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TOETSING VAN CONCEPTEN EN BEGRIPPEN

'DE FEITEN SPREKEN TOCH VOOR ZICH?'
Naast het maken van de pilotexamens van maatschappijwetenschappen doet Cito onderzoek naar

het toetsen van hogere denkvaardigheden en van de concept-contextbenadering. Een aantal inzichten
uit deze onderzoeken is bruikbaar voor iedereen die vragen maakt om de toepassing van concepten

en begrippen van maatschappijleer en -wetenschappen te toetsen. Drie aspecten zijn daarbij relevant:
transfer, denkvaardigheden en sturing.

ANNE HEMKER & M CHIEL WALTMAN

Wat wordt onder de identileit van Flevofand verstaan? (foto: Wutsie)

TRANSFER

Hoe ver staat de getoetste context van de geleerde context af?
Hoe actiefmoeten leerlingen het concept in de toets gebruiken?

enmerkend voor het nieuwe examenprogram-
ma maatschappijwetenschappen1 is het actief

kunnen gebruiken van concepten in nieuwe
contexten, bijvoorbeeld om een maatschappe-
lijk verschijnsel te beschrijven of te ver-
klaren. Ook bij maatschappijleer (2) en het regu-

liere examenprogramma redeneren leerlingen voortdurend met
vakspecifieke begrippen, zoals sodalisatie en macht.
Met gebruik van concepten in nieuwe contexten onderstreept
het belang van transfer in de toetsing. Eenvoudig gezegd is er
sprake van transfer als leerlingen kennis en vaardigheden, zoals
een concept, op eenjuiste maniertoepassenin een andere situa-

tie dan waarin ze zijn geleerd. 3e toetst bijvoorbeeld transfer
wanneer leerlingen in de Mas hebben geleerd hoe socialisatie
binnen het gezin plaatsvindt, maar toetst of zij socialisatie in
een jeugdbende kunnen uitleggen. Deze transfer is belangrijk
in de toetsing omdat leerlingen daarmee bewijzen dat zij con-
cepten werkelijk (op abstract niveau) begrijpen en wendbaar
kunnen gebruiken.
Transfer is daarmee een cruciale voorwaarde voor het beheer-

sen van hogere denkvaardigheden. 2 Omdat ook beheersing van
hogere denkvaardigheden een belangrijke doelstelling van het
nieuwe programma is, is het essentieel om te kijken op welke
manieren de transfer van concepten is te toetsen en in hoe-
verre leerlingen deze transfer in antwoorden ook daadwer-
kelijk vertonen. Het geven van een algemene definitie en het
herkennen van een voorbeeld uit de context is onvoldoende

bewijs dat leerlingen een concept wendbaar kunnen gebruiken.
Door expliciet op transfer te toetsen kan dit bewijs wel warden
geleverd.

Soorten transfer

Hoe groter het verschil tussen de context waarin het concept is
geleerd en de context waarin het wordt getoetst, hoe groter de
transferafstand. Ook kan de transferafstand toenemen naarmate

de geleerde elementen van het concept op een hoger abstractie-
niveau moeten warden toegepast. Dat wil zeggen dat de ete-
menten flexibeler moeten warden gebruikt om in de nieuwe
context betekenisvol te zijn.3
Hieronder staan twee toetsvragen voor een havo-examen-
kandidaat waarin de transferafstand tussen het geleerde en
getoetste kernconcept verschilt":

VOORBEELDEN TRANSFERAFSTAND !N TOETSVRAGEN

Vraag 1 Leg uit dat discnminatie door werkgevers
zowel positieve als negatieve gevolgen voor
de identiteit van jongeren kan hebben
{Naar vraag 4 van pilotexamen havo 2014, tijdvak 2}

Vraag 2 Ceef aan wat onder de identiteit van een
regio (zoals Flevoland) wordt verstaan en
illustreer dit met een voorbeeld van de
identiteit van Flevoland uit tekst 5

(Bron vraag 15 van pilotexamen vwo 2014, tijdvak 1)

Bij de eerste vraag is er een relatief kleine transferafstand tussen
de geleerde en de getoetste context. Discriminatie, de arbeids-
markt en jongeren zijn geleerde noties binnen het domein
Sociale verschillen in de syllabus. Er is ook sprake van een relatief
kleine transferafstand tussen het geleerde en het getoets-
te concept, omdat de vraag over het zelfbeeld van individuele
jongeren gaat en het direct is af te leiden uit een element van
het geleerde kernconcept.
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Bij de tweede vraag is er juist een relatief grote transferafstand
tussen het geleerde en het getoetste concept. De elementen van
het kernconcept identiteit moeten namelijk op een hoog ab-
stractieniveau worden getransformeerd: identiteit gaat volgens
de geleerde definitie over personen, terwijl hier naar de identiteit
van een provincie wordt gevraagd. De transferafstand van de
context daarentegen is niet groot: de context van een Neder-
landse provincie staat dicht bij het geleerde uit de syllabus.

