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[Arie Wilschut, 2012] 

 

Onderzoek met 1700 enquêtes en 160 interviews onder leerlingen van twaalf Britse VO-scholen 

(onderbouw) over nut en zin van geschiedenis. Voorzichtige vergelijking tussen dit onderzoek uit 2005 

en eerdere gepubliceerd in 1967 en 1984. Uitslag: in 1967 vond 29% van de ondervraagde leerlingen 

geschiedenis nuttig, in 1984 was dat 53% en in 2005 69%. Of dit zonder meer als vooruitgang kan 

worden gezien, kan worden betwijfeld, aangezien de meeste leerlingen niet goed konden uitleggen 

waarom geschiedenis dan zo nuttig was. De genoemde redenen zijn gecodeerd in een aantal 

categorieën: 

1 ‘Onontwikkeld’ of ‘tautologisch’ (bijv.: ‘Ik denk dat het op het rooster staat omdat mensen erover 

moeten leren’). Dit was van toepassing op 658 van de ruim 1500 gecodeerde uitspraken, dus ruim 

40% van de dingen die werden gezegd. 

2 Geschiedenis leren voor een later beroep (bijv. geschiedenisleraar of museummedewerker). Meer 

dan 200 uitspraken. 

3 Om te vermijden in de toekomst dezelfde fouten te maken als in het verleden. Meer dan 50 

uitspraken. 

4 Geschiedenis leren heeft geen nut. (Stom, vervelend, om leerlingen bezig te houden, e.d.). 

5 Ze vertellen je niet waarom je het moet leren. 

6 Triviale of idiosyncratische redenen (Je weet iets als je met een kwis meedoet, of als je iets opgraaft 

in je tuin, weet je wat het is). 

7 Om te weten hoe gelukkig we zijn om in het heden te leven. 

8 Om  het ‘door te geven’ aan volgende generaties. 

9 Om het heden beter te begrijpen (ca 50 antwoorden). 

10 Heel weinig genoemd: patriotisme of Britishness, maar ook de vaardigheden van historisch 

denken. 

Verschil tussen scholen onderling bleek aanzienlijk te zijn. Daaruit kon worden geconcludeerd dat de 

invloed van lessen en leraren op wat leerlingen over geschiedenis denken, relatief groot is. Eén 

school besteedde, na kennisname van de uitkomst van het onderzoek, systematisch aandacht aan het 

onderwerp zin en nut van geschiedenis, waarna de enquête door leerlingen heel anders werd 

ingevuld. Ook hieruit bleek hoe zeer de school dit soort zaken kan beïnvloeden. 

 

 


