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Voorwoord
Tijdens de lerarenopleiding van maatschappijleer werd je geacht een onderzoek te doen naar het
onderwijs in het vakgebied van de lerarenopleiding. Hoe dit onderzoek werd ingericht mocht geheel
zelf worden ingevuld. Wel was een van de doelstellingen om de leerlingen of de leerstof tijdens dit
onderzoek centraal te stellen.
Ik heb er voor gekozen zo lang mogelijk te wachten met dit vak. De eerste stage heb ik gebruikt om uit
te zoeken of het docentschap iets voor mij was, nadat ik tot de conclusie ben gekomen dat dit inderdaad
iets voor mij is ben ik naar een tweede stage gegaan. In deze tweede stage heb ik mij meer verdiept in
de stof en hoe het is om een les te geven. In de derde en laatste stage ben ik verder gegaan in het
verbeteren van het lesgeven en ben ik ook gestart met het vak onderzoek en onderwijs. Bij dit vak is het
de bedoeling om een onderzoek uit te voeren wat te maken heeft met de lerarenopleiding
maatschappijleer.
Verkiezingen op niveau bespreekt een van de meest belangrijkste onderwerpen in de maatschappijleer.
Op vele scholen wordt dan ook gestart met het thema politiek waarmee verkiezingen zeer nauw
verbonden is. Verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor het politiek systeem, maar ook voor de
democratie. In dit verslag wordt gebruikt gemaakt van de niveautheorie van Van Hiele. Deze
niveautheorie zal worden toegepast op het onderwerp verkiezingen. Er zal gebruik gemaakt van
lesmateriaal die gebruik wordt in de maatschappijleer en toetsresultaten van leerlingen. Gezien de
beperking van het aantal onderwerpen en het leerlingenaantal is de pretentie niet om de balans op te
maken voor deze theorie voor het gehele vak maatschappijleer. Wel is getracht om een beeld te geven
hoe een onderwerp binnen het vak maatschappijleer, in dit geval verkiezingen, kan worden toegepast
op de niveautheorie die Van Hiele.
Als laatste wil ik Simon ten Berge bedanken. Hij is mijn begeleidend docent geweest op het Twickel.
De school waar ik dit onderzoek heb uitgevoerd. Niet alleen heeft hij mij de kans gegeven om dit
onderzoek af te nemen en de lessen over het onderwerp verkiezingen te geven, maar ook heeft hij mijn
lessen en de toetsvragen van commentaar voorzien, iets waar je, als beginnend docent, alleen maar van
kunt leren.
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1. Introductie
1.1 Tussen logisch denken en het ontwikkelingsniveau
Kinderen gaan naar school om te leren, dit leren kan op verschillende manieren. Je kunt onder andere
kinderen een boek geven en de kinderen het zelf laten doen of je geeft ze een lijst met jaartallen en dit

moeten ze uit hun hoofd leren, maar zijn dit manieren die de kinderen helpen om kennis op te nemen?
Leren kinderen hier echt wat van, blijft de kennis die ze opdoen tijdens het leren hangen en in hoeverre
kunnen leerlingen deze opgedane kennis overbrengen en toepassen in bepaalde vraagstukken? Vele
dingen zijn hierover geschreven. Elk vak heeft te maken met didactiek. In elke les gaat het om
leerdoelen, de voorkennis, het leerproces, de lesstof, een werkvorm, de leermiddelen en de evaluatie
van de stof ( Geerlings en van der Veen;2002:28). Voor vele leerlingen zitten hier overeenkomsten in
en verschillen. Vele leerlingen leren niet gelijk, iedere leerling heeft een andere methode, zwakke
punten en sterke punten.
Een persoon die veel bezig geweest is met de didactiek is Van Hiele. Hij deed dit met name voor de
wiskunde. Van Hiele vond het van belang dat kinderen iets leren (Alberts en Kaenders:2005:2.)Hij
heeft zich vooral ingezet om een koppeling te maken tussen logisch nadenken en het denkniveau van de
leerlingen
Als een leerling begint met het vak wiskunde, dan zijn er al bepaalde zaken waarvan een leerling
kennis heeft. Op de lagere school is een leerling geleerd wat een rondje is of wat een vierkant is, maar
het is voor een leerling lastig om dit vierkant om te vormen tot een kubus en die op papier te zetten.
Hiervoor is een bepaald soort inzicht voor nodig. Inzicht wordt hierbij dan gekoppeld aan een bepaald
denkniveau.
Van Hiele gaf aan dat er drie soorten niveaus kunnen worden onderscheiden. Als eerste het visuele
niveau. Bij dit niveau is het van belang dat leerlingen een visueel beeld krijgen van een bepaald iets.
Het moet voor de leerling “gaan leven.” Het woord cirkel zegt een leerling weinig, maar als je naar een
potje Pritt wijst en aangeeft dat de dop de vorm heeft van een cirkel of een schoteltje van een kopje laat
zien, wordt dit voor een leerling duidelijker.
Ten tweede is daar het beschrijvend niveau. In dit niveau staat het visuele beeld kunnen benoemen door
bepaalde kenmerken van dit beeld te omschrijven met woorden. Het geven van een definitie is daar een
voorbeeld van. Of het omschrijven van een pakje wat op een verjaardag wordt gegeven dat dit pakje
eruit zag als een kubus, omdat het aan alle kanten even groot was en het bestond uit verschillende
vierkanten.
Ten derde, en dit is het laatste niveau, is daar het theorieniveau. Op dit niveau gaat de leerling verder.
De leerling is in staat een definitie te geven van een bepaald beeld en dit toe te passen in een bepaalde
theorie. Een leerling is dan bijvoorbeeld in staat om bepaalde dingen op te pikken uit de samenleving.
Hij is dan in staat om uit te leggen dat er in onze samenleving een aantal probleemgroepen zijn die het
moeilijk vinden om een baan te vinden. Hij is dan in staat om deze probleemgroep te definiëren, door
bijvoorbeeld aan te geven dat dit een groep is wat het moeilijk vindt om een baan te behouden. Daarna
is de leerling in staat om aan te geven hoe deze probleemgroepen passen in de theorie van de dubbele
arbeidsmarkt.
Voor leerlingen is het lastig om al deze niveaus in het begin in een keer toe te passen. Voor een leerling
is het nodig, dat zij begint met het eerste niveau, daarna doorgaat naar het tweede niveau en dan afsluit

