet alleen maar de vakken te zijn die wij dagelijks krijgen, 
maar dit kunnen ook maatschappelijke problemen zijn. Daarnaast is het ook zo dat wij als leerlingen niet 
allemaal te maken krijgen met vakken zoals beeldende vorming of geschiedenis, maar iedereen heeft wel mer 
de maatschappij te maken. 

We behandelen niet vaak nieuws. 

Omdat het belangrijk is voor de leerlingen om te beseffen in wat voor samenleving we ons bevinden, en de 
actualiteit van bepaalde gebeurtenissen kunnen ons daarbij helpen. 

Ik denk dat je dat vanzelf ook wel leert 

Omdat het belangrijk is dat wij ook daarover worden geïnformeerd. 

Is belangrijk  

. 

Wel, is belangrijke kennis 

Het is deels ook je eigen verantwoordwlijkheid maar iedereen moet de kans op school krijgen om meer te 
weten. Het valt me op dat niet veel kinderen het nieuws bijhouden  

Als school het niet doet, gebeurt het ook niet. Ik heb simpelweg geen tijd om elke avond het nieuws te kijken. 
Als we elke dag of elke week een uur aan het nieuws zouden besteden dan zou ik veel meer van de wereld 
begrijpen. Ik vind het ook heel erg interessant en vind het jammer dat we er niet zo veel mee doen op school. 

het maakt mij niet echt uit welke van de twee 

Zodat je weet wat er zich afspeelt wereldwijd  

Vind ik overbodig 

Want school moet ons toch dingen leren 

Je houdt je dan steeds meer bezig met factoren in onze maatschappij  

Omdat het meestal thuis wel besproken word. 

Belangrijk 

Doordat, het niet iedereen interesseert  

Omdat dit belangrijk is voor het dagelijks leven, zeker wanneer je volwassen bent. 

Het ligt er eenmaal aan of je geïnteresseerd bent in het nieuws. 

Omdat het soms erg zware zaken zijn 

Wel, omdat er maar tijdens een paar vakken wordt gesproken over de relevante actualiteit 

Dat is belangrijk om te weten 

 



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

88 

                                                                                                                                                                      

Omdat het de taak van de leraren is om over hun vak les te geven en niet over hrt nieuws 

Niet nodig 

Het is belangrijk dat je weet wat er in de wereld gebeurd.  

Geen mening 

- 

Omdat het de taak van de school is om stof die geleerd word in de praktijk op verschillende dingen toe te 
passen aan de hand van bijvoorbeeld het nieuws. Wat op dit moment te weinig word gedaan. 

Je ziet soms iets op het nieuws maar dit betekent niet meteen dat je ook begrijpt war de impact hiervan is (in 
bijvoorbeeld je eigen omgeving) en het is best wel belangrijk dit je dit begrijpt. 

In vakken zoals maatschappijleer kunnen deze onderwerpen goed aan bod komen aangezien het vaak met 
elkaar te maken heeft 

? 

omdat er nu op school eigenlijk helemaal niks aan het nieuws gedaan word 

Ik vind het belangrijk dat (jonge) kinderen goed weten wat er allemaal gebeurd in de wereld. Ik denk dat als 
kinderen op maatschappelijk niveau bewuster worden, zij op een jongere leeftijd meer ontwikkelen. 

School is er deels om je voor te bereiden op je toekomst. Door de actualiteit beter te begrijpen kan je betere 
keuzes maken over je eigen toekomst. Het helpt ook het minder abstract maken van sommige lesstof door 
het in perspectief van de actualiteit te plaatsen.  

Actualiteit 

Ik ben zelf nieuwsgierig genoeg om uit mezelf dit soort dingen te onderzoeken, maar ik weet dat veel van 
mijn leeftijdgenoten dit niet doen en ik vind wel dat het belangrijk is om te weten wat er speelt in de wereld 
en in wat voor wereld we eigenlijk leven. 

Ik denk dat er te weinig leerlingen echt doorhebben wat er in de wereld gebeurd en hoor vaak pas dagen 
nadat iets is gebeurd reacties tijdens lessen. 

Ik ben daar zelf meer mee bezig dan op school  

Hierdoor hebben leerlingen een beter politiek en maatschappelijk begrip. 

Omdat het er thuis niet vaak over gaat en anders niet aan de orde komt  

Als ik nu iets op het nieuws zie, denk ik er niet gelijk over na wat dit voor mij zou kunnen betekenen of voor 
mensen om mij heen. Ik lees het, daarna ga ik eigenlijk weer "gewoon" verder. 

Omdat de leerlingen het meestal niet boeit, doordat de school er mee helpt, worden ze meer gemotiveerd 
om de actualiteit te begrijpen 

N 

We leren uit boeken vol met info maar te weinig over wat er om ons heen op dit moment gebeurt. 

Omdat sommige mensen daar niks om geven, dus vind ik dat je het zelf uit moet zoeken. 

hebben we niet genoeg tijd voor 

Dat is handig 

We moeten ook actueel blijven met de stof die we op school krijgen 

Het is belangrijk dat je weet wat er speelt in de wereld. 

Omdat nieuws belangrijk is voor een correct wereldbeeld en omdat het heel belangrijk voor jou later kan zijn. 

het hoort bij de opvoeding  

Dat is een deel van de ontwikkeling. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen om erachter te komen 
waar hun interesses liggen. 

Omdat het belangrijk is voor kinderen hoe de wereld in elkaar zit. 

Om ons meer wereldwijs te maken. De wereld raakt namelijk steeds meer verweven, Nederland raakt steeds 
meer betrokken bij de globale politiek/economie. 

Niet iedereen is geïnteresseerd in al het nieuws dat wordt gepubliceerd. 

Kinderen letten er vaak niet op en snappem de betekenis achter bepaalde dingen njet 

Is een deel van je (algemene) kennis  

Is niet nodig 
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Het is heel belangrijk 

Ligt eraan bij welke vakken 

Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt in de wereld en wat andere mensen daar precies van vinden. Dit 
wordt vaak gedaan bij de lessen van mr van casteren, van erve en van Moorsel. 

Er komt naar mijn mening veel informatie van heel veel verschillende kanten waardoor ik nog weleens de 
neiging heb het nieuws in z’n geheel te negeren. Zeker met alle drukte op school is het nieuws dan ook het 
eerste wat ik in mijn dagelijkse programma oversla. Het zou dan best fijn zijn op school wat meer info over 
zulke zaken te hebben. Allemaal leuk die kwantumtheorie en de werking van het hart, maar daar heb ik toch 
niet heel veel aan als ik alledaagse zaken nog niet eens begrijp?  

Zorgt voor duidelijkheid 

Omdat school je hoort te helpen voor de toekomst. En het nieuws is belangrijk voor de toekomst.  

Ja zo kunnen mensen hier meer over praten met elkaar als ze het ook echt snappen 

Zo kunnen we het ook beter volgen 

Zelf begrijp ik de actualiteit goed en volg ik het (wereld) nieuws veel. Echter vind ik wel dat andere leerlingen 
op school wel gebaat kunnen zijn met hulp om de actualiteit beter te begrijpen. 

Omdat we dan ook leren hoe we onze leerstof kunnen koppelen aan de actualiteit 

K 

Het is belangrijk dat leerlingen op school leren wat er actueel is in de wereld. Daarnaast leven wij nu in een 
samenleving waar snel onjuiste feiten kunnen worden verspreid. Het is daarom ook belangrijk dat leerlingen 
weten welk nieuws waar is en welk nieuws niet.  

Het zijn belangrijke zaken dat invloed heeft op veel mensen. 

Door meer achtergrond informatie te krijgen,zijn bepaalde conflicten en problemen tussen landen beter te 
begrijpen. Daarnaast is het ook handig om te leren te discussiëren en na te denken over de problemen in de 
wereld. Daardoor is het mogelijk voor de leerlingen om zelf beter een eigen mening te vormen over de 
omstandigheden in het binnen- en buitenland. 

Als de school een stukje actualiteit behandeld wordt het bijna altijd grondig uitgelegd  

Als ik het wel weten dan zoek ik het zelf wel op.  

Omdat ik dat zelf kan 

Belangrijk om de actualiteit te begrijpen om een goed beeld te krijgen van de maatschappij en de 
hedendaagse samenleving. School zou daarbij naar mijn mening een grote rol in kunnen of moeten spelen. 

Omdat het goed is voor de jeugd om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de wereld en niet alleen maar 
bezig zijn met social media  

Belangrijk is 

Het is belangrijk dat je als inwoner weet wat gevolgen zijn van gebeurtenissen voor jezelf, maar ook voor de 
hele wereld. 

We doen het eigenlijk alleen bij NL 

. 

Dan weet je wat er gebeurd en waarom 

Omdat ze ons veel over het leven leren maar dit is daar ook een onderdeel van om te leren hoe wij daar mee 
om moeten gaan. 

zodat ik de geleerde dingen op school kan koppelen met actuele gebeurtenissen. 

Het is belangrijk  

wordt nu nooit aandacht aan besteedt, terwijl dat is meer de realiteit en het geen waar je in je volwassen 
leven mee te maken krijgt dan alles wat je leert bij de vakken hier op school 

Niet iedereen krijgt dat mee van thuis, dus dan kan school helpen. 

School miet ons dingen leren dus ook het omgaan met actualiteit 

Zodat we beter weten wat er omgaat in de wereld 

Ik ben daar niet geïntreseerd in. 

moet je zelf doen 

Ouders moeten dat doen 
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Ik ben zelfstandig genoeg om dat zelf te doen 

Persoonlijke groei is toch t doel, i.p.v. onnodige opdrachten zoals bordspellen maken heb je er tenminste iets 
aan. 

Het is belangrijk om te weten over dingen die effect kunnen hebben op je leven. 

Het is je eigen keuze on wel of niet naar het nieuws te kijken  

is goed om iets van te weten 

. 

. 

zodat we weten wat er nu gebeurt 

we hebben het er wel eens over 

as 

dat doen ze al voldoende. 

ja 

omdat het belangrijk is 

....... 

Is belangrijk. 

zodat wij het goed kunnen begrijpen 

nvt 

Omdat het belangrijk is 

Het is goed dat leerlingen veel over de actualiteit weten en daar ook verdieping in krijgen ! 

Als we meer weten van de samenleving kunnen we het met iedereen maatschappelijke problemen oplossen  

Omdat het heel belangrijk is 

Omdat niet iedereen alle belangrijke gebeurtenissen snapt 

Dat hoort bij opgroeien en leerproces voor later 

School moet een neutraal standpunt hierin hebben 

Zo dat je meer door hebt wat voor impact het heeft op jou of de maatschappij 

Uitleg geven 

Omdat er nou eenmaal veel dingen gebeuren in de wereld en jij daarvan op de hoogte moet zijn. 

Het is best wel belangrijk om te weten wat er gebeurd in de wereld en het daar op school ook over te 
hebben. 

Het is belangrijk om te weten wat er in de wereld gebeurd. Je hoort vaak alleen dat het is gebeurd en het is 
fijn als je over dit onderwerp op school meer te horen krijgt.  

Dat is in het algemeen beter voor de maatschappij 

Dan kan je beter toepassen wat je leert. 

Omdat er dan meer duideijkheid overkomt! 

Dan zijn we nog beter op de hoogte 

Het is belangrijk dat mensen snappen wat er aan de hand is in de wereld zo dat zij beter kunnen stemmen 

Omdat scholen niet alleen moeten kijken hoe het vroeger was maar hoe het nu is.  

ik bespreek t vaak met mijn ouders en/of vrienden. Op school ben ik echt bezig met de les 

Het lijkt me belangrijk dat we allemaal weten wat er gebeurd in de wereld omdat we in het ‘nu’ leven. Je kunt 
als Nederlander bijv niet niet weten wat er in Utrecht is gebeurd en school moet zorgen dat mensen hier idd 
bewust van zijn. 

Dan begrijp ik t nieuws beter 

Ik denk dat dit goed is voor je ontwikkeling en het is denk ik ook goed om te weten wat er gebeurt in de 
wereld  

Omdat je daardoor meer begrijpt over het actuele nieuws 
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Het is belangrijk om het nieuws te volgen en begrip te krijgen wat de impact is op de maatschappij en jou 
leven. 

Zodat we meer te weten krijgen over wat er in de maatschappij gebeurd. 

Ik denk dat het voor iedereen van belang is dat je (een beetje) weet wat er in de wereld speelt. Want alles 
wat nu gebeurd kan de toekomst beïnvloeden.  

Is erg belangrijk voor ontwikkeling als mens 

Dan kun je een beter begrip krijgen / beter beeld krijgen van belangrijke gebeurtenissen in de wereld 

Als mensen daar behoefte aan hebben kan dat maar hoeft niet in de lessen  

Is aan jezelf om gewoon het nieuws bij te houden.  

Het is belangrijk om mee te krijgen wat er gebeurd in de wereld, maar naar mijn mening is het lezen van een 
krant/app of kijken naar het journaal niet zo interessant.  
Daarom zou het fijn zijn als op school d.m.v. een interactieve manier wereldnieuws over wordt gebracht.  

Dan weet ik wat voor impact een bepaalde gebeurtenis heeft en dat mis ik nu soms wel is 

Omdat er tegenwoordig weinig nieuws wordt gelezen of naar het journaal wordt gekeken 

Omdat er niet veel aandacht aan wordt besteed 

Dit doet school al genoeg.  

Dit is ook onderdeel van het opvoeden en leren, het gaat om de samenleving en dit is ook belangrijk om te 
weten in het vervolg 

Ik begrijp zelf alles, heb er geen hulp bij nodig  

Omdat leerlingen zich anders niet bezighouden met nieuws 

Omdat als je het meer begrijpt het interessanter wordt en je er meer aandacht aan zal besteden . 

De jeugd moet hier meer mee in aanraking komen 

De school is een socialisator die als taak heeft leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daar hoort 
voorlichting over het nieuws voor mij bij.  

Het kan wel toevoeging bieden in het onderwijs om actuele onderwerpen te verhelderen bij de daarbij 
enigzins toepasselijke vakken 

Omdat het belangrijk is voor de opvoeding van leerlingen om de wereld te begrijpen 

Wel, omdat leerlingen dan een beter beeld hebben over de dingen die gebeuren in de wereld. 

School is er om de kinderen te onderwijzer en ik vind dat actualiteiten en wereldnieuws onderwerpen zijn die 
bij het onderwijs horen. 

Omdat ik denk dat de actualiteit veel invloed heeft op de leerstof van leerlingen en ik denk ook dat leerlingen 
stof beter kunnen begrijpen als er actualiteit wordt gebruikt bij de uitleg. 

Begrijpen van de actualiteit en wereldnieuws is zeer belangrijk voor nu en de toekomst. Sommige 
gebeurtenissen hebben in de wereld hebben sterke invloed op de samenleving in de toekomst  

Scholen moeten ook gefocust zijn op de actualiteit en niet alles vanuit het boekje doen. Verder horen scholen 
leerlingen dingen te leren. Hierbij horen ook maatschappelijke en sociale problemen die in het nieuws voorbij 
komen. Dit hoort bij de ontwikkeling van een leerling. Op deze manier zal hij/zij de wereld ook beter kunnen 
begrijpen. 

Zo leer je meer over de wereld. Zo ga je vak overschrijdend denken. Minder in hokjes denken. En zo blijft de 
leerstof ook up to date. 

Als je zelf nieuws ontdekt is het veel interesanter dan kan je onderzoeken wat er allemaal is gebeurt maar als 
het verplicht wordt op school wordt het saai en zijn minder mense geintereseert 

L 

School besteed er weinig aandacht aan 

Het is belangrijker een eigen mening te vormen rondom wereldnieuws. Op school zal de algemene mening de 
individuele meningen/perspectieven onderdrukken. 

Iedereen moet weten wat er speelt in de wereld zodat indien mogelijk je er op kan anticiperen  

Het is belangrijk om de gevolgen te weten maar ik zou nooit uit mezelf gaan onderzoeken wat de gevolgen 
zijn van een bepaald iets. 

Ik heb het niet echt nodig 

Het is belangrijk en dingen zoals wetgeving worden erop gebaseerd 

 



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

92 

                                                                                                                                                                      

Dan leren we iets wat relevant is en niet wat je later toch niets mee gaat doen. 

Als het zo dichtbij is wel 

ik vind dat je dat gewoon thuis mee moet krijgen van je ouders 

Het is goed om vanuit meerdere opzichten dingen te kunnen benaderen 

Omdat leerlingen zelf niet per se t nieuws mee krijgen en via social media als bijvoorbeeld instagram is de 
kans dat t nep nieuws is best groot dus soms krijgen ze t wel mee maar is t niet echt 

Veel mensen houden het nieuws zelf niet bij, voor die mensen is het belangrijk om het op school dan wel mee 
te krijgen. 

Snap het vaak niet. Iedereen heeft andere verhalen 

Ik vind dat je moet weten wat er zowel in de wereld gebeurd 

Het is een belangrijke ontwikkeling die moet bijdragen aan het snappen van de samenleving. Ook naast de 
maatschappij vakken mag er meer aandacht worden gegeven aan het actuele nieuws. Dit gebeurt naar mijn 
mening nog te weinig. Dit is zeker handig doordat veel nieuwsberichten soms ook in teksten van examens 
etc. worden verwerkt. 

