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‘The Spirit Level’  



Wat gaan we doen?  

 Korte introductie op de taak The Spirit Level [5 min]  

 Het werken met schema’s [2 min]  
 Aan de slag met:  

 Het leggen van kaartjes in een oorzaak-gevolg redenering 

(obesitas) [10 min]  

 Het leggen van kaartjes in een verklarend mechanisme 

(obesitas) [10 min]  

 Nabespreken van de resultaten [10 min]  

 Leerling-antwoorden en misconcepties [5 min]  

 Discussie en vragen [5 min]  

 

 



‘The Spirit Level’ [VWO]  



Sociale problemen en BNP 



Sociale problemen en inkomensongelijkheid 



Authentiek karakter 

 De leerlingen zijn in deze taak de junior WRR  

 De leerlingen adviseren in deze functie het Kabinet over 

de vraag hoe hard de conclusies zijn in het boek The 

Spirit Level over de oorzaken van sociale problemen  

 

 Beginsituatie:  

 leerlingen moeten domein A Onderzoek beheersen  



Bezien vanuit The Spirit Level … 



Bezien vanuit andere onderzoeken …  



Vaardigheden (uit het cognitief model) die de 

leerlingen moeten laten zien 

 
Componenten van het cognitief model Toetstaken 

 1 2 3 4 5 6 7 

A De leerling verkent oorzaken, gevolgen en oplossingen         

 -beschrijft verschijnsel of probleem *  *   * * 

-beschrijft een of meer oorzaken  * ** *  * ** 

-beschrijft een of meer gevolgen * * ** * * * * 

-beschrijft een of meer oplossingen **  *   * * 

-specificeert relaties * ** * ** *   

-formuleert onderzoeksvraag en/of hypothese  * *  *   

-benoemt variabelen  * *  *  

-gebruikt hoofd- en/of kernconcepten * * ** *  * * 

-gebruikt andere begrippen   *  *  * 

-gebruikt theorieën / paradigma's   *v    * 

-gebruikt politieke ideologieën   *   **  



Vaardigheden (uit het cognitief model) die de 

leerlingen moeten laten zien 

 
Componenten van het cognitief model Toetstaken 

 1 2 3 4 5 6 7 

B De leerling onderbouwt uitspraken over oorzaken, 

gevolgen en/of oplossingen 

       

 -heeft zelf bronnen gevonden / geselecteerd * *v *v   *  

 -illustreert met kwalitatieve gegevens *  * * * *  

 -illustreert met kwantitatieve gegevens *  * * *   

 -vergelijkt effecten van variaties van een 

variabele, tijdstippen, plaatsen, situaties, 

groepen, actoren 

**       

 -legt mechanisme / relatie uit met concept / 

theorie 

 **  **   **

 -beschrijft validiteit, betrouwbaarheid, 

representativiteit en/of generaliseerbaarheid 

** ** * *  *  



Vaardigheden (uit het cognitief model) die de 

leerlingen moeten laten zien 

 

Componenten van het cognitief model Toetstaken 

 1 2 3 4 5 6 7 

C De leerling geeft een beargumenteerde conclusie / 

standpunt 

       

 -trekt een conclusie / formuleert een standpunt ** * ** * ** ** * 

 -geeft argumenten voor en/of tegen ** * ** * * **  

 -nuanceert uitspraken over causaliteit  *  **    

 -reflecteert op eigen vooronderstellingen        

 





























Sturing en ondersteuning 

 

 Voorkennis voor leerlingen is domein A Onderzoek van het MAW pilot 
programma  

 Leerlingen krijgen eerst hulp bij het lezen en begrijpen van de figuren van The 
Spirit Level  

 Leerlingen krijgen uitlegkaartjes bij methodologische begrippen  

 Leerlingen krijgen uitleg bij de verschillende redeneerschema’s  
 In het tweede deel van de onderzoeksopdracht is er geen sturing meer  

 Er zijn nu alternatieve onderzoeken (met nieuwe empirische gegevens)  

 

 Leerlingen moeten nu zelf:  

 Een oorzaak-gevolg redenering opzetten op basis van deze onderzoeken  

 Een verklarend mechanisme formuleren (op basis van deze onderzoeken  

 Zelf een keuze maken uit de beschikbare schema’s om verbanden weer te geven  
 En tot slot in het advies een afweging maken, welk onderzoek geeft de meest 

harde conclusies  



Ervaringen docent (+) 

Een mooi resultaat van de adviestaak was dat leerlingen ook gingen denken en discussiëren 

met behulp van de termen uit het cognitief model. In hun eigen woorden: ‘je kijkt op een 

andere manier naar de samenleving (…) ook leer je causale verbanden te herkennen en je 

leert je daarbij af te vragen of er misschien andere verklaringen, intermediërende 

variabelen, zijn.’ En: ‘het duurde wel even voordat ik het doorhad (..) geleerd wat causaliteit 
is en wat indicatoren zijn. Kan een goede voorbereiding zijn tot een sociale wetenschap.’ 



