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De afgelopen periode 
woedde er een wereld-
wijde beeldenstorm. 
Woede over de politie-
moord op George Floyd in 
de Verenigde Staten leidde 
in meerdere landen tot het 
neerhalen van stand-
beelden en het offline 
halen van televisieseries 
die met het slavernij-
verleden en racisme 
werden geassocieerd. 
Tegelijkertijd ontstonden 
tegendemonstraties van 
mensen die dezelfde 
beelden wilden bewaken 
als onderdeel van hun 
cultuur en geschiedenis.

Het is duidelijk dat mensen 
vanuit verschillende 
achtergronden anders reageren 
op dezelfde (stand)beelden. 
Wederzijds onbegrip over 
elkaars standpunt en 
perspectief leidde tot 
gewelddadige confrontaties. 
Vaak lijkt in deze onrusten het 
inlevingsvermogen in de ander 
ver te zoeken. Hierin lijkt een 
belangrijke taak weggelegd 
voor het geschiedenisonderwijs.

HET DOEL VAN GESCHIEDENIS-
ONDERWIJS
Bij het schoolvak geschiedenis 
gaat het namelijk niet alleen om 
het leren opdreunen van 
jaartallen en feiten. Het huidige 
doel van het geschiedenis-
onderwijs is historische kennis te 
gebruiken om historisch te 
redeneren (Van der Kooij & Van 
der Schans, 2018;). Leerlingen 
moeten bijvoorbeeld historische 
gebeurtenissen in de tijd kunnen 
plaatsen om ze te verklaren, 
leren argumenteren en bronnen 
kunnen onderzoeken (Van Drie & 
Van Boxtel, 2008).
 
DE ROL VAN HISTORISCHE 
KENNIS BIJ HET HISTORISCH 
REDENEREN
Om historisch te kunnen 
redeneren hebben leerlingen 
historische kennis nodig; een 
leerling kan niet een gebeurtenis 
in zijn tijd plaatsen zonder enige 
kennis van de historische 
kenmerken van die tijd. Zo 
hebben groep-8-leerlingen die 
het dagboek van Anne Frank 
lezen kennis nodig van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Leerlingen moeten bijvoorbeeld 
iets weten van de toenemende 

anti-Joodse maatregelen en het 
systeem van deportatie en 
concentratiekampen om zich 
echt te kunnen verplaatsen in de 
situatie van Anne Frank en het 
dagboek in zijn tijd te kunnen 
plaatsen.
 
Na aanhoudende klachten over 
een gebrek aan kennis bij 
leerlingen, zijn vanaf 1999 door 
de overheid meerdere 
commissies aangesteld om te 
bepalen welke historische kennis 
leerlingen in het Nederlandse 
onderwijs in ieder geval zouden 
moeten opdoen.
Dit heeft in 2007 geresulteerd in 
de invoering van een indeling 
van de geschiedenis in 10 
Tijdvakken met per tijdvak een 
beschrijving van kenmerkende 
aspecten van die periode. Zo 
leren leerlingen bij De tijd van 
jagers en boeren (tijdvak 1) 
bijvoorbeeld over ‘Het ontstaan 
van landbouw en landbouw-
samenlevingen’, en bij De tijd van 
monniken en ridders (tijdvak 3) is 
‘De verspreiding van het 
christendom in geheel Europa’ 
een van de kenmerkende 
aspecten.
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Ongeveer gelijktijdig met de 
invoering van deze tijdvakken is 
in 2006 een Canon van de 
Nederlandse geschiedenis 
geformuleerd waarin 50 
belangrijke personen en 
gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis zijn 
opgenomen. Deze 50 
canonvensters fungeren als een 
middel om beter zicht te krijgen 
op de tijd waarin zij plaats-
vonden. Vanaf augustus 2010 
werd deze Canon opgenomen in 
de Kerndoelen voor het 
basisonderwijs. In juni 2020 werd 
een licht herziene versie van de 
Canon gepresenteerd, waarin 
enkele canonvensters werden 
verwijderd en enkele nieuwe 
vensters werden toegevoegd. 
‘De Tijdvakken’ en ‘De Canon’ zijn 
een belangrijk uitgangspunt in 
het geschiedenisonderwijs in het 
basis- en middelbaar onderwijs.
 