Zodat je weet hoe je er mee om moet gaan 

Ik denk niet dat veel leerlingen daar zich betrokken door voelen 

Zodat wij meer binnenkrijgen van wat er allemaal in de wereld gebeurd 

Vind ik niet nodig 

Das is leik 

Omdat je het dan beter bijhoud 

Doen ze te weinig 

Kan je zelf ook doen 

Ze doen het nu nog niet 

Is goed om over te praten 

Moet je zelf interresant vinden 

Is handig 

help voor je visie op het leve  

Saai 

Als je het wilt weten kan je het opzoeken 

Omdat ze nu niet veel met het nieuws doen  

Omdat dat wel heel erg belangrijk is 

Door op sommige zaken in te gaan 

Omdat we naar school gaan om te leren. Niet om het nieuws te luisteren. 

Ze moeten helpen jou wereldbeeld te verbreden. 

Ja, er wordt nog te weinig ingespeeld op actuele gebeurtenissen  

Het zorgt ervoor dat de jeugd weet wat er gaande is in hun wereld. 

Het is niet alleen belangrijk om beter bewust te zijn van de actualiteit, ook helpt het toepassen van de stof op 
actuele gebeurtenissen bij het begrijpen van maatschappelijke begrippen. 

School is voor een groot deel van invloed over wat leerlingen meekrijgen. Ik vind daarom dat zijn belangrijke 
actualiteiten aan ons moeten meegeven 

Je leert om over dat soort dingen na te denken 

Niet zozeer om het meer/beter te begrijpen, maar gewoon dat er meer nieuws verteld moet worden, want 
de actualiteit wordt tijdens de lessen niet echt opgenoemd. 

Is niet nodig denk ik 

Moet je zelf weten of je het nieuws volgt, dat moet sgool niet gaan verplichten 

ik begrijp het al. 

omdat het belangrijk is en goed in de lessen begrepen kan worden. 
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Het is een beetje hoeveel je er zelf over wilt weten 

Ze zouden het niet moeten forceren. Als je dit toch wil doen kan je het altijd vragen als leering 

. 

Niet perse begrijpen maar misschien er ol in gaan bij vakken.  

Om op de hoogte te blijven en bepaalde termen uit te leggen 

Wel, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling en het bewustzijn van jongeren.  

Is belangrijk 

Omdat het wel belangrijk is bij sommige onderwerpen van bepaalde vakken en zo ben je meer betrokken met 
de samenleving 

Anders weet ik het niet 

Omdat ik vind dat het belangrijk is dat we bewuster moeten zijn met wat er om ons heen speelt in de wereld 
en niet te veel in een hoek moeten blijven zitten wat betreft onze wereldkennis. 

Moet er zelf gewoon meer aandacht aan geven, dan is het wel duidelijk. 

Omdat school daarvoor is 

Komt meer te weten 

Er wordt weining verteld over het nieuws in de lessen 

Is je eigen zaak 

Dat is handig 

Ik zie via Instagram wat er gebeurd in de wereld  

Ik snap het meestal. 

Zo help je de wereld en leer je er van 

Zo help je de wereld en leer je er van  

Idk 

Er word niet veel aandacht aan besteed 

Nvt 

Omdat sommige mensen er geen goed begrip van hebben 

Omdat het belangrijk is om ge weten wat er in de wereld gebeurt. 

Omdat ik het al snap 

. 

Omdat nieuws best belangrijk is en mijn ouders doen er niet altijd iets aan  

We hebben het nieuws al 

We doen er niet heel veel mee 

omdat het moeilijk te begrijpen is.  

Ik snap het zelf al goed 

School heeft er niet veel mee te maken en we mogen zelf kiezen of we dat willen 

Voor meer begrip 

Gewoon niet 

dat is nu heel belangrijk 

Zodat we t beter begrijpen  

Het nieuws begrijpen is belangrijk als je opgroeit, en school helpt je opgroeien, dus vind ik het belangrijk  

. 

Meer uitleg 

Wel want ik vind dat ze je meer moeten informeren en ook moeten leren een mening daar over te hebben  

Nee want het nieuws doet het genoeg  

Doen ze niet 
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Belangrijk 

Heb genoeg kenni 

Iedereen heeft er een andere mening over en in lessen zoals maatschappijleer gaat het al vaak over actuele 
gebeurtenissen 

Wordt al veel aandacht aan besteed 

Zie t wel op social media en op tv.  

Nog langere dagen 

Leerlingen moeten ook begrijpen waarom zo iets gebeurt in deze samenleving 

Is goed voor de ontwikkeling 

Via NOS jeugd op instagram begrijp je het vaak al 

Komt ook op tv en social media voorbij 

Hoeft niet  

Maakt me niks uit 

Dat is goed 

Doen der niet veel aan 

Bij maatschappijleer/wetenschappen krijgen we vaak les en info over het nieuws  

Omdat dat nu bijna niet gebeurd  

Dat is van zelfsprekend 

Het maakt het onderwijs interessanter  

Is aan de orde 

Komt maar zelden voorbij. Hooguit een keer tijdens Debatteren met Nederlands. 

Het is goed voor de ontwikkeling 

Het is belangrijk dat je weet wat er in de wereld aan de hand is en wat voor impact dit heeft op je leven. 
Want het kan heel je leven veranderen. 

Omdat ik denk dat veel kinderen ook niet zo heel vaak het journaal ofzo kijken. 

Begrijpen van actuele zaken en hoe de maatschappij daar op reageert zijn naar mijn mening belangrijke 
eigenschappen voor in de toekomst. 

Omdat mensen zelf kunnen bepalen of ze het wereldnieuws willen volgen of niet 

Omdat school niet vaak genoeg inspeelt op het nieuws 

Maakt me niet uit 

Nieuws is belangrijk. 

Er wordt naar mijn mening te weinig informatie gegeven over actuele gebeurtenissen, zo hebben we het 
bijvoorbeeld nooit echt over de brexif gehad toen deze net geopperd werd. 

Een vriendin van mij weet niet eens wat de Brexit is, ik vind dat als school je de mogelijk wel moet bieden om 
actul te blijven  

Omdat je daar later profijt van kan krijgen 

Niet iedereen is daarin geïnteresseerd  

Omdat het makkelijk te begrijpen is 

School heeft een belangrijke in onze ontwikkeling en daarbij hoort ook het begrijpen en meekrijgen van de 
actualiteit 

- 

De meeste nieuwsberichten zijn makkelijk te begrijpen en eventuele verdere informatie kan iemand zelf 
opzoeken. 

Door hier aandacht aan te besteden, worden alle leerlingen op de hoogte gesteld van wat er in de wereld 
gebeurd. 

Het nieuws zal me meer vertellen over de actualiteiten in de wereld dan dat dat op school wordt gedaan. 
Hierbij zou je wel het nieuws daadwerkelijk moeten volgen. 

De actualiteit begrijpen is iets wat bij je persoonlijke vorming hoort. Iedereen heeft andere meningen / visies. 
Ik vind het niet nodig dat school dat voor leerlingen gaat beïnvloeden. 
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Omdat dat meer algemene ontwikkeling geeft dan leren uit een tekstboek wat iedereen na een jaar toch 
weer is vergeten 

Omdat het je leven kam beïnvloeden en op school leer je dingen, dus ik vind dat je ook moet leren over deze 
dingen. 

Het is goed om als school af en toe in te haken op het nieuws maar het hoeft van mij niet standaard. 

De wereld veranderd best veel dus het is handig om te weten wat er veranderd. 

Het is wel wat er om ons heen gebeurd 

Gewoon 

Is belangrijk om over te praten 

dan snappen we het 

Belangrijk 

De kinderen zelf weten het bijna nooit 

Zodat we meer bewust worden van wat er allemaal speelt in de wereld 

Word al genoeg gedaan en is saai 

Is niet de taak van de school.  

Dan leer je om nieuws beter te begrijpen en weet je wat wel of geen fake News is  

Dan weet iedereen precies wat er gebeurt 

Zo dat iedereen dan op de hoogte is van wat er in de wereld afspeelt. 

Omdat veel jongeren niet weten wat er gaande is in de wereld 

Zodat wij meer begrijpen wat een aan de hand is in de wereld 

Ik zou niet weten bij welk vak dit aan zou kunnen sluiten en het is niet per se aan de school om dit te doen 
aangezien je net zo goed om half 8 naar rtl nieuws kunt kijken op 4 

Om ons aan te sturen om meer het nieuws te kijken, en dat iedereen het dan ook snapt. 

Sommige mensen weten niks, sommige wel wat. Dat kan eigenlijk niet vind ik. 

.  

omdat het interessant is 

Omdat je dan zelf het nieuws wat je soms ziet beter gaat begrijpen 

Sommige dingen in het nieuws zijn moeilijk te begrijpen als je niet weet waarom ze iets hebben gedaan als 
het te maken heeft met iets wat al heel lang geleden is gebeurt. 

Wel, Omdat we moeten weten wat er in de maatschappij speelt en wat er in de wereld om gaat en wat voor 
impact dat heeft. 

Omdat je daar elke dag een paar uur bent en vaak ook op de website bent voor allerlei  dingen dus je komt er 
veel in aanraking mee. Zij kunnen je dus veel belangrijk nieuws laten zien en je het ook leren begrijpen en hoe 
je het 't best en betrouwbaar op kunt zoeken etc. 

Omdat ik uiteindelijk zelf moet kunnen bepalen of ik gebeurtenissen wil volgen en dat hoeven andere 
mensen niet voor mij te bepalen 

Niet nodig.  

Bij Wiskunde leer je regeltjes, maar je leeft niet in één wereld vol regels, je leeft in één onvoorspelbare 
wereld, ik denk als we meer over de huidige gebeurtenissen leren, we meer als jongeren besef en invloed 
krijgen op de wereld. 

Omdat ik denk dat je er belangrijke dingen van kunt leren maar nu zie je het alleen voorbij komen en verder 
wordt het niet behandeld 

School moet ons voorbereiden om fatsoenlijk in de samenleving te kunnen integregen en de basis kennis te 
geven om verder te gaan de activiteiten in het wereldnieuws is iets waar we zelf van moeten leren als we het 
constant voorgeschoteld krijgen zullen we er in de toekomst weinig mee doen want dan is er geen school 
meer om het voor te kauwen 

Je moet zelf beslissen of je alle gebeurtenissen in de wereld wilt weten, school hoeft dit niet voor jou te 
regelen. 

gewoon 

Zodat ik op de hoogte blijf 
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Denk dat het veel kinderen niks boeit 

Het is belangrijk en iedereen moet goed weten wat er gebeurt en wat het inhoud voor iedereen 

Ik zit op school om school dingen te leren, niet om iets over de maatschappij op te steken. 

Dat is gewoon goed voor je ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
Vraag 16 (Bij 15: Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over schokkende nieuwsberichten zoals 
aanslagen?) 
 

Waarom wel/niet?2 

Het is toch wel belangrijk  

Dan begrijp je het beter 

Omdat het belangrijk is om erover te praten 

Omdat het ook leert hoe je moet discussiëren en ook kennis oplevert 

Zodat er over wordt gesproken  

Omdat je daar dan met elkaar over kan praten/discussiëren  

niet nodig 

Omdat het belangrijk is dat iedereen er van weet 

Lijkt me belangrijk om hier meer uitleg over te krijgen. Vind ik interresant. 

Omdat het belangrijk is om te weten en snappen wat er gebeurt in de wereld en hoe dit bijvoorbeeld ook 
terugkoppelt naar wat we op school leren.  

Mensen kunnen verschillende connecties hebben met bepaalde aanslagen, dus voor hen is het prettig. En 
ook hierbij moeten kinderen een realistisch beeld krijgen, zodat ze begrip kunnen tonen en er geen 
vooroordelen ontstaan.  

Wel, want vaak wordt er op social media informatie geplaatst over deze onderwerpen, wat niet eens waar 
hoeft te zijn. Leerlingen zullen dit lezen en zelf ook verspreiden in hun omgeving, met als gevolg dat er paniek 
gezaaid kan worden. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om even een moment op school te nemen om 
alle feiten op een rijtje te zetten en alle onzin uit iedereens hoofd te halen. 

Het is goed om hierover te praten met elkaar 

Dit zorgt er voor dat je het beter begrijpt 

Leerlingen moeten deze uitgelegd krijgen door een ouder of leraar omdat het vaak moeilijk is het zelf 
helemaal te begrijpen. 

Er wordt genoeg aandacht aan besteed  

Zodat we er meer van begrijpen 

Over praten 

Zulk nieuws gaat ons allemaal aan en het is belangrijk om daa 

Kun je dichter bij elkaar komen te staan in de samenleving  

Het zijn belangrijke gebeurtenissen  

Heb daar geen behoefte aan 

Belangrijk 

Zo leer je het beter te begrijpen en kun je er samen over praten en dan weet je hoe je er mee om moet gaan.  

Dan kun je je gevoel kwijt 

Het is wel belangrijk om te weten wat er aan de hand is 

Iedereen weet het al 

Omdat je dan verschillende invalshoeken bekijkt waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. 
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Het zijn dingen die je niet zomaar voor bij moet laten gaan maar ook nie de hele tijd over moet hebben 

Aanslagen zijn best wel heftig en sommige mensen hebben behoefte aan het nabespreken van een aanslag. 

Zie boven 

Goed 

. 

Het is belangrijk dat iedereen weet wat er speelt in de wereld en vooral als het gaat om zulke heftige 
gebeurtenissen. 

Kan een interessante discussie opleveren 

Het heeft soms grote impact op mensen en willen er graag over praten  

Het is belangrijk om de samenleving te begrijpen. 

Kan ook besteed worden in NL lessen (bijv) 

Verschillende manieren van kijken op de situatie en kijken welke ideeen medeleerlingen erover hebben 

Moet iedereen zelf weten of ze er iets van mee willen krijgen  

Gewoon 

Dat is iets dat iedereen raakt, en openlijk besproken mag worden 

Heeft invloed op de maatschappij en veel levens.  

Ze hebben impact op de maatschappij waar ik deel van uit maak. 

mensen kunnen misschien emotioneel worden en huilen  

Alleen bij vakken zoals maatschappijleer aangezien andere vakken er niets mee te maken hebben. 
Het kan misschien helpen bij verwerking voor leerlingen 

Deze aanslagen hebben een grote impact op de samenleving en dus ook op de leerlingen.  

Als iemand er echt mee zit, is het fijn om erover te kunnen praten 

Het kan nuttig zijn voor sommige mensen, maar zelf heb ik daar geen behoefte aan 

Dit is interresant 

Iedereen is dan op de hoogte 

Als je bang bent voor aanslagen heb je daar andere mensen voor om over te praten en hoeft dat niet in de les 
besproken te worden 

Bij maatschappijvakken zoals geschiedenis of maatschappijwetenschappen kunnen dit soort nieuwsberichten 
relevant zijn voor het vak en kan er extra uitleg of achtergrondinformatie worden gegeven door de docent. 

Om er meer te weten over te komen en om het te begrijpen  

Als leerlingen er iets over kwijt willen, moet dit kunnen. 

Het is heftig  

Het is belangrijk 

Zodat je er meer over hoort en praat 

Omdat het voor sommige mensen best dichtbij komt. Ik heb zelf een broer in Utrecht wonen dus die aanslag 
kwam redelijk dichtbij en dan is het fijn om daar over te praten.  

Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor onze samenleving, en ze kunnen relevant zijn voor de 
lesstof 

Is belangrijk 

Dan kan je erover praten en weet je er meer over 

Dit is belangrijk nieuws en leerlingen hebben er baat bij om over deze onderwerpen te praten  

Zie vraag 14 

Dat kan informatief zijn 

Het heeft ook een impact op het leven van de leerlingen en de leraren. Leerlingen kunnen ervan geschrokken 
zijn en erover praten kan enorm helpen. 

Omdat het iets heftigs is en daar moet over gepraat kunnen worden. Vaak wil iedereen er wel iets over kwijt 

Het is belangrijk 

 



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

98 

                                                                                                                                                                      

Goed om te weten en bij stil te staan 

Is belangrijk  

Zodat kinderen er beter om mee kunnen gaan. 

Als iedereen er van af weer vind ik het belangrijk voor het vormen van je eigen mening 

Omdat ik dit heel erg belangrijk vind. Belangrijker dan Pythagoras of het Perm. Jammer genoeg zijn veel 
leraren het niet niet mee eens. Soms proberen leerlingen het onderwerp op te brengen maar gaat de leraar 
hier niet op in omdat zijn vak het belangrijkste is, volgens hem/haar 

die hebben we soms al bijvoorbeeld bij aardrijkskunde 

Omdat ik denk dat als je er veel over praat de leerlingen eerder weten wat ze moeten doen als ze in 
dergelijke situaties terecht komen 

Dat doen we al bij maatschappij wetenschappen en soc 

Mits het belangrijk voor ons is 

Het is toch wel gevoelig als laatst in Utrecht de aanslag  

Omdat sommige leraren dat heel slecht brengen en ouders doen dat meestal goed. 

Impact 

Doordat dit als schokkend ervaren kan worden 

daar hebben leerlingen het zelf al over met elkaar. Dus extra tijd ervoor in de les is overbodig. 

Omdat het toch wel iets heftigs is wat gebeurd in de samenleving. 

Zodat iedereen kan zeggen wat ze ervan vinden 

De leerlingen moeten beter leren begrijpen wat er nou echt gaande is in de wereld en wat er mis gaat 

Omdat je daar veel van leert.  

Sommige leraren bespreken het, waardoor mensen hun mening kunnen geven 

Bij sommige lessen word dit wel gedaan, ligt aan het vak 

Zie antwoord vraag 14.  

Geen mening 

- 

Omdat deze dingen een grote impact op de samenleving kunnen hebben en ook op personen zelf. 

Om je mening etc. hierover te kunnen delen.  

