
 

 

 

 

Docentendag Maatschappijleer 2017 

Verslag Openingslezing 

 

 

Hans Teunissen (NVLM): “Burgerschap: we vinden het belangrijk, maar doen er te weinig 

aan” 

De Docentendag 2017 werd geopend door Hans Teunissen, voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging voor Leraren Maatschappijleer (NVLM). Hij beschreef de huidige situatie van het 

burgerschapsonderwijs in Nederland als “we vinden het belangrijk, maar doen er te weinig 
aan.  Te vaak wordt het burgerschapsonderwijs bepaald door incidenten en de persoonlijke 

interesse van docenten.” De NVLM pleit er dan ook voor dat democratisch burgerschap een 
wettelijke verankering krijgt, met een ondergrens voor scholen van wat een leerling minimaal 

moet leren en daarnaast ruimte voor eigen invulling. 

 

Eddy Habben Jansen (ProDemos): “Juist in deze tijd is burgerschap belangrijk.” 

Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos, vertelde dat het altijd een plezier is om samen 

met de NVLM de Docentendag Maatschappijleer te organiseren. ProDemos biedt docenten 

ondersteuning bij burgerschapseducatie, met bijvoorbeeld lesmateriaal en educatieve 

programma’s op en rond het Binnenhof. “Met de 25 klassen per dag die ons bezoeken zijn we 
net een school, maar dan met iedere dag andere leerlingen.” Habben Jansen sloot zich aan bij 
Teunissen als het gaat om het belang van burgerschap. “Juist in deze tijd is het heel belangrijk 
dat we jonge mensen opleiden tot mensen die actief participeren in de democratie.” 

Jack de Vries: “In campagnetijd is er geen tijd voor democratie” 

Hoofdspreker op de Docentendag 2017 was Jack de Vries, voormalig spindoctor bij het CDA. 

Recent stond hij zelf voor de klas, in het BNN televisieprogramma Dreamschool. In dit 

programma werd geprobeerd voortijdig schoolverlaters weer naar school te krijgen. Orde 

houden in de klas bleek een grote uitdaging. De Vries: “Ik heb nu nog meer respect voor 

leraren.” 

 

Aan de hand van zijn ervaringen in de politiek in de afgelopen 15 jaar besprak De Vries 10 

lessen voor een succesvolle verkiezingscampagne. Zo leerden de docenten dat een tweestrijd 

een goede strategie is, omdat dit de beide partijen omhoog trekt. Een tweestrijd werkt het 

beste als deze wordt gevoerd tussen twee partijen die ieder een andere electorale vijver 

bedienen. Denk maar aan Bos – Balkenende of Rutte - Cohen. De Vries heeft dan ook zijn 

twijfels over de strategie die de VVD nu hanteert door een tweestrijd tussen Rutte en Wilders 

te creëren. Dit is eigenlijk een rare tweestrijd, omdat beide partijen grotendeels hetzelfde 

publiek kennen en er ook veel overeenkomsten in stijl zijn.  

 

Andere lessen gingen bijvoorbeeld over de impact van beeld, beeldregie, het voordeel van ‘the 
new kid on the block’ , framing, heldere positionering, en het belang van interne communicatie 



 

 

 

en eenheid. De Vries: “In campagnetijd is er geen tijd voor democratie. Dat levert alleen maar 

onderlinge verdeeldheid op.”  

 

De Vries ziet onvrede als het belangrijkste thema in de huidige verkiezingscampagne. Veel 

mensen zijn teleurgesteld in het leven. De uitdaging waar we voor staan is hoe we hiermee om 

moeten gaan. De Vries: “Er is ruimte voor een eerlijk verhaal. Daarom is mijn vraag: wie is de 
Samsom van deze campagne? Dat is spannend en broodnodig.” 

 

Hoe de huidige verkiezingsstrijd zal eindigen, weten we op 15 maart.  

 

  

 


