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Inleiding 

In het geschiedenisonderwijs neemt begripsvorming een belangrijke plaats in. Leerlingen 

moeten begrippen leren kennen en gebruiken, zodat ze historische gebeurtenissen en 

verschijnselen beter en makkelijker kunnen begrijpen. Met de introductie van het nieuwe 

centraal eindexamen geschiedenis in 2015 worden begrippen misschien nog wel 

belangrijker. Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo worden geacht een historisch 

referentiekader te ontwikkelen. De 49 kenmerkende aspecten beschrijven in globale zin wat 

de leerlingen moeten kennen van de Europese geschiedenis. In de Handreiking 

schoolexamen geschiedenis havo/vwo van het SLO uit april 2013 schrijven de auteurs dat de 

kenmerkende aspecten niet bedoeld zijn als een aanzet tot een curriculum ‘waarin eigenlijk 

‘alles’ aan de orde zou moeten komen’.1 Geschiedenisdocenten kunnen zich bij de 

uitwerking van de kenmerkende aspecten beter beperken. Ze zouden zich moeten 

concentreren op de kern. Docenten wordt aangeraden ‘zich nauwkeurig te oriënteren op de 

tekst van de omschrijvingen van de kenmerkende aspecten en de daarin voorkomende 

sleutelbegrippen.’2 Op de volgende pagina van het rapport wordt alvast een voorzetje 

gegeven: uit de kenmerkende aspecten zijn 91 sleutelbegrippen gefilterd en per tijdvak 

geordend. Deze sleutelbegrippen zouden voor docenten een belangrijk instrument moeten 

zijn in het geschiedenisonderwijs.  

Een klein onderzoek naar de 91 sleutelbegrippen in de pilotexamens van het nieuwe 

examen geschiedenis havo en vwo bevestigt het belang van sleutelbegrippen. De 

onderstaande tabel geeft aan hoeveel sleutelbegrippen (of afgeleiden daarvan) voorkomen 

in de vragen van het centraal eindexamen (pilot) havo en vwo in het eerste tijdvak van de 

afgelopen drie jaar.  

 

 
 
 
 
Tabel met het aantal 
sleutelbegrippen in de vragen 
van het CSE (pilot)  
geschiedenis havo/vwo, 2011-
2013 (tijdvak 1). Zie bijlage. 

                                                 
1
 Arie Wilschut en Albert van der Knaap, Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo (SLO, april 2013) 

23. 
2
 Idem, 24.  

 VWO  HAVO  

2013 (tijdvak 1)  28  29  

2012 (tijdvak 1)  27  23  

2011 (tijdvak 1)  36  25  
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In het overgrote deel van de vragen van de pilotexamens gechiedenis havo/vwo (tijdvak 1) 

van de afgelopen drie jaar kwam minimaal één sleutelbegrip (of een afgeleide ervan) voor. 

Bij een deel van de vragen waarin deze sleutelbegrippen voorkomen is het voor de 

leerlingen voldoende om de betekenis van de begrippen globaal te kennen, bijvoorbeeld bij 

een vraag waarin gebeurtenissen in chronologische volgorde moeten worden gezet. Maar er 

zijn ook vragen waarbij leerlingen een gedegen kennis van het begrip moeten tonen, 

bijvoorbeeld omdat naar kenmerken of  verbanden wordt gevraagd. Zonder kennis van de 

sleutelbegrippen wordt het voor leerlingen moeilijk het examen te halen. 

 In dit onderzoek wil ik mij richten op begripsvorming in het geschiedenisonderwijs. 

De vraag die centraal staat is de volgende: Leidt extra aandacht aan begripsvorming in de 

geschiedenisles tot een betere beheersing van begrippen door leerlingen? Om de extra 

aandacht op een gefundeerde manier vorm te geven, zal ik eerst op een literatuur gebaseerd 

stappenplan maken voor de behandeling van begrippen in de les. Aan de hand van dit 

stappenplan kies ik drie werkvormen met begrippen voor het praktijkonderzoek uit, om te 

onderzoeken of specifieke aandacht voor begripsvorming in de les vruchten afwerpt. 