Het hoeft van mij niet alleen over aanslagen te gaan en al helemaal niet tijdens bijvoorbeeld natuurkunde of 
wiskunde, maar wel bij maatschappelijke vakken 

? 

omdat ik het belangrijk vind om hierover te praten, en meningen te delen 

Durendael is een school van diversiteit en heeft leerlingen van veel verschillende geloven/afkomsten en ik 
vind dat iedereen gehoord zou moeten kunnen worden als zij hier een bepaalde mening over hebben, om 
onderlinge conflicten te voorkomen 

Schokkende nieuwsberichten zijn voor de ene leerling heftiger dan voor de ander. Voor de ene leerling kan 
het verzachtend werken om het te bespreken, voor een ander kan het uitleggen wat de impact precies is van 
de gebeurtenis en het bespreken hiervan helpen met het bericht in perspectief zetten. Niet iedereen 
bespreekt dit soort dingen thuis en school is toch een deel van je opvoeding en vorming.   

Algemene ontwikkeling  

Ten eerste om er genoeg aandacht voor te krijgen onder jongeren/scholieren en te zorgen dat zij het 
begrijpen. En ten tweede omdat de mensen die het wel weten het moeten kunnen verwerken. 

Dit is belangrijk om te weten en leerlingen ook verschillende kanten van het verhaal te laten zien/horen 

Omdat dat een goede manier is om zulke heftige dingen te verwerken 

Hiermee wek je meer angst voor aanslagen op bij leerlingen. 

Om ook even stil te staan bij de gebeurtenissen  

Ik vind het belangrijk om vooral de schokkende dingen te bespreken omdat dat meestal erg is, en iedereen er 
wel wat van moet weten. 
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Zo krijgen ze meer begrip voor bepaalde dingen. 

B 

Dicht geeft een goede kijk op de wereld en het helpt je een mening erover te vormen. 

Omdat je daar buiten school over kan praten en ik lessen liever besteed aan dingen die op toetsen komen. 

Kan voor sommige mensen fijn zijn 

Het blijft toch gebeuren in de wereld dus is het handig als je een iets meer van weet 

komt genoeg langs op social media  

Het is belangrijk voor de ontwikkeling. 

Aanslagen krijgen vaak al heel veel aandacht, maar toch is het belangrijk om er goed over geïnformeerd te 
worden. 

hoort bij opvoeding  

Het is goed voor de ontwikkeling voor leerlingen om over sociale problemen, van aanslagen tot politieke 
gebeurtenissen, te praten op zo’n niveau dat het leerzaam is. Zo komen we ook in aanraking met  
perspectieven van onze medeleerlingen en leren daar dan op te reageren. 

Omdat voor sommige leerlingen het fijn is om erover te praten 

Het is iets dat gebeurd en moet niet negeert worden. Er moet de gelegenheid zijn voor jongeren om samen 
met klasgenoten en leraren te discussiëren over dit soort zaken en wat ze hiervan vinden en wat zij zouden 
doen om dit te verhelpen. Jongeren zijn namelijk de toekomst. 

Dit kan mensen ongemakkelijk maken, maar de les moet hier niet te veel door stilvallen. 

Soms snappen ze niet waarom dit gebeurd hoe t gebeurd en hoe het gestopt kan wordem en waarom het 
fout is, ze verdiepen zich erook niet in 

- 

Belangrijk om over zulke gebeurtenissen te praten. Zeker aanslagen 

Het zijn belangrijke gebeurtenissen 

Omdat dat belangrijk is 

Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt. Dit moet wel op het moment een gebeurtenis plaatsvindt en 
niet weken erna. 

Omdat ik vind dat dat hoort bij de algemene kennis. 

Niet nodig. Extra nieuws is wel handig 

Omdat het iedereen effecteerd 

Omdat mensen dit toch wel interessant vinden om over te praten  

Ik vind dit belangrijk want ik merk dat er veel kinderen zijn die er soms niks van af weten 

Schokkende nieuwsberichten zoals de aanslag in utrecht bijvoorbeeld is iets actueels en heeft invloed op de 
maatschappij. Door de invloed van schokkende nieuwsberichten op de maatschappin vind ik het van groot 
belang dat er in de lessen ruimte moet zijn om hierover te praten. 

Ik vind dat we er over moeten leren, waarom het gebeurt  

K 

We leven nu eenmaal in een wereld waar terroristische aanslagen worden gepleegd, soms zelfs vlakbij huis, 
zoals laatst in Utrecht. Als school is het daarom goed om met leerlingen hierover te praten. Niet alleen om op 
een rationelere manier dan de media met schokkende nieuwsberichten om te gaan, maar ook voor de 
veiligheid van de leerlingen.  

Omdat wij ook een mening hebben die we willen delen en het fijn is om te horen hoe andere mensen er 
tegen aan kijken. Als het echt iets heftigs is is het ook fijn om het even te laten bezinken. 

Het is belangrijk om dit te kunnen bespreken, omdat het dan duidelijker wordt waarom mensen aanslagen 
plegen en het zo een realistischer beeld kan geven over de aanslagen die over de hele wereld plaats vinden. 
Wanneer er een aanslag plaats vindt in Europa wordt dit gelijk op het nieuws vermeld, terwijl wanneer iets 
vergelijkbaars op zelfs een grotere schaal gebeurd, wordt het weinig tot niet vermeld in het nieuws. 

Het is de realiteit en daar mag je best over praten 

Heftige dingen moeten wel besproken worden en minder ergere dingen niet zodat je een beetje de grote 
gebeurtenissen mee krijgt.  
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Omdat dat fijner is, je kan er dan over praten  

Belangrijk om het er samen over te hebben maar het is ook belangrijk om zo'n gebeurtenis te kunnen 
weerleggen. 

Omdat dit soort gebeurtenissen aandacht moeten krijgen en de jeugd is de generatie die hier iets mee moet 
doen  

Verwerking  

Zo krijg je snel informatie over het nieuws 

Dat gaat wel heel ver, alleen als er aanslagen zijn geweest in onze omgeving. 

. 

Het is fijn om ergens droevigs te praten 

Omdat we er zo leren hoe wij met deze situaties om moeten gaan 

zodat iedereen zijn mening kan laten horen. 

Het gaat ook over jouw leven 

is belangrijker dan een wiskunde soms of iets dergelijks  

Omdat het kan helpen om bepaalde situaties beter te begrijpen. 

Dan kun je je verhaal kwijt 

Zodat je meer kennis daarover krijgt 

Verspilling van tijd. 

gewoon 

Omdat er best wel veel kinderen grapjes over maken 

Vaak is het niet relevant, en daarbij maak je jezelf bang 

Waarom niet? best fijn om te weten hoe andere erover denken. 

Anders verberg je het probleem alleen maar. 

Ik heb daar geen behoefte aan  

is goed om iets van te weten 

belangriijk 

. 

het is belangrijk 

belangrijk 

as 

er wordt al genoeg attentie aan gegeven. 

ja 

het is belangrijk 

... 

ja want het is goed voor ons om over belangrijke dingen te praten. 

je leert er veel van en kan iedereens perspectief horen  

nvt 

Dat is belangrijk 

Is belangrijk dat niet iedereen het te eng enzo gaat vinden! 

Het is belangrijk dat je weet wat gaande is in de wereld  

Ik zou als je der mee zit een afspraak maken met iemand van school maar vind niet dat iedereen dat moet 

Is belangrijk voor de maatschappij en de wereld 

Is belangrijk voor wat er gaande is in de wereld 

. 

Zo dat je het meer begrijpt, en omdat het actueel is. 
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Als je daar behoefte aan hebt 

Bijvoorbeeld aanslagen kan een grote impact hebben op de kinderen en daar moet over gepraat kunnen 
worden. 

Het is belangrijk om hier je menig over te uiten. En ook over te discussiëren. 

Het is interessant om te horen hoe iedereen over dit onderwerp denkt.  

Dan wisselt de vorm van de lessen ook af 

Maakt je meer op de hoogte 

Omdat dat heftige onderwerpen zijn 

Is een heftig onderwerp, waar we dan over kunnen praten als we dat willen 

Het is belangrijk dat mensen een eigen mening kunnen vormen over dit soort onderwerpen zodat zij weten 
op wie zij willen stemmen 

Omdat niemand daar gebruik van maakt want dit soort dingen worden of via social media besproken of snel 
in de gangen.  

Ik bespreek dit al met mijn vrienden en/of ouders 

Als het mensen raakt moeten zij de mogelijkheid hebben hierover te praten. 

Dan kan je het hebben over de actuele gebeurtenissen en je mening daarover uiten waardoor je ook de 
mening en ideeë  
 van anderen hoort. 

Is goed voor de ontwikkeling  

Kan, want als iemand er mee zit is het fijn om over te praten  

Het is belangrijk om begrip te krijgen wat de impact is op de maatschappij en op jou eigen leven. 

Het is goed om te weten/ stil te staan bij wat er zich afspeelt in de maatschappij. 

Zie hierboven^ 

Zijn erg gebeurtenissen en is belangrijk dit te kunnen verwerken 

Het kan ervoor zorgen dat mensen hun angst kunnen uiten 

Er over praten kan goed zijn 

Geen tijd om alles te bespreken 

Het is belangrijk om te weten wat er gebeurd in de wereld. 

We moeten er wel even bij stilstaan maar daarna moet t leven gewoon weer doorgaan. 

Het is belangrijk om er over te praten en er iets over mee te krijgen 

Omdat het belangrijk nieuws is en mensen er op school met meerdere mensen over moeten kunnen praten 

Dan horen we er meer over en horen we hoe anderen erover denken. 

Het hoort ook bij het opvoeden/leren 

Ik vind dat iedereen moet weten wat er gebeurt in de wereld en er een mening over moet kunnen vormen  

Alleen als het echt dichtbij staat 

Zelfde antwoord als 14  

Dit is erg interessant  

 Door erover te praten kunnen leerlingen hun verhaal kwijt en kunnen verschillende meningen aan het licht 
worden gebracht.  

Emotionele verwerking behoort meer tot de private sector 

Omdat leerlingen het dan echt mee krijgen en je mogelijk aanslagen in de toekomst kunt voorkomen. 

Zodat je daar bij stil staat, dat het niet zomaar iets is. 

Kinderen meer bewust maken van wat er in hun omgeving speelt, wanneer ze dit thuis nog niet meekregen is 
school hier een goede plek voor. 

Het is belangrijk om daar met mede leerlingen over te praten. 

Zie het al vaak genoeg op tv 

Het is een gebeurtenis in de wereld, dus het gaat ons allemaal aan. Deze dingen moeten ook bespreekbaar 
kunnen zijn.  
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Zulke dingen moeten bespreekbaar zijn. Dit zijn dingen waar kinderen het niet in hun vrije tijd over praten en 
zo krijgen ze hier toch ruimte voor. 

Even bij stil staan en discusie hebben wat er is gebeurt 

L 

Leerlingen vinden het prettig om hierover te praten en te discussiëren  

Praat als je het er over wilt hebben, maar het is niet verplicht. 

Belangrijke gebeurtenissen 

We moeten weten dat er aanslagen zijn. 

Omdat dat wel belangrijk is voor mensen die niet zo actueel zijn 

Belangrijk voor ontwikkeling 

Als mensen daar behoefte aan hebben mogen ze dat van mij. 

Het is een heftig onderwerp 

ik heb al moeite met sommige vakken en daar moet ik alle kans krijgen om te leren over dat vak niet over een 
een nieuwsbericht  

Ja zo leren leerlingen om gaan met dit soort situaties 

Sommige mensen kunnen er echt mee zitten en er van geschrokken zijn 

Het kan zijn dat mensen er van geschrokken zijn en dan is het wel fijn als het even besproken wordt. Het is 
ook leerzaam. 

Is belangrijk 

Ik vind dat je moet weten wat er zowel in de wereld gebeurd, dus ook docenten die daar over mee moeten 
praten 

Slaat terug op bovenstaand antwoord. Dus belangrijk voor de ontwikkeling van een leerling en handig in zijn 
vervolg carrière.  

Het is belangrijk om erover te praten als mensen dat willen 

Veel leerlingen interesseert het niet 

Zodat we ook een keer iets anders dien in de les 

Het moet wel besproken worden 

Kun je ze verklaren 

Omdat je het anders mist 

Beter begrijpen  

Algemene kennis 

Leuker als les en leerzamer  

Anders praten ze er niet over 

Zelfde als vraag 15 

Als mensen daar behoefte aan hebben 

betere visies 

Interresant 

Dan blijven we op de hoogte 

Omdat dat een beetje actuele en algemene onderwerpen zijn waar je het wel over moet hebben 

Sommige mensen hebben daar problemen mee 

Meer begrip 

Kan in diegene zijn vrijetijd 

Zoiets kan men alleen goed verwerken door erover te praten. 

Omdat het over de maatschappij gaat waar wij dagelijks in staan.  

Het zijn wel gebeurtenissen die mensen kunnen raken. 

Als er geen aandacht wordt besteed aan zulke schokkende nieuwsberichten, maar de leerlingen wel bewust 
zijn dat ze hebben plaatsgevonden, kunnen leerlingen denken dat ze minder belangrijk zijn. 
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Het zijn erg impactvolle gebeurtenissen, waar naar mijn mening aandacht aan zou moeten worden besteed 

Zo leer je waarom mensen dat doen en wat voor impact het heeft 

Dan heb je een beter beeld van wat er om je heen en in de wereld speelt. 

Alleen als het dichterbij komt.  

Leuker dan normale lessen 

Sommige willen er misschien graag over praten. 

daar hebben maar weinig mensen behoefte aan 

Dan weet je wat er in de wereld gebeurt 

Onzin. Als het zo super heftig is bespreken ze het wel bij mentoruur. Anders kan je het in je vrijetijd doen 

. 

Niet perse ruimte maar er moet wel iets  mee gedaan worden 

Niet nodig 

Ja, omdat dat ervoor zorgt dat jongeren de impact van schokkende nieuwsberichten leren begrijpen en leren 
hoe anderen daar mee omgaan. 

Is belangrijk 

Omdat dit belangrijke gebeurtenissen zijn die we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan 

Is wel iets actueels want interessant is 

Omdat dit bij velen toch wel emoties losmaakt en het belangrijk is om elkaars meningen te delen en aan te 
horen. 

Wordt toch wel over gepraat, dus speciale lessen zouden dubbel op zijn. 

Zodat er misschien meer duidelijkheid komt 

Interessant en iets anders dan gewoon les 

Zo krijgen kinderen er ook iets over mee 

Is belangrijk 

Dan blijven we op de hoogte  

Dan kan je het er samen over hebben 

Als leerlingen er last van hebben is dat fijn voor hun 

Leerzaam  

Leerzaam 

Handig 

Het is belangrijk te snappen waarom dit gebeurt 

Nvt 

Ja omdat sommige mensen niet met heftig nieuws om kunnen gaan 

Omdat het belangrijk is om over te praten 

. 

Het gaat iedereen iets aan ook ons 

Dat is goed dan leer je het te begrijpen 

Daar moet iedereen over praten. 

Dat is soms nodig 

beter bewuster van te worden 

Omdat mensen zich daardoor kunnen uiten en beter voelen 

Om alles even kwijt te kunnen 

Meer begrip 

Dat is  belangrijk 

Is belangrijk 
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Interessant  

Het is belangrijk te weten wat er afspeeld in de wereld 

. 

Kinderen kunnen geschokt zijn  

Zodat je het kan verwerken en er ook zelf een mening over te vormen  

Ja want het is toch erg belangrijk 

Is interessanter en leren we veel van. 

Belangrijk 

Zodat iedereen op de hoogten is van wat er gaande is 

Is belangrijk om er over na te denken en er over te praten 

Daar is school niet voor 

Weten hoe iedereen erover denkt 

Weten hoe iedereen er over denkt 

wij moeten de gevaren leren, maar ook weten dat het een kleine kans is dat dat net gebeurd wanneer jij er 
bent 

Het is actueel en belangrijk 

goed om te weten hoe iedereen erover denkt 

Zodat je weet hoe iedereen erover denkt 

Niet relevant in de lessen 

Ja is belangrijk 

Zo blijf je op de hoogte 

Belangrijk 

Dan kun je even je ei kwijt en dat is altijd fijn. Je leert elkaar ook beter kennen 

Omdat dat nog niet gebeurt en je zo meer wordt betrokken bij het nieuws  

- 

Iedereen moet een goed begrip over wat er gaande is rondom de wereld of dat nou heftig is of niet  

Kinderen moeten opnde hoogte zijn van de actualiteiten 

Veel leerlingen weten nauwelijks wat er gebeurt in de wereld. 

Leerlingen moeten begrijpen wat er aan de hand is 

Als je je druk maakt is het goed om er over te praten. 

Dan weten ook de mensen die het niet zo goed hebben meegekregen wat er gebeurd is. 

Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van feiten en dat er niet alleen radicale ideeën over de 
gebeurtenis rondgaan 

Zelfde antwoord als bij veertien 

Omdat het belangrijk is 

Maakt de les gezelliger en kun je zelf ook nadenken over wat er gebeurt in de wereld en hoor je de mening 
van andere 

Omdat het grote gebeurtenissen zijn en het belangrijk is voor je algemene kennis en actualiteit. 

Het is een directe weergave van de gevaren van de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat we een begrip 
hebben van wat ze zijn. 

Iedereen moet weten wat er aan de hand is in de wereld  

Om de situatie duidelijk te maken 

Ik zou het alleen aanbieden aan leerlingen die er behoefte aan hebben. Niet iedereen heeft er behoefte aan. 

 sommige leerlingen problemen kunnen hebben met het zien/bespreken van aanslagen 

Het is belangrijk om erover te praten en om iedereen er bewust van te maken.  

Het zou kunnen maar regelmatig zijn kinder niet geinteresserd en hebben ze meer focus op hun eigen doen 
en laten  
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Je kunt er thuis over praten en met vrienden tussen de lessen door. 