met het laatste niveau de theorievorming. De theorie van Van Hiele gaat er namelijk vanuit dat als een
van de niveaus niet duidelijk voor een leerling is, deze veel moeite zal hebben om verder te gaan en
dieper op de stof in te te gaan. Als je niet weet dat de schotel van een kopje een cirkel is, dan is het niet
mogelijk om een definitie te geven van een cirkel en het is dan ook niet mogelijk om een vraagstuk op
te lossen waarin gebruik moet worden gemaakt van een cirkel.
Van Hiele heeft geprobeerd van dit ontwikkelingsproces wat een leerling ondergaat een empirisch
model te maken. Een model dat geëvalueerd kan worden, dit kan ondermeer door leerlingen bepaalde
vragen te stellen die over een bepaald niveau gaan. Door de vragen te bespreken en na te kijken kan een
docent vaststellen of een leerling een bepaald niveau begrijpt en of er een koppeling kan worden
gemaakt tussen de niveaus.

1.2 De niveautheorie van Van Hiele
Van Hiele is dieper in gegaan op de bovenstaande niveaus, hij heeft deze niveaus zo beschreven dat ze
nu in een model van verschillende niveaus kunnen worden uitgedrukt. Dit model kan worden gezien als
een soort fase model. Elke leerling doorgaat een aantal stappen om een probleem eigen te maken. Van
Hiele heeft deze fasen van het eigen maken van het probleem onderscheiden in een niveaus. Opgemerkt
moet worden dat de niveaus van nummer kunnen verschillen. Zelf had Van Hiele het basis niveau,
niveau 0 genoemd. Andere mensen die werken met dit model, hebben dit basisniveau, niveau 1
genoemd. Het model heeft 5 niveaus, van Hiele noemde dit niveaus 0 tot 4 (Teppo 1991: 210-211)

Niveau 0: Het basisniveau.
Het basisniveau wordt ook wel visualisatie genoemd. Het basisniveau geeft het begin van de
ontwikkeling van een leerling weer. Een leerling is op dit niveau in staat dingen te kunnen benoemen,
zoals het schoteltje van een kopje is een cirkel, een piramide bevat een driehoek. Echter is een leerling
nog niet in staat bepaalde kenmerken van dit gevisualiseerde beeld te geven, zoals het aantal graden in
een hoek bij een vierkant of dat een vierkant bestaat uit een rechte hoek. Vaak heeft een leerling ook
deze visualisatie nodig. Het is voor een leerling makkelijker een cirkel te benoemen als deze leerling
het schoteltje kan aanwijzen of kan gebruiken bij de uitleg.
Niveau 1: Analyseren
Leerlingen zijn in staat om een stap verder te gaan dan het visualiseren, ze zien nu bepaalde kenmerken
van bijvoorbeeld een vierkant. Zo zijn zij in staat om aan te geven dat een vierkant vier gelijke hoeken
heeft en dat de ribben van een vierkant gelijk zijn in lengte. Leerlingen zijn op dit niveau niet in staat
om dit aan te geven in proporties en meerdere eigenschappen van bijvoorbeeld een kubus te geven.
Niveau 2: Informele deductie.
Leerlingen kunnen weer een stapje verder gaan in het onderbrengen van kenmerken en benoemen.
Leerlingen kunnen nu na het visualiseren van zaken en het toekennen van bepaalde kenmerken nu ook
relaties binnen eigenschappen zien. Zo kunnen ze zaken kunnen ze aangeven dat het pas een vierkant is
als de ribben allemaal even lang zijn en de zelfde hoek hebben.