 Hieronder volgt eerst een theoretisch kader over begripsvorming in het 

geschiedenisonderwijs. De voor het theoretisch kader gebruikte literatuur vormt de basis 

voor een stappenplan voor begripsvorming in de geschiedenisles, gevolgd door een 

beschrijving van de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek. Op basis van de 

resultaten zal een conclusie worden getrokken. Tot slot worden enkele praktische 

aanbevelingen gedaan voor geschiedenisdocenten met betrekking tot begripsvorming bij 

leerlingen. 

 

Begripsvorming: een theoretisch kader 

Begripsvorming is belangrijk voor het vak geschiedenis. Het nieuwe centrale eindexamen 

zorgt ervoor dat de uit de kenmerkende aspecten gefilterde 91 sleutelbegrippen de 

komende jaren een belangrijke plaats zullen innemen in het geschiedenisonderwijs. 

Begripsvorming was echter altijd al een belangrijk onderdeel van het vak geschiedenis. 

Begrippen geven historische gebeurtenissen en verschijnselen namelijk betekenis. Deze 

betekenisgeving maakt dat gebeurtenissen en verschijnselen beter te begrijpen worden. 
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Begrippen dienen om te ordenen, in te delen en uit te leggen. Zonder beheersing van 

begrippen is het vrijwel onmogelijk ‘geschiedenis te leren.’3  

 In het kader van het geschiedenisonderwijs kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen unieke en generieke begrippen. Unieke historische begrippen horen bij één bepaald 

onderwerp. Leerlingen komen deze begrippen alleen tegen als ze dat bepaalde onderwerp 

bestuderen. Het unieke begrip ‘volkstribuun’ komen leerlingen alleen tegen bij de 

behandeling van het Romeinse Rijk. Naast unieke begrippen bestaan er generieke begrippen. 

Dit zijn begrippen die vaker terug keren in de geschiedenis, ze zijn in meerdere verbanden 

van toepassing. ‘Cultuur’ is een voorbeeld van een  generiek begrip dat leerlingen vaak 

moeten gebruiken bij het vak geschiedenis (het is een van de 91 sleutelbegrippen). 

Beheersing van deze categorie begrippen is essentieel. Als een leerling het begrip cultuur 

niet kent en niet weet te gebruiken, zal hij problemen ondervinden bij het begrijpen en 

betekenis geven aan historische gebeurtenissen en verschijnselen.4 De 91 sleutelbegrippen 

zijn merendeels generieke begrippen, hoewel begrippen als ‘hofstelsel’ en ‘kruistochten’ wel 

aan bepaalde tijdvakken gekoppeld zijn. 

 Het leren van sleutelbegrippen, die vaak abstract en veelomvattend zijn, is voor veel 

leerlingen niet eenvoudig.5 Het kunnen definiëren van een begrip is belangrijk, maar het uit 

het hoofd leren van een definitie is niet voldoende om deze begrippen echt onder de knie te 

krijgen. Dit leidt slechts tot het reproduceren van onbegrepen leerinhouden. Zulke kennis zal 

niet beklijven.6 Leerlingen moeten zich op een actieve manier een beeld vormen van een 

begrip in een bepaalde context.7 Het gaat erom dat leerlingen de begrippen herhaaldelijk 

gebruiken, dat ze er op een flexibele wijze mee leren werken.8 Ze moeten de begrippen 

leren gebruiken als ze gebeurtenissen en verschijnselen uit het verleden beschrijven, 

verklaren en vergelijken - kortom, als ze historisch redeneren.9 Het wendbaar kunnen 

                                                 
3
 Arie Wilschut, Dick van Straaten en Marcel van Riessen, Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent 

(Bussum 2008) 54. 
4
 Idem, 55-58. 

5
 Carla van Boxtel, ‘De complexiteit van begripsontwikkeling’ in: Kleio 36 (2) 11-15. 

6
 Jacques Haenen en Hubert Schrijnemakers, ‘Onderwijs over begripsvorming aan aanstaande docenten 

geschiedenis’ in: Velon 20 (1) 20-26, aldaar: 20; B. van Oers en C.F. van Parreren, ‘Het leren van begrippen’ in: 

P. Span e.a. (eds.), Onderwijzen en leren. Een onderwijspsychologische basis voor het handelen op school 

(Groningen 1987) 127-146, aldaar: 137. 
7
 Haenen en Schrijnemakers, ‘Onderwijs over begripsvorming’. 