Door hier aandacht aan te besteden, worden alle leerlingen op de hoogte gesteld van wat er in de wereld 
gebeurd. 

Zo wordt er in ieder geval over gepraat en kunnen de leerlingen hun meningen delen over de gebeurtenissen. 
Dit is belangrijk omdat er zo openlijk over kan worden gepraat en leerlingen niet in hun eentje de 
nieuwsberichten hoeven te verwerken. 

Ik vind niet dat het extra aandacht verdient. Je kunt er over praten maar het is in mijn ogen niet nodig om er 
tijd voor vrij te maken. 

Omdat je dat een beeld kan geven over wat er zich afspeeld in de wereld 

Omdat het je toch raakt op de een of andere manier  

Overdreven, anders kun je overal in blijven hangen. 

Zulke dingen moeten ook besproken worden. 

Gaat over actualiteit 

Zodat je er meer over te weten komt 

Is belangrijk om over te praten 

dat is goed om over te praten  

Belangrijk dat daar aandacht aan word geschonken en interessant  

Kinderen moeten het weten 

Om een beter beeld te krijgen over wat er precies gebeurd is en iedereen op de hoogte te houden en erover 
praten 

Is wel interessant om een keer over te hebben 

Het is interessant 

Zodat je de juiste informatie over de nieuwsberichten krijgt  

Het is belangrijk om te weten wat er op de wereld gebeurt 

Zodat iedereen erover kan praten, ook als je er mee zit. 

Om op de hoogte te blijven 

Zo blijft iedereen op de hoogte 

De ruimte moet er wel kunnen zijn aangezien deze dingen erg schokkend kunnen zijn voor sommige mensen 

Dat is iets wat gebeurt in onze wereld, en ik vind dat iedereen zich daar bewust van moet zijn. 

Is een belangrijk en gevoelig onderwerp, misschien zijn er leerlingen die sturing nodig hebben bij het plaatsen 
van zulke onderwerpen. 

.  

omdat het best heftig kan zijn en soms is het dan fijn om daar over te praten met anderen  

Omdat het heel dichtbij kan komen, en het hele erge gebeurtenissen zijn die aandacht verdienen om over te 
praten. 

Hierdoor worden mensen meer bewust wat voor invloed het heeft op de maatschappij.  

Wel, want als er iets is gebeurd is het belangrijk om er over te kunnen praten. 

Omdat  het wel belangrijk is dat je weet wat er in de wereld gebeurt, het is ook best interessant en je kan er 
goed over discussiëren en van leren. 

Echt hele erge gebeurtenissen moeten wel besproken worden omdat die ook heel veel impact hebben op de 
maatschappij 

Voor verwerking als je het heftig vind. 

^^^ 

Eigenlijk hetzelfde antwoord als bij vraag 14 

Als nieuwsberichten je schokken of raken is dat meer persoonlijk en zal het voor de meeste niet veel doen 
het is handiger om buiten de lessen mischien in prive of in een groep het te bespreken en de leerlingen te 
leren om wanneer er iets dwars zit actief iemand zoeken om erover te praten 

Dit kan heel heftig overkomen voor sommigen, daar moet je over kunnen praten. 

verwerkingen 
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Zodat ja de meningen van andere ook te horen krijgt 

Meeste zijn al oud genoeg  

Iederen moet ervan op de hoogte zijn 

Dat heeft niks met school te maken en de meeste leerlingen volgen geen nieuws. 

Het is zeer belangrijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 18 (Bij vraag 17: Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over politiek ingrijpende 
gebeurtenissen zoals verkiezingsuitslagen?) 
 

Waarom wel/niet?3 

Zijn belangrijk voor je algemene vaardigheden  

Daar leer je van 

Ja want dan krijg je meer mee van de politiek 

Heel belangrijk dat wij hier veel kennis over krijgen, zeker omdat wij over 2 à 3 jaar al mogen stemmen. Dan 
moeten we er wel heel veel van weten 

School moet onpartijdig zijn. 

Door actuele gebeurtenissen bij de les te betrekken worden de lessen interessanter denk ik. 

alleen bij maatschappijleer, dan leer je meer over politiek 

Omdat ik verkiezingsuitslagen iets vindt waar iedereen een mening over heeft en denk dat dat mogelijk 
veranderd door het te bespreken, en dat de mening van die mensen dus beinvloed wordt 

Bij maatschappijleer. Dit is nuttig ook voor later als we zelf gaan stemmen. Is ook actueler waarbij je je meer 
nut van hebt dan alleen theorie. 
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Dit kan ook op ons van toepassing zijn, zo niet nu dan wanneer wij zelf mogen stemmen.  

Je krijgt hier al veel van mee door maatschappij leer en je krijgt dit ook mee via nieuws en mensen om je 
heen. Anders kunnen scholen de kinderen te veel beïnvloeden, leraren gaan praten vanuit hun opvatting en 
niet algemeen. 

Wel, omdat het handig voor leerlingen is om te weten wat er gaande is in Nederland. Bij politiek ingrijpende 
gebeurtenissen kunnen leerlingen een inschatting maken over hoe de eventuele veranderingen in de 
samenleving gaan zijn. Ook worden leerlingen politiek meer betrokken, wat handig is, want over een aantal 
jaren moeten wij zelf gaan stemmen. 

Zo blijf je op de hoogte 

Dit hoort bij het vak maatschapij 

Ik ben daar om eerlijk te zijn helemaal niet in geïnteresseerd  

Om het te begrijpen 

Omdat als we dan gaan stemmen weten we ook een beetje waarop 

Maatschap ijleer 

Nogmaals het is belangrijk dat men weet wat er rond speelt. 

Belangrijk voor samenleving  

Dat is belangrijk 

Snap daar niks van 

Altijd 

Het is belangrijk om daar veel over te weten.  

Dat is niet nodig 

De meeste mogen niet eens stemmen 

Weet ik niet 

Omdat je dan verschillende invalshoeken bekijkt waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. 

Het is niet het belangrijkste onderwerp maar andere onderwerpen misschien wel 

Politiek is niet erg interessant. 

Niet interessant 

Beetje op de hoogte houden 

. 

Het gaat over het land waar we allemaal in wonen. Ondanks dat ik de politiek ook niet interessant vind, denk 
ik wel dat het belangrijk is om een basis kennis te hebben over de verkiezingen. 

Daar hebben we toch niks aan. 

Veel mensen boeit dat niet 

Politiek heeft invloed op iedereen. 

Goed om over nieuws mee te praten 

Belangrijk om over politiek veel te weten voor als we zelf over een jaar moeten stemmen 

- 

Gewoon 

Dat heeft wederom invloed op iedereen  

Zie 16 

Belangrijk om de uitslag beter te begrijpen. 

het boeit niemand echt denk ik 

Scholen moeten neutraal blijven en daarom zouden zij niets over deze gebeurtenissen moeten zeggen. 

We leven in Nederland in een democratie waar iedereen vanaf de 18 jaar kan stemmen. Ik vind dat het 
belangrijk is dat men weet wat er gebeurt in de politiek zodat men een goed beeld heeft en als hij of zij 18 is 
een wijze keuze kan maken waarop hij of zij stemt. 

Wij moeten later ook stemmen  
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Belangrijk voor de toekomst en hoe en wie het land wordt bestuurd 

Want sommige boeit dit niet 

Interesseert me niet 

We hebben een politieke dag en meer hoef je niet te weten om te stemmen als je 18 bent.  

Het is belangrijk voor leerlingen en dus aankomende kiesgerechtigden om op de hoogte te zijn van het 
politieke klimaat van ons land en het is ook belangrijk dat dit gebeurt door docenten met veel politieke 
kennis die een goed beeld kunnen schetsen van hoe de politiek in ons land functioneert. 

Om over de invloed van de politiek te leren  

Niet iedereen vindt dit interessant. 

Het is belangrijk om te weten hoe het gaat met politiek in je land 

Dat interesseert me 

Omdat dat ook belangrijk is 

Omdat ik zelf niet mag stemmen vind ik het niet heel interssant want ik kan er toch niks aan veranderen 
vanwege het feit dat ik nog niet mag stemmen.  

Zeker bij maatschapijleer en maatschappijwetenschappen zijn politieke ingrijpende gebeurtenissen relevant 
voor de lessen, en krijgen de leerlingen de kans om de stof toe te passen op actuele gebeurtenissen 

Hoort bij maatschappijleer 

Fijn om te weten wat iedereen denkt 

Omdat dit ook een effect kan hebben op ons 

Zie vraag 14 

Informatief 

Jongeren moeten hun mening kunnen geven over b.v de uitslagen van verkiezingen en ze zullen zich er ook in 
verdiepen. Een groot gedeelte mag nog niet stemmen en zo is het bijna onmogelijk om je steentje bij te 
kunnen dragen in dit soort kwesties. 

Omdat het belangrijk is wat er in de politiek gebeurd 

Het is misschien wel handig om het te delen tijdens maatschappijleer. 

Is niet nuttig  

Algemene kennis 

Want het is belangrijk  

Ik vind dat het belangrijk is om te weten hoe het met je land gaat 

Omdat dit heel interessant is en het is belangrijk om er veel van te weten. Wij mogen straks ook stemmen.  

die hoor ik thuis al genoeg 

Belangrijk voor nederland 

Is belangrijk voor iedereen 

Want sommige mensen die moeten volgend jaar al stemmen en ik heb totaal geen idee hoe dat werkt of 
waar ik op moeten stemmen en het is best belangrijk 

Het is belangrijk wie de macht over je land hebt en dat je daar wel een ander over weet 

Alleen bij matschappijleer wel. 

JAA. Omdat dit ons land bestuurd 

Later als wij 18 zijn moeten wij hier ook iets van verstand van hebben. Want dan moeten wij ook stemmen 

omdat het moeilijk kan zijn de gevolgen van politieke uitslagen te voorspellen en een docent dat 
waarschijnlijk beter kan. 

Het bepaald onze toekomst ook mee. 

Niet iedereen van deze leeftijd heeft daar veel verstand van 

De politieke wereld is heel belangrijk voor het Nederlandse volk. Veel leerlingen weten veel te weinig over de 
Nederlandse overheid0 

Dan weet je later ook waar je op kan stemmen.  

Er zijn maar 1 of 2 leraren die dit doen 
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Kun je zelf bekijken 

Later mag je zelf ook stemmen en daarvoor moet je wel weten wat het inhoudt.  

Geen mening 

- 

Omdat dit iets is waar wij later ook mee te maken krijgen. 

Om je mening etc. hierover te kunnen delen.  

Ook hier weer tijdens maatschappijleer, zoals bijv. de uitslag van de verkiezing van provinciale staten waar de 
Forum van Democratie zo verbazend goed scoorde 

? 

omdat het voor iedereen belangrijk is om hiervan op de hoogte te zijn 

Wanneer kinderen 18 worden en nog nooit iets hebben meegekregen over het nieuws, zullen ze misschien 
niet eens gaan stemmen. En door het hoge slagingspercentage van durendael blijven er gemiddeld meer 
kinderen zitten. Hierdoor zijn de leerlingen ouder en vind ik dat zeker in de bovenbouw dit een vrij 
gespreksonderwerp zou moeten zijn. 

Verkiezingsuitslagen horen bepalend te zijn voor welke richting een regering en het land op gaat. Niet 
iedereen begrijpt dit en soms is het ook goed om te relativeren met verschillende soorten mensen en een 
docent die de overhand op zo’n politieke discussie houdt.  

Belangrijk, jongeren zijn de toekomst  

Dit is voor de gehele samenleving van belang, maar veel jongeren hebben geen idee wat er speelt.  

Dit gaat over de toekomst van Nederland en als aankomende volwassenen die mogen stemmen etc vind ik 
het belangrijk dat hier ook aandacht aan wordt besteed. 

Dan kun je makkelijker keuzes maken op wie je moet/kunt stemmen 

Leerlingen zijn bewuster bezig met politiek en maken kennis met het politiek systeem. Doordat ze zich meer 
verdiepen in de politiek, hebben ze hier later profijt van bij bijvoorbeeld stemmen, etc. 

Het is belangrijk dat je een beetje weet wat er gebeurt met de regering 

De politiek kan ook voor jongeren dingen betekenen of veranderen, dan weten jongeren ook waar ze aan toe 
zijn.  

Het is wel belangrijk aangezien je er uiteindelijk wel iets mee te maken krijgt. 

Omdat je daar buiten school over kan praten en ik lessen liever besteed aan dingen die op toetsen komen. 

Is niet interessant 

Gaat ook over de samenleving en sws okk voor later 

Moet je eerder met je ouders bespreken 

Is persoonlijk of je het interessant vind  

Politiek is heel belangrijk omdat iedereen op z'n 18e mag stemmen en daarom een idee moet hebben over 
wat er in de politiek gebeurd voor zijn 18e. 

hoort bij je opvoeding  

Zelfde antwoord als gegeven bij vraag 16. 

Omdat ze toch niet mogen stemmen  

Jongeren zijn de toekomst, wij gaan in een nieuwe wereld leven, de toekomst staat voor ons. Daarom is het 
ook handig om onze eigen toekomst te bepalen en te kiezen wie wij willen dat ons representeert. 
verkiezingsuitslagen zijn heel belangrijk omdat zij onze toekomst beïnvloeden. 

Er is een groep leerlingen dat zich totaal niet met de politiek bezig houdt en die zal dat niet kunnen volgen. 

Ze zien alleen alles op insta etc 

- 

Iedereen heeft verschillende meningen en daar moet naar geluisterd worden  

We moeten dit soort dingen weten 

Geen zin in 

De informatie die daarover in de media wordt gegeven is meestal erg saai, dus beel leerlingen houden zich er 
dan ook helemaal niet mee bezig. 
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Ik mocht dit jaar voor het eerst stemmen en heb enorm moeite gehad met mijn keuze.  Simpelweg omdat het 
zoveel verschillende kanten heeft en mijn kennis gewoon te beperkt was om een echte keuze te kunnen 
maken. Daar zou ikgraag meer over leren. 

Zelfde reden vraag 17 

Omdat verkiezingen de overheid bepaald en dat belangrijk is om een mening over te vormen omdat we later 
zelf ook moeten gaan stemmen.  

Politiek is niet voor iedereen boeiend 

Dit is belangrijk want het bepaalt toch de toekomst van jou en Nederland 

Verkiezingsuitslagen in Nederland hebben uiteraard betrekking op ons zelf. Het is daarom erg belangrijk dat 
we het hierover hebben en wat het gevolg van bepaald stemgedrag kan zijn voor de maatschappij. 

Zo kunnen we leren bij maatschappij wat er door ons volks verkozen wordt 

K 

De meeste jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek, maar besluiten worden toch echt genomen door de 
politiek, dus het is weldegelijk belangrijk dat leerlingen iets meekrijgen van belangrijke politieke 
gebeurtenissen. 

Het gaat om het bestuur in ons land en dat heeft effect op ons allemaal en dus is het een belangrijk 
onderwerp. 

Door te praten over verkiezingsuitslagen, krijgen de leerlingen een duidelijker beeld wat er speelt en zijn ze 
meer bewust over wat voor invloed en nut hun stem heeft op de uitslagen. Zo kan het ervoor zorgen dat 
meer mensen gaan stemmen. 

Ik vind de uitslagen altijd interessant en de uitkomsten zijn van belang voor mij onder ik wil weten wat voor 
gevolgen ze gaan hebben op mij. 

Omdat veel mensen dat niet interessant vinden.  

Omdat dat interessant is en ook invloed heeft op ons 

Belangrijk voor later en de politieke participatie van zowel de leerlingen als de docenten. Iedereen krijgt er 
nieuwe visies door en kan zo beter zijn of haar mening formuleren. 

Het is belangrijk dat de jeugd weet wie ons land vertegenwoordigen   

Beter te begrijpen 

Dit is belangrijk omdat het gaat om de leiding van ons land en ons leven veranderen 

Daar wordt je wijzer van. 

Omdat onze leeftijd het toch niet interesseert hoe de Nederlandse politiek gaat  

zodat iedereen op de hoogte blijft van belangrijke dingen als ze het nieuws niet volgen en dat ze weten wat 
er in ons land gebeurt. 

Dit gaat iedereen aan 

om besef en inzicht aan leerlingen geven wat stemmen en wat welke partij in houdt  

Maar het mag nooit ten koste van lesstof gaan.  

Niet iedereen boeit dat 

Vind ik niet interessant  

Verspilling van tijd 

het is toch zo 

Die krijg je thuis al meestal te horen 

Dat is juist wel van belang dat iedereen begrijpt waarom bepaalde dingen gebeuren. En hun eigen mening 
vormt 

Dat zijn persoonlijke meningen, uitslagen zijn meningen van het volk. Het is onnodig om deze af te kraken of 
juist mee eens te zijn doe dat lekker in je vrije tijd. 

Het heeft invloed op je leven. 

Ik heb daar persoonlijk geen behoefte aan 

is goed om iets van te weten 

politiek is pas belangrijk als we 18 zijn en kunnen stemmen 

het is belangrijk om te weten wat er om je heen gebeurd 
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ja 

sommige mensen interesseert het niet 

...... 

Ja want dan weten we er meer over 

zodat je up to date bent met wat er gebeurt in de politiek en in je eigen land 

dit heeft impact op onze toekomst 

Is belangrijk 

Is belangrijk om dingen te weten en andere meningen te horen 

Dit heeft namelijk ook effect op de jeugd en onze toekomst 

Doe je tijdens maatschappijleer wel 

Omdat wij als jongeren de volgende generatie zijn en we moeten weten wat er allemaal aan de hand is 

Omdat dat effect heeft op ons eigen leven 

Omdat leraren dan hun politieke kleur kunnen uiten en mensen die richting in sturen, wat niet de bedoeling 
is 

Zo dat je de politiek beter gaat bergijpen en wat voor invloeden de verkiezings uitslagen kunnen hebben 

Dat is belangrijke informatie 

Dat gaat over wie de Nederlandse mensen hebben gekozen. 