Echter zijn deze leerlingen nog niet in staat om verder te gaan dan het benoemen van deze zaken. Het
logisch nadenken is nog niet aan de orde, zo zijn veel leerlingen niet in staat om een opgave op te
lossen die een lichte verandering in de vraagstuk bevat.
Niveau 3: Deductie
De gedachte achter deductie komt aan bod. Leerlingen zijn in staat om vanuit een theorie verder te gaan
met het maken van observaties en het uit eindelijk toetsen van deze theorie. Dit wordt ook wel
hypothesetoetsing genoemd. Leerlingen zijn dan in staat om aan de hand van observaties na te gaan of
een hypothese, een gedeelte van de theorie waar is of dat dit onjuist is. Ook zijn de leerlingen nu in
staat om bepaalde verbanden tussen verschillende figuren te begrijpen en toe te passen.
Niveau 4: Rigor
De laatste stap in dit schema. Leerlingen zijn nu in staat om de theorie die ze hebben geleerd onder
niveau 3 te vergelijken met andere theorieën. Leerlingen kunnen dan de verschillen en de
overeenkomsten in de theorieën herkennen en benoemen. Ook ziijn leerlingen in staat om hypotheses
met elkaar in verband te brengen en aan te geven wat deel van de theorie getoetst wordt. Vaak zijn bij
deze opdrachten geen concrete vraagstukken of concrete voorbeelden. Het heeft dus een erg hoog
abstractieniveau.
Elk niveau moet worden doorlopen om naar een volgend niveau te kunnen gaan. Zonder niveau 1 is het
niet mogelijk om naar niveau 2 te gaan en dit goed te volbrengen. Niveau 4 is van een erg hoog niveau
en wordt dan vaak ook niet bereikt op een middelbare school.
Gestreefd wordt om niveau 3 bij te brengen aan leerlingen, dat leerlingen in staat zijn opgaven op te
lossen aan de hand van een bepaalde theorie en in staat zijn bepaalde verbanden tussen definities te
kunnen leggen.
Verder is van belang dat dit model ingaat op de prestaties van de leerlingen. Dit heeft niet te maken
met de leeftijd die een leerling op dat moment heeft. Als een leerling zich interesseert voor een bepaald
vak, er goed in is en daarnaast ook nog een goede begeleiding van een docent krijgt, kan een leerling de
niveaus goed doorlopen. Het kan dan zelfs zo zijn dat een leerling die deze genoemde zaken van
hierboven bezit het onderdeel sneller doorloopt dan een leerling die twee klassen hoger zit. Het is niet
zo dat niveau 0 plaatsvindt bij een leeftijd van acht jaar en dat men overgaat naar niveau 1 op de
leeftijd van 10 jaar. Voor elke leerling is dit verschillend (Teppo 1991: 210-211.)

1.3 Onderzoeksvragen
Het hoofdthema van dit verslag ligt in het verlengde van het voorgaande. Het verslag zal ingaan op de
niveautheorie van Van Hiele voor het vak maatschappijleer. De niveautheorie van Van Hiele is vooral
toegepast in de wiskunde. Bij het vak maatschappijleer wordt helaas nog steeds weinig aandacht
geschonken aan didactiek. Er is dan dus ook weinig materiaal te vinden over hoe een beginnend docent
een les zou moeten indelen en wat voor soort leerprocessen er gaande zijn binnen de lessenreeks.

