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Als aardrijkskundedocent en als NMC-coördinator ben ik  altijd 
een trouwe bezoeker geweest van trainings- en nascholingsdagen, 
vakinhoudelijke scholingen en lezingen. Dat houdt je bij de les, 
versterkt je motivatie en inspireert je. Vanuit die ervaring vind   
ik het ook belangrijk dat het NMC zulke scholingsdagen aan 
 belanghebbenden kan bieden.’

Wat heeft  ‘jouw’ centrum te bieden aan de schoolaardrijks-
kunde?
Het NMC De IJzeren Man ligt in een rijk natuurgebied aan de 
rand van de stad en is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Het 
zit in een fraai pand dat van meet af aan gebouwd is als centrum 
voor natuur- en milieueducatie waarvan meerdere groene ver-
enigingen en leerlingen en leraren van alle schooltypen gebruik-
maken. Het aangrenzende natuurgebied kent meerdere ecotopen: 
loofb os, naaldbos, zandverstuivingen, heide, beekjes en vennen 
(kaartje). Het centrum beschikt over allerlei materialen waarmee 
je biologisch, aardkundig en chemisch onderzoek kunt doen. Zo 
hebben we veldwerkgereedschap en eenvoudig laboratorium-
materiaal om allerlei vormen van veldwerk uit te voeren. Je vindt 
hier een stroomsimulatietafel waarin je rivierprocessen kunt na-
bootsen, materialen om weer- en klimaatexperimenten te doen, 
veldwerkkisten en een Labquestcomputer. Maar het allerbelang-
rijkste is het team van deskundige vrijwilligers die zich graag 
 inzetten voor de hoofddoelstelling: het aanbieden van hoog-
waardige natuur- en milieueducatie. 

Onlangs hebben we een excursiegidsje ontwikkeld dat hand-
vatten biedt voor de uitvoering van praktisch werk in het landschap 
rondom het NMC. Leerlingen kunnen onderweg monsters ver-
zamelen van grond, water en planten, die ze in het centrum kun-
nen analyseren. Een ideaal pakket voor leraren die “iets willen met 
veldwerk”. Ze hoeven het alleen maar op te pakken, met of zonder 
professionele hulp. Niet alleen vanuit de school, ook vanuit be-
zoekerscentra in stedelijke en landelijke natuurgebieden kan 
structureel veldwerk worden uitgevoerd door aardrijkskunde-
docenten en hun leerlingen. Veldwerk wint aan kwaliteit als de 
opzet en uitvoering niet ad hoc zijn, maar structureel. Het is in 
feite een aanzet voor monitoring van natuur en landschap. Mijn 
ervaring is dat de leerlingen dit onder leiding van aardrijkskunde- 
en biologiedocenten zeer de moeite waard vinden. Veldwerk 
maakt het vak aantrekkelijk en de resultaten dragen bij aan de 
waardering voor het vak. Maar een absolute voorwaarde is wel 
dat de leraar deskundig is en veldwerkambitie uitstraalt. Graag 
nodig ik docenten aardrijkkunde en biologie uit eens een kijkje  
te komen nemen in ons centrum. Dat kan natuurlijk ook op www.
natuurenmilieucentrumweert.nl’ • 
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Gerhard van der Pot & Arie Wilschut 

Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht & Kenniscentrum 

 Onderwijs en Opvoeding & Hogeschool van Amsterdam 

De Onderwijswet van 2006 stelt dat scholen 
in het voortgezet onderwijs meer samen-
hang in het lesaanbod moeten aanbren-

gen. Behalve deze verplichting is er ook ruimte 
 gecreëerd om schooleigen keuzes te maken in de 
manier waarop samenhang bereikt wordt. Eén 

het meest voorkomt in de vmbo-onderbouw (leer-
jaar 1 en 2) op de niveaus bb en bk. In 2 havo/vwo 
komt het slechts sporadisch voor. Er is grote varia-
tie in het aantal lesuren per leerjaar en in lengte 
van de lesuren. Zo kan een leerling in het 1e jaar 
op de ene school slechts 45 minuten per week les 
krijgen in mens en maatschappij terwijl dat op een 
andere school 3 lesuren van 75 minuten kan zijn. 

TEGEN VERSNIPPERING

De invoering van het leergebied mens en maat-
schappij blijkt vooral ingegeven door de wens de 
versnippering van het onderwijsaanbod te 
vermin deren. Daarnaast speelt specifi ek op het 
vmbo-bb en -bk het pedagogische aspect een 
 belangrijke rol. Vooral respondenten die lesgeven 
op het vmbo-bb tot en met -tl vinden het voor   
de leerlingen beter als er minder verschillende 
 docenten per klas zijn. Aan de andere kant kan het 
voor pubers ook saai en beklemmend zijn om van 
dezelfde docent veel uren per week les te krijgen. 

BIJSCHOLING

Ruim de helft  van de respondenten werkt vijf jaar 
of minder in het voortgezet onderwijs en twee 
derde heeft  minder dan vier jaar ervaring met het 
leergebied mens en maatschappij. Van de 103 
 docenten die de vraag naar opleiding en oplei-
dingsniveau beantwoorden, geven 48 aan dat zij 
een geschiedenisopleiding hebben afgerond en   
32 een aardrijkskundeopleiding. Driekwart heeft  
een tweedegraads bevoegdheid en een kwart een 
eerstegraads. Hoewel er geen opleiding of expli-
ciete bevoegdheid voor mens en maatschappij 
 bestaat, acht 63% zich bekwaam om les te geven  
in het leergebied. De helft  vindt een opleiding tot 
docent mens en maatschappij een goed idee, en 
61% voelt voor een verplichte nascholing voor 
huidige docenten in vakken waarvoor ze niet zijn 
opgeleid. Sommige docenten vragen zich echter  
af of het wenselijk is dat vakspecialisten les geven 
in onderwerpen waarvoor zij niet zijn opgeleid. 
Behoeft e aan vakinhoudelijke bijscholing is er bij 
25 docenten. Slechts 15% vindt doceren in leer-
gebieden  leuker dan lesgeven in het ‘eigen’ vak. 
Docenten geven dus bij voorkeur het vak waar-
voor ze zijn opgeleid. 

KERNDOELEN NIET PARAAT

Willen scholen het onderwijs afstemmen op de 
doelgroep (‘arrangementen op maat’) dan zullen 
docenten ten minste op de hoogte moeten zijn van 

L E E R G E B I E D  M E N S  E N  M A AT S C H A P P I J 

Een versnipperd veld
Sinds 2006 hebben scholen de mogelijkheid hun 

onderwijs te organiseren in leergebieden, zoals mens 

en maatschappij. Dat gebeurt vooral in vmbo-bb en -bk, 

sporadisch in havo/vwo. Docenten vinden dat het leer -

gebied niet leidt tot meer samenhang in het lesaanbod, 

en dat de prestaties van leerlingen er niet op vooruitgaan.

manier is werken in leergebieden, zoals mens en 
maatschappij. Verschillende vakken (of onderdelen 
ervan) kunnen daarin worden gecombineerd om 
het aantal vakken in te perken en de leerinhoud 
zinvol te structureren. Omdat scholen ook vrijheid 
kregen in de combinatie van vakken, bestaan er 
nu diverse varianten van het leergebied mens en 
maatschappij. De maatschappijvakken aardrijks-
kunde en geschiedenis komen er verreweg het 
meest in voor, dikwijls aangevuld met maatschap-
pijleer, economie en soms vakken als levens-
beschouwing en Nederlands. 

In 2013/2014 hebben we docenten die lesgeven 
in het leergebied mens en maatschappij via allerlei 
media uitgenodigd een uitgebreide vragenlijst in 
te vullen over kerndoelen, opleidingsniveau en er-
varing met het leergebied, gebruikte lesmethoden 
en leerresultaten. In totaal 137 docenten van 113 
scholen hebben gereageerd. 

GROTE VARIATIE

Dat het leergebied mens en maatschappij het meest 
wordt aangeboden op het vmbo was al bekend. Uit 
het onderzoek blijkt nu dat mens en maatschappij 

de kerndoelen mens en maatschappij om bijvoor-
beeld eigen materiaal te kunnen ontwikkelen of 
weloverwogen een lesmethode te kiezen. 

Docenten weten dat er kerndoelen zijn voor 
mens en maatschappij, maar hebben deze niet 
 paraat. De leerboeken lijken hier leidend te zijn. 
De vraag of de eigen school voldoet aan de gestelde 
leerdoelen, wordt door meer dan de helft  van de 
respondenten overgeslagen. Ruim 40% van degenen 
die wel antwoorden, vinkt hier ‘neutraal’ aan. Maakt 
het de docenten niet uit, hebben zij geen idee? 

LESMETHODEN LEIDEND

80% van de respondenten gebruikt een speciale 
lesmethode mens en maatschappij. De overige 20% 
werkt afwisselend met aardrijkskunde- en geschie-
denismethoden, of eigen materiaal (33%), of werkt 
projectmatig zonder lesmethoden (27%). Bij de 
keuze van de lesmethode is gelet op de integratie 
en samenhang van de maatschappijvakken en 
meer specifi ek de onderwerpen en vakinhouden 
van de traditionele schoolvakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, economie en/of maatschappijleer. 

Of de lesmethode daadwerkelijk voorziet in 
 samenhangend onderwijs, daarover zijn de me-
ningen verdeeld. Enkele docenten vinden dat de 
methode ‘oppervlakkig’, ‘onoverzichtelijk’ is, ‘van 
de hak op de tak springt’ en de leerlingen als het 
ware ‘kennis wordt ontnomen’. ‘Grieken en Egyp-
tenaren worden niet besproken, maar wel Annie 
M.G. Schmidt’. 

Over de aangeboden leerstof worden daarnaast 
opmerkingen geplaatst als ‘slappe thee, uitgeklede 
vakken en diepgang is onmogelijk’. Terwijl het 
leergebied mens en maatschappij mede is ingevoerd 
om gefragmenteerd onderwijs tegen te gaan, lijkt 
het erop dat de uitgevers vakinhouden juist ver-
snipperd in de lesmethoden hebben opgenomen. 
‘De meest vreemde verbanden worden gelegd 
 tussen onderwerpen om maar een hoofdstuk te 
kunnen maken. Inhoudelijk geen diepgang, de 
vakken zijn uitgekleed. De methodes voor het 
vak/leergebied mens en maatschappij zijn geen 
van alle goed’, luidt het commentaar. Desondanks 
zegt slechts 17% te willen overstappen naar vak-
specifi eke lesboeken. De docenten vmbo-bb en -bk 
zijn sowieso niet van plan de lesmethode mens en 
maatschappij in te wisselen voor vakspecifi eke 
 lesboeken. Vanaf de niveaus mavo/havo en hoger 
is men veel meer geneigd dat om vakinhoudelijke 
redenen te doen. De eerstegraads docenten hebben 
duidelijk voorkeur voor vakspecifi eke lesboeken. 
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Dat er vaak toch niet wordt overwogen om over  
te stappen, kan het gevolg zijn van meerjarige 
contractuele verplichtingen met de uitgever. 

TEGENVALLENDE OPBRENGSTEN 

Respondenten vinden dat de vakkennis en vak-
specifi eke vaardigheden bij leerlingen die les 
 hebben gekregen in het leergebied mens en maat-
schappij zowel in de onderbouw als in de boven-
bouw achteruitgaan.

Eerstegraads aardrijkskunde- en geschiedenis-
docenten zijn van mening dat leerlingen niet beter 
presteren in vergelijking tot de situatie met afzon-
derlijk gegeven maatschappijvakken. Veel docenten 
met een tweedegraads opleiding en minder dan 
vijf jaar ervaring in het voortgezet onderwijs kiezen 
voor het antwoord ‘neutraal’ op de vraag naar de 
prestaties van de leerlingen. Docenten vinden dat 
leerlingen mens en maatschappij niet aantoonbaar 
als leuker of nuttiger ervaren. 

In een uitgebreide reactie maakt een respondent 
een opmerking over het hoge abstractieniveau van 
het leergebied. ‘Leerlingen hebben concrete onder-
werpen nodig om te behandelen en onder te ver-
delen per vak, zoals aardrijkskunde. Docenten 
kunnen gedetailleerder ingaan op een onderwerp en 
leerlingen worden sneller gemotiveerd als ze con-
crete onderwerpen kunnen behandelen. Uit eigen 
ervaring vind ik geschiedenis bijvoorbeeld helemaal 
niet interessant als vakdocent aardrijkskunde. Les-
sen worden minder enthousiast gegeven waardoor 
leerlingen gedemotiveerd kunnen raken.’ 

Bij de vraag of de aansluiting van een onder-
bouw met mens en maatschappij op de bovenbouw 
met afzonderlijke maatschappijvakken goed is, 
vinkt 40% van de docenten ‘neutraal’ aan. De 
 positieve en negatieve reacties houden elkaar min 
of meer in evenwicht. Niet overal worden afspraken 

gemaakt over doorlopende leerlijnen van onder-
bouw naar bovenbouw. Redenen voor gebrek aan 
overleg zijn divers en lopen uiteen van ‘geen vak-
groep’ tot ‘gescheiden onderbouw- en bovenbouw-
locaties’. 