DENKVAARDIGHEDEN

Welke selecties verwacht ik dat leerlingen maken om
een toetsvraag te beantwoorden?
IVat is precies de relatie tussen het abstracte concept
en de concrete context?

Om transfer van concepten in nieuwe contexten te toetsen, is
het nodig leerlingen deze concepten actief en wendbaarte laten
gebruiken. Met is daarbij van belang dat leerlingen de denkvaar-
digheden differentieren, abstraheren en concretiseren gebruiken.

Differentieren

Differentieren betekent onderscheid maken op basis van im-
portantie of relevantie. 5 Leerlingen zetten deze denkvaardig-
heid onder andere in bij het selecteren van gegevens. Voor de
beantwoording van een toetsvraag waarbij leerlingen een zelf te
kiezen concept in een nieuwe context gebruiken, is er op drie
manieren sprake van differentieren. Een vraag ter illustratie:

VOORBEELD DENKVAARDIGHEID
DIFFERENTlEREN IN TOETSVRAAG

Vraag 3 Cebrwk tekst 1
Leg uit dat er bij de positie van huishoudehjk
werkers sprake is van een verhoudingsvraag-
stuk Gebruik m je uitleg een kernconcept bij
het hoofdconcept verhouding.
(Atear vraag 9 van pilotexamen havo 2015, tijdvak 1)

Leerlingen differentieren bij deze vraag omdat zij onderscheid
maken tussen:

* relevante en irrelevante informatie uit tekst 1, namelijk die
informatie uit de tekst die betrekking op de gevraagde con-
text heeft. Bij deze vraag is dat de positie van huishoudelijk
werkers als gevraagde actor;

. relevante en irrelevante kemconcepten, omdat bijvoor-
beeld sociale ongelijkheid wel, maar gezag niet relevant is
in de gegeven context;

. relevante en irrelevante etemenfen van het gekozen kern-
concept bij de gekozen informatie uit tekst 1.

Abstraheren/concretiseren

Abstraheren vindt vooral plaats als leeriingen een toetsvraag
beantwoorden met de context als startpunt. 6 Bij deze context-
gerichte transfer verrijken leerlingen hun abstracte kennis over
een concept door bekende en nieuwe contexten te vergelijken.
Daarmee kunnen zij hun kennis over het concept steeds verder
van allerlei contextspecifieke informatie losmaken en dus steeds
abstracter maken. Met concretiseren nemen leerlingen het con-
cept als startpunt. 7 Bij deze conceptgerichte transfer warden
abstracties van kennis (elementen van concepten) bewust in
een nieuwe context toegepast. In de praktijk zijn abstraheren
en concretiseren lastig te scheiden. Bij het toetsen van het ge-

bruik van een concept in een nieuwe context vindt er eigenlijk
altijd wisselwerking plaats. Leerlingen zullen continu 'schakelen'
tussen het abstracte, theoretische concept en de concrete,
empirische context, maar bij de beantwoording van de vraag
kunnen leerlingen als vertrekpunt het concept of juist de con-
text kiezen.

Om transfer te kunnen vaststellen moet er bewijs zijn van dit
schakelen tussen het abstracte en concrete niveau. Bij geanaly-
seerde antwoorden van leerlingen staan antwoorden waarin
leerlingen bijvoorbeeld alleen een algemene omschrijving van
een kernconcept en een voorbeeld uit de tekst geven. Voor
vraag 3 komt een dergelijk antwoord op het volgende neer:

VOORBEELD ONVOLLEDIG LEERLINGENANTWOORD
OPVRAAG3

Er is sprake van sociale ongelykheid als verschillen tus-
sen mensen in at dan niet aangeboren kenmerken
gevolgen hebben voor hun maatschappelijke positie
en tot een ongelijke verdeling van schaarse en hoog-
gewaardeerde zaken en een ongehjke waardenng en
behandelmg leiden Dit zie je terug in de tekst omdat
huishoudelijk werkers geen cao hebben (zie regels
21-22 van tekst 1)