Door op een andere manier van lesgeven kunnen er veranderingen optreden. Deze veranderingen zullen
dan vaak met name tot uitdrukking komen in het cijfer van de leerlingen. Als cijfers van leerlingen
hoger worden, dan betekend dit ook dat leerlingen beter in staat zijn om het begrip wat ze moeten leren
te verwoorden en dat leerlingen het vak beheersen. Dit is belangrijk voor leerlingen omdat veel
leerlingen toewerken naar een eindexamen. Een eindexamen die voor een diploma zorgt. Tussentijdse
toetsen zorgen er voor dat leerlingen weten waar ze op dat moment staan en het geeft leerlingen de
kans om iets af te ronden. Voor docenten is het een goede gelegenheid om te kijken waar leerlingen
staan en of de stof die door de docent is begrepen, goed is overgebracht.
Dit verslag richt zich op het vak maatschappijleer. Het vak maatschappijleer is een vak met vele
thema's. Thema's zoals politiek, milieu, mens en werk en criminaliteit. Vaak wordt dan ook aangegeven
dat het vak maatschappijleer twee wetenschappen, een gedeelte poltitek en een gedeelte sociale
wetenschappen. In het vak maatschappijleer is een grote rol weggelegd voor het politieke thema met
daarin als een deelonderwerp het verkiezingen. Verkiezingen zijn belangrijk als het gaat om het
waarborgen van onze democratie. Democratie is er alleen als het volk regeert en in onze samenleving
heeft het volk er vele jaren geleden voor gekozen om de macht en het bestuur van Nederland te leggen
bij een kleine groep mensen. Deze mensen, ministers en parlementariërs, zijn er voor om besluiten te
nemen over bepaalde politieke vraagstukken. Om er voor te zorgen dat er een groep parlementariërs
kan worden samengesteld zijn er verkiezingen nodig, waarbij op dat moment deze groep wordt
samengesteld.
In het volgende hoofdstuk zal, voornamelijk aan de hand van het lesmateriaal wat gekozen werd voor
de leerlingen van Havo, een beeld worden geschetst van het vak maatschappijleer, het thema politiek
en het deelonderwerp verkiezingen. Verder zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op hoe het
deelonderwerp verkiezingen kan worden ingekaderd volgens de niveautheorie van Van Hiele.
In hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op de resultaten van de leerlingen op de twee toetsen die zij
gemaakt hebben. Een toets die is afgenomen voordat het deelonderwerp is gegeven volgens de
niveautheorie en een toets die is afgenomen na de lessenreeks waarbij de niveautheorie als
structuurvorm werd gebruikt.
Centraal vraagstuk in dit onderzoek staat dan ook het deelonderwerp verkiezingen binnen van het vak
maatschappijleer dat wordt uitgelegd in de bewoording van de niveautheorie van Van Hiele met daarbij
als belangrijkste vragen: Is het mogelijk om het deelonderwerp verkiezingen in te kaderen volgens de
niveautheorie van Van Hiele en wordt er beter gescoord bij de evaluatie nu het begrip verkiezingen is
ingekaderd volgens de niveautheorie van Van Hiele.

1.4 Onderzoeksopzet en -beperkingen
Het onderzoek is gebaseerd op twee toetsen die zijn afgenomen bij leerlingen van een 4 havo klas.
Beide toetsen hadden een belangrijke overeenkomst, ze hadden te maken met het deelonderwerp
verkiezingen. Bij de eerste toets kregen leerlingen een aantal meerkeuzevragen voorgelegd die te

maken hadden met het onderwerp verkiezingen. De tweede toets had naast meerkeuzevragen ook open
vragen die te maken hadden met het deelonderwerp, maar deze toets is pas afgenomen na een
lessenreeks die de leerlingen kregen. In deze lessenreeks is geprobeerd de stappen te maken die ook
worden gemaakt bij de niveautheorie van Van Hiele. Het is het interessant om te kijken in hoeverre het
begrip verkiezingen is doorgedrongen bij de leerlingen. Welke niveaus begrijpen de leerlingen goed en
op welk niveau gaan de leerlingen de fout in.
Dit onderzoek kan als beste worden omschreven als een onderzoek van het type: The one group pretestposttest design ( Campbell and Stanley 1963 :7.) In dit soort onderzoek wordt er als eerste een voortest,
ook wel pretest gedaan. Deze voortest moet de basis geven voor het onderzoek. Na deze voortest wordt
er een instrument toegepast, in dit geval leerlingen die les krijgen in een bepaald vak. Na het volgen
van dit instrument wordt er weer een test afgelegd. De resultaten van de de twee testen worden dan met
elkaar vergeleken en hierdoor is het mogelijk om uitspraken te doen over het instrument en over de
theorie die men wilde onderzoeken. De periode van het begin van de voortest, de lessenreeks en de
natest duurde in totaal zes weken.
Ik heb dit onderzoek volbracht op het Twickel in Hengelo. Ik heb mijn onderzoek gedaan in de drie
maanden dat ik stage liep op deze school. Een stage waarbij ik op verschillende niveaus heb
lesgegeven. Voor dit onderzoek heb ik aan 22 havo 4 leerlingen lesgegeven. Deze leerlingen waren
bezig met het onderdeel politiek en in deze lessenreeks was het ook noodzakelijk om het begrip
verkiezingen te behandelen. Een ding moet nog worden opgemerkt, deze leerlingen volgen het vak
maatschappijleer 1 en 2, dit betekend dat deze leerlingen in 4 havo er voor hebben gekozen om het vak
af te sluiten met een staatsexamen aan het einde van havo 5.
De hierboven genoemde informatie geeft een goed beeld van waar ik het onderzoek heb gedaan en met
welke leerlingen het geeft tevens de belangrijkste beperking van dit onderzoek aan. Ik heb dit
onderzoek moeten uitvoeren in een zeer korte periode. Dit heeft tot gevolg dat het moeilijker is om alle
niveaus uit te vergroten en bij elk niveau langdurig stil te staan. Het is dus niet mogelijk om na elk
niveau een evaluatie uit te voeren.
Verder is dit onderzoek uitgevoerd bij een klas. Het was niet mogelijk om meerdere klassen te
onderzoeken, aangezien er maar een havo maatschappijleer klas is. Andere klassen op een ander niveau
dan havo 4 was ook geen optie aangezien zij niet het thema politiek hadden.