8
 Joachim Rohlfes, ‘Begriffsbildung’ in: Bergman, k. e.a. (eds.), Handbuch der Geschichtsdidaktik. (3e ed.; 

Düsseldorf 1985) 511-513. 
9
 Jannet van Drie (ed.), Taalgericht vakonderwijs in de mens- en maatschappijvakken. Een handreiking voor 

opleiders en docenten (Amsterdam 2012) 14. 
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gebruiken is bij generieke begrippen des te belangrijker, omdat deze in verschillende 

historische verbanden moeten worden gebruikt.  

Het abstracte karakter van begrippen moet in het onderwijs steeds met historische 

voorbeelden concrete inhoud worden gegeven.10 Dit sluit goed aan bij het idee achter de 

kenmerkende aspecten: leerlingen worden namelijk geacht de kenmerkende aspecten met 

concrete voorbeelden te kunnen verduidelijken.11 De actieve rol van de leerling bij 

begripsvorming zorgt ervoor dat het begrip beter verankert in het geheugen, zodat het 

begrip later door de leerling eenvoudiger in een andere context toegepast kan worden.12 

 Voor het leren van sleutelbegrippen is het van belang dat deze op een 

gestructureerde manier in het curriculum worden opgenomen. Door leerlingen herhaaldelijk 

en in verschillende historische contexten met deze begrippen te laten werken bevorder je 

daadwerkelijke begripsvorming. Dit stimuleert het wendbaar toepassen van begrippen door 

leerlingen.13 Om dit gestructureerd te kunnen doen is het zoeken naar aanknopingspunten 

in de leerstof belangrijk: op welk moment wordt een begrip geïntroduceerd, op welke 

momenten zou het begrip weer aan de orde kunnen worden gesteld? Door nadrukkelijk 

terug te grijpen op eerder geleerde begrippen activeer je voorkennis, maak je vergelijkingen 

in de tijd mogelijk, en stimuleer je een zorgvuldige opbouw van de begripsinhoud. Een 

bijkomend voordeel hiervan is dat je zo een herhalingselement in de behandeling van de 

leerstof inbouwt, wat met het oog op de stofomschrijving voor het nieuwe CSE geschiedenis 

zeer wenselijk is.14 

 

Begripsvorming in de klas: stapsgewijs 

Hoe nu moet begripsvorming in de klas worden vormgegeven? Op basis van de in het 

theoretisch kader gebruikte literatuur15 ben ik tot een stappenplan16 voor de behandeling 

van nieuwe begrippen in de geschiedenisles gekomen. Ik onderscheid vier stappen: 

                                                 
10

 Rohlfes, ‘Begriffsbildung’, 512. 
11

 Wilschut en Van der Knaap, Handreiking, 23. 
12

 Haenen en Schrijnemakers, ‘Onderwijs over begripsvorming’, 22. 
13

 Wilschut, Geschiedenisdidactiek, 58-59. 
14

 Zie ook: Greetje de Vries, ‘Tools for the trade. Handvaten om de havo-leerling door de leerstof te loodsen’ in: 

Kleio (54) 3, 11-13. 
15

 Bij het maken van deze indeling en de opsomming van werkvormen heb ik naast eerder genoemde literatuur 

gebruik gemaakt van het op begripsontwikkeling binnen vakopleidingen en beroepsonderwijs gerichte: K. 

Galema, H. Snoeken, M Tijssen en S. Verhallen, ‘Didacktiek bij (vak)woorden’ in: Simon Verhallen (ed.), 

Vaktaal. Taalontwikkeling in het vakonderwijs (Groningen en Houten 2003) 223-248. 
16

 Zie bijlage: Begripsvorming: stappenplan met werkvormen. 
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1.) Introductie van een begrip. Bij deze eerste stap wordt de voorkennis bij leerlingen 

geactiveerd door nieuwe begrippen te late inhaken in het bestaande referentiekader 

van leerlingen. Dit kan door op zoek te gaan naar aanknopingspunten in de 

leefwereld van de leerlingen of te zoeken naar aanknopingspunten in het curriculum.  

2.) Uitleg van betekenis. De leerlingen leren de betekenis (definitie) van een begrip 

kennen. Ze krijgen ondersteuning bij het verwerven van inzicht in de betekenis van 

een begrip. De beeldvorming bij een begrip wordt gestimuleerd door visuele 

ondersteuning. Door begrippen regelmatig te herhalen slijpt de verworven kennis in. 