Deze redeneertrant kan worden samengevat als: 'de feiten spre-
ken voor zich'. 8 Hoe logisch het verband tussen definitie en
voorbeeld in het hoofd van leerlingen misschien ook is, een
leerling slaat in een dergelijk antwoord de essentiele stappen
tussen het abstracte concept en het concrete voorbeeld over.
Door een concept te concretiseren en een voorbeeld te abstra-

heren kunnen leerlingen laten zien dat ze conceptuele kennis
werkelijk van en naar een nieuwe context kunnen transforme-

ren. Een centrale achterliggende vaardigheid in dit proces is het
i'ndiceren: het herformuleren van de benodigde etementen van
het concept (de contextloze variabele) als indicator (context-
gebonden variabele) of andersom. Ter illustratie van het indi-
ceren staan hieronder de denkstappen bij de beantwoording
van vraag 3 uitgeschreven (van abstract naar concreet). Deze
denkstappen kunnen warden gezien als uitgangspunt voor een
voorbeeldantwoord in een beoordelingsmodel.

VOORBEELD DENKV^RDIGHEID CONCRETISEREN
IN BEOORDELINGSMODEL VOOR VRAAG 3

1. De positie van huishoudelijk workers wordt ge-
kenmerkt door sociale ongehjkheid

2 Een vorm van sociale ongelijkheid is de ongelijke
behandeling van mensen die op niet-aangeboren
kenmerken verschillen

3. Deze ongelijke behandeling blijkt bijvoorbeeld uit
het gegeven dat een groep werknemers minder
wordt beschermd op het gebied van arbeid en
sociale zekerheid dan andere groepen werknemers

4. Dit verschil in beschermmg zie je terug in de tekst
in het gegeven dat hmshoudehjk werkers niet door
een cao warden beschermd en andere werknemers

wel (zie regel 21-22 van tekst1)
5 Er is dus sprake van een verhoudingsvraagstuk

omdat er sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk
workers en andere werknemers is
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is al gegeven. Met deze vraag warden dus vooral de vaardigheid
van het differentieren op de elementen en de eerder beschre-
ven vaardigheden van abstraheren en indiceren getoetst. Door in
de sturing van vragen te varieren kan de docent dus ook onder-
zoeken wat een leerling lastig vindt. Wanneer leerlingen na oe-
fening een bepaalde vaardigheid beter onder de knie blijken te
hebben, kan de sturing op dit punt in een volgende toets meer
warden losgelaten. .

Verschil tussen groepen werknemers op het gebied van
arbeid en sociole zekerheid (folo: Eah Joseph)

In het voorbeeld komt het indiceren vooral terug bij de denk-
stappen 3 en 4. De elementen 'ongelijke behandeling' en 'ver-
schillen tussen mensen op niet-aangeboren kenmerken' worden
vertaald naar de indicator 'het verschil in bescherming op het
gebied van arbeid sn sociale zekerheid tussen groepen werk
nemers'. De indicator - het in de context toegepaste concept - legi-
timeert zo de stap van abstract naar concreet (of andersom) en
maakt de redenering van leeriingen, ook voor een buitenstaander,
navolgbaar.

STURING

Om meer zicht te op de beoogde en getoonde denk-
vaardigheden bi] het nieuwe examenprogramma te
knjgen en zo de kwaliteit van de examens verder te
verbeteren, voeren wij twee onderzoeken uit
. een inhoudsanafyse van de antwoorden van

leerlmgen op vragen uit de pilotexamens van 2015
De inhoudsanalyse is onder andere gencht op de
beoogde en getoonde transfer,

. cognitieve interviews onder leerlingen van
pilotscholen Leerlingen beantwoorden bestaande
examenvragen door middel van 'hardop denken'
Zij beschnjven onder andere hoe zy de vragen
'. ". tc-preteren en welke aanpak zi] kiezen Met hints

onderzoeken wij de stunng die leerlingen nodig
hebben om concepten wendbaar en actief te ge-
bruiken in nieuwe contexten

In een volgende uitgave van MbP zal verder over
deze onderzoeken warden bencht

Welke hints hebben leerlingen in de toets (nog) nodig en waarvoor?

Bij het maken van een toets kunnen leerlingen hints warden ge-
geven om tot transfer te komen. Daarmee wordt het antwoord
niet meteen cadeau gegeven, maar warden de leerlingen op weg
geholpen. We noemen dit de sturing of voorstructurering van de
vraag. Zo kan de ontwikkelingsrichting van het concept al warden
gegeven ('leg uit dat de macht van het parlement toeneem(') of
kunnen leerlingen warden geholpen bij het concretiseren van het
concept in de context (door bijvoorbeeld een hint over een mo-
gelijke indicator te geven). De sturing heeft gevolgen voor de vaar-
digheden die warden getoetst. Zo toetst vraag 4 minder vaardig-
heden dan vraag 3.