Ik weet hier momenteel nog helemaal niks over! 

Zodat weten wat er in ons lang gaande is.  

Zelfde antwoord als 16 

Heeft gevolg voor u 

Dat is denk ik niet heel relevant voor kinderen onder de 18 jaar, die dus niet mogen stemmen 

Zijn we beter op de hoogte 

Net zoals eerder 
Zodat men beter kan beslissen op wie zij moeten stemmen 

Omdat niemand daar gebruik van maakt want dit soort dingen worden of via social media besproken of snel 
in de gangen. 

Ik heb er zelf niet echt veel verstand van dus interesseert het mij ook minder dan andere soorten 
gebeurtenissen 

Dit is niet van groot belang. Het is geen schokkende gebeurtenis. 

Niemand is t met elkaar eens. 

Veel mensen en vooral leerlingen zijn niet op de hoogte van wat er gebeurt in de politiek. Als er meer over 
gesproken wordt op school wordt het misschien duidelijker wat veel dingen van de politieke partijen 
inhouden en dan zullen misschien ook meer mensen gaan stemmen in de toekomst  

Omdat je als scholier weinig te maken hebt met de politiek  

Zo krijg je mee wat er in de politiek gebeurd en welke gevolgen dat heeft voor de maatschappij en voor jou 
eigen leven. 

Lijkt me niet zo interessant voor onze leeftijdscategorie. 

Denk dat daar weinig interesse in is, aangezien het vaak als saai wordt beschouwd. 

Wij kunnen over enkele jaren ook stemmen 

Het is belangrijk dat kinderen / mensen weten wat er gebeurd in het land en dat er verschillende ideeën zijn 
over verschillende onderwerpen. Het moet op school wel objectief blijven 

Daar kun je zelf informatie over zoeken dat is niet iets om op school te bespreken 

Belangrijk om Nederlandse politiek te begrijpen 

Er wordt van ons verwacht dat we later gaan stemmen, dus dan zou het ook handig zijn als we op de hoogte 
worden gehouden van de politieke situaties en (wanneer we 18 worden) niet meteen in het diepe worden 
gegooid en een vage kieswijzer in moeten vullen. 

Ik hoef zelf nog niet te stemmen dus ik voel me er nog niet bij betrokken om t zo maar te zeggen 

 



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

112 

                                                                                                                                                                      

Het is belangrijk om er over te praten en er iets over mee te krijgen 

Omdat iedereen ooit zal moeten gaan stemmen en het daarom belangrijk is om te weten hoe dat in zn werk 
gaat 

Dan horen we er meer over en horen we hoe anderen erover denken. 

Dan weten we zelf ook beter wat we later willen stemmen 

Omdat dit invloed heeft op je dagelijks leven  

Dit helpt met het begrijpen van de politiek 

Ik vind zelf de politiek best lastig dus dit zou helpen.  

Zo weten leerlingen ook wat alles ongeveer inhoud wanneer zij de stemgerechtigde leeftijd hebben behaald 

 Op school groeien kinderen op en moeten voor hun toekomst de politiek begrijpen. Dit is belangrijk voor 
wanneer ze mogen stemmen.  

Een debat kan nooit veel kwaad 

Omdat iedereen uiteindelijk moet stemmen. 

Geen interesse in de mening van de docent op politiek gebied. 

Bij lessen zoals maatschappijwetenschappen is dit een belangrijk onderwerp die besproken moet worden in 
de les. 

Ik denk niet dat dit nuttig is voor veel leerlingen. 

Om zo leerlingen meer kennis over politiek te geven 

Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen waarvan iedereen op de hoogte moet kunnen zijn. De school kan 
hier ook meer inzicht over geven. 

Hetzelfde als bij 16. 

Dan krijg je meer inzicht over de politiek 
Wat je later kan gebruiken als je gaat stemmen 

L 

Het is belangrijk voor je toekomst, je hebt vanaf he 18e het recht om zelf te stemmen namelijk 

Praat als je het er over wilt hebben, maar het is niet verplicht. 

De politiek bepaalt een groot deel in ons land en daar zouden we van op de hoogte moeten zijn 

Ik vind politiek verschrikkelijk saai maar als we 18 worden moeten we wel weten hoe het in elkaar zit. 

Pas vanaf 18 telt dat echt mee 

Belangrijk voor toekomst 

Boeit niet veel mensen 

Alleen in lessen zoals maatschappijleer 

zelfde antwoord als vraag 16 

Iedereen gaat hiermee te maken krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. En moet hier iets van weten  

Dat is toch iets wat iedereen wel aan gaat ook de niet stem gerechtigde  

Het is wel belangrijk om te weten wat er zich afspeelt in de politiek omdat dat bepaalt wat er in Nederland 
gaat gebeuren. 

Te saai 

Je moet weten hoe en wie het land regeerd 

Wel belangrijk, maar het moet meer objectief gebeuren. Veel docenten hebben vaak toch al eem vrij linkse 
mening en voeren snel imvloed uit op leerlingen die dan nog weinig verstand van de politiek hebben. Toch 
moet het wel behandeld worden doordat de leerlingen het later ook moeten begrijpen. 

Politiek is zo saai dat waarschijnlijk niemand dat wil 

Vaak hebben kinderen van onze leeftijd daar niet genoeg verstand van 

Saai 

Omdat het wel belangrijk is 

Veel te saai 

Omdat je dat meestal wel meekrijgt 
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Dat is onze toekomst 

snappen wij allemaal nog niet 

Leerzaam 

Anders gebeurt het niet 

Zelfde als vraag 15 

Saai 

jerarmy 

Saai 

Wij mogen toch niet stemmen 

Heeft ook gevolgen voor onze toekomst 

Dat moet je thuis wel behandelen 

Weten wij wat voor politiek er in ons land is 

Zelfde als vraag hierboven 

Deze uitslagen hebben invloed op iedereen en zo is de kans misschien groter dan jongeren zich gaan 
interesseren in de politiek. 

Belangrijk om op dat gebied up-to-date te blijven. 

Het is handig voor de leerlingen om iets te weten over de politiek. Bijvoorbeeld om te weten waar je later op 
stemt 

Verkiezingsuitslagen passen goed bij de stof van vakken zoals maatschappijwetenschappen.  

Verkiezingen zijn belangrijk voor de toekomst van ons land en hebben invloed op iedereen 

Zo kun je jezelf politiek opstellen 

Dan heb je een goede beeld van de regering in Nederland. 

Zo is iedereen ervan op de hoogte 

Interessant 

Het is iets belangrijks voor iedereen. 

er zijn andere dingen die bij een vak besproken moeten worden 

Politieke zaken hebben impact op iedereens dagelijks leven 

Nee. Behalve dan bij het vak maatschapij 

. 

Omdat er weinig mensen zijn die op dit moment niet eens weten welke partijen er zijn of in ieder geval er 
geen 5 kunnen noemen.  

Het is toch belangrijk voor de maatschappij 

Ja, omdat jongeren vaak weinig van de politiek begrijpen en er weinig mee te maken hebben. Als ze meer in 
aanraking komen met dat soort zaken wordt het beter begrepen en leren jongeren hoe ze er mee om moeten 
gaan. 

Niet heel belangrijk 

Het kan soms wel maar het heeft niet altijd impact voor ons ookal moeten we straks gaan stemmen 

Vind ik niet zo belangrijk 

Omdat we, door over zulke onderwerpen te praten, bewuster worden van zaken die een grote invloed 
kunnen hebben op onze levens en omdat we zo ook onze kennis verbreden wat betreft zaken als politiek en 
maatschappij 

Politiek interesseert met niet..  

Dan weet je wat er in de politiek gebeurt 

Boeit me niet veel 

Is ook van ons belang 

Dat is heel saai 

Dan weten we wat er gebeurt 
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Mensen kunnen hun mening laten horen 

Het speelt in nederland 

Ik vind het niet intressant 

Niet interessant 

Handig 

Het is belangrijk voor de kennis 

Nvt 

Ik denk niet dat het veel kinderen intreseerd en niet zullen luisteren 

Omdat het over ons bestuur gaat. Het is ook belangrijk voor later 

Vind ik niet interessant 

. 

Politiek is belangrijk  

Dat is belangrijk voor Nederland. 

Ja want dat bepaald wat er gebeurt in nederland 

meer geïnteresseerder te worden 

Is niet nodig 

Dan kun je alles kwijt  

Geen interesse in 

Is ook belangrijk 

Boeit me niet zoveel 

Ook interessant 

De meeste mensen, vinden politiek nogal saai 

Nee 

Leren over politiek  

Zodat je zelf er meer van gaat begrijpen en ook een eigen meningen kan vormen  

Wel want jedereen maakt het mee 

Ja is interessant  

Niet zo belangrijk 

Dat interesseer bijna niemand 

Heeft veel impact op de samenleving 

Boeie 

Boeit me niet 

Duurt te lang 

omdat wij daar nog niet mee bezig zijn 

Is erg actueel in heel Nederland  

Omdat het veel mensen niet echt interesseert 

Dat komt ook in het nieuws naar voren 

Niet relevant  

Maakt me niks uit 

Dat is ook belangrijk 

Belangrijke gebeurtenis 

Daar leer je veel van 

Zo weet je welke partijen op dat moment groot zijn in het land. Belangrijk voor de algemene kennis  

- 

Om een begrip te krijgen over de verkiezingen in Nederland want iedereen heeft het recht om te stemmen  
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Later moet je je er ook mee bezig houden dus dan kan je beter maar alvast beginnen. 

Zie 15 

Het heeft invloed op onze leefomgeving  

Het is iemand eigen keus om ergens voor te stemmen. En als er iets ingrijpends gaat gebeuren horen we het 
wel op het nieuws of van onze ouders. 

Dan weet iedereen een beetje wat ze willen gaan doen in Nederland. 

Dan worden leerlingen aangeleerd goed na te denken over zaken waar ze later aan meedoen, zoals de 
landelijke verkiezingen. 

Omdat het het merendeel niet interesseert 

Dat zegt iets over hoe jij bestuurd gaat worden 

Niet iedereen houdt van politiek enzo 

Het heeft ook invloed op ons leven.  

De politieke beslissingen van nu zullen een groot effect hebben op ons. 

Zodra er verkiezingen zijn  

Om meer verstand en begrip voor de politiek op te doen 

Niet iedereen is daarin geïnteresseerd. 

Omdat dit een grote impact heeft in veel mensen hun leven 

Het ligt eraan in welke klas je zit; als je in de onderbouw zit heeft het niet veel impact. Maar in de bovenbouw 
wat meer, omdat je bijna mag stemmen, en soms mag je dat zelfs al. 

- 

Je kunt er thuis over praten en met vrienden tussen de lessen door. Bovendien krijg je veel mee via sociaal 
media. 

Aangezien dit wel een belangrijk onderwerp is, maar veel leerlingen zich hier niet mee bezig houden. 

Zo krijgen leerlingen een idee over hoe het gaat in ons land. Ik heb zelf NT en weet vrij weinig van de politiek 
in Nederland. Ik zou graag meer geïnformeerd willen worden over verschillende partijen zodat ik vanaf 
volgend jaar op een degelijke partij kan stemmen. Ik denk ook dat meerdere leerlingen dit fijn zouden vinden, 
want het gaat namelijk wel over de toekomst van Nederland, je eigen toekomst. 

Ze hebben directe impact op de Nederlandse samenleving. Daar maken wij deel van uit.  

Zodat je weet waarom mensen op bepaalde partijen hebben gestemt en daar word je zelf ook weer wijzer 
van 

Omdat het toch je land is en wij zijn de toekomst dus is het fijn om te weten hoe hier mee om te gaan  

Er af en toe op ingaan is goed maar dit soort gebeurtenissen vallen niet onder de taken van een school. 

Zodat we zo veel mogelijk kennis over politiek hebben als we zelf ook mogen stemmen. 

Moet gewoon 

Dat is gebruikelijk want het gaat over het land waar jij in woont 

Vind ik niet interessant  

vind ik niet heel interessant  

Niet zo boeiend 

Saai 

Leer je veel van 

Is best saai dus zou alleen bij bijv maatschappijwetenschappen doen omdat dit met dat keuze vak te maken 
heeft maar dus niet bij biologie ofzo 

Is niet interessant 

Ik vind politiek niet interessant  

Dan kan er uitgelegd worden wat voor impact het heeft 

Dan weet je wat de politiek gaat veranderen aan Nederland, wat ze willen bereiken. 

Is best belangrijk  

Niet zo interessant  
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Wederom moet de ruimte er wel zijn, zodat mensen hun politieke uitingen kunnen delen 

Ja want we zijn een democratisch land. 

Het gaat over Nederland, de maatschappij leerlingen willen daar wel wat over weten. Dat is voor later als hun 
zelf stemrecht hebben ook handig  

Omdat het niet altijd duidelijk is waar het over gaat.  

omdat het over de besturing van het land gaat en wij mogen later ook stemmen dus dan is het handig om er 
wat van te weten 

Omdat we daar later zelf mee te maken krijgen. 

Het is belangrijk om te weten wat er in je eigen land gebeurt. 

Wel, want dat heeft impact op ons allemaal. 

Omdat dit vaak over Nederland gaat waar wij zelf in wonen en het is schokkend wat sommige mensen 
allemaal niet weten van de politiek, die maar wat stemmen en wat vooroordelen zeggen. 

Omdat dat gaat over het land waar je in woont en dit heeft dus ook een hele grote impact  

Belangrijk voor zwlfontwikkeling. 

Wij zijn de toekomst, je ziet vaak genoeg dat jongeren niet weten waarop ze stemmen en wat voor gevolgen 
hun stem met zich mee kan brengen. 

We hebben geen stemrecht dus wat er op dit moment plaats vind in de politiek is voor ons nog niet van 
belang. Nieuws kan ook heel eenzijdig zijn dus kinderen kunnen een verkeerde mening ontwikkelen over 
bepaalde politieke partijen. 

Tegenwoordig zijn er veel scholieren die amper iets over politiek weten en is het handig om ze bij te houden 
en wat beter basis kennis te geven of wat welke partij precies is 

Dit is belangrijk voor iedereen, daar mag iedereen iets over weten. 

gerwoon 

Zodat ik op de hoogte blijf 

Erg lokaal en actueel  

Ik vind dit niet heel belangrijk  

Bijna niemand mag stemmen. 

Geen reden voor 
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Vraag 23 

Zijn er nog gebeurtenissen uit het wereldnieuws waar je graag je verhaal over wil vertellen? Hoe je deze 
hebt ervaren, of over hoe daar op school mee om is gegaan? Dan kun je dat hier onder opschrijven. 

Ik vind dat er verrassend weinig op het nieuws, maar ook op school is over deze kampen waar Ugyhur 
moslims worden gedwongen te bekeren, omdat dit vergelijkbaar is met concentratiekampen, ook op de 
manier hoe er met deze mensen om wordt gegaan. Dit is amper in het nieuws (het is maar 1 keer kort voorbij 
gekomen) en hierdoor wordt er ook niks aan gedaan.  

 
Bij de aanslag in Utrecht werden al snel conclusies getrokken dat het een terroristische aanslag was, omdat 
dit verspreid was op social media. Er is vast nog meer onjuiste informatie verspreid. Wat ik heel goed vond, is 
dat we in de lessen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen de hele les hebben besteed aan de 
aanslag. We hebben onder andere het journaal gekeken en de docenten hebben verdere relevante 
informatie gegeven. Nu hadden we een goed beeld over wat de aanslag inhield en ik denk dat het belangrijk 
is om er op school over te praten en te discussieren.  

Onduidelijkheid met de rekentoets is hier op school niet echt aandacht aan besteed.  

We moeten er meer bij stilstaan als school. Steeds als de aanslagen steeds dichter bijkomen 

Niet waar ik zelf verhaal over wil vertellen 

Als er heftige dingen als aanslagen gebeuren heb ik gelukkig de mogelijkheid om hier met 
vrienden/vriendinnen over te praten en discussiëren. In de les hebben we het er vrijwel nooit over met 
docenten. 

Niet echt iets te vertellen. 

Een voorbeeld is de situatie in Venezuela. De omstandigheden zijn daar er slecht en ik was erg geschrokken 
toen ik las over hoe de president het volk onder de duim houdt. Hij wilt het volk niet helpen aan 
basisvoorzieningen zoals water, voedsel en medicijnen. Op school is hier weinig tot niet over gesproken, 
terwijl het wel belangrijk is. De west Europese landen, de VS, Noord Korea en het oosten (onder andere iran, 
irak en syrië) worden besproken, wat niet helemaal een totaal beeld geeft van wat er speelt in de hele 
wereld. Door het nieuws te volgen probeer ik toch de informatie mee te krijgen, maar regelmatig heb ik het 
gevoel alsof ik achtergrond informatie en ontwikkelingen heb gemist, die belangrijk zijn om het gehele plaatje 
te snappen. Het zou daarom goed zijn om dit tijdens lessen op school te bespreken. 

Ik wil nog even toevoegen dat het lastig is om tijd te besteden aan bepaalde gebeurtenissen in de lessen 
omdat ook bepaalde stof moet worden uitgelegd in de lessen en het natuurlijk niet mogelijk is om veel lessen 
te besteden aan onderwerpen die niet voorbij komen in de toets want leerlingen moeten wel de stof kennen 
voor de toetsen  

Potvis die met 22 kilo in zijn buik is aangespoeld in Italië  

Nee niet echt. 