3.) Actief gebruiken van een begrip. De leerlingen maken de stap naar actieve 

beheersing van een begrip. Leerlingen gaan actief met de begrippen aan de slag. 

Belangrijk in deze fase is dat een leerling een begrip gaat koppelen aan andere 

begrippen, namen, woorden, etc., waardoor een begrippennetwerk ontstaat. Verder 

is interactie tussen leerlingen van belang, zodat de begrippen actief worden gebruikt. 

Ook hier is het terug laten keren van de begrippen belangrijk.  

4.) Controleren van begripsvorming. In deze laatste fase gaat het erom te achterhalen of 

een leerling de betekenis van een begrip ook daadwerkelijk kent en of een leerling 

een begrip op een juiste manier kan gebruiken. 

 

Onderzoeksopzet 

Mijn onderzoek naar begripsvorming in de geschiedenisles heb ik uitgevoerd in een 2 vwo-

klas, die ik tijdens mijn stage op het Niftarlake College in Maarssen lesgaf. Ik heb gekozen 

voor een 2 vwo-klas omdat de leerlingen bij de behandeling van de stof met veel nieuwe 

begrippen te maken krijgen. Ik heb het onderzoek uitgevoerd bij het hoofdstuk over 

ideologieën in de 19e eeuw, maar dit zou ook bij een ander hoofdstuk hebben gekund.17  

Het onderzoek richtte zich op de vraag of extra bestede aandacht aan begripsvorming 

in de les leidt tot een hoger niveau van de kennis van begrippen bij leerlingen. De extra 

aandacht voor begripsvorming bestond uit drie verschillende werkvormen die passen bij stap 

drie van het hierboven beschreven stappenplan: het actief gebruiken van begrippen. Op het 

moment dat de leerlingen in de les met de werkvormen aan de slag gingen, waren de 

                                                 
17

 Connie Bastiaans e.a., Sprekend Verleden HAVO/VWO 2 (5
e
 druk; Zutphen 2012). 
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begrippen in die werkvorm al geïntroduceerd en uitgelegd. De eerste werkvorm was ‘welk-

woord-weg’, bij de tweede opdracht moesten de leerlingen 23 begrippen bij de juiste 

ideologie indelen. De laatste opdracht was gericht op het geven van voorbeelden bij 

begrippen (zie verder de beschrijving van het onderzoek hieronder). 

Om te kunnen vaststellen of de leerlingen aan het einde van de lessenserie een hoger 

niveau van kennis van begrippen hadden dan aan het begin heb ik hun kennis van de 

betreffende begrippen twee keer getest: een nulmeting vrijwel aan het begin van de 

lessenserie, en een eindmeting aan het einde. Om de resultaten van die metingen te kunnen 

vergelijken met een klas waarin bij de behandeling van de betreffende lesstof geen speciale 

aandacht is besteed aan begripsvorming heb ik dezelfde nulmeting en eindmeting in een 2 

vwo-klas van mijn stagebegeleidster uitgevoerd. 

 

De uitvoering van het onderzoek 

De nulmeting vond tijdens de vierde les van de lessenserie over ideologieën plaats. Drie van 

de zeven paragrafen van het betreffende hoofdstuk waren op dat moment behandeld, maar 

de leerlingen waren vanzelfsprekend nog niet met de eerste van de hierboven beschreven 

werkvormen aan de slag gegaan. Ik heb hiervoor gekozen omdat de leerlingen anders in de 

test met allerlei begrippen te maken kregen waar ze mogelijk nog nooit van gehoord 

hadden. Het onderzoek is tenslotte vooral gericht op het effect van de drie werkvormen op 

het kennisniveau van de leerlingen. In het logboek18 is te lezen op welke wijze de begrippen 

in de voorgaande lessen aan de orde kwamen. De nulmeting19 bestond uit drie opgaven. Bij 

de eerste opgave moesten leerlingen zeven begrippen koppelen aan de bijpassende 

omschrijving (herkennen ze de juiste betekenis?) Bij de tweede opgave moesten de 

leerlingen van drie begrippen een omschrijving in eigen woorden geven (zijn ze in staat de 

juiste betekenis te produceren?) Bij de derde opgave werd aan de leerlingen gevraagd 

zoveel mogelijk associaties bij een begrip (socialisme) op te schrijven (hoe groot is het 

begrippennetwerk van de leerlingen bij dit begrip?) De leerlingen kregen voor de nulmeting, 

die ze individueel invulden, ongeveer 15 minuten de tijd. Ik legde uit waar het onderzoekje 

voor diende en vertelde dat ze er geen cijfer voor kregen. Ik kreeg overigens het idee dat het 