1.5 Verdere opzet van dit verslag
Dit verslag is opgebouwd in verschillende hoofdstukken. Allereerst, in hoofdstuk 2, zal worden
ingegaan op het thema politiek binnen het vak maatschappijleer. In dit hoofdstuk zal in worden gegaan
op het onderwerp verkiezingen en zal ook naar voren komen hoe leerlingen dit onderwerp krijgen in de
lessen. Aan het einde van dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op het eerste gedeelte van de
onderzoeksvraag: is het mogelijk om het deelonderwerp verkiezingen in te kaderen volgens de
niveautheorie van Van Hiele. Hoofdstuk 2 is de opstap naar hoofdstuk 3 waarin naast het

deelonderwerp verkiezingen nu ook de resultaten van de leerlingen centraal staan.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de uitkomsten gerapporteerd van twee toetsen. De eerste toets is voor
de lessenreeks afgenomen. Hierbij kregen leerlingen gewoon een boek en een aantal meerkeuzevragen.
over het thema politiek en het deelonderwerp verkiezingen. De tweede toets is aan leerlingen geven
nadat ze een aantal lessen hadden gekregen over het onderwerp verkiezingen, waarbij geprobeerd is de
lessen zo te structuren aan de hand van de theorie van Van Hiele. Hierbij wordt gekeken of leerlingen
nu het deelonderwerp verkiezingen beter begrijpen en ook hoger gescoord hebben tijdens de evaluatie.
Hoofdstuk 4 vat ten slotte nog eens de belangrijkste conclusies samen en verbindt deze met enkele
overwegingen. Ook wordt in hoofdstuk 4 nog kort ingegaan op mijn eigen leermoment in dit vak
Onderzoek en Onderwijs in het kader van de lerarenopleiding maatschappijleer.

2.Het vak maatschappijleer.
In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op het vak Maatschappijleer. Welke leerlingen krijgen het
vak maatschappijleer en ik welk jaar wordt dit gegeven. Verder wordt er in dit hoofdstuk in gegaan op
de inhoud van het vak. Welke thema's worden er gegeven tijdens de lessen en wat zijn de belangrijkste
onderwerpen binnen het thema politiek. Als laatste zal worden ingegaan op het eerste deel van de
onderzoeksvraag, is het mogelijk om de niveautheorie van Van Hiele toe te passen op een van de
onderwerpen in het vak maatschappijleer.

2.1Maatschappijleer in welk leerjaar
Het vak maatschappijleer is verplicht voor een collegejaar. De meeste scholen geven het vak in het
derde of in het vierde jaar. Vaak wordt dit van dan twee uur per week gegeven. Op mijn eerste stage
was het geregeld zoals in de tabel hieronder:
3VMBO 4VMBO 4HAVO 4VWO
2
2
3*

Ma
1
Ma 2
4
2
Tabel 1: aantal uren maatschappijleer per week per leerjaar.
(*) in 4vwo wordt het vak maatschappijleer in combinatie met geschiedenis gegeven.
Op mijn tweede stage was dit ook het geval, maar was het ook mogelijk om het vak maatschappijleer 2
te volgen, wat betekend dat het mogelijk is om na het laatste jaar havo of VWO eindexamen te doen in
het vak maatschappijleer. Dit betekend dat ook in 5 havo en 5 en 6 VWO uren worden vrijgemaakt
voor het vak. Tijdens mijn onderzoek heb ik gewerkt met leerlingen die maatschappijleer 2 hebben
gekozen en in 4 havo zitten.

2.1.1 Het lesmateriaal
Voor het vak zijn verschillende boeken in omloop. Veel van deze boeken worden ook gebruikt op
scholen. Dit gebeurd soms in combinatie van twee verschillende boeken van verschillende uitgevers.
Hierbij de meest gebruikte boeken die op school worden uitgedeeld en worden gebruikt als
ondersteuning van het vak Maatschappijleer.
4Havo
Thema Maatschappijleer 1999-2000 niveau Havo
Th.L. Rijpkema e.a.
Uitgeverij Essener Westzaan
Dit had een werkboek en een apart leerboek

of:
Actua.ml
H.M.J.Francort
Uitgerverij Actua.
4Vwo
Thema Maatschappijleer 1999-2000 niveau VWO
Th.L. Rijpkema e.a.
Uitgeverij Essener Westzaan
Dit had een werkboek en een apart leerboek
of:
Actua.ml
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Dit boek bevat les-en werkstof. Dit boek is opgedeelt in verschillende thema’s.