 
Op school wordt er bij heel weinig vakken aandacht besteed aan wereldnieuws. Iedere docent blijft bij zijn 
eigen werk/vak. En er wordt niet gepraat over wereld gebeurtenissen. 

Feyenoord weer geen titel dit jaar, is toch prima 

Met de vliegtuigramp MH17 is niets of weinig gedaan door docenten in lessen. 

 
Feyenoord- Ajax  
6-2 😔 
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Schokkend hoe snel het nieuws kan verspreiden online 

De aanslag in Utrecht had ook veel impact op me, komt vanwege de afstand tot mijn eigen leven 

Ik vind dat er erg weinig over de afgelopen aanslagen in utrecht en nieuw zeeland word gepraat. 

De school zou, bijvoorbeeld bij economie, meer aandacht kunnen besteden aan de Brexit.  

Ik heb twee dagen liggen janken toen Tjerry Baudet de verkiezingen had gewonnen 

 

Aanslagen  

Aanslag utrecht 

Er waren een aantal leerlingen die niet eens van de aanslag in Utrecht af wisten een dag nadat het gebeurd 
was..  

 
De aanslag in Utrecht was best heftig, maar hier heb ik tijdens de lessen niks over gehoord. In de pauzes 
praten we er onderling wel over. 

Aanslagen komen heftig aan, er worden wel eens grappen over gemaakt door leerlingen dit vind ik 
onverantwoord 

Klimaatstaking was een groot feesje voor spijbelaars bleek uiteindelijk dus het had niet echt nut 

 

 
Ik kan me zo snel geen specifieke gebeurtenis bedenken maar ik weet wel dat u regelmatig het nieuws erbij 
haalde tijdens de les en dat vond ik heel goed 
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Bijlage V Antwoorden op de open vragen van de docenten (Geanonimiseerd)  
Vraag 10 

De volgende vragen gaan over je begrip van het wereldnieuws.  
 
Welke nieuwsberichten uit het wereldnieuws hebben je het afgelopen jaar het meest geraakt? 

- Dat half Nederland op een partij gestemd heeft waarvan niet eens bekend is wat ze in de provincie willen 
doen 
- Het gedoe rond de Brexit  
- Venezuela waar één man alle hulp aan zijn volk tegen kan houden 

Wat een lastige vraag! Berichten waarbij veel slachtoffers zijn gevallen, natuurrampen en hongersnood e.d.  

Jemen, Irak, vluchtelingen, Anti democratische ontwikkelingen oost-europa. opkomend nationalisme 
wereldwijd 

Geen 

Overstromingen en aardbeving Venezuela  

Informatie over vluchtelingen en aanslagen in het algemeen. Specifiek berichten over de situatie in 
Bangladesh. 

Venezuela, Syrië, IS, natuurrampen 

Klimaatverandering, vaccinatiegraaddaling, opkomst populisme 

Niks. Gaat voornamelijk over geweld, oorlog, dood en verderf en politiek. Hier worden wij elk jaar mee 
geconfronteerd dus nieuws is niks nieuws.  

De nieuwsberichten die me het meest zijn bijgebleven: 
De aanslag in Utrecht, het nieuws rondom de Brexit, de uitslag/ de gevolgen van de laatste verkiezingen. 

Diverse aanslagen. 
Politieke verschuivingen in Europa. 

ik voel me niet zo erg emotioneel betrokken bij het nieuws, de Brexit-perikelen volg ik wel met verbazing en 
lichte zorg 

brexit, aanslagen, berichten over onderwijs/docenten  

Trump en de opstormende rol van het grote geld en populisme in de wereldpolitiek. 

Klimaat 

Energietransitie, verkiezingen, migratie, Brexit, terrorisme, de muur VS, droogte in Nederland, China 
economie, drugsafval 

Meer de verwevenheid van het nieuws en de onmogelijkheid dit te ontwarren en daardoor aan te pakken en 
verandering aan te pakken. Dus bijvoorbeeld hoe globalisering zorgt voor de verwevenheid op het gebied van 
conflicten, deze conflicten zorgen voor migratiestromen, deze migratiestromen zorgen voor spanningen in 
het eigen land etc.  
Ook bijvoorbeeld op het gebied van milieuproblematiek 
 
meer concreet om je wat beter te helpen met je onderzoek: 
Alles met kinderen: 
-Kinderen op de vlucht of vast in eens stad waar oorlog is 
-Kinderen gescheiden van hun ouders bij de Amerikaanse grens 
- Kinderen die niet veilig zijn/betrokken zijn in geweld in Nederland zoals dat jongetje dat door zijn vader 
gedood werd met een zwaard (Bekiro) 
 
Alles rondom het milieu 
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Alles rondom polarisatie en verharding 
- De rol van politici zoals bijvoorbeeld FvdD die dan de aanslag aangrijpt om campagne te voeren 
- De woorden/taal/hardheid in de media 
- De woorden/taal/hardheid van politici (bijvoorbeeld Rutte die 'raddraaiers het liefst zelf in elkaar wil slaan' 
doe niet zo populistisch man) (en media geef hem niet zo'n podium omdat ie die woorden kiest) 

Crisis in Venezuela 

Brexit, Syrie, Utrecht. 

Ik wordt meestal diep ongelukkig van het wereldnieuws. Het haantjes gedrag, de drang om macht, geweld, 
etc. 

Aanslag in Christchurch, Brexit, Trump, Shariawetten in Brunei, president Maduro, Cycloon in Zuid-Oost Afrika  

migratie 

(terroristische) aanslagen, natuurrampen 

Opkomst (rechts) populisme. 
Beelden gifgasaanval Syrie.  
Allerlei acties van Trump waarmee hij democratische of fatsoensregels schendt (meltdown, feiten 
bestempelen als fakenews etc).   
  

Brexit, snijden in geld voor hulp door gemeenten, lerarentekort, syrie-gangers 

Brexit, verkiezingen P.S., situatie Midden Oosten, verkiezingen Israel, Milieu, Trump 

Trump.  Alles wat Trump aanricht. De leugens van onze premier. Het gebruik van verkeerde onderzoekscijfers 
door het CBS ed. De ramp die aan het ontstaan is in Venezuela. En echt zorgelijk is de steeds cumulatieve 
opwarming van de aarde. Staking in het onderwijs wordt niet begrepen maar ook slecht uitgelegd.  

Het laatste vliegtuigongeluk door een ongecontroleerde fout. 

Alles over het succes van de brexit. 

Nieuw Zeeland 
Storm Sint Maarten (agv versterkt broeikaseffect) 
Trump's handelsbeschermingspolitiek 

Vluchtelingenbeleid. 

Economisch nieuws, oorlogen en opstanden, milieuproblematiek,  

overstroming in Afrika. 

plastic in het milieu en stijging CO2-uitstoot 

Oorlog Jemen, Syrië, klimaatdiscussie, terreur Nieuw-Zeeland/ Utrecht 

Verkiezing Bolsonaro, Brexit (Nou ja geraakt, gevolgd), neerstorten Lion air en Ethiopian airways. Trumps 
acties in het algemeen. Klimaat nieuws (Natuurrampen), nieuws rondom het kalifaat, Syrie etc 

Wat er speelt in Algerije bijv. 

Nieuws dat mij in elk geval is bijgebleven afgelopen periode is o.a.: aanslag in Utrecht (eerder Parijs en 
Londen), vliegtuigongeval Sala, vermissing en moord op Anne Faber, moord op journalist Khashoggi, 
vergiftiging Skripal en zijn dochter, bootvluchtelingen, Kinderpardon, Nicky Verstappen/aanhouding Jos B. 
misstanden in Syrië, overstromingen/droogte -> klimaatverandering, verkiezingen Amerika, muur van Trump, 
Nuis en Olympische medaille, privacy en FB, Brexit.  

Berichten over de IS. 
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Vraag 15 (Bij vraag 14: De volgende vragen gaan over de rol die de school speelt in het begrip van en rondom 
het wereldnieuws/de actualiteit bij de leerlingen. Vind je dat school leerlingen moet helpen om de actualiteit 
meer te begrijpen?) 
 

Waarom wel/niet? 

We willen graag dat leerlingen kritische wereldburgers worden. Daarvoor is het handig als je begript wat er in 
de wereld gebeurt 

We zijn avo: algemeen vormend onderwijs, het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de wereld groter is 
dan Oisterwijk, dat er bijv. leerlingen demonstreren voor het klimaat, weten hoe andere landen omgaan met 
nieuwsfeiten, etc.  

In het wereld nieuws vaak 1 visie dominant. Taak van de docent is dit te helpen duiden of nuanceren of aan 
de kaak stellen. 

Het niet begrijpen van wat er speelt staat anticiperen in de weg.  

Actualiteiten zijn van alle dag 

Leerlingen zijn zich aan het ontwikkelen tot actieve deelnemers van de maatschappij. Het is belangrijk dat zij 
een mening kunnen vormen in een veilige omgeving op basis van een grote hoeveelheid aan informatie. Het 
bijhouden en begrijpen van actualiteiten ondersteunt leerlingen in het bekijken van situaties vanuit 
verschillende perspectieven zonder direct vooroordelen te creëren. 

Onderdeel van volwassen worden en daarbij moeten we de leerlingen een handje helpen 

We maken wereldburgers van ze, daar hoort begrip van de actualiteit bij. 

Maatschappelijk belang. Algemene kennis.  

School moet leerlingen helpen omdat er, volgens mij, veel gebeurt in de wereld wat moeilijk te begrijpen is. 
Wij als school zouden het beter in de context kunnen plaatsen. 

Om hun eigen plek in de samenleving te kunnen begrijpen. Om hun eigen plek in de context van de 
maatschappij te kunnen plaatsen. 

Vanuit ieder vak kun je wel concepten/begrippen aanreiken die helpen om de gebeurtenissen te begrijpen en 
de gevolgen te leren overzien. Daarnaast behoort het ook tot onze taak als opvoeders om kinderen te leren 
omgaan met onzekerheden over de betekenis van grote gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen voor de 
toekomst. 

leerlingen zijn hier niet veel mee bezig, dus het is belangrijk dat ze dat wel worden. Daarnaast is het 
belangrijk dat ze leren kritisch te zijn over de berichten.  

Belangrijk voor hun algemene vorming. 

moet voorwaarden scheppen 

De actualiteit begrijpen is wat anders dan ll. beïnvloeden. Het is van belang dat ll. op de hoogte zijn van de 
gebeurtenissen in de wereld en genoeg kennis hebben om een eigen mening te vormen. Ook leren ze welke 
verschillende bronnen ze kunnen gebruiken om deze kennis uit te breiden. De politieke overtuiging van de 
docent is in dezen niet relevant. 

School moet leerlingen voorbereiden op 'later'. Geen bezigheidstherapie zijn omdat ze tot hun 18e ook 
ergens heen moeten.  
En leerlingen zijn nu ook al een onderdeel van onze maatschappij. Ze kunnen en mogen nu ook al (politiek) 
deelnemen.  
begrip hebben van de wereld om je heen is daar een essentieel onderdeel van 
Bepalen waar jij wil staan, wat jou mening is, is daarin belangrijk. Voor je dat kunt moet je begrip hebben 

Zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelingen tot kritische mediawijze burgers. 

Het wereldnieuws gaat eenieder aan maar de feiten worden niet altijd neutraal gebracht en zijn zelfs vaak 
fake. Leerlingen moeten leren hun weg te vinden in de nieuwe media.  

Laten zien in welke wereld we leven, wereldbeeld vergroten, zaken in een context plaatsen buiten zichzelf. 
Hoewel ik er zelf bewust voor kies om alle dood en verderf aan me voorbij te laten gaan, tenzij het nieuws zo 
groot is dat het niet anders kan. 

Een van de doelen van ons huidige onderwijs is om leerlingen op te leiden tot actieve, anticiperende burgers 
in onze maatschappij. Daarbij hoort dat je de wereld begrijpt zodat je een betere mening kan vormen en met 
die mening invloed kan uitoefenen om veranderingen in onze maatschappij te bewerkstelligen.  

wij onderwijzen en maken weerbaar door kennisvergaring 
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Het is de wereld waarin zij hier en nu leven. 

Ik vind dat een opleiding moet bijdragen aan de ontwikkeling tot weldenkende en zelfstandig denkende 
burgers. In dat kader vind ik het belangrijk om leerlingen te stimuleren om de actualiteit bij te houden en om 
ze te helpen met het begrijpen of duiden van gebeurtenissen. Overigens zijn er genoeg leerlingen die dit van 
thuis meekrijgen of uit een persoonlijke interesse bijhouden. Het is dus niet voor iedereen essentieel om dit 
op school te krijgen.  

Omdat je op school leerlingen ook vormt tot individuen die zelf in staat worden goede afwegingen te maken 
in de informatie die tot hen komt. Dus ook zaken in perspectief kunnen  plaatsen of leren hoe ze zich dat 
perspectief kunnen eigen maken 

belangrijk voor goede meningsvorming en om vakken als maatschappijleer en geschiedenis beter te begrijpen 

Omdat de samenleving steeds meer invloed krijgt op het individuele leven van mensen. Er wordt steeds meer 
gestuurd van bovenaf en door de enorme hoeveelheid informatie bronnen wordt het steeds moeilijker te 
bepalen wat betrouwbare berichten zijn en wat niet. 

Mensen lijken vaak slimmer als ze meer weten over wat er in de wereld gebeurd en ze weten waarom er 
dingen gebeuren. 

De rol van school is mede het opvoeden en klaarstomen van de leerling voor het leven later. Hier horen ook 
actualiteiten bij.  

Opkomst nep-news maakt betrouwbaarheid van nieuwsbronnen lastiger.  

Hoort gewoon bij de algemene ontwikkeling. 

De leerlingen zijn het grootste deel van de dag op school. Hier wordt dan ook via gesprekken en informatie 
van anderen, waaronder leraren, meningen gevormd en eventueel bediscussieerd. 

Niet alleen vertellen wat er speelt maar ook uitleg. Soms insoctrinatie van media. 

bovenbouw havo/vwo (mijn lln) moeten in staat zijn het nieuws te begrijpen 

Ik denk dat de school de taak heeft leerlingen te leren de wereld om hen heen te duiden. Ik hoor soms 
leerlingen dingen zeggen en dan hoor je gewoon de ouders. Een voorbeeld: 'vluchtelingen moeten binnen zes 
weken werk vinden anders zijn ze lui en rotten ze maar op naar hun eigen land, er is werk genoeg als je maar 
wilt'. Ik denk dat het belangrijk daarbij is ze te prikkelen en aan het denken te zetten en in ieder geval niet te 
vertellen hoe het wel zit.  

Leerlingen die begrip hebben van het nieuw zijn, denk ik, beter in staat hun eigen (politieke en andere) 
keuzes te maken. 

Om de wereld waarin zij leven beter te begrijpen en fouten te voorkomen die anderen maken. Maar ook om 
hun visie te ontwikkelen over allerlei zaken.  

Omdat m.i. snappen wat er in de wereld speelt, weten wat waar vandaan komt en weten welke gevolgen iets 
met zich meebrengt alles te maken heeft met algemene ontwikkeling. Dit wil niet zeggen dat je zonder deze 
kennis niet zou kunnen functioneren in de maatschappij en/of dat je levensgeluk hiervan afhangt, maar het 
helpt je wel om jezelf te ontwikkelen en om je kansen in de maatschappij te vergroten. Als je meer kennis 
hebt, je kennis ook kunt toepassen, dan kan dit je op allerlei manieren verder helpen. Bovendien helpt kennis 
je om een ander en bijv. zijn waarden, normen en keuzes te begrijpen. Ik schrijf kennis. ik bedoel hiermee dat 
je naast het op de hoogte zijn van het nieuws, ook kennis hebt van zaken die verband houden met de 
gebeurtenissen (de geschiedenis kent).  

Niet alle leerlingen krijgen het van thuis uit mee en ik vind dat het belangrijk is voor hun ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
Vraag 17 (Bij vraag 16: Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over schokkende 
nieuwsberichten?) 

Waarom wel/niet?2 

Dat is levensecht  

Het is belangrijk dat ze zich kunnen uiten en dat ze leren om zelf een goede mening te vormen.  

Moet kunnen , maar oppassen dat je zelf niet in de val ,van alleen schokkend is de moeite waard om het er 
over te hebben, loopt 
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Het helpt leerlingen om dingen beter te begrijpen. Belangrijk hierbij is dat de begeleidende docent wel kennis 
van zaken heeft.  

Leerlingen moeten een mening kunnen vormen en je mening geven over schokkende berichten zijn daar een 
van 

Leerlingen leren niet enkel vakspecifieke kennis te reproduceren en toepassen maar groeien ook op in een 
wereld die ze op andere manieren moeten leren begrijpen. Wanneer ze vragen of zorgen hebben is het 
belangrijk dat ze deze kunnen delen en in een veilige omgeving hun gedachten kunnen ordenen.  

Omdat de leerlingen er op dat moment mee bezig zijn, om ze te helpen het nieuws te duiden en te helpen 
inzien wat het voor henzelf en de maatschappij kan betekenen voor zover ik dat zelf begrijp natuurlijk 

Nieuws is nieuws. 

Om leerlingen te laten begrijpen wat er precies is gebeurt en waarom dat wel of niet belangrijk is.  

Er moet ruimte zijn om erover te praten omdat deze nieuwsberichten ook een impact hebben op de 
leerlingen. Erover praten helpt om het nieuws beter te plaatsen. 