VOORBEELD STURING IN TOETSVRAAG

Vraag 4 Uit tekst 1 blijkt dat huishoudelijk werkers be-
paalde rechten, zoals de sociale verzekenng
tegen arbeidsongeschiktheid, niet hebben
en andere werknemers wel

Leid uit dit gegeven af dat er sprake is van
sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk
workers en andere groepen werknemers.
Gebruik in je antwoord het kernconcept
sociale ongelijkheid
[Naar vraag 9 uit pilotexamen havo 2015, tijdvak 1)

Noten

1. Meer informatie over het nieuwe examenprogramma is te vinden op

http://maatschappywetenschappen.sto. ni.

2. Brookhart. S. M., How to design questions and tasks to assess student

thinking, Alexandria, Virginia, 2014, ASCD, pp. 2-3: Andersen, L.W. et

al., A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of

Bloom's. Pearson Education Limited, Essex, 2001/2014. pp.90-91.

3. Bransford, J., Brown, A. 6 Cocking R., How people learn. Brain, mind.

experience, and school. National Acadamy Press Washington D.C,
2000, p.62; Kneppers, L., Leren voor transfer. Een empirisch onderzoek

naar de concept- en contextbenadering van het economieonderwijs.

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2007, pp.17-21; Simon, P.R.J.

& Verschaffel L., Transfer: onderzoek en onderwijs', in: Tijdschrift

voor Onderwijsresearch, 17 (1992) nr. 1, pp.3-16. : Campione, J.C. &

Brown, A.L, 'Guided learning and transfer: Implications for approach-

es to assessment', in: N. Frederiksen, R.Glaser et al. (eds. ). Diagnostic

monitoring of skill and knowledge acquisition, Erlbaum, Hillsdale, NJ:

Erlbaum, 1990. pp.141-172.
4. De pilotexamens zijn te vinden op www.hetcvte.nl/item/pilc^examens.
5. Anderson et al., 2001/2014.

6. Kneppers, 2007, pp. 21-26: Kneppers, L., Van Boxtel, C., & Van Hout-

Walters, B., 'De weg naar transfer: een concept- en contextbenader-

ing voor het vak economie in het voortgezet onderwijs', in: Pedago-
gische Studieen, 86 (2009) 1, pp. 44-45.

7. Kneppers et at.. 2009.

8. Goudsblom, J.. Batons van de Sociologie, Sun, Nijmegen, 1990, p. 29.

De vaardigheid van het onderscheid maken in tekst 1 tussen rele-
vante en irrelevante informatie (differentieren) wordt bij vraag 4
niet getoetst. Er wordt in de inleiding van de vraag al een bewering
gedaan die op een fragment uit de tekst is gebaseerd. Ook het
kunnen onderscheiden van relevante en irrelevante concepten
is bij vraag 4 niet vereist, het kernconcept sociale ongetijkheid

Anne Hemker verricht voor Cito onderzoek naar de toetsing van
de concept-contextbenadering by maafschappywetenschappen.
Michiel Waltman is werkzaam als toetscteskundige by Cito voor de
pilotexamens maatschappijwetenschappen.
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. AAN HET WOORD
DIANNE HOEFAKKER-LANSTRA

STELTZICHVOOR...

MAATSCHAPPU & POLITIEK
is een uitgave van ProDemos, Huis voor democratic
en rechtsstaat Hienn zijn tevens opgenomen de mede-
delingen van de NVLM De redactieleden zijn in hun
journalistieke werkzaamheden onafhankehjk

Prachtbaan
Bas
Banning

We
Bla

De uitspraak 'A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart'

verwoordt waarom het maatschappijleerdocentschap het mooiste vak
van de wereld is.

WAAROM?

Takes a hand': Als decent, maar ook als mentor en docentbegeleider
ben ik van het zorgzame type. ledereen kan wel een metafoor noemen

die bij zijn werkhouding past. De mijne is die van hoteluitbater. Ik geniet
als mijn leerlingen genieten, vind het heerlijk om mensen persoonlijk te
verwelkomen, te verrassen, te verwennen en er 24/7 voor ze te zijn. In die
zin is mijn werk niet werk maar zijn. Als een leerling zich niet door mij
gekend heeft geweten en niets van mijn lessen heeft geleerd, moet ik mij
nodig gaan bezinnen. Ik geniet van dit werk en weet zeker dat leerlingen
van getukkige leraren het meeste leren.