2.2 Maatschappijleer, wat houdt het in?
Het vak maatschappijleer gaat in op onze samenleving. In onze samenleving spelen verschillende zaken
die vaak vele mensen in onze samenleving aangaan, vaak worden deze zaken omschreven als
maatschappelijke kwesties. Een voorbeeld hiervan is de angst voor terroristische aanvallen of moet de
overheid inderdaad troepen naar Afghanistan sturen. Ook kunnen deze kwesties te maken hebben met
andere problemen in de samenleving, zoals hoe moet het nieuwe zorgstelsel worden ingericht en wat
gebeurd er met de mensen die dit niet kunnen betalen, hebben zij recht op een bepaald soort
vergoeding? Al deze kwesties gaan vele mensen in onze samenleving aan, soms zoals bij het nieuwe
zorgstelsel zelfs alle mensen in de samenleving. In het vak maatschappijleer wordt op deze kwesties
dieper in gegaan.
Leerlingen leren om deze maatschappelijke kwesties, of problemen in de samenleving, te herkennen en
in sommige gevallen zelfs te erkennen. Vaak zijn in dit soort kwesties meerdere problemen aanwezig
en nog meer verschillende oplossingsmogelijkheden. Het is aan de leerlingen deels deze problemen te
beschrijven en eventuele oplossingen voor deze problemen te geven. Hierdoor is het van belang dat
leerlingen inzicht krijgen in deze problemen en dat ze leren hoe dit inzicht kan worden verworven.
Elk probleem heeft zijn eigen oplossing, maar omdat er in onze samenleving zoveel verschillende
mensen leven is het onmogelijk om aan te geven dat er maar een oplossingen de juiste is. Iedereen
heeft een andere mening over bepaalde problemen, denk alleen maar aan de mate van prioriteit van het
probleem. De een geeft het sturen van troepen naar Afghanistan een hoge prioriteit, omdat dit goed is
voor de samenleving aldaar. Iemand anders geeft aan dat dit probleem wel even kan “wachten” en dat
er beter kan worden gekeken naar het nieuwe zorgstelsel en hoe dit nog goedkoper kan. Iedereen heeft

dus een eigen mening. In het vak maatschappijleer komt ook deze mening aanbod. Leerlingen worden
tactieken bijgeleerd om beter hun argumenten onder woorden te kunnen brengen of hoe een discussie
kan worden gestart.
Het vak maatschappijleer heeft dus drie belangrijke onderwerpen die bij alle thema's terug komen. Het
leren en het onderscheiden van feiten, het opdoen van inzichten in bepaalde maatschappelijke kwesties
en het ontwikkelen van ideeën om deze kwesties te kunnen oplossen.
In het vak maatschappijleer wordt op dit moment nog gewerkt met thema's. Deze thema's hebben te
maken met onze samenleving. De belangrijkste vier thema's die bij maatschappijleer aanbod komen
zijn: Massamedia, Werk, Criminaliteit en Politieke besluitvorming. Deze thema's moeten leerlingen
enige houvast geven over hoe onze samenleving in elkaar steekt en hoe deze tot stand is gebracht. Het
vak gaat in op bepaalde historische feiten, die van invloed zijn geweest op onze samenleving. Een
voorbeeld hiervan is de gastarbeiders die in de jaren zestig naar Nederland zijn gehaald om hier te
werken. Zij hebben hun gezinnen meegenomen en hebben zo onze cultuur beïnvloed met bepaalde
gewoonten. Een broodje kebab is nu iets wat iedereen weet en waarschijnlijk ook vele mensen wel een
keertje hebben geprobeerd, dit is niet iets uit onze vroegere cultuur. We kenden toen geen broodje
kebab, door buitenlandse culturen die naar Nederland zijn gekomen is dit broodje kebab nu ook in onze
samenleving gekomen en eten mensen het.
In deze thema's komen ook de zaken weer terug die te maken hebben met feiten, inzicht en ideeën over
de samenleving. Vaak moet men rekening houden met regels, die opgesteld zijn door de overheid of die
binnen een bepaalde groep in de samenleving bestaan, maar ook met belangen van mensen. Ieder
persoon heeft bepaalde belangen, zaken die nodig zijn om er voor te zorgen dat bepaalde doelen die een
individu voor zich zelf heeft opgesteld worden bereikt. Soms worden deze belangen door meerdere
personen gedragen.
De thema's worden behandeld en geanalyseerd door de leerlingen. Bij elk thema komt dan een
verschillende invalshoek naar voren. Bij het vak maatschappijleer zijn er drie verschillende
invalshoeken: Sociaal-economisch. Wie neemt in Nederland de belangrijkste economische beslissingen
en voor wie is welke beslissing het gunstigste? Daarnaast is sociaal-cultureel een belangrijk invalshoek
Hierin gaat het vaak om waardeoordelen die kunnen worden onderscheiden in bepaalde problemen.
Als laatste is er het politieke-juridische invalshoek, dit gaat in op de juridische kant van bepaalde
zaken. Zoals het gerechtelijke systeem in onze samenleving en de regels die gelden voor de burgers en
de overheid.

