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We gaan het hebben over de 

relevantie van geschiedenis voor 

leerlingen. 

Dat is een complex, theoretisch 

vraagstuk.

Voor we beginnen even dit.  



Als leerlingen 

vragen wat je 

eigenlijk aan 

geschiedenis 

hebt, kijk dan 

heel verschrikt. 



En zeg: 

‘Gaat alles goed 

met je? Het is 

een gekke vraag. 

Je vraagt ook 

niet: Wat heb je 

aan ademen? Je 

kunt niet zonder.’ 



Hoe weet je de weg naar school? 

Of wat je in de zomervakantie 

gaat doen? Of wat je later wilt 

worden? 



Geschiedenis is niet wat er 

vroeger gebeurd is. 

Geschiedenis is hoe wij ons het 

verleden (willen) herinneren.

Die herinnering biedt oriëntatie op 

heden en toekomst.



ervaring herinnering handeling prognose

(verleden) (geschiedenis) (heden) (toekomst)



Met dat antwoord ben je er niet.



Hoe brengen we deze twee 

werelden bij elkaar?

‘In de Middeleeuwen kwam het 
feodalisme op. De vazal kreeg 
van de koning een stuk grond ‘in 
leen’ (feodum) in ruil voor zijn 
trouw. Na de dood van Karel de 
Grote in 814 werd dat leen 
geleidelijk aan erfelijk. Dat noem 
je erfleen. Schrijf op: Erfleen is…’



Agenda 

1 Nut van geschiedenis volgens leerlingen 

2 Onderzoek naar relevant geschiedenisonderwijs

3 Belangrijkste resultaten en vervolgtraject      



In de literatuur heb je gelezen dat leerlingen 

geschiedenis minder nuttig vinden dan Engels, 

wiskunde of aardrijkskunde (Wilschut, 2013). 

Nederlandse leerlingen vinden geschiedenis 

minder nuttig dan leerlingen in andere delen van 

Europa (Youth & History, 1997).

Heb je daar een verklaring voor? 



Je hebt leerlingen zelf ook gevraagd 

wat ze van geschiedenis vinden. Wat 

kwam daar uit? Vinden leerlingen 

geschiedenis nuttig of juist niet?



Wat is je eigen ervaring met de mening van 

leerlingen over het nut van geschiedenis?

A Leerlingen vinden geschiedenis heel nuttig.

B Leerlingen vinden geschiedenis nuttig. 

C Leerlingen vinden geschiedenis niet zo nuttig.

D Leerlingen vinden geschiedenis niet nuttig 



Waarom vinden leerlingen geschiedenis 

wél nuttig, denk je? Kies uit:

A Verklaren van het heden.

B Kritisch leren denken. 

C Leren wie je bent en waar je vandaan komt. 

D Leren van fouten van vroeger. 



Belang volgens leerlingen. 

1 Leren van fouten van vroeger. 

2 Verklaren van het heden.

3 Kritisch leren denken. 

4 Leren wie je bent en waar je vandaan komt. 



Waarom vind jij geschiedenis nuttig voor 

leerlingen? Kies uit:

A Verklaren van het heden.

B Kritisch leren denken. 

C Leren wie je bent en waar je vandaan komt. 

D Leren van fouten van vroeger. 



Agenda 

1 Nut van geschiedenis volgens leerlingen 

2 Onderzoek naar relevant geschiedenisonderwijs

3 Relevantiestrategieën: voorbeelden bedenken      
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Verdediging proefschrift (2018)



Onderzoeksvraag 

Wat zijn doelen en methoden van relevant 

geschiedenisonderwijs dat zich expliciet richt op het 

leggen van relaties tussen heden, verleden en 

toekomst, en hoe beïnvloedt dit type onderwijs de 

mate waarin leerlingen geschiedenis als relevant 

ervaren? 

Vijf studies op scholen met onderbouw- en 

bovenbouwleerlingen.



Studie 1: Raamwerk doelen en methoden relevant geschiedenisonderwijs



Studie 2 Ontwikkeling 

meetinstrument, waarmee de 

mate waarin leerlingen 

geschiedenis relevant vinden 

gemeten kan worden.

32 uitspraken, verdeeld over de 

drie relevantiedoelen. 

Getest en gevalideerd op basis 

van 1453 door leerlingen 

ingevulde vragenlijsten. 



Studie 3 Drie casestudy’s naar de haalbaarheid van de strategieën 

binnen bestaande lesprogramma’s (135 leerlingen, 3 docenten en 3 

scholen) Geel = haalbaar Rood = moeilijk haalbaar

Dick van Straaten et al (2018). Exploring pedagogical approaches for connecting the past, the present and the 

future in history teaching. Historical Encounters, 33-52. 



Studie 4: Effecten van vergelijkende aanpak op de mate waarin leerlingen 

geschiedenis relevant vinden

18 scholen, 39 klassen 

bovenbouw h/v, 733 leerlingen

Conditie 1  

Leerlingen vergeleken de 

historische en hedendaagse

casussen aan de hand van 

generieke vragen. 

Conditie 2 

Leerlingen bestudeerden alleen

de historische casussen zonder

vergelijkingen te maken aan de 

hand van generieke vragen. 



Studie 5

Wat vonden leerlingen en leraren van de casus-vergelijkende aanpak?

444 leerlingen en 15 leraren vulden vragenlijsten in. Interviews met 22 

leerlingen en 4 leraren.  



Vijf studies (27 scholen, 33 docenten en 1710 leerlingen)

1 Raamwerk doelen en methoden relevant geschiedenisonderwijs
Dick van Straaten, Arie Wilschut & Ron Oostdam (2015). Making history relevant to students by connecting past, present and future: a framework 

for research. Journal of Curriculum Studies, 48(4), 479-502.

