
Handboek vakdidactiek  
maatschappijleer

Rob van den Boorn (red.)

Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Amsterdam/Den Haag 2019



© Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, 2019

Foto omslag: CC Tiia Monto
Fotografie: Bart van Vliet, Den Haag
Vormgeving: RON Graphic Power, Naaldwijk
Druk: Bariet Ten Brink, Meppel

ISBN LEMM 978-94-6142-024-4
ISBN ProDemos 978-90-6473-528-8

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) is een samen-
werkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van 
Amsterdam (penvoerder), het Onderwijscentrum VU, Faculteit Onderwijs en Opvoeding 
van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. 
Website: www.expertisecentrum-mmv.nl

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels 
zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te 
oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.
Website: www.prodemos.nl



Inhoud 5

Inhoud

Voorwoord  13

Inleiding  15

1 Een korte geschiedenis van maatschappijleer 19
Ton Olgers, Lieke Meijs en Koen Dogterom
1.1 De periode van het ontstaan 20
1.2 De periode van stabilisering  25

1.2.1 Havo/vwo 25
1.2.2 Vbo en mavo 27
1.2.3 De invoering van het centraal examenvak 27
1.2.4 Nieuw kernprogramma voor het verplichte vak havo/vwo 28

1.3 De periode van crisis bij havo/vwo en succes op het vmbo 30
1.3.1 Crisis bij havo/vwo 30
1.3.2 Succes op het vmbo 31

1.4 De geschiedenis van maatschappijleer in het mbo 34
1.4.1  Periode van erkenning van het belang van algemeen  

vormend onderwijs 35
1.4.2 Maatschappelijk-culturele kwalificatie 37
1.4.3 Loopbaan en Burgerschap 37

1.5 Recente ontwikkelingen en uitdagingen 38
1.5.1 Concept-contextbenadering in havo/vwo 38
1.5.2 Maatschappijkunde in het vmbo 44
1.5.3 Burgerschap in het voortgezet onderwijs 45
1.5.4 Burgerschap in het mbo 45

1.6 Samenvatting 46

2 Wat is maatschappijleer en wat is didactiek van maatschappijleer? 49
Ton Olgers en Ingrid Faas
2.1 Basisvragen van de didactiek van maatschappijleer 50
2.2 Hoe selecteer je relevante leerinhoud voor maatschappijleer? 51

2.2.1 Wat is de kern van maatschappijleer? 53
2.2.2  Welke leerinhoud staat nu centraal en hoe wordt  

deze gestructureerd? 58
2.3 Hoe breng je leerinhoud effectief over op je doelgroep? 62

2.3.1 Wisselwerking tussen bekwaamheden 63
2.3.2 Uitgangspunten of richtlijnen 64

2.4 Samenvatting 67



Handboek vakdidacktiek maatschappijleer6

3 Burgerschapsonderwijs en maatschappijleer:  
betekenis, wetgeving en onderzoek 71
Hessel Nieuwelink
3.1 Betekenis van burgerschap  73

3.1.1 Omstreden begrip maar gedeelde kern 74
3.1.2 Wat betekent burgerschap dan?  76

3.2 Argumenten voor en tegen burgerschapsonderwijs 78
3.3 Wetgeving in Nederland voor burgerschapsonderwijs 80

3.3.1 Situatie in (primair en) voortgezet onderwijs 80
3.3.2 Het mbo 81
3.3.3 Gekeerd tij? 82
3.3.4 Maatschappijleer en burgerschap 83

3.4 Empirisch onderzoek naar burgerschap van jongeren  84
3.4.1 Verschillen in burgerschapscompetenties 85
3.4.2 Rol van leeftijd 86
3.4.3 Sekse, etniciteit, cognitief niveau 88
3.4.4 Opleidingstype en burgerschap  89
3.4.5 Waar ontwikkelen jongeren hun burgerschap? 90

3.5 Onderwijs en burgerschapsvorming van jongeren 92
3.5.1 Twee mechanismen in het onderwijs 93
3.5.2 Curriculum voor burgerschap 93
3.5.3 Pedagogisch klimaat  94