'Opens a mind'; 'De school als lerende organisatie' is een thema dat mij
bezighoudt. Docenten en leertingen die vergeten te reflecteren en te
experimenteren zeggen eigenlijk: 'Ik ga lopen, want fietsen kan ik niet'. Ik

stuur aan op de vruchtbare spanning tussen het niet weten/kunnen en de
eigen ambities. Zo is leren niet een afgeronde activiteit, maar een non-stop
inspelen op veranderingen en misschien zelfs wel andersom: het creeren

van inzichten die de omgeving positief veranderen. Maatschappijleer is niet
alleen informeren, maar ook leerlingen uitdagen zelf na te denken, kritisch te
leren zijn en initiatief te leren nemen. In de Mas speel ik graag advocaat van
de duivel: verpiaats je eens in een vluchteling, een hooligan, een arbeider,
een jihad-strijder, enzovoorts. Al pratende ontdekken leerlingen vaak dat
de werkelijkheid grijzer is, dan de zwart-witmedia, je kritische oom en je
maatschappijleerdocente (ja, ik laat mij graag betrappen!) je doen geloven.

Touches a heart': In het onderwijs gaat het vaak om het aanleren van
kennis en vaardigheden om later economisch gezien waardevol te
zijn. Maatschappijleer is het vak dat laat zien dat een rijk leven juist om
compassie gaat. Onze democratie heeft burgers nodig die betrokken zijn,
empathie voor anderen hebben en kritisch over de samenleving nadenken.
AIs het om deze houdingsaspecten gaat, besteed ik daar relatief veel
aandacht aan. Ik leer de leertingen bijvoorbeeld dat het 'girafs' (naar Marshal
Rosenberg en zijn 'geweldloze communicatie') de taal van de democratie is.

Leerlingen herkennen daarmee het verschit tussen luisteren met jakhalsoren
(interpreteren, veroordelen, generaliseren, wijzen op verschillen) of luisteren
met een giraffenhart (waarnemen, voelen, zoeken naar overeenkomsten). Je

merkt dat dit snel door leerlingen wordt opgepakt en op de actualiteit in het
groot en in het klein wordt toegepast. Voor je het weet beginnen leerlingen
elkaar voor jakhals uit te maken. Ach ja, laten we het houden op mijn laatste
quote: 'From a tiny acorn, a mighty oak wiH grow'.

Geniet van je prachtbaan!

Di'anne Hoefakker-Lanstra is decent maatschappijleer en docentbegeleider
by de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp.

Daan van der Hoek

Daan van

der Hoek
Lieke

Meijs

Dilek

Semur
Anique
ter Welle

EINDREDACTIE Maarten Cras

ART DIRECTION Jenny Kan | jenmness.com

OPMAAK Udewij Spitshuis | lidewy net

OMSLAGILLUSTRATIE Lidewij Spitshuis

DBUK EDG Media

UITGEVER ProDemos

REDACTIESECRETARIAAT
ProDemos, Hohweg 1H
2511 AA Den Haag"
telefoon: 070 757"02 00
e-mail- m&p@prodemos nl
www maatschappijenpolitiek.nl

JONNEMENTSPRUZEN M&P
Zie www maatschappijenpolitiek. nl

NIEUWE ABONNEMENTEN
Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijd-
stip ingaan. Afhankelijk van de ingangsdatum wordt
een evenredig gedeelte van de pnjs van een jaar-
abonnement in rekening gebracht Meld u aan via
wwwmaatschappi/'enpoiitieknf/abonnementen.
Abonnees kunnen adreswijzigingen doorgeven
door een e-mail te sturen aan mftp^edg nt.

AUTEURSRECHT
Niets uit deze uitgave mag warden vermenigvuldigd
zonder voorafgaande toestemming van de redactie
met uitzondenng van de tekst van het leerlingen-
matenaal, indien dit geschiedt zonder winstoog-
merk In alle gevallen dient de bron duidelijk te
warden vermeld

ADVERTENTIES
Zie wwwmaatschappijenpolitiek nl
Of op aanvraag by de uitgever,
telefoon 0707570200
e-mail m&p@prodemos nl

KOPIJ EN MEDEDELINGEN
Bijdragen naar het redactiesecretariaat

MEI2016 ^