ONDERZOEK NAAR HET 
STIMULEREN VAN HISTORISCHE 
VAARDIGHEDEN
De grotere nadruk op historisch 
redeneren in het geschiedenis-
onderwijs heeft geleid tot meer 
onderzoek naar het effectief 
leren van historische vaardig-
heden bij leerlingen. Deze 
historische vaardigheden zijn 
namelijk nodig om tot historisch 
redeneren te komen. Dit 
onderzoek gebeurt zowel in de 
context van het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs als ook in 
andere landen (zie o.a. De 
Groot-Reuvekamp, 2017; De Leur 
et al., 2017; Huijgen, 2018; 
Sikkema et al., 2020). Binnen 
deze onderzoeken ligt vaak de 
nadruk op leerlingen van 
middelbare-school-leeftijd, maar 
enkele recente onderzoeken 
richtten zich ook op kinderen in 
de basisschoolleeftijd (De 
Groot-Reuvekamp, 2017; Huijgen 
et al., 2014).

Volgens onderzoek in de jaren 
‘70/’80 van bijvoorbeeld Hallam 
(1970) en Kennedy (1983) 
konden kinderen jonger dan 
zestien jaar niet over historische 
redeneervaardigheden 
beschikken. Vanaf de jaren 1990 
komt echter een kentering en 
suggereren meerdere 
onderzoeken dat ook in de 
bovenbouw van de basisschool 
kinderen historische vaardig-
heden kunnen leren (zie o.a. 
Huijgen, 2014).
 
FOCUS OP ‘HISTORISCH 
PERSPECTIEF NEMEN’
Een van de historische 
vaardigheden die bijdragen aan 
het historisch kunnen redeneren 
is ‘contextualiseren’: het in een 
historische context kunnen 
plaatsen van een historisch 
verschijnsel. Dit betekent dat 
leerlingen aandacht moeten 
hebben voor de specifieke tijd, 
ruimte en samenleving waarin 
een historisch verschijnsel 
plaatsvond (Van Drie & Van 
Boxtel, 2008).

KPZ-studenten verdiepen zich in het perspectief van een Franse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog d.m.v. een 
mysterie-werkvorm onder toeziend oog van Bertjaap van der Ploeg.
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Een belangrijk onderdeel van dit 
contextualiseren is het ‘nemen 
van een historisch perspectief’. 
Bij deze vaardigheid is het doel 
zich in te leven in het perspectief 
en de situatie van een historisch 
persoon, om de acties van deze 
persoon beter te kunnen duiden. 
Er bestaan meerdere definities 
van deze vaardigheid, maar er is 
één element dat telkens 
terugkomt: leerlingen moeten 
leren door de ogen van andere 
personen te kijken (zie o.a. 
Seixas & Morton, 2013).
 
In de geschiedenisles wordt dit 
concreet geoefend wanneer 
leerlingen zich aan de hand van 
bronmateriaal moeten inleven in 
bepaalde personen. Leerlingen 
kunnen zich bijvoorbeeld aan de 
hand van afbeeldingen en 
ooggetuigenverslagen 
verplaatsen in kinderen die in de 
negentiende eeuw in de fabriek 
moesten werken. Of ze kunnen 
zich proberen in te leven in de 
keuzes die jagers-verzamelaars 
moesten maken om aan eten te 
komen (zie hierover ook het 
artikel van Ron Meijer en Sara ten 
Kate, 2019).

Ook op de pabo oefenen 
studenten met het innemen van 
historisch perspectief. Zo 
oefenen tweedejaars studenten 
met een mysterie-werkvorm, 
waarbij ze zich moeten inleven in 
het perspectief van een Franse 
soldaat uit de Eerste 
Wereldoorlog. Door 
verschillende bronnen te lezen 
en informatie over de context te 
krijgen, leren ze zich te 
verplaatsen in de keuzes die 
deze soldaat moest maken in 
gruwelijke omstandigheden.
 