3.6 Burgerschapsonderwijs in Nederland 95
3.7 Samenvatting  96

4 Didactische modellen en ontwerpregels 99
Danny Dingemans
4.1 Het Didactisch Analysemodel van Van Gelder 102
4.2 Ontwerpregels bij het hanteren van de didactische analyse  

van Van Gelder 104
4.3 Taalgericht vakonderwijs van Hajer en Meestringa 105

4.3.1 Context 107
4.3.2 Interactie 109
4.3.3 Taalsteun 109

4.4 Ontwerpregels bij het hanteren van taalgericht vakonderwijs 111
4.5 Het vaardighedenmodel van Lindeman en Spijkerboer 112

4.5.1 Motiveren 113
4.5.2 Instrueren van de vaardigheid 113
4.5.3 Begeleid inoefenen van de vaardigheid 113
4.5.4 Oefenen en toepassen 114
4.5.5 Transfer 114
4.5.6 Evaluatie 114



Inhoud 7

4.6 Ontwerpregels bij het toepassen van het vaardighedenmodel 116
4.7 Betekenisvol leren van Marzano en Miedema 116
4.8 Ontwerpregels in het leren in vijf dimensies  125
4.9 Samenvatting 127

5 Lesvoorbereiding: beginsituatie en leerdoelen 131
Gerard Ruijs
5.1 Inleiding 132
5.2 De beginsituatie: hoe ga je om met affecties en attituden  

van leerlingen?  133
5.2.1 Over minitheorietjes, voorkennis en preconcepties 133
5.2.2  Waarom liggen onderwerpen van maatschappijleer  

vaak zo gevoelig?  134
5.2.3 Distantie en betrokkenheid: onderkennen eigen selectiviteit 136
5.2.4 Teveel focus op problemen? 137

5.3 Taalgericht vakonderwijs 141
5.3.1 Leren van concepten  142
5.3.2 Leren van concepten door gedachtenexperimenten  

 en inductief redeneren  144
5.3.3 Concepten die meer aandacht verdienen 150
5.3.4 Onderscheiden van soorten begrippen  151
5.3.5 Samenvatting 152

5.4 Les- en leerdoelen formuleren 154
5.4.1 Waarom lesdoelen en leerdoelen? 154
5.4.2 Lesdoelen: niveaus van kennis en vaardigheden 156
5.4.3 Leerdoelen formuleren: gedrag en inhoud  158
5.4.4 Leerdoelen: nadenken over affectieve doelen 160
5.4.5  Cognitieve doelstellingen ten behoeve van reflectie  

en attitudevorming 164
5.5 Conclusies en samenvatting 166

6 Hogere denkvaardigheden: denkgereedschap voor maatschappijleer 169
Gerard Ruijs en Thomas Klijnstra
6.1 Wat zijn hogere denkvaardigheden? 171

6.1.1 Niveaus van leren 171
6.2 Relevantie hogere denkvaardigheden voor maatschappijleer 174

6.2.1 Zes ‘tweede orde’ begrippen 176
6.2.2 Mile wide inch deep 177
6.2.3 Conceptual change en leren voor transfer 178

6.3 Naïeve redeneerwijzen 180



Handboek vakdidacktiek maatschappijleer8

6.4 Toepassing hogere denkvaardigheden bij maatschappijleer 182
6.4.1 Classificeren/categoriseren 184
6.4.2 Vergelijken 187
6.4.3 Oorzaak-gevolg redeneren en probleem oplossen 191

6.5 Conclusies 203

7 Van leerdoel naar vakwerkvorm 207
Lieke Meijs
7.1 Relevante situatiekenmerken 209
7.2 Van lesdoel en leeractiviteit naar werkvorm 211

7.2.2 Het leren van vakbegrippen/vakinhoud  217
7.2.4 Het leren debatteren 228
7.2.5 Burgerschapsvorming 234
7.2.6 Het formatief toetsen 237

7.3 Samenvatting 241

8 Toetsing bij maatschappijleer 243
Michiel Waltman
8.1 Theoretisch kader 245
8.2 Waarom wil je toetsen? (stap 1) 247
8.3 Wat wil je weten? (stap 2) 248