2.3 Het thema politieke besluitvorming bij maatschappijleer
Een van de belangrijkste thema's bij maatschappijleer is het thema politieke besluitvorming. Leerlingen
beschouwen dit als een van de moeilijkste thema's. In dit thema komt namelijk ons politieke bestel aan
bod. Nederland is verbonden aan regels, niet alleen voor de burgers ook voor de overheid. Deze regels
staan allemaal opgesteld in een wetboek, wat aangeeft wat mogelijk is en wat niet. Deze regels hebben
invloed op ons politiek systeem en ook op onze samenleving. In onze samenleving hebben wij als

burgers onze macht overgedragen aan een klein groepje mensen, de overheid. Deze overheid neemt
namens de bevolking beslissingen. Deze beslissingen worden vaak genomen aan de hand van politieke
kwesties die spelen in de samenleving. De beslissingen die worden genomen vormen de inhoud van het
politieke beleid.
In het thema politiek worden verschillende zaken behandeld. Zoals de definitie van politiek staat en wie
de macht in Nederland in handen heeft. Daarnaast wordt ingegaan op Nederland als rechtstaat en als
democratie. Verder wordt het trias politica behandeld en wie de vertegenwoordigende lichamen in
Nederland zijn. Ook wordt de rol van ambtenaren en adviesorganen besproken in dit thema. Verder
wordt ingegaan op de politieke participatie, die door bijvoorbeeld de massamedia tot stand kan komen.
Ook wordt ingegaan op het proces van politieke besluitvorming en de politiek cultuur die daarmee
samenhangt.
De politiek is voor Nederland belangrijk, onze samenleving zit hier aan vast. Het geeft de kaders weer
in onze samenleving. De overheid zorgt voor regels, waar wij geacht worden aan te houden. Deze
regels moeten er voor zorgen dat het bijvoorbeeld veiliger is op de wegen, doordat er wegen zijn
gecreëerd waar je alleen met de auto op mag rijden en waar het voor fietsers verboden is. Maar ook zijn
er regels die het mogelijk maken om te trouwen, niet alleen voor hetero's maar ook voor homo's. De
overheid speelt in Nederland een belangrijke rol. Zij zorgt er voor dat deze regels tot stand komen. In
deze regels, die al voor vele jaren bestaan, staat ook dat de overheid namens het volk regeert. In een
democratische rechtstaat zoals Nederland die nu is, betekend dit dat deze overheid moet worden
gekozen door het volk zelf door middel van geldige en geheime verkiezingen.

2.3.1 Verkiezingen in Nederland.
In dit verslag wordt geprobeerd een vertaling van het begrip verkiezingen in het vak maatschappijleer
te maken aan de hand van het model van Van Hiele. Om dit te kunnen doen is het het noodzakelijk om
een weergave te geven van het onderwerp verkiezingen zoals dat nu in het vak maatschappijleer aan
bod komt.
Nederland is een democratische rechtstaat. Een rechtstaat is een staat waarbij de overheid en de burger
verplicht zijn zich te houden aan de regels die in de wet staan. Een democratie betekend dat de burgers
de macht hebben in een land, maar in ons land hebben wij die macht overgedragen aan de overheid, die
namens de burgers regeert.
2.3.1.1 Kiesrecht

Deze regels waarin burgers zich moeten houden zijn allemaal terug te vinden in de wet. De wet bestaat
uit vele regels, maar zoals vele dingen begint met een bepaalde basis, deze “ basisregels” zijn terug te
vinden in de grondwet. In de grondwet staat ook de basis van de verkiezingen. Een van de klassieke
rechten die burgers hebben, is het hebben van kiesrecht ( art, 54 GW.) Dit kiesrecht kan worden
onderverdeeld in twee soorten. Allereerst is er actief kiesrecht. Het actieve kiesrecht zorgt er voor dat
mensen in staat worden gesteld om hun stem uit te mogen brengen. Daarnaast is er het passief
kiesrecht, dit recht zorgt er voor dat burgers in staat worden gesteld om zichzelf verkiesbaar te stellen.