De gesignaleerde achteruitgang in vakkennis 
en vakspecifi eke vaardigheden van leerlingen komt 
overal in het land voor. Doordat leerlingen (al dan 
niet onder invloed van de ouders) bij voorkeur geen 
vmbo maar liever havo gaan doen, telt het vmbo 
verhoudingsgewijs meer kinderen met een lager 
niveau. De vorm en organisatie van het leergebied, 
de gebruikte lesmethoden, genoten onderwijstijd, 
ervaring en opleiding van docenten zijn dus zeker 
niet de enige factoren die een rol spelen in de 
 ervaren achteruitgang van de leerlingen. 

Mens en maatschappij heeft  onder docenten 
geen hoge status. Iets meer dan de helft  is van 
 mening dat dit komt doordat het geen examenvak 
is. Toch vinden docenten dat het vak niet moet 
worden ingevoerd in de bovenbouw. De minister 
neemt hierover eind 2014 een beslissing. 

Over de vraag of mens en maatschappij om 
vakspecifi eke redenen moet worden afgeschaft , 
zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerder-

Aardrijkskundeles van... [5]

Stap maar uit op station Schiedam Nieuwland; 
daar zou Geografi e-redacteur Frank van Dam 

vast beeldend over kunnen schrijven. Ik vang je 
daar wel op.’ Dat mailt Dimitria Nijsten mij. Hij 
is  sectiehoofd aardrijkskunde en decaan van 
mavo Schravenlant XL in Schiedam. 

Toen hij op zijn 21e bij de Fontys Hogeschool 
in Sittard de vakopleiding geografi e had afge-
maakt, verliet hij het Limburgse land omdat hij  
in Schiedam meteen fulltime aan de slag kon.  
Hij heeft sindsdien nog geen minuut spijt van die 
stap gehad, want ‘ik kan me makkelijk aanpassen 
en ben voor een Limburger nogal direct en dat 
komt me hier goed van pas’. 

Na alle witte gymnasia en vwo’s in deze reeks 
is de wijkschool in Schiedam wel iets heel anders. 
Hier schuifelen vooral leerlingen met een getint 
uiterlijk voorbij. De sfeer op de school is ontspan-
nen. Zo regent het high fi ves en iedereen zwaait 
vrolijk naar mij als ik me even in een deuropening 
heb geposteerd. Het is me duidelijk dat op deze 
mavo andere vaardigheden zijn vereist dan op de 
gymnasia. 

Het is ook om die reden dat Dimitri mij heeft 
benaderd. Onder het mom van ‘ik wil de kinderen 
vooral hun mogelijkheden laten zien’ brengt hij 
graag zijn diorama-aanpak (modelbouw) onder 
de aandacht. Hij laat kinderen in een workshop 
zelf een modelhuis bouwen en in een diorama-
landschap plaatsen. ‘Ze gaan daarbij op een 
 praktische manier aan de slag met wiskunde en 
leren zo omgaan met begrippen als perspectief. 
Maar ook en vooral moeten ze zelf keuzes maken 
en deze motiveren. En met hun handen werken.  
Dat is bij allochtone kinderen van belang want  
de  ouders wijzen hen nauwelijks op de mogelijk-
heden die technische opleidingen bieden. Ze 
 willen voor hun kinderen vooral een betere toe-
komst en dat betekent in hun ogen geen vieze 
handen krijgen. Daardoor gaan ze allemaal rich-
ting economische of administratieve banen. Maar 
juist dat type werk staat onder druk en  verdwijnt 
uit Nederland. 

In technische beroepen, die vaak allang geen 
 vuile handen meer vereisen, zijn er veel meer 
 mogelijkheden. Met de diorama-aanpak hoop ik 
dat de kinderen ervaren hoe leuk het is om te 
knutselen en vanuit een concept op papier plan-
matig iets tot werkelijkheid te maken. De work-
shops zijn echt populair en de resultaten goed. 
Vooral de concentratie en rust gedurende de 
workshop vallen op. Je ziet de leerlingen groeien 
en het is mooi om te zien hoe ze de ervaringen 
uit de eigen omgeving meenemen in het ontwerp.

Als aardrijkskundemethode gebruiken we de 
Geo. Voorheen hadden we BuiteNLand, maar die 
vonden we iets te veel op het examen gericht. De 

DIMITRI NIJSTEN (32) : 

‘Randstedelijke directheid bevalt 
me beter dan Limburgse codes’

Ton van Rietbergen

‘Zelfstandig werken vinden ze toch 

vaak lastig’
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Geo biedt gewoon wat meer, en dat heeft vooral 
onze tl-groep echt nodig. Onze leerlingen pak je 
met name met verhalen. Zelfstandig werken vin-
den ze toch vaak lastig. Zo kijken we regelmatig 
naar het journaal en bespreken het daarna. Vooral 
een ingang zoals ‘stel je nu voor dat je daar zelf 
had gestaan’ doet het goed. Bij aardrijkskunde  
en geschiedenis volgen we dezelfde aanpak en 
werken we nauw samen. Mijn huidige collega bij 
geschiedenis heeft nog twee jaar stage bij me ge-
lopen en is toen gegrepen door het leraarschap.

Zelf vind ik fysische geografi e leuk en ik mag 
graag met Google Maps door de Alpen surfen en 
de krimpende gletsjers laten zien en bespreken. 
Het examenthema Toerisme en natuurlijke hulp-
bronnen leent zich voor zo’n aanpak. Al is het 
maar omdat veel toerisme naar Marokko en 
 Turkije gaat. Daar vertellen leerlingen graag over. 

Hun favoriete voetbalclubs zijn trouwens nog 
steeds Galatasaray en Fenerbahçe. De ontwik-
keling en groei van infrastructuur met de serie 
Nederland van Boven bieden ook veel aanknopings-
punten. 

Met orde houden heb ik inmiddels geen 
 moeite meer. Mijn blik is vaak genoeg, maar 
 zoals voor elke docent waren mijn eerste twee 
jaar een bescheiden hel.’ • 

‘

heid vindt van wel – hoofdzakelijk docenten 
 vmbo-tl en hoger. Van deze groep geven 35 men-
sen een toelichting. Uit de reacties spreekt vooral 
bezorgdheid over de ontwikkeling van leerlingen. 
Hoe kun je hen verantwoord adviseren richting de 
bovenbouw over vakken die ze nooit hebben ge-
had? Is de vakinhoudelijke basis van mens en 
maatschappij wel voldoende om uiteindelijk 
 examen te doen in een afzonderlijk gegeven maat-
schappijvak? 

DE DUPE

De algemene indruk van het huidige leergebied 
mens en maatschappij is dat formeel eigenlijk van 
alles mogelijk en toegestaan is, maar vooral dat er 
toch iets niet klopt. Zo bestaat er niet zoiets als 
één leergebied mens en maatschappij. Qua samen-
stelling van maatschappijvakken komen diverse 
varianten voor; ingeroosterde lestijden en lesuren 
lopen uiteen en er staan docenten met verschillen-
de bevoegdheden voor de klas. De redenen voor 
invoering van het leergebied zijn bovendien sterk 
schoolgebonden. 

Docenten maken zich zorgen om het vak en de 
ontwikkeling van de leerlingen. Over de lesmetho-
den is men eigenlijk niet tevreden. Er wordt gezegd 
dat de vakken allemaal ‘de dupe’ zijn geworden 
van integratie in het leergebied, en dat van samen-
hang weinig of niets terechtkomt. Bovendien 
 geven docenten het liefst les in het ‘eigen’ vak. 

Van de leerlingen valt niet te verwachten dat  
zij mens en maatschappij ineens veel leuker en 
nuttiger vinden dan aardrijkskunde of geschiede-
nis. Het is gewoon een schoolvak, net als andere. 

Met de introductie van het leergebied mens en 
maatschappij is geprobeerd gefragmenteerd 
onder wijs te repareren. Het lijkt er sterk op dat 
deze reparatie slecht is uitgevoerd. Daarvan zijn 
zowel de vakken als de leerlingen de dupe. En 
wanneer leerlingen als burgers van de toekomst 
minder dan voorheen zijn opgeleid en weinig 
 kennis hebben van maatschappelijk relevante 
 onderwerpen, is het uiteindelijk de maatschappij 
die de rekening betaalt. •

Het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, werd uitgevoerd 

door het lectoraat didactiek van de maatschappijvakken van 

de Hogeschool van Amsterdam, en de Hogeschool Utrecht.

‘Ik vind dat mens en maatschappij behalve in de   

onderbouw ook in de bovenbouw geïntroduceerd 

moet worden’

(beantwoord: 86; overgeslagen: 51)
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‘Bij de lesmethodekeuze (of het schrijven van een 

 eigen lesmethode) voor mens en maatschappij 

 hebben wij onder andere gelet op het naar behoren 

behandelen van de kerndoelen van het vak’

(beantwoord: 65; overgeslagen: 67)
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‘Het vak mens en maatschappij bestaat op onze 

school uit de volgende vakken’

(beantwoord: 79; overgeslagen: 40)
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