8.3.1 Leerdoelen en succescriteria 248
8.3.2 Hoe bepaal ik wat ik wil toetsen? 249
8.3.3 Belang van toetsen van transfer 250

8.4 Hoe kom je dit te weten? (stap 3) 250
8.4.1 Wat doen de leerlingen? 250
8.4.2 Open of gesloten toetstaak? 252
8.4.3 Losse deeltaken of samenhangende taak? 252
8.4.4 Meer of minder authentieke toetssituatie? 252
8.4.5 Meer of minder complexe taak?  253
8.4.6 Krijgt de leerling veel of weinig hulp? 253
8.4.7 Hoe moeten de leerlingen de context gebruiken?  254
8.4.8  In hoeverre gebruiken de leerlingen vakspecifieke  

kennis en vaardigheden? 257
8.5 Hoe kijk je naar de verkregen informatie? (stap 4) 259

8.5.1 Het interpreteren van informatie van leerlingen 259
8.5.2 Beoordelingsmodel dat aansluit op het wat & hoe 262
8.5.3 Belang van een goed beoordelingsmodel 262
8.5.4 Beoordelen van open toetstaken 263



Inhoud 9

8.6 Wat doe ik met de verkregen informatie? (stap 5)  264
8.6.1 Effectieve feedback 264
8.6.2 Diagnostische vragen 264

8.7 Samenvatting: toetsen als cyclisch proces  268

9 Het gebruik van de actualiteit 271
Thomas Klijnstra en Ingrid Faas
9.1 Beginsituatie en taalgericht vakonderwijs 274
9.2 Relevantie van de actualiteit voor maatschappijleer  276
9.3 Inzichten bij gebruik actualiteit  278
9.4 Categoriseren van nieuwsberichten 282
9.5 Praktijkvoorbeelden 284

9.5.1 Praktijkvoorbeeld 1: Perspectiefwisseling 284
9.5.2  Praktijkvoorbeeld 2: Redeneren met oorzaak/gevolgen  

en correlaties 287
9.5.3  Praktijkvoorbeeld 3: Analyseren van een maatschappelijk  

vraagstuk 290
9.6 Samenvatting 293

10 Differentiatie 297
Lieke Meijs en Janneke Nieuwesteeg
10.1 Wat wordt er onder differentiatie verstaan? 298
10.2 Niveaus waarop differentiatie betrekking kan hebben 299
10.3 Wanneer is differentiëren zinvol? 301
10.4 Voorbeelden van gedifferentieerd maatschappijleeronderwijs 302

10.4.1 Praktijkvoorbeelden vmbo en mbo 303
10.4.2 Praktijkvoorbeelden havo/vwo 318

10.5 Differentiatie in toetsing en examens 328
10.6 Samenvatting 328
Bijlage 1: Voorbeeld van een klassenoverzicht 330
Bijlage 2: Antwoordmodel van voorbeeld 6 uit 10.4.2 332
Bijlage 3a en 3b: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs 333
Bijlage 4: Analyseschema maatschappijleer vmbo 335

11 Lesgeven over burgerschap en democratie 337
Hessel Nieuwelink
11.1 Democratie als fundament  339
11.2 Pedagogisch-didactische uitgangspunten  341

11.2.1 Rollen van leraren 342
11.2.2 Normatief of neutraal?  343



Handboek vakdidacktiek maatschappijleer10

11.2.3 Belang van kennis 344
11.2.4 Onderdelen van vakdidactische benadering 346

11.3 Praktische uitwerkingen   348
11.4 En wat als leerlingen extremistische of ondemocratische  

opvattingen hebben?  353
11.4.1 Antidemocratische bestuursvormen 354
11.4.2  Uitgangspunten bij omgaan met antidemocratische  

opvattingen  356
11.4.3 Wat probeer je te vermijden? 359

11.5 Samenvattend 361

Literatuur 363

Personalia 379



Inhoud 11





Voorwoord 13

Voorwoord 

Het beste alternatief voor het bestaande Handboek vakdidactiek maatschappijleer is 
een nieuw handboek, zo moeten de initiatiefnemers van dit boek hebben gedacht. 
En ze hadden groot gelijk. Tussen 2010 – het jaar waarin het vorige handboek ver-
scheen – en 2019 is het nodige veranderd in maatschappijleerland en daarbuiten: 
maatschappijleer 2 werd maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen kreeg 
een nieuw examenprogramma en de aandacht voor goed burgerschapsonderwijs 
groeide met de dag. Alle reden dus om met een nieuw handboek te komen, waarmee 
studenten van alle tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen maatschappij-
leer de komende tien jaar uit de voeten kunnen. 

Dat nieuwe handboek ligt nu voor u. Een boek dat overigens ook verplichte kost 
is voor docenten maatschappijleer die hun bevoegdheid al jaren geleden hebben 
gehaald. Want als een leven lang leren niet voor docenten maatschappijleer geldt, 
voor wie dan wel? Ons vak en onze leerlingen verdienen een docent die de actuele 
ontwikkelingen in de samenleving, in de sociale wetenschappen en in de vakdidac-
tiek als een spons in zich opneemt. Voor het eerste en tweede hebt u allerlei andere 
kanalen, voor het laatste leest u dit boek.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer 
(NVLM) is blij met dit boek. We danken de initiatiefnemers, de auteurs, het Lande-
lijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) en ProDemos – Huis 
voor democratie en rechtsstaat, die dit nieuwe handboek mogelijk hebben gemaakt. 
Het vak kan met dit boek weer jaren vooruit. 

In de komende tien jaar gaan wij zien wat er gebeurt met ons onderwijs: wat 
het effect is van de nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen, of en 
op welke manier het curriculum van het voortgezet onderwijs vernieuwd wordt en 
hoe het vak maatschappijwetenschappen zich ontwikkelt. En misschien ook hoe 
er eindelijk een nieuw examenprogramma komt voor maatschappijkunde en dat 
er een minister opstaat die vindt dat op het mbo nu lang genoeg gewacht is met de 
invoering van goed burgerschapsonderwijs voor alle studenten. Ondertussen maakt 
dit handboek één ding duidelijk: het beste alternatief voor het vak maatschappijleer 
van nu is het vak maatschappijleer van de toekomst. Daar ben ik bijzonder nieuws-
gierig naar en hopelijk geldt dat ook voor u. 

Veel lees- en lesplezier gewenst! 

Coen Gelinck
Voorzitter a.i. van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer
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Inleiding 

Richtlijnen voor goed onderwijs zijn onlosmakelijk verbonden met de vakspecifieke 
wijze van denken van een schoolvak. Dit standpunt (Wilschut, 2013) betekent dat 
vakdidactiek zich onderscheidt van algemene didactiek doordat het handvatten 
biedt om onderwijs te ontwikkelen dat leerlingen kan aanzetten tot denken in een 
schoolvak. 

Jos Kessels omschrijft vakdidactiek in één zin: ‘vakdidactiek is wat een docent 
zijn leerlingen laat doen opdat zij leren wat hij wil dat ze leren’ (Kessels, 1989, 
p.  15). Ook in deze omschrijving vinden we een verwijzing naar het belang van 
de inhoud van een specifiek vak. Maar Kessels zegt meer: het zijn de docenten die 
formuleren wat hun leerlingen gaan leren én hoe zij gaan leren. Hij benadrukt dat 
leren inhoudt dat leerlingen iets moeten doen om te kunnen leren. Uit Kessels’ ene 
zin volgt dat docenten leeractiviteiten zullen moeten ontwerpen die leerlingen daar-
toe aanzetten. Een docent zal dus op twee vragen een antwoord moeten formuleren: 
wat moeten mijn leerlingen leren en hoe gaan zij dat leren?

Maar wat moeten leerlingen nu precies leren? Een kort antwoord daarop luidt: 
vakspecifiek leren denken met behulp van vakspecifieke begrippen. Dit geldt trou-
wens voor alle schoolvakken. Deze heldere formulering is afkomstig uit het gedach-
tegoed van taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2015, p. 14). Denken gaat 
dus niet zonder gebruik te maken van taal. Niet zozeer taal in zijn algemeenheid, 
maar taal in de vorm van vakspecifieke begrippen, van vakjargon dus. Dat maakt 
van maatschappijleer dus ook een talig vak. En daardoor moeilijk, want leerlingen 
moeten bij maatschappijleer niet alleen leren denken, ze moeten en passant ook een 
vakjargon leren dat hen in staat stelt vakspecifiek te denken. 