                                                 
18

 Zie bijlage: Logboek. 
19

 Zie de bijlage: Test kennis van begrippen - nulmeting. 
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feit dat ze er geen cijfer voor kregen voor een aantal leerlingen betekende dat ze zich niet 

bovenmatig hoefden in te spannen. 

 De eerste werkvorm, ‘welk-woord-weg’, vond tijdens de vijfde les plaats. Het thema 

van de werkvorm was socialisme. De leerlingen kregen een blad met vier rijen met vier 

begrippen. 20 Ze moesten aangeven welk begrip er volgens hen niet bij paste, en vervolgens 

opschrijven wat de overige begrippen gemeenschappelijk hadden. Om de interactie tussen 

de leerlingen te bevorderen, werkten ze in twee- of drietallen (elk groepje kreeg één 

opgavenblad). De leerlingen gingen over het algemeen goed aan de slag met de opdracht, er 

werd druk overlegd, al waren de opgeschreven redenen voor het gemeenschappelijke van 

de drie begrippen soms wat summier. Na 15 minuten heb ik de opdracht met de klas 

besproken. Dit verliep wat rommelig, niet alle leerlingen luisterden goed naar elkaar, zodat 

ze tijdens de bespreking hun eigen antwoorden niet goed met de antwoorden van anderen 

konden vergelijken. 

 De volgende les (de zesde van de lessenserie) besteedden de leerlingen aan het 

maken van een ideologieënkwartet, waarbij ze (in groepjes van drie of vier) voor elk van de 

zeven ideologieën die in het boek behandeld worden, een kwartet moesten maken. Op elk 

kaartje moest een beschrijving van het onderwerp in eigen woorden en een bijpassende 

afbeelding bevatten. Later hebben de leerlingen nog een les (de negende van de lessenserie) 

aan deze opdracht gewerkt. Dit ideologieënkwartet is overigens ook door de leerlingen in de 

parallelklas van mijn stagebegeleidster gemaakt. 

 De tweede werkvorm gericht op begripsvorming die in de zevende les aan de orde 

kwam was een opdracht waarbij leerlingen een blad kregen met 23 begrippen en een tabel 

met drie ideologieën.21 Ze moesten de begrippen bij de juiste ideologie onderbrengen. 

Nadat ze dit individueel geprobeerd hadden, moesten ze de tabellen in tweetallen 

vergelijken. De begrippen die volgens de tweetallen bij meer dan één ideologie hoorden 

moesten worden onderstreept. Vervolgend moesten ze voor elke ideologie twee begrippen 

uitkiezen die volgens hen het meest kenmerkend was voor de betreffende ideologie. Voor 

de opdracht kregen ze 20 minuten de tijd. Ook hier werd de opdracht zou ingericht dat 

interactie tussen de leerlingen werd gestimuleerd. Deze opdracht zou moeten bijdragen aan 

het opbouwen van een begrippennetwerk. Deze les vond later op de middag plaats, en ik 

                                                 
20

 Zie bijlage: Werkvorm 1 - welk-woord-weg? 
21

 Zie bijlage: Werkvorm 2 - begrippen sorteren. 
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merkte dat, hoewel alle leerlingen met de opdracht aan de slag gingen, de concentratie bij 

de leerlingen al wat was verminderd. Er werd flink gediscussieerd over welk begrip bij welke 

ideologie hoorde (hoewel dit volgens de opdracht individueel moest, liet ik deze interactie 

toe). Ik koos ervoor de opdracht niet uitgebreid te bespreken, maar de tabel zoals ik die zelf 

had ingevuld op het scherm te projecteren. De leerlingen konden zo hun antwoorden met de 

projectie vergelijken. 