MAATSCHAPPELIJKE 
RELEVANTIE
De vaardigheid om zich in te 
leven in andere perspectieven is 
een essentiële vaardigheid voor 
empathische burgers in een 

democratische en pluriforme 
samenleving. Perspectief nemen 
bepaalt of mensen wel of geen 
oog hebben voor ‘de ander’ in 
hun omgeving, en bepaalt in 
hoeverre zij rekening kunnen 
houden met de overtuigingen en 
belangen van die ander. In de 
geschiedenislessen kan hier 
aandacht aan worden besteed 
door bijvoorbeeld de 
‘ontdekking’ van Amerika door 
Columbus vanuit zowel het 
perspectief van de Europeanen 
als dat van de inheemse 
bevolking te bespreken. 
Hetzelfde geldt voor lessen over 
het Nederlandse militaire 
optreden in Indonesië. Waar 
vanuit Nederlands perspectief dit 
optreden aanvankelijk werd 
vergoeilijkt als slechts ‘politionele 
acties’ was het vanuit 
Indonesisch perspectief niet 
minder dan een wrede oorlog.

Ook in de digitale wereld is het 
een valkuil om in de eigen 
‘bubble’ te blijven te hangen. 
Algoritmen van bijvoorbeeld 
Facebook en YouTube verwijzen 
op basis van zoekgedrag naar 
bijpassende bronnen die vaak 
hetzelfde gezichtspunt 
bevestigen. Zo krijgen 
Trump-stemmers in Amerika 
vooral reclame te zien die hun 
kandidaat ophemelt en de 
tegenkandidaat besmeurt.

De uitdaging in het onderwijs is 
dan ook om leerlingen te 
stimuleren op zoek te gaan naar 
andere gezichtspunten en 
perspectieven die tegengeluiden 
laten horen, zodat ze kritisch 
leren denken. In de geschiedenis-
les kan dit bijvoorbeeld worden 
geoefend door nieuwsberichten 
te bestuderen van verschillende 
partijen in een oorlog. Leerlingen 
komen er dan achter dat er grote 
verschillen bestaan tussen Duitse 
en Engelse verslaglegging over 
het verloop van de Tweede 
Wereldoorlog, of tussen de 

Nederlandse en de Indonesische 
verslaglegging van de 
Nederlandse militaire acties. Op 
deze manieren komen leerlingen 
erachter dat berichten soms 
gekleurd zijn en dat het goed is 
om verschillende bronnen 
kritisch te benaderen.
 
WAT MOET NOG WORDEN
ONDERZOCHT?
Het ‘nemen van historisch 
perspectief’ vraagt verschillende 
onderliggende vaardigheden van 
leerlingen. Het gebruiken van 
historische kennis en de 
vaardigheid tot contextualiseren 
kan worden beschouwd als een 
cognitieve component van het 
innemen van historisch 
perspectief. Daarnaast wijst 
recent onderzoek echter ook op 
een mogelijke affectieve 
component van het inleven in 
andere perspectieven. Zo stellen 
De Leur et al. (2017) dat het 
leggen van een affectieve 
connectie met de beweeg-
redenen van een historische 
persoon een essentieel 
onderdeel is om historische 
empathie te bereiken. 
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Met historische empathie 
bedoelen zij de activiteit waarbij 
leerlingen proberen de 
beslissingen van een historische 
persoon te reconstrueren, 
waarbij rekening wordt 
gehouden met de context van de 
tijd waarin deze persoon leefde. 
In hoeverre deze affectieve 
component essentieel is voor het 
innemen van historisch 
perspectief moet verder worden 
onderzocht.

In de gewelddadige beelden-
storm van de afgelopen 
maanden zou het een 
verademing zijn als de 
verschillende partijen zich meer 
zouden kunnen inleven in elkaars 
perspectief, zowel op 
inhoudelijke aspecten (cognitief) 
als op emotioneel niveau 
(affectief). Het zou enorm van 
waarde zijn als leerlingen hier op 
de basisschool al meer mee 
oefenen.
 
Juist bij deze leerlingen in de 
basisschoolleeftijd, met nog een 
beperkte bagage aan historische 
kennis, is het de vraag hoe het 
nemen van historisch perspectief 
kan worden gestimuleerd. Er zijn 
nog veel vragen over welke 
vaardigheden leraren moeten 
beheersen om dit effectief te 
kunnen begeleiden en welke 
aanpak geschikt is voor 
leerlingen op de basisschool. 
Deze vragen zouden centraal 
moeten staan in toekomstig 
onderzoek.
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