Het is ons niet altijd duidelijk welke impact bepaalde berichten hebben op leerlingen. Er moet ruimte zijn, 
maar niet bij ieder vak. 

zie 15. Ook: tegenwicht bieden aan hypes en massahysterie op social media (zoals onlangs na het incident in 
Utrecht) 

Schokkende nieuwsberichten kunnen een grote invloed hebben op leerlingen en er is in hun eigen omgeving 
niet altijd ruimte om hier over te spreken.  

Het speelt toch. 

ja, jongeren mogen hun ogen niet sluiten 

Soms hebben de ll. de behoefte om hierover te praten 

Misschien is de schok ook onwetendheid. Misschien kun je de schok wel weghalen 

Zodat leerlingen de kans krijgen om hun gevoelens te uiten die schokkende gebeurtenissen kunnen 
veroorzaken 

vanuit de leerling gezien schokkende nieuwsberichten moeten eerst een plek krijgen voordat je verder kunt 
gaan met de orde van de dag 

Omdat leerlingen daar toch mee bezig zijn. Aandacht besteden aan schokkende gebeurtenissen, vaak 
gebeurtenissen die leiden tot angst of vertwijfeling, zorgt er o.a. voor dat het nieuws een plekje krijgt, en het 
nieuws gerelativeerd kan worden. Het negeren heeft geen zin. 

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er wel met ouders over gesproken kan worden. Dus als bepaalde 
berichten vragen of bepaalde emoties oproepen moeten wij daar als docent ruimte voor maken. Ik vind wel 
dat het een beetje afhangt van het onderwerp in welke les dit moet gebeuren. De cycloon in Zuid-Oost Afrika 
bespreken bij AK is logischer dan bij Engels natuurlijk.  

die ruimte neem ik zelf. 
wel omdat de impact van gebeurtenissen invloed heeft op houding leerling 

Zie antwoord vraag 15 

Die gebeurtenissen zijn dingen die gebeuren in hun wereld. Hier hebben zij een mening over of een gevoel 
bij. In de betrekkelijk veilige omgeving van een klas moet je die meningen en gevoelens kunnen uiten. Het is 
ook leerzaam; een klas is een minisamenleving met verschillende achtergronden en meningen bij 
nieuwsberichten. Je  kunt er je mening vergelijken met die van anderen en met elkaar in gesprek en in 
discussie over opvattingen, normen en waarden.  

We leven in de maatschappij en zijn daar een onderdeel van. Het is denk ik raar als je doet alsof de school 
buiten de maatschappij staat als soort van bubbel. 
Daarnaast moet je leerlingen ook prikkelen om zich voor gebeurtenissen te interesseren. 

Duiding van de gebeurtenissen en evt, weerleggen van verkeerde opvattingen. Aanscherpen van de eigen 
menig van leerlingen 

Omdat dat ook een onderdeel van het leven is. En omdat de wereld steeds kleiner wordt. Via multi media 
zien kinderen al veel meer dan dat goed voor hen is. Laat ze het dan ook begrijpen door er op school 
aandacht aan te besteden. 

Twijfelachtig. Hiervoor vind ik dat er ruimte moet zijn in lessen zoals maatschappijleer. 

Hoort bij het leven.  

Om de juiste feiten over te dragen 
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Er is dan behoefte onder de leerlingen om erover te praten. 

Leerlingen willen dar graag over praten met anderen. Meestal vinden ze op school wel mensen die hun 
angsten, gevoelens, woede, etc. wat meer kunnen stroomlijnen. 

Besef  van nieuws is belangrijk maar ook onrust wegnemen.  

vandaag nog een Amerikaans onderzoek naar het verband tussen angst en onthoofdingsvideo's van IS in havo 
4 besproken 

Omdat dat onderdeel is van de wereld en het leven. Leerlingen komen er toch mee in aanraking en dan 
kunnen ze daar beter in een beschermde omgeving mee om leren gaan en erover te denken wat ze wel en 
niet willen zien dat ze op hun slaapkamer beelden zien van een Nieuw-Zeelandse moskee waar 50 mensen 
worden doodgeschoten omdat dit toevallig op snapchat is gedeeld en er ineens mee geconfronteerd worden 
zonder dat er ermee om kunnen gaan. 

Leerlingen moeten hun hoofd kunnen legen. Ze moeten een plaats hebben om er samen over te praten, 
denken. Als schokkend nieuws verwerkt is kunnen ze weer verder. 

Zie verklaring antwoord 15 

Omdat het voor mij ondenkbaar is dat je - als er iets opmerkelijks of schokkends gebeurt - hieraan 
voorbijgaat. School staat niet op zichzelf. Voor mij gaan school en samenleving samen.  

zie vorig antwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 19 (Bij vraag 18: 
Vind je dat er ruimte moet zijn in lessen om te praten over politiek ingrijpende gebeurtenissen?)  
 

Waarom wel/niet?3 

Leerlingen krijgen te maken met de gevolgen 

Het is goed om met elkaar te discussiëren en dus met andere meningen in aanraking te komen.  

politiek is een complexe aangelegenheid, zonder mogelijke duiding volgt simplisme. Een complexe 
samenleving vergt meer dan dat. 

In de bovenbouw h/v valt hier een argument voor te geven. Schoolbreed zal het te veel leerlingen missen. 

Ja als het de leerlingen op dat moment ook aangaat 

De toekomst van het land/de wereld is belangrijk voor de toekomstige burger. Echter mogen deze 
gesprekken mijns inziens geen duidelijke politieke voorkeur vanuit de docent meedragen. Leerlingen moeten 
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hun eigen voorkeur vormen, niet per se op basis van een autoriteitsfiguur. Informatie moet unbiased worden 
aangedragen en alle kanten van het spectrum moeten worden belicht. 

Zie antwoord bij 17 

Nieuws is nieuws. 

Ligt er aan. Als de docent een neutrale visie kan geven is er niks aan de hand. Docent moet geen propaganda 
staan te verkondigen of iets dergelijks dan is het antwoord nee. 

Er moet ruimte zijn om over politiek ingrijpende gebeurtenissen te praten omdat deze gebeurtenissen ook 
gevolgen kunnen hebben voor de leerlingen. Dus het is volgens mij wel belangrijk dat ze daar over praten 
(zonder dat er een bepaalde visie wordt opgelegd). 

Om het politieke klimaat van Nederland in een groter geheel te plaatsen. Om het politieke klimaat van 
Europa in een groter geheel te plaatsen. Om de wereldpolitiek in het gehele beeld te betrekken. 

Ja, maar wel zoveel mogelijk binnen de kaders van het vak dat je geeft.  

ik vind het belangrijk dat ze kritisch leren zijn en gaan nadenken over de wereld. 

Zeker bij bepaalde vakken. 

ja, hoort bij ontwikkeling van jongeren 

Indien relevant voor vak 

Politiek is een vorm van het land besturen. Onze leerlingen zijn toch ook inwoners van dat land. Dat ze 
minderjarig zijn maakt ze niet minder onderdeel 
Ze mogen nu ook al politiek participeren, ook al zijn ze zich daar nog niet zo van bewust (wij moeten ze juist 
daarvan bewust maken) 
Daarnaast zullen de bovenbouw leerlingen toch snel 18 worden en dan hopelijk zelf ook meer die 
betrokkenheid gaan voelen 

Zodat leerlingen de kans krijgen om een mening te vormen door er over te praten. 

politiek ingrijpende gebeurtenissen hebben gevolgen voor iedereen, rechtstreeks dan wel indirect, dus daar 
mag je zeker bij stil staan. 

Maar niet per se bij elk vak, en niet per se altijd, tenzij de gebeurtenis heel ernstig en actueel is. 

bij maatschappijvakken zeker. Want dan zijn het hedendaagse voorbeelden die je uitleg ondersteunen. Het 
maakt leerlingen niet alleen bewust van de wereld van nu, maar het helpt ook om te laten zien hoe belangrijk 
het vak is en hoe nuttig de uitleg over bv. communisme is geweest als je iets van de wereld wilt begrijpen.  

politiek is heel breed vandaar 

Inzicht geven in de impact op hun eigen leven 

zie 17.  

We leven in de maatschappij en zijn daar een onderdeel van. Het is denk ik raar als je doet alsof de school 
buiten de maatschappij staat als soort van bubbel. 
Daarnaast moet je leerlingen ook prikkelen om zich voor gebeurtenissen te interesseren. 

noodzakelijk voor het begrijpen van het vak maatschappijleer en voor het vormen van een juiste mening 

Omdat de politiek in Nederland steeds ingrijpender vat krijgt op het inkomsten en uitgave patroon van de 
burger. 

Zelfde als hierboven 

Heeft een invloed op het onderwijs en op de toekomst van de leerlingen in Nederland. Het is dus belangrijk 
dat ze begrijpen hoe iets later invloed kan gaan hebben op hun leven. 

Om te voorkomen dat men overgaat tot vooroordelen en mogelijk discriminatie 

Kan ook op jou als persoon van invloed zijn. 

Zie bovenstaand antwoord. 

Van belang voor de toekomst. Is ook hun toekomst. 

ja, mits relevant, zie boven; de opmars van FvD is niet direct gerelateerd aan mijn vak, dus historische 
correcties zijn daarin niet te verwachten. Maar als Baudet met een onjuiste redenering komt, of een 
statistisch gegeven verkeerd gebruikt of interpreteert, kan het best aan de orde komen. 

Als de gebeurtenis de context van mijn vak raakt wel. Anders komt het vast bij maatschappelijke vakken aan 
bod.  

het uitwisselen van standpunten kan leiden tot begrip. 
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Zodat de leerlingen snappen wat er gebeurt. Onze leerlingen zijn de "mannen en de vrouwen" van de 
toekomst. Deze generatie gaat de maatschappij van nu leiden, daarom is het belangrijk dat zij snappen wat er 
nu speelt.  

Zie hierboven. We zijn op school bezig om leerlingen verder te helpen, zich te ontwikkelen om binnen de 
samenleving hun plek/rol te vinden. Ingrijpende politieke gebeurtenissen zijn niet altijd even gemakkelijk te 
begrijpen. Het is juist heel belangrijk dat je als school hier aandacht aan besteed.  

Ze leren hierdoor dat het belangrijk is om een eigen visie te ontwikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 21 (Bij vraag 20: Vind je het belangrijk dat er ruimte is in de lessen op school om te praten/discussiëren 
over belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen of nieuws?) 
 

Waarom vind je dat wel/niet belangrijk? 

Het is een beetje afhankelijk van het niveau, en of ze begrepen hebben wat er gebeurd is. Je kunt moeilijk 
een discussie voeren als leerlingen het zo slecht snappen dat ze zich ook geen mening kunnen vormen. Dan is 
uitleg geven de eerste optie 

Zie hierboven bij de vorige verklaringen. Leerlingen aan het denken zetten wat belangrijk is in het leven, 
welke keuzes ze kunnen maken, hoe ze actualiteiten kunnen interpreteren en er op reageren, is van groot 
belang én maakt het onderwijs ook interessant! 

zou in het kader van van burgerschapsvorming een belangrijke rol moeten spelen. 

Veel docenten hebben vaak te weinig achtergrondkennis om hier iets zinnigs mee te doen.  

Ik denk dat sommige vakken zich daar goed voor lenen 

Wanneer die behoefte speelt, zie eerdere antwoorden. 

Zie antwoord bij 17 

Nieuws is de praktijk van ons onderwijs. Dus is de discussie hoe onze stof aansluit op dat schokkende nieuws. 

Zie vraag 15. 
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Dit is belangrijk omdat praten over maatschappelijke gebeurtenissen bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
leerling. 

- 

zie 15 en 17 

We leiden leerlingen op tot wereldburgers en daar zijn kennis van het nieuws en belangrijke 
maatschappelijke gebeurtenissen ook onderdeel van.  

Dat is niet alleen een rol van de ouders. 

ja, hoort bij ontwikkeling jongeren 

Ll. zijn deel van de maatschappij en dienen op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen in de wereld waarin zij 
leven 

School is onderdeel van de maatschappij. Geen side step 

Het is belangrijk dat leerlingen over belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen kunnen praten, maar wat 
voor de een belangrijk is hoeft voor de ander niet belangrijk te zijn. 

Sommige maatschappelijke gebeurtenissen houden de hele natie tegelijkertijd bezig dus ook de leerlingen. 

Met docenten die begrip hebben van de stof en leerlingen kunnen helpen de gebeurtenissen te begrijpen. Dit 
maakt hen ook wereldburgers. Zinvol is het vooral wanneer de actualiteit en de lesstof met elkaar verweven 
kunnen worden, zodat ook de lesstof zinvoller wordt voor leerlingen. 

Zie 19 en 17 

signaalfunctie van de leerkracht, klankbord 

Kan een bijdrage leveren aan het antwoord op de vraag hoe de leerling wereldburger wordt 

OP die manier help je leerlingen geïnformeerd te zijn over de feiten rondom de gebeurtenissen. Door er ook 
over te discussiëren help je ze hun mening vormen en te weten en horen welke meningen er nog meer over 
bestaan. Als docent kan je dergelijke gesprekken leiden waardoor je leerlingen ook kunt helpen/uitdagen om 
met goede argumenten te komen. Dat scherpt hun geest en geeft ze meer inzicht in de gebeurtenissen en in 
hun eigen opvattingen.  

Zie eerder antwoord overigens denk ik dat die ruimte er wel is als je de als docent creëert.  

leerlingen hebben zelf te weinig benul van wat er in de wereld gebeurd. Maar dit is wel belangrijk voor hun 
persoonlijke ontwikkeling. Als het thuis onvoldoende gebeurd, ligt hier een duidelijke taak voor het 
onderwijs. 

Zie voorgaande antwoorden  

Dit moet behandeld worden bij vakken die daarvoor zijn, zoals maatschappijleer. 

Heeft een invloed op het onderwijs en op de toekomst van de leerlingen in Nederland. Het is dus belangrijk 
dat ze begrijpen hoe iets later invloed kan gaan hebben op hun leven. 

Zie ook antwoord vraag 19 

Hoort gewoon bij de algemene ontwikkeling. 
Je hoort te weten wat er in de wereld gebeurt. 

Zie bovenstaand antwoord. 

Weten wat er speelt maar ook levensecht onderwijs. 

kennis van de actualiteit is relevant, de school moet ook het kritisch vermogen van lln bevorderen. 

Ik gebruik regelmatig actualiteiten in de les om de concepten die ik uitleg een context te geven, maar vaak 
merk ik dat leerlingen er niet van op de hoogte zijn. Als voorbeeld uit mijn praktijk de klimaatmars. Veel 
leerlingen hadden er niet van gehoord en boeide het ook niet. Twee leerlingen waren geweest omdat ze het 
klimaat belangrijk vonden, maar toen ik de advocaat van de duivel speelde konden ze geen tegenargumenten 
geven of mijn argumenten weerleggen en werden ze bijna boos op mij. Ik denk daarom dat het belangrijk is 
dat leerlingen hier regelmatiger mee bezig zijn. Niet om ze links te indoctrineren, maar om ze actualiteiten 
van verschillende kanten en bronnen te laten bekijken zodat ze hun eigen wereldbeeld kunnen vormen en 
andere wereldbeelden kunnen begrijpen en respecteren.  

We leiden op voor opleidingen maar ook voor de maatschappij 

Dat de leerlingen op de hoogte zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen en simpelweg weten waarin ze 
leven. 

Zie boven. Zeker in deze tijd. Er is veel discussie over wat er tegenwoordig wel/niet mag worden gezegd. Laat 
staan dat je als docent te uitgesproken bent.  Een discussie hoef je echter niet uit de weg te gaan. Het zou 
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jammer zijn als we niet meer zouden durven.  
Het blijft m.i. ontzettend belangrijk dat je juist op school leert om met elkaar op een verstandige manier, met 
kennis van zaken, in gesprek te zijn. Ook kun je leren om op een respectvolle manier te discussiëren. Deze 
kennis en ook de manier waarop je met elkaar spreekt kun je weer inzetten op de momenten buiten de 
school.  

zie vorig antwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 25 (Bij vraag 24: Besteed jij in de eigen lessen tijd aan de actualiteit en of het wereldnieuws?)  

Waarom wel/niet?4 

Ik maak graag de koppeling met de stof uit het boek (ook als we nu even met een ander hoofdstuk bezig zijn) 
om te laten merken dat aardrijkskunde niet alleen in de boeken staat maar ook in de wereld terug te vinden 
is 

Ik begin elke dag met een actualiteit. Het is een mooie aanleiding om met e leerlingen in de vreemde taal te 
praten, soms langer, Soms korter. En één keer per jaar miet een leerling zelf een actualiteit kiezen en er 
vragen over stellen aan zijn klasgenoten  

Hangt van de groep af , uur van de dag,  

Over het algemeen is de link moeilijk te leggen met mijn vak en verder heb ik ook een gebrek aan interesse in 
discussie. 

Probeer soms artikelen uit de krant te vertalen naar onderwerpen in mijn les 

Zie bovenstaande antwoorden 

Zie antwoord 17 

Alles is biologie. Dus kan de stof altijd aan wereldnieuws worden gerelateerd om inhoud aan die stof te 
geven. 

Zie vraag 15. 

Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind.  

zie antwoorden boven 

Soms, maar vooral als oefenmateriaal 

hoort bij leren over cultuur en een wereldburger zijn 
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Zeker als het van belang is voor mijn vak. Nieuwe ontwikkelingen. 

van belang voor mijn vak 

Vaak i.c.m. curriculum 

Ik vind het onderdeel van mijn vak. 

Ik ben van mening dat mijn vak niet goed aansluit op actualiteiten en wereldnieuws. Andere vakken lenen 
zich daar mijns inziens veel beter voor. 