 In de achtste en de tiende les van de lessenserie was er geen speciale werkvorm voor 

begrippen (zie bijlage: Logboek). In de elfde les gingen de leerlingen aan de slag met de 

derde werkvorm van de begrippentest. Ze kregen een opgavenblad met daarop elf vragen.22 

Steeds moesten de leerlingen een voorbeeld geven bij een bepaald begrip (of aspect van een 

begrip). Het was voor de leerlingen een manier om te testen of ze de begrippen onder de 

knie hadden. De leerlingen moesten eerst alleen en zonder hulp van het handboek proberen 

de antwoorden in te vullen. Daarna moesten ze de antwoorden in tweetallen vergelijken en 

per vraag overleggen wie het beste voorbeeld gevonden had. Tenslotte moesten ze de 

antwoorden waarvan ze niet zeker waren controleren met het handboek. De leerlingen 

gingen ook met deze opdracht prima aan de slag. Echter, van het overleggen tussen de 

leerlingen kwam niet overal veel terecht. Een flink aantal was al blij dat ze een antwoord 

bedacht hadden, welk antwoord het beste was leek ze niet bijzonder te interesseren. Hier 

was een wat strakkere aansturing van mijn zijde wellicht noodzakelijk geweest. 

De twaalfde les was een les van herhaling van de stof van het hoofdstuk. In de 

dertiende les vond tenslotte de eindmeting plaats.23 Bij de eindmeting waren de eerste en 

derde opdracht exact hetzelfde als bij de nulmeting: een combinatieopdracht en een 

woordspin. Bij de tweede opdracht moesten de leerlingen steeds van drie gegeven 

begrippen een uit historisch oogpunt kloppende zin maken, dit driemaal. Met deze opdracht 

wilde ik specifiek kijken of de leerlingen in staat waren de begrippen op een wendbare 

manier te gebruiken. 

 

Mijn stagebegeleidster, Ester Mora, die lesgaf aan de andere 2 vwo-klas van het onderzoek, 

vertelde dat zij met haar klas altijd gezamenlijk de tekst bij de paragraaf uit het handboek 

doorleest. Ze onderbreekt het gezamenlijke lezen om tussendoor uitleg te geven bij de stof 

                                                 
22

 Zie bijlage: Werkvorm 3 - voorbeeld geven bij begrippen. 
23

 Zie bijlage: Test kennis van begrippen: eindmeting. 
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en zo accenten te zetten. Begrippen uit de tekst legt ze uit. Soms gebruikt ze het bord ter 

ondersteuning van de uitleg. Ze vertelde me verder dat herhaling van de leerstof, en ook van 

de begrippen, een vast onderdeel van haar lessen vormt. Ze vraagt dan in een 

onderwijsleergesprek naar de betekenis van begrippen (wat is nationalisme, wat is 

liberalisme, etc.) en laat leerlingen nadenken over verbanden en vergelijkingen, bijvoorbeeld 

tussen confessionalisme en confessionalisme. Verder liet ze haar leerlingen grotendeels 

dezelfde opdrachten maken uit het werkboek als mijn leerlingen. Ze gebruikte geen speciale 

werkvormen voor begripsvorming. De leerlingen uit haar klas hebben ook het 

ideologieënkwartet gemaakt. Belangrijk om te weten voor het onderzoek is dat in haar klas 

de paragraaf over het socialisme al behandeld was op het moment van de nulmeting, terwijl 

in mijn klas de leerlingen alleen huiswerk bij de betreffende paragraaf gemaakt hadden (dit 

in verband met opdracht 3, de woordspin bij socialisme). De eindmeting hebben niet alle 

leerlingen in haar klas gemaakt. Ze hebben de meting namelijk gemaakt na afloop van een 

toets tijdens de toetsweek (niet alle leerlingen hadden meer dan 15 minuten tijd over). 

Vandaar dat maar 19 leerlingen uit haar klas de nulmeting gemaakt hebben. 

 

Resultaten 

De uitkomsten van de nul- en eindmeting heb ik opgenomen in een bijlage.24 Bij opdracht 1 

van de nulmeting (koppeling van zeven begrippen aan juiste omschrijving) scoorden beide 

klassen ongeveer vergelijkbaar. Opdracht 2 van de nulmeting (definities geven van drie 

begrippen) hadden mijn leerlingen beduidend minder goed gemaakt dan de leerlingen uit 

A2C. Per omschrijving konden de leerlingen twee punten krijgen. Was de omschrijving deels 

goed, dan kregen de leerlingen één punt. Mijn klas scoorde bij deze opdracht 1,8 (uit 6) en 

A2C scoorde 2,6. Bij opdracht 3 was het verschil tussen mijn klas en A2C nog groter: 1,9 

tegenover 3,3 (voor elke goede associatie bij de woordspin kregen de leerlingen een punt). 

Dit verschil is mogelijk terug te voeren op het feit dat in A2C de paragraaf over het 

socialisme (het onderwerp van de woordspin) al behandeld was in de les, terwijl mijn klas 

alleen nog maar huiswerk bij die paragraaf gemaakt had. 

 Bij opdracht 1 van de eindmeting hebben beide klassen wederom vergelijkbaar 

gescoord. Opvallend is dat er in beide klassen vrijwel geen verbetering zit in de score bij 

                                                 
24

 Zie bijlage: Uitkomsten nul- en eindmeting in A2B en A2C. 
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opdracht 1 van de eindmeting ten opzichte van de nulmeting (in A2B een verbetering van 

0,4, in A2C een verbetering van 0,1). Bij opdracht 2 van de eindmeting (een in historisch 

opzicht juiste zin maken met drie begrippen) scoort mijn klas gemiddeld iets beter dan A2C 

(4,2 tegenover 3,9). Bij deze opdracht was een zekere mate van wendbaarheid bij het 

gebruik van begrippen vereist: de leerlingen moesten niet alleen de juiste betekenis van een 

begrip kennen, maar ook een historisch gezien zinvol verband tussen de drie begrippen 

kunnen leggen. Een vergelijking van de nul- en eindmeting levert een opmerkelijke uitkomst 

op: mijn klas is er bij opdracht 2 gemiddeld 2,4 op vooruit gegaan, klas A2C gemiddeld 1,3. 

De vergelijking tussen opdracht 2 van nul- en eindmeting is echter niet zo zinnig omdat er 

van de leerlingen iets anders gevraagd werd.  Weliswaar moesten leerlingen bij opdracht 2 

van nul- en eindmeting laten zien dat ze de betekenis van een begrip kenden, maar de 

manier waarop was toch heel verschillend. Het is daarom moeilijk om aan deze specifieke 

vergelijking een conclusie te verbinden. Bij opdracht 3 van de eindmeting scoren de 

leerlingen uit A2C nog steeds beter dan mijn leerlingen (A2C scoort 4,6 en A2B 3,9). Het 

verschil is wel minder groot geworden (was bij nulmeting 1,4, bij eindmeting 0,7). Mijn klas is 

dan ook meer vooruitgegaan, met gemiddeld 2,0 en A2C met gemiddeld 1,3. De mogelijke 

oorzaak voor het grote verschil bij de nulmeting (de paragraaf over het socialisme was in 

A2C al behandeld, in mijn klas nog niet) was bij de eindmeting teniet gedaan. 

Als we nu kijken naar de totale gemiddelde scores van nul- en eindmeting dan scoort 

A2B (mijn klas) eerst gemiddeld 8,6 en aan het einde van de lessenserie gemiddeld 13,4, een 

vooruitgang van 56%. De controleklas scoorde bij de nulmeting gemiddeld 11,0 en bij de 

eindmeting gemiddeld 13,7, een vooruitgang van 25%. Weliswaar is het absolute 

gemiddelde van klas A2C bij de eindmeting nog net hoger dan dat van mijn klas A2B. Toch 

lijkt de relatief grotere vooruitgang in mijn klas erop te wijzen dat de extra aandacht voor 

begripsvorming over het geheel genomen wel degelijk een effect heeft gehad. 

Hoe moeten we deze resultaten nu interpreteren met het oog op de beheersing van de 

begrippen door de leerlingen? Carla van Boxtel schrijft in een artikel uit 1995 over 

verschillende niveaus van begripsbeheersing. Ze onderscheidt vier doelen (in niveau 

oplopend) die een docent met betrekking tot het leren van historische begrippen door 

leerlingen zou kunnen stellen: 

1. meer kennis met betrekking tot de inhouden waar het begrip naar verwijst, 
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2. meer en juiste relaties kunnen leggen met andere begrippen in het domein 