2 Ontwikkeling meetinstrument, waarmee de mate waarin leerlingen 

geschiedenis relevant vinden gemeten kan worden  
Dick van Straaten et al (2017). Measuring students’ appraisals of the relevance of history: The construction and validation of the Relevance of 

History Measurement Scale (RHMS). Studies in Educational Evaluation, 56, 102-111

3 Drie casestudy’s naar de haalbaarheid van de methoden van relevante 

geschiedenis toegepast binnen bestaande lesprogramma’s (N=135) 
Dick van Straaten et al (2018). Exploring pedagogical approaches for connecting the past, the present and the future in history teaching. Historical 

Encounters, 33-52. 

4 Studie naar effecten van twee methoden op de mate waarin leerlingen 

geschiedenis relevant vinden (N=1022)
Dick van Straaten et al (2018). Exploring pedagogical approaches for connecting the past, the present and the future in history teaching. Cognition 

and Instruction, 321-244

5 Studie naar opvattingen van leerlingen (N=444) en leraren (N=15)  over de 

wenselijkheid en haalbaarheid van relevant geschiedenisonderwijs   
Dick van Straaten et al (2019). Connecting the past and present through case-comparison learning in history: experiences and views of teachers

and students. Journal of Curriculum Studies, 56(2), 411-432
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Belangrijkste resultaten 

1 Leerlingen associëren de relevantie van geschiedenis meer met 

verklaren van het heden en inzichten in het menselijk bestaan dan met 

eigen identiteitsvorming.

2 Leerlingen gingen door de lessenserie (casusvergelijkingen heden-

verleden) de relevantie van geschiedenis meer inzien. 

3 Leraren en leerlingen vonden de casus-vergelijkende aanpak in de 

praktijk uitvoerbaar. Ze vinden het betrekken van het heden in de 

geschiedenisles belangrijk. 

4 Leerlingen willen het liefst een combinatie van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

aanpak. Leraren vinden dat de nieuwe aanpak een onderdeel moet zijn 

van het examenprogramma.  



Advies 

• Stop met het uitsluitend na elkaar behandelen van 

historische thema’s zonder verbanden te leggen of lijnen 

te trekken. 

• Kies betekenisvolle thema’s en laat leerlingen analoge 

situaties in heden en verleden vergelijken.

• Onderbouw: tijdvakken; bovenbouw: thema’s



onderwerp onderwerp onderwerp

kwestie

voorbeeld

voorbeeld

voorbeeld

ONDERBOUW: 

chronologisch-

thematische

ordening

BOVENBOUW: 

thema’s met casussen

uit verleden en heden

die vergeleken worden



Hoe nu verder? 

Bij de Tijd: curriculum.nu



Hoe nu verder? 

Studenten/docenten doen onderzoek. 

(2 havo/vwo) Wat is het grote verhaal?
Waar geloven mensen 

in?

Waarom voeren ze 

oorlog?

H1 Jagers & boeren animisme/magie vee

H2 Grieken & Romeinen ‘menselijke’ goden hegemonie

H3 Monniken en ridders …. religie

H4 Steden en staten …. feodaliteit

Onze tijd …. ….



Hoe nu verder? 

Nieuwe methode. 





Vragen?



Dank voor jullie 
aandacht

(Proefschift is als 
Pdf gratis te 
verkrijgen.)



Int.: Vind je dat geschiedenis over het verleden moet gaan of over het 

verleden en heden?

L1 (vr., H5, 17): ‘Ik vind wel als je geschiedenis én nu doet, dat mensen 

wat geïnteresseerder zijn, omdat ze ook dingen herkennen. Als je alleen 

geschiedenis doet dan vinden de meesten het minder interessant. Ik vind 

het zelf ook wat leuker als het met nu te maken heeft.’ 

L2 (m., H4, 16): ‘Ja, meer vergelijkingen met tegenwoordig. Het 

interesseert me eigenlijk ook niet welke koning er is doodgestoken in de 

13e eeuw ofzo, dat maakt nu veel minder uit. Als het actueler is blijft het 

ook meer hangen en wil je er meer van weten. Je begrijpt het dan sneller 

dan als je het gewoon leest in een boek.’ 

L3 (m. V6, 17): Ik vond het wel nuttig om het migratieprobleem van nu te 

begrijpen. Als je ziet hoe men dat vroeger aanpakte, dan kan je ook beter 

begrijpen hoe dat nu aan te pakken. Ik denk dat dat nut heeft.



Int.: Vind je dat geschiedenis over het verleden moet gaan of over het 

verleden en heden?

L1 (vr., H5, 17): ‘Ik vind wel als je geschiedenis én nu doet, dat mensen 

wat geïnteresseerder zijn, omdat ze ook dingen herkennen. Als je alleen 

geschiedenis doet dan vinden de meesten het minder interessant. Ik vind 

het zelf ook wat leuker als het met nu te maken heeft.’ 

L2 (m., H4, 16): ‘Ja, meer vergelijkingen met tegenwoordig. Het 

interesseert me eigenlijk ook niet welke koning er is doodgestoken in de 

13e eeuw ofzo, dat maakt nu veel minder uit. Als het actueler is blijft het 

ook meer hangen en wil je er meer van weten. Je begrijpt het dan sneller 

dan als je het gewoon leest in een boek.’ 

L3 (m. V6, 17): Ik vond het wel nuttig om het migratieprobleem van nu te 

begrijpen. Als je ziet hoe men dat vroeger aanpakte, dan kan je ook beter 

begrijpen hoe dat nu aan te pakken. Ik denk dat dat nut heeft.

Interesse/
motivatie

Helpt bij 
leren

Begrip/oriëntatie 
op heden