Docenten maatschappijleer zien zich dus voor de taak gesteld om leerlingen te 
leren denken op een manier die specifiek is voor maatschappijleer in alle varianten. 
Een vaak gehoorde opmerking is dat denken, écht denken, alleen is weggelegd voor 
vwo-leerlingen en goede havoleerlingen. In het hoofdstuk Lesvoorbereiding valt te 
lezen hoe Susan Brookhart deze visie, die veel te veel leerlingen pijnlijk te kort doet, 
naar het rijk der fabelen verwijst. Iedereen die de kans krijgt om te oefenen kan 
leren denken. En het is aan docenten om hun leerlingen die kans te bieden.

Zoals gezegd is de inzet van dit nieuwe Handboek vakdidactiek maatschappij-
leer om docenten handvatten te bieden waarmee zij het best mogelijke onderwijs 
kunnen ontwikkelen. En dus minder afhankelijk te worden van wat methodes aan 
lesmateriaal bieden. Dat gebeurt allereerst door in hoofdstuk 1 in de geschiedenis 
van maatschappijleer op zoek te gaan naar de eerste ideeën achter de invoering 
van het vak in de jaren zestig. Een van die ideeën was dat leerlingen inzicht moes-
ten verwerven in hoe hun alledaagse gedrag onder invloed stond van processen op 
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macroniveau die zich aan hun oog onttrokken. Dit idee heeft sindsdien niets aan 
kracht ingeboet, gezien bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid informatie die zeker 
jonge mensen elke dag opnieuw krijgen te verwerken. In dit idee herkennen we 
ook het vakspecifieke van de sociologie en de politicologie, basiswetenschappen 
van maatschappijleer die zich buigen over de vraag op welke manier mensen vorm 
geven aan hun samenleving. 

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op wat het vakspecifieke denken van maatschap-
pijleer nu precies inhoudt. Dit hoofdstuk laat zien in welk opzicht de vakdidactiek 
van maatschappijleer meer behelst dan het toepassen van algemene onderwijskun-
dige inzichten en juist hoge en vakspecifieke eisen stelt aan de deskundigheid van 
docenten. 

Maatschappijleer en burgerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
vraag luidt hoe, want er bestaan diverse benaderingen van burgerschap. In hoofd-
stuk 3 worden deze benaderingen met elkaar vergeleken. Het overzicht van de stand 
van het wetenschappelijk onderzoek naar burgerschap onder jongeren mondt uit 
in de conclusie dat maatschappijleer een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling daarvan. 

Ook al beschikken docenten over een lesmethode en handreiking of syllabus, 
uiteindelijk zijn zij het zelf die de verantwoordelijkheid dragen voor de leeractivitei-
ten die zij leerlingen laten verrichten. Om dat op een systematische manier te doen, 
kunnen zij steunen op instructiemodellen en ontwerpregels die de literatuur biedt. 
Hoofdstuk 4 bespreekt enkele van deze instructiemodellen en de daarmee samen-
hangende ontwerpregels. 

Hoofdstuk 5 over lesvoorbereiding laat zien dat het nagenoeg ondoenlijk is om 
zonder de steun van modellen onderwijs te ontwerpen. Waar moet je bijvoorbeeld 
rekening mee houden als je formuleert wat je je leerlingen wilt leren? Misschien 
wel een van de ingewikkeldste taken van een docent. Het is niet voor niets dat Kes-
sels (1989) deze taak opneemt in zijn omschrijving van vakdidactiek. En hoe leer je 
leerlingen denken met behulp van vakspecifieke begrippen? Hoofdstuk 5 bespreekt 
richtlijnen daartoe, waaraan het intuïtieve ontwerpen niet kan tippen.

Dat blijkt ook in hoofdstuk 6 over denkvaardigheden. Dit hoofdstuk laat zien 
dat leren bij maatschappijleer, ook op het vmbo, vooral leren denken betekent. En 
hoe docenten bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van ‘sleutelschema’s’ om leerlin-
gen te laten oefenen met denken. Want denken valt te leren, als je maar op de juiste 
manier oefent. En als docenten hun leerlingen de juiste vragen en opdrachten laten 
maken.

Leerlingen moeten dus leeractiviteiten verrichten. Om dit mogelijk te maken, 
gieten docenten deze leeractiviteiten in werkvormen. Welke werkvormen en hoe 
deze te gebruiken, is geen vrijblijvende zaak, want zoals we hebben gezien maakt 
het nogal uit wat en hoe je leerlingen laat oefenen. Op grond van welke criteria kies 
je werkvormen? En hoe voer je deze werkvormen uit? Al deze vragen komen aan de 
orde in hoofdstuk 7. Want gericht oefenen lukt alleen met werkvormen die zorgvul-



Inleiding  17

dig worden uitgevoerd en die aansluiten bij de beoogde lesdoelen. Dit werpt meer 
vruchten af dan leerlingen hard, maar ongericht laten werken.

Leren leerlingen wel voldoende als ze oefenen? En hoe stel je dat vast? Door te 
toetsen stel je vast welke voortgang leerlingen boeken en dat doe je niet alleen aan 
het einde van een lessenreeks. Hoofdstuk 8 over toetsing gaat dus over zowel forma-
tieve als summatieve vormen van toetsen. Leerlingen krijgen bij maatschappijleer 
cognitief complexe en vakspecifieke leerdoelen voor hun kiezen. Zij kunnen deze 
doelen alleen behalen als docenten hen gericht weten te helpen op basis van inzicht 
over de vooruitgang die leerlingen boeken. 

Welke docent weet niet dat ‘de actualiteit’ een onmisbaar element van maat-
schappijleer vormt? Leerlingen praten graag met hun docenten over gebeurtenissen 
waarover ze bijvoorbeeld op sociale media hebben gehoord. Docenten die dergelijke 
gesprekken uit de weg gaan, laten een kans liggen. Hoofdstuk 9 laat zien waarom 
de actualiteit onlosmakelijk met het vak maatschappijleer verbonden is. De actua-
liteit is een rijke context om vakbegrippen en theorieën van maatschappijleer aan 
te leren. De actualiteit biedt mogelijkheden om leerlingen te laten nadenken over 
achterliggende maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s. 

Leerlingen aan het denken zetten roept onmiddellijk de vraag op hoe je dat doet 
met al die verschillen tussen leerlingen. Om de vraag te beantwoorden hoe je het 
beste kunt differentiëren, moet eerst duidelijk zijn wat we precies onder differentië-
ren verstaan. Dan kunnen we ook antwoord geven op de vraag of het wel verstandig 
is om te differentiëren. Al in 1973 verscheen er een publicatie over differentiëren in 
de klas. En het laatste woord is er nog niet over gezegd. Hoofdstuk 10 van het hand-
boek gaat vanuit een welomschreven definitie van differentiëren in op de vraag hoe 
en wanneer je het beste in een les maatschappijleer kunt differentiëren.

In het elfde en laatste hoofdstuk over lesgeven over burgerschap en democrati-
sering wordt besproken waarom het verstandig is om ook over controversiële onder-
werpen te praten en hoe docenten dat op een didactisch verantwoorde manier kun-
nen vormgeven.

De auteurs van dit handboek werden op constructieve wijze bijgestaan door 
docenten maatschappijleer en lerarenopleiders als ‘meelezers’. Hun commentaar 
werd verwerkt in de definitieve versies van de hoofdstukken. Wij bedanken harte-
lijk voor hun bijdrage: Mieke Bernaerts, Arnhold Crans, Anne Hemker, Marcel Mooi-
man, Janneke Nieuwesteeg, Saskia Oosterhoff, Erik Roelofs, Sylvia Roos-d’Arnaud, 
Kim Schildkamp, Valerie Stevens, Marjon van Tongeren en Sabijn Vijlbrief. 

Rob van den Boorn