(ontwikkeling van een begrippennetwerk), 

3. de begrippen meer wendbaar kunnen gebruiken, 

4. de begrippen eventueel ook kritisch kunnen gebruiken.25 

Als we nu naar de nul- en eindmeting kijken dan test opdracht 1 het eerste doel (meer 

kennis) en opdracht 3 het tweede doel (begrippennetwerk). Opdracht 2 bij de nulmeting 

controleert het eerste doel (meer kennis), opdracht 2 bij de eindmeting het tweede en derde 

doel (begrippennetwerk en wendbaarheid in gebruik). Mijn klas scoorde niet duidelijk hoger 

bij opdracht 1, dus lijkt meer kennis met betrekking tot de inhoud niet direct een gevolg. 

Opdracht 2 van de eindmeting kunnen we niet vergelijken met de nulmeting, wel scoorde 

mijn klas daar iets hoger bij de eindmeting dan klas A2C. Dit zou heel voorzichtig op een 

beter/groter begrippennetwerk en meer wendbaarheid in gebruik van begrippen kunnen 

duiden. Bij opdracht 3 scoorde de controleklas A2C in absolute zin beter bij zowel nul- als 

eindmeting, maar de vooruitgang was in mijn klas bij opdracht 3 groter. Voor deze grotere 

vooruitgang was echter een mogelijke reden aan te voeren (de paragraaf socialisme al dan 

niet behandeld). 

 

Conclusie 

Keren we nu terug naar de centrale vraag van dit onderzoek: Leidt extra aandacht aan 

begripsvorming in de geschiedenisles tot een betere beheersing van begrippen door 

leerlingen? Uit het onderzoek dat ik in twee 2-vwo-klassen op het Niftarlake College heb 

gedaan komt naar voren dat de klas die met drie werkvormen gericht op begripsvorming in 

de weer is geweest een duidelijk grotere sprong heeft gemaakt gedurende de lessenserie 

dan de controleklas: een 56% hogere score in mijn klas ten opzichte van een 25% hogere 

score in de controleklas. Dit duidt erop dat extra aandacht aan begripsvorming in de 

geschiedenisles tot een betere beheersing van de begrippen door leerlingen leidt. 

 Als we op een meer kwalitatieve manier de resultaten van het onderzoek 

interpreteren dan zijn de conclusies minder eenduidig. Er lijkt een voorzichtige aanwijzing te 

zijn voor de conclusie dat extra aandacht in de les voor begripsvorming tot meer 
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 Van Boxtel, ‘De complexiteit van begripsontwikkeling’, 13. 
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wendbaarheid in gebruik bij leerlingen leidt. Wat betreft de andere niveaus van beheersing 

van begrippen zijn de conclusies nog minder duidelijk. 

 De resultaten van het onderzoek suggereren dat extra aandacht voor begripsvorming 

effect sorteert. Om echt iets te kunnen zeggen over de gevolgen voor de kwalitatieve 

beheersing van begrippen zou een groter opgezet onderzoek over een langere periode 

gewenst zijn. 

 

Aanbevelingen voor de praktijk 

- Maak een overzicht van de sleutelbegrippen: wanneer komen ze in het curriculum 

aan de orde, op welke leerstof kun je teruggrijpen bij de introductie van een 

sleutelbegrip, bij welke leerstof kan een sleutelbegrip later nog eens aan de orde 

komen?  

- Kies een beperkt aantal sleutelbegrippen uit, en zorg ervoor dat de leerlingen een 

begrippennetwerk rondom deze sleutelbegrippen opbouwen. 

- Stimuleer dat leerlingen een beeld krijgen bij de sleutelbegrippen, dan blijft het beter 

hangen in het geheugen (zie stap 2 van het stappenplan). 

- Zorg dat leerlingen op een actieve manier met sleutelbegrippen aan de slag gaan 

(stap 3 van het stappenplan). Denk erover na welk doel je met een werkvorm 

nastreeft: bijvoorbeeld het vergroten van de kennis van de inhoud van een begrip, 

het uitbouwen van een begrippennetwerk of meer wendbaarheid in het gebruik van 

de begrippen. 

- Houd de functie van begrippen binnen het vak geschiedenis voor ogen: een betere 

beheersing van begrippen is geen doel op zich, maar een manier om leerlingen beter 

grip te laten krijgen op het verleden, beter historisch te laten redeneren. 
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