Ervaringen docent (-)  

Er wordt in deze adviestaak veel van leerlingen gevraagd. Dat open en ruime karakter is zowel de 

kracht als de zwakte van de taak. Naar aanleiding van de resultaten zijn er veranderingen 

aangebracht. Om variabelen en indicatoren te benoemen, de richting en sterkte tussen oorzaken en 

gevolgen en een mechanisme te beschrijven, zullen leerlingen niet te veel informatie tot hun 

beschikking moeten hebben. Leerlingen zijn geneigd om alle kaartjes te willen gebruiken, maar 

mogen (en moeten) natuurlijk keuzes maken.   

Leerlingen geven aan dat ze het moeilijk vinden omdat ze ook nog alle methodologische begrippen 

kennen en beheersen. Daarvoor zijn informatieblokken in de taak opgenomen. De docent zal ook 

zeker een aantal van deze begrippen moeten verduidelijken.  

Meer naar het einde van de adviestaak worden de opdrachten opener. Leerlingen moeten nu zelf het 

verband aangeven, een verklarend mechanisme beschreven volgens een door hen gekozen model en 

ook de bewijskaartjes zelf ontlenen aan de bronnen. Dat ervaren sommige leerlingen als moeilijk.  

Tot slot zou het beoordelingsmodel nog voor verbetering vatbaar zijn. Te denken valt aan een 

aanscherping tussen de beoordeling voldoende en goed.  



Ervaringen leerlingen 

  

 sommige leerlingen vinden de opdracht inderdaad 

authentiek / uitdagend / nuttig  andere leerlingen vinden 

dat niet  

 leerlingen vinden de opdracht zeer vrij 

 vrij theoretisch / abstract / weinig eigen leefwereld 

 veel geleerd over onderzoeksvaardigheden  

 puzzelen / veel zelf uitzoeken dat is leuk  

 



Analyse antwoorden van leerlingen (1)  



Analyse antwoorden van leerlingen (2) 



Analyse antwoorden van leerlingen (Cato) (3) 



Analyse antwoorden leerlingen (Thymen) (4) 



Analyse antwoorden van leerlingen (5) 



Analyse antwoorden van leerlingen (6) 



Misconcepties (1) 

 ‘Deze ongelijkheid resulteert in een sociaal probleem. 
Dat probleem komt omdat er een kloof is tussen armen 

en rijken. Dat heeft tot gevolg dat er minder sociaal 

vertrouwen is in de samenleving.’ 
 

 ‘Het is een sterk verband omdat je in de grafiek kan zien 
dat in landen waar er bijna geen inkomensongelijkheid is 

zoals in Zweden er wel veel vertrouwen is’  



 ‘Als je er dan niet bij hoort dan ga je niet met de in-group om 

en dan vertrouw je ze ook niet en dat leidt tot minder sociaal 

vertrouwen’ 
 ‘Aangezien er een zo duidelijke lijn is, is het een erg sterk 

verband.’  
 ‘Er is een correlatie met de verdeling van de welvaart. Het is 

niet per se duidelijk of de verdeling van de welvaart zorgt 

voor meer of minder vertrouwen maar er is wel samenhang. 

Een sociaal probleem zorgt voor sociale ongelijkheid, en 

sociaal vertrouwen kan weer de mate aangeven van het 

vertrouwen in de samenleving. Er is dus een causaal verband.’ 

Misconcepties (2)  



Samenvatting misconcepties  

 wisselen van de variabelen in de loop van de causale keten  

 causaliteit te snel concluderen of drogredenen voor een causaal verband 
noemen  

 indicatoren en indicaties verwisselen  

 correlatie drukt wel degelijk een verband uit en is niet zomaar altijd aanwezig  

 afhankelijke en onafhankelijke variabele door elkaar halen  
 te veel verbanden willen zien en bewijzen (inherent aan te veel kaartjes)  

 de eerste oorzaak-gevolg keten niet leggen op basis van de bron uit The Spirit 
Level (lezen en begrip van de figuren)  

 een verband stellen maar niet onderbouwen (het is zo)  
 toevoegen van een verklarende factor die niet in de onderzoeken te vinden is  

 cirkelredeneringen  

 bootschema’s zien leerlingen als horende bij The Spirit Level  
 ‘post hoc, ergo propter hoc’ (hierna dus hierdoor)  

 

 

 



Bronnen & Taak ontvangen  

 http://www.expertisecentrum-
maatschappijleer.nl/verbanden-leggen/intro/ 

 http://www.expertisecentrum-
maatschappijleer.nl/verbanden-
leggen/redeneerschemas/ 

 

 Taken 

 Hier vindt u een samenvatting van de verschillende 
toetstaken. Als u de volledige taak zou willen ontvangen. 
Stuur dan een email 
naar: secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl   
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Vragen 

 

 

  Opmerkingen?  

 Verbeteringen?  

 Ervaring in de lessen?  

 Ik hoor het graag!  

 

n.hoendervanger@docentenacademie.ru.nl  
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