Ik vind dat het vanuit de leerlingen moet komen en op de een of andere manier zien leerlingen het vak 
wiskunde en de docent wiskunde niet uitnodigend om te praten over wereldse zaken. Een opmerking als: 
"kunnen we gewoon wiskunde gaan doen", heb ik meer dan eens gehoord. 

Ik verbind de lesstof wel met de maatschappij vroeger en nu, maar ik heb het bespreken van de actualiteiten 
niet als doel op zich. Meer als ondersteunend aan het begrip van de stof. 

Omdat het vaak wel gelinkt kan worden aan mijn les  

. 

Hoort bij het schoolvak, maar ook bij het vak als docent 

Zie 17.  

Vakgerelateerd is altijd leuk om aan te halen. Mogelijk leeft het dan meer bij leerlingen. Niet vakgerelateerd 
is ook belangrijk. Wij delen kennis in in vakken maar de wereld werkt toch echt holistisch. 

docent maatschappijleer/maatschappijwetenschappen 

Om meer begrip en inzicht te kunnen verschaffen over de situatie van anderen. En hun eigen rol in die 
enorme wereld. Om meer en meer een wereldburger te worden, wat schijnbaar door de toenemende 
globalisering noodzakelijk lijkt te zijn. 

Ik wil de discussie vaak niet aangaan, omdat ik vaak niet helemaal precies weet hoe het zit. Soms doe ik het 
enigszins wel als er tijd over is, maar meestal is er weinig tijd over in de les. 

Het is belangrijk om actualiteiten aan te halen en tegen het licht te houden met een klas. Dit is niet altijd even 
handig bij elk vak maar het is wel belangrijk dat die vrijheid er ligt. 

Zie eerder gegeven antwoord 

Dan ontstaat er een discussie want iedereen geeft zijn eigen mening. Interessant om te weten hoe leerlingen 
erover denken en wat weten ze van het onderwerp. 

Bij het vak wiskunde is de noodzaak meestal niet aanwezig om over zwaarwegende problemen te praten. 
Uiteraard wel als het toch ter sprake komt.   

Wil graag aan het werk. Leerlingen zitten al veel. Bij gym moeten ze vooral bewegen. 

zie boven 

Om concepten een context te geven 

Omdat er verbondenheid kan zijn met lesstof. Verbinding theorie praktijk 

Ik besteed aandacht aan de actualiteit in Frankrijk om meer te weten over het land en de cultuur. 

Zie eerdere antwoorden. Overigens doe ik dit niet structureel. Wel benoem ik vaak actuele gebeurtenissen en 
probeer ik zo een gesprek te openen.  Zelf vind ik dat leerlingen soms maar heel beperkt weten wat er in de 
wereld gebeurt.  

Het programma van wiskunde is zo strak dat ik daar geen tijd voor heb. Bovendien vind ik het vaak ook niet 
aansluiten bij mijn vak. 
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Vraag 26 (Eveneens bij vraag 24) 

Zo ja, op welke manier? 

minder vaak met een discussie, wel vaker dat ik ergens iets over vertel 

Zie hierboven  

actualiteit op het bord. Onderwijs leer gesprek. koppelen aan thema uit boek 

Nvt. 

Zie 25 

Wanneer leerlingen aan kaarten ergens interesse in te hebben starten we het gesprek. Vaak in de vorm van 
een groepsdiscussie waarin iedereen argumenten etc mag aandragen. Bij natuurkunde gerelateerde 
onderwerpen (zoals energiewinning met de milieustaking of dag van de duurzaamheid) krijgen ze de 
opdracht om van tevoren informatie te zoeken en een mening te vormen, waarna ze deze in kleine groepjes 
gaan bespreken. 

Erover praten samen 

Leerlingen stimuleren om nieuwsapps te installeren en push aan te zetten. Daarnaast grote gebeurtenissen 
bespreken afhankelijk van hoe de discussie landt in de klas. 

Klassengesprek. 

Ik doe het op verschillende manieren: teksten laten lezen, nieuwsfragmenten laten zien, discussiëren, betoog 
schrijven. Meestal volgt er na elke opdracht een klassengesprek. 

discussie, fakenews bespreken, actualiteit bespreken in de context van de les. 

bij lees, schrijf- of spreekopdrachten is de actualiteit vaak onderwerp 

Nieuws kijken en praten over gebeurtenissen die betrekking hebben op mijn vak of die  

Klassendiscussie 

economische ontwikkelingen bespreken 

Zie boven 
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In principe begin ik de les met een actualiteit, ingebracht door de leerlingen (al vergeet ik dit wel eens) 
Zelf koppel ik de lesstof ook zo veel mogelijk aan de actualiteit 

 

 
Als het zinvol is voor begrip van de stof. 
Bij praktijk kiezen leerlingen er soms voor om met de actualiteit en het wereldnieuws aan de slag te gaan, 
maar soms ook niet. Dat is een individuele keuze.  

Vragen hoe ze bv bepaald nieuws gehoord hebben, wat ze er van weten, wat ze er over denken, hoe het 
gelinkt kan worden aan dingen die ik met ze besproken heb etc.  
Ik heb er helaas wel te weinig tijd voor om dit vaak te doen.  

leerlingen beginnen er zelf vaak over 

Meestal via klassendicussie 

praten en discussiëren over gebeurtenissen. Lesstof ophangen aan de actualiteit, wekelijkse nieuwsquiz met 
klassen spelen.  

Door het  onderwerp gewoon aan te snijden. Maar vakgerelateerd maak ik er ook wel eens een opdracht 
omheen.  

dagelijks; vaak als voorbeeld om de lesstof te verduidelijken en als er iets belangrijks is gebeurd waarvan ik 
wil dat leerlingen de juiste informatie hebben  

Door historische gelijkenissen of juist verschillen te tonen tussen nu en toen. Of oorzaak en gevolg te tonen 
tussen verscheidene gebeurtenissen in het verleden en nu. 

 

Klassengesprek. 

Klassengesprek 

Aan de hand van Fuehstuecksei, Duitse site met Duitse maar ook wereldwijde actualiteiten en 100 
Sekundenheute, Duits journaal. Of Duitse kranten. Of Die Deutsche Welle, site met actuele thema's. 
In het Duits de leerlingen laten discussiëren of gewoon random vragen stellen of een schrijfopdracht. 

Ingaan op eventuele opmerkingen en/of vragen vanuit de leerlingen (of betreffende docenten). 

 

probeer relevante onderwerpen te bediscussiëren met de klas 

Aan haken op een concept en daar met een context bij bieden. Bijvoorbeeld oplosbaarheid van stoffen in 
water en dat relateren aan de molecuulformule van GHB. Dat blijft beter hangen dan droog vertellen dat een 
stof met NH of OH bindingen beter oplost in water. Hierna gaat het bijna natuurlijk over wat GHB doet en 
waarvoor het gebruikt wordt en wat ze ervan vinden. Bijna elk concept is wel aan actualiteiten of 
maatschappelijke thema's te koppelen en deze context bied een kapstok om de nieuwe kennis aan te 
koppelen.  

Als voorbeeld van lesstof 

Actualiteit op internet. 

In de vorm van een gesprek, maar ook als we spreken over mogelijke onderwerpen voor bijv. een 
overtuigende presentatie.  

Als er iets actueels gaande is wat past bij wiskunde bespreek ik het wel met de leerlingen. Soms klets ik wel 
even de eerste 5 minuten of de laatste 5 minuten over nieuwsberichten met groepjes leerlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
dhr. drs. T.P.J. (Tjeerd) van Erve 

132 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 28 (Bij vraag 27: Vind je dat de school genoeg doet om de actualiteit de school binnen te halen?)  

Waarom wel/niet?5 

ligt eraan wat je bedoelt. Als genoeg docenten zich bewust bezig houden met de actualiteit in hun les haal je 
die wel binnen.   

Ik heb er eigenlijk te weinig zicht op maar ik denk dat de meeste docenten met hun vak bezig zijn en hun 
lesplanning.  

Hier ligt voor mij de verantwoordelijkheid van de docent. 

Op dit moment mis ik niet omdat ik me er niet mee bezig houd.  

Heb ik niet zo’n zicht op 

Ik merk er zelf weinig van, maar mis ook niets. 

Ik kan alleen voor mezelf spreken. Als er aanleiding voor is neem je die ruimte gewoon. 

De school wil alles doen. Dus alles vaak half.  

Je krijgt vrijwel niks van de schoolleiding te horen wat wij met sommige belangrijke gebeurtenissen zouden 
kunnen en moeten doen.  

Ik weet dit eigenlijk niet. 

Kan actiever gestimuleerd worden. 

Ik denk dat iedere docent voldoende autonomie heeft om in zijn/haar lessen in te gaan op actualiteiten. Het 
is afhankelijk van de leerlingen, het vak dat je geeft, het moment van de dag/week en je programma of je 
daar iets mee doet. Ik vind niet dat 'de school' als organisatie daar verder een rol in speelt. 

School en nieuws/politiek etc. zijn gescheiden. Ik heb het idee dat er in de bovenbouw wel meer ruimte voor 
is dan in de onderbouw. Dit kan verschillende redenen hebben. 

Ik denk van wel. 

iedere docent heeft voldoende vrijheid om dit te doen en het gebeurt bij een aantal docenten ook 

De actualiteit kan verweven worden in de verschillende vaklessen 

Ik heb het idee dat het vooral wordt gezien als de verantwoordelijkheid van bepaalde vakken 
Daarnaast vind ik dat burgerschap hier veel meer moet worden opgezet, met een weldoordacht programma 
Ook kunnen we veel meer goed uitgedachte excursies, gastlessen en andere programma's/activiteiten doen  

Ik moet toegeven dat ik deze vraag eigenlijk met weet ik niet wil beantwoorden, want ik weet dat er wel 
projecten zijn zoals de politieke dag, maar ik durf niet te zeggen of dit nou voldoende is. 
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Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet hoe de daartoe geëigende vakken (zie vraag 22) inspringen op de 
actualiteiten. 

Ik heb daar niet echt zicht op. Bij het TTO-programma is wereldburgerschap wel een belangrijk item, maar is 
dit ook zo in het regulier onderwijs? 

Ik kan hier niks over zeggen. Ik weet niet wat in de lessen gebeurd.  

heb daar eerlijk gezegd niet zon kijk op 

Ik heb ja ingevuld, maar ik heb daar natuurlijk geen duidelijk beeld van. 

Ik weet eigenlijk niet of/wat initiatieven zijn vanuit 'de school'. Ik mis hier een optie 'weet niet/geen mening' 

Ik heb ja gekozen maar ik kan niet oordelen over andere vakken daar heb ik geen of nauwelijks zicht op.  Ik 
denk van wel want ik vertrouw op de kundigheid van mijn coleega's 

geen enkel beleid en burgerschap is op Durendael vrijwel non existent 

Veel docenten krijgen hun basisprogramma nauwelijks in een 1 schooljaar afgewerkt. 

Geen idee hoe dat op school gaat. 

Ik zie het eigenlijk alleen als er iets gebeurt met iemand die op school is. Dat alleen is niet voldoende. de 
wereld is groter dan de school. 

Dat moet overgelaten worden aan de invulling door individuele docenten. Het moet niet meteen 
geïnstitutionaliseerd worden.  

Geen idee. 

Wil hier eigenlijk op antwoorden: weet ik niet. 
Ik ben niet goed op de hoogte van wat er in bovengenoemde vaklessen al besproken wordt.  

Leren veel nog met boeken en methodes. Die zijn niet actueel. 

ik weet het eigenlijk niet (maar die optie kon ik hier niet kiezen) 

Ik ben eigenlijk niet zo op de hoogte wat er gebeurt bij andere vakken. Ik ga ervanuit dat er bij bepaalde 
vakken meer over wordt gesproken dan bij mijn vak. Ik merk wel in gesprekken met leerlingen dat ze vaak 
niet op de hoogte zijn of ergens een hele sterke mening over hebben, gewoon omdat ze dat vinden, maar 
geen argumenten kunnen geven.  

Dat wee ik niet 

Ik hoor niks specifieks hierover. 

Moeilijk kiezen ja of nee, ik weet namelijk niet precies wie (welke docent) wat doet. Wel zijn er structurele 
projecten waarin wordt (of werd) gewerkt aan het bijbrengen van vooral  'wereldkennis' 
(wereldproblematiek) van leerlingen (project Breaking News bijvoorbeeld). Ik denk dat als het echt gaat over 
actualiteit in de les, het nog veel beter kan.  

Ik heb er niet een hele duidelijke mening over. Ik doe er zelf dus niet veel mee op school. Ik geloof wel dat er 
verschillende docenten op eigen initiatief de actualiteit binnen halen. Daarnaast hebben we een debat team 
op school wat al positief is. 
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Vraag 29 

Heb je nog ideeën over hoe de actualiteit en het wereldnieuws in het onderwijs op 2College Durendael 
terug kunnen komen? 

Meer aandacht aan schenken in het mentor uur? 

Bijv de week van het Nieuws organiseren. Maar ook: mensen er van bewust maken dat dit er ook bij hoort. 
En dat doe he al door deze enquête bijv.  

1e uur zou kunnen , maar dan wel lessentabel op de schop. secties laten nadenken over binnenhalen 
actualiteit in PT zou moeten kunnen. 

Beginnen met het nieuws kijken met je mentorklas zou een prima optie kunnen zijn. Hier zal echter 
waarschijnlijk geen geld voor zijn. 

Nee niet meteen 

Er worden nu schermen gebruikt voor informatie over zonnepanelen welke in een loop draait. Deze kunnen 
eventueel gebruikt worden voor relevante nieuwe artikelen(abstracten daarvan) met een qr code naar het 
artikel zelf zodat geintresseerde leerlingen deze kunnen opzoeken. Wanneer vakdocenten ervan op de 
hoogte zijn kunnen leerlingen vragen aan ze stellen.  

Schoolkrant 

Schaf veel af, geef de eindexamenvakken en belangrijke steunvakken (maatschappijleer etc) meer tijd om tijd 
te maken voor het bespreken van de actualiteit: Zowel de schokkende als de positieve zaken. 

 

Nee. 

- 

vakoverstijgende projecten over grote thema's als Klimaatverandering, Europa, Voedsel, Migratie...  

projecten, discussies, (schrijf)opdrachten 

Niet echt. 

Iedere docent in alle vrijheid zelf zijn keuze laten maken om dit wel of niet en op welke wijze dan ook te laten 
doen 

Relevante nieuwsberichten op site zetten (verschillende bronnen gebruiken) 

activiteitenweken/dagen. Burgerschap!! Op die tv's die we hebben hangen die nu niets doen. Door ons 
docenten in de lessen.  

Nee 

 
Hier past natuurlijk een complete brainstorm. Enkele gedachten: 
Je kunt het meer verweven in de lessen, maar dit vergt energie van elke docent. En soms moet er al zoveel 
dat je niet weet waar je de tijd vandaan moet halen. Bij boven aangevinkte vakken lijkt het me zeer zinvol, 
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omdat deze docenten ook een duidelijker beeld kunnen schetsen van wat er gebeurt.  
Je kunt het ook, zoals je zelf al aangaf, op een specifiek moment van de dag terug laten komen. Dat je samen 
met leerlingen de belangrijkste punten uit het nieuws door neemt. Klassikaal het nieuws kijken, specifieke 
punten bespreken, individueel zich laten verdiepen, discussies, etc. 
Leerlingen kunnen ook een soort dagboek/plakboek bijhouden met de voor hen belangrijke ontwikkelingen in 
het nieuws, aangevuld met gedachten, emoties, twijfels, zorgen, evt. beeldend uitgewerkt met spotprenten, 
collages, etc.  

Nieuws verspreiden. Kranten beschikbaar stellen, op de tv's de belangrijkste nieuwskoppen voorbij laten 
komen, Nieuws op de WC-deuren. Er tijdens maatschappijleer altijd even op terugkomen.  

man of vrouw is onnodig m.i. 

 
Docenten aansporen om zoveel mogelijk de actualiteit de klas in te halen. Wat je niet meekrijgt, kan je ook 
niet doorgeven aan je leerlingen. Door kranten of een Blendle -abonnement beschikbaar te stellen, breng je 
vast al een hoop mensen op het goede spoor.  

Ja 

Schoolkrant met daarin een wekelijkse samenvatting van het nieuws. 
Apart vak "actualiteit" in elk leerjaar, 1 uur per week 

Geef de les terug aan de docent. En geef die docent de ruimte in plaats van een volledig jaar vooruit te laten 
plannen met PTs e.d.  

Laat leerlingen bijvoorbeeld stemmen, lijkt me leuk om te weten wat onze leerlingen gestemd zouden 
hebben als ze hadden mogen kiezen bijvoorbeeld. 

nee 

 
De eerste les van de dag over de actualiteit praten. Maakt eigenlijk niet uit bij welk vak. Dan weet je zeker dat 
de school er aandacht aan besteedt. 

Misschien een dagelijks/wekelijks "nieuwsbulletin" via de monitoren / schermen in de lokalen. vlak voor de 
pauze? 

Ieder vak accent op artikel uit de krant, Wat bij dat vak aansluit om zo lesstof actueel te maken. 

zie boven 

1) Concept context denken is in scheikunde heel belangrijk. Ik weet niet of dit voor andere vakken geldt, maar 
daar zo dan naar gekeken kunnen worden.  
2) BNR nieuwsradio in de schoolkantine en tijdens zelfstandig werken ;-) 

Nee 

Nee. 

Erover praten en lezen. Samen het nieuws kijken en bespreken. Dit kan heel simpel en op allerlei niveaus. 
Wel handig als je als docent zelf dan wel goed op de hoogte bent. Je zou het nieuws/de actualiteit ook 
structureel kunnen inbouwen in het schoolprogramma of de schoolweek.  

/ 

 
 
 
 
 


