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Stellingen
Behorende bij het proefschrift Anderhalve eeuw economieonderwijs in 
Nederland, 1863-2012. Biografie van een schoolvak van Gerrit Gorter. 
Te verdedigen op donderdag 10 januari 2013.

1 Gedurende het grootste deel van zijn bestaan is het vak 
staathuishoudkunde /  economie problematisch geweest.

2 De invloed van de reform-pedagogische beweging op het 
economieonderwijs heeft ertoe geleid dat het formelevormingsargument 
in toenemende mate ondergesneeuwd raakte.

3 Helaas is de geschiedenis van het economisch denken in het 
economieonderwijs gemarginaliseerd.

4 Het is een noviteit in de geschiedenis van het economieonderwijs dat 
de huidige economieleraar een aantal didactische werkvormen krijgt 
voorgeschreven.

5 Het examenprogramma van het vak economie sinds de invoering van de 
Mammoetwet tot 2010/2011 was internationaal gezien een anomalie.

6 Het vak staathuishoudkunde op de HBS laveerde tussen twee 
vormingsidealen, de maatschappelijke en de leerlinggerichte oriëntatie.

7 De jaren zeventig waren, zeker voor het VWO, het finest hour van de 
wetenschappelijke oriëntatie van het economieonderwijs.