In Nederland zijn er wel voorwaarden verbonden aan dit kiesrecht. Allereerst moet een burger ouder
dan 18 jaar zijn om te mogen stemmen. Daarnaast mag een individu niet in de gevangenis zitten. Als
laatste is er nog een uitzondering voor buitenlanders, buitenlanders mogen niet bij alle verkiezingen
mee stemmen of zich verkiesbaar stellen, dit mag alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen en dit mag
alleen als een buitenlander kan aantonen dat hij langer dan vijf jaar legaal in Nederland woont.
Verkiezingen zijn nodig om onze overheid te kiezen. In Nederland hebben wij gekozen voor een
democratie. Deze democratie moet er voor zorgen dat de burgers de macht hebben. In Nederland
hebben wij deze macht verplaatst naar een klein groep mensen, de overheid, die namens ons
beslissingen neemt. Aan deze beslissingen moeten de burgers zich houden en gedragen naar de regels
die door de overheid zijn gesteld. Omdat de burgers hun beslissingen laten nemen door een groep
mensen is het belangrijk dat de burgers zich “bemoeien” met de keuze van deze overheid. Een vorm
van het “bemoeien” met de overheid is door gebruik te maken van het kiesrecht. Door het aankruisen
van een vakje op ons stembiljet tijdens verkiezingen wordt de overheid samen gesteld. De vragen die
hierbij spelen zijn op wie kunnen we stemmen en hoe kunnen we stemmen.
2.3.1.2 De vier bestuurslagen in Nederland.

In Nederland hebben we voor vier verschillende bestuurslagen verkiezingen. Allereerst kan er worden
gestemd voor de gemeenteraad, ook wel de lokale overheid genoemd. Bij deze verkiezingen morgen
alleen de inwoners van de desbetreffende gemeente hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de
gemeenteraad voor die gemeente. Ook zijn buitenlanders die langer dan vijf jaar legaal in Nederland
wonen bij deze verkiezingen stemgerechtigd.
Ten tweede zijn er de verkiezingen voor de Provincie. Hierin mogen de kiesgerechtigden in de
desbetreffende provincie naar de stembus om de provinciale statenleden te kiezen. Ten derde zijn er
verkiezingen voor de landelijke politiek, ook wel de overheid van uit Den Haag genoemd. Hiervoor
mogen alle Nederlanders die het kiesrecht hebben gaan stemmen. Ten vierde en tevens laatste punt
zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederlanders mogen in Nederland stemmen op
partijen met Nederlandse kandidaten, het is dus niet mogelijk om op andere Europese kandidaten te
stemmen (Rijpkema,Schuurman enn Gerritsen 1999:16.)
Hieronder is in vier tabellen weergegeven, voor de Gemeente, Provincie, Nederland en Europa, door
wie er wordt gestemd, wie de leiding heeft in het orgaan en wat haar taken zijn.
GEMEENTE HOOFD

VOORZITTER
HOOFD

DAGELIJKS BESTUUR

Wie
Gekozen
door/Benoemd
door
Taak

Burgemeester
Kroon

College van B&W
Wethouders:gemeenteraad
Burgemeester: Kroon

Gemeenteraad
Kiesgerechtigden van
gemeente
Controleren,
Regelgeving,

Uitvoeren

VOORZITTER
DAGELIJKS
BESTUUR
Burgemeester
Kroon

Verordening opstellen

Tabel 2: De gemeenteraadsverkiezingen

PROVINCIE

HOOFD

VOORZITTER
HOOFD

DAGELIJKS
BESTUUR

Wie

Provinciale staten

Gekozen
door/benoemd door
Taak

Kiesgerechtigden van
de provincie
Beleid maken,
Verordeningen
opstellen. Regelgeving

Commissaris van de
Koningin
Kroon

College van
Gedeputeerde staten
Provinciale staten
Uitvoerend

Tabel 3: Verkiezingen voor de Provincie

LANDELIJK

GEKOZEN

LEDEN TAAK

Regering

-

Tweede Kamer

burgers

Eerste Kamer

Provinciale
staten

Uitvoeren en mede wetgeving
15
minister
s
150
Controleren
Medewetgeving
75
Controleren
Medewetgeving

Tabel 4: Landelijke verkiezingen

EUROPA

WIE

Raad van Ministers

Ministers van
bepaald
departement

1.
2.
3.

.coordinatie
besluitvorming
delegatie

Europese commissie 1
commissielid
per lidstaat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Controleren
Initiatiefrecht
Aanbevelen/advies geven
Beslissen
Delegatie uitoefenen
Uitvoering begroten
Controleren Europeese ommissie
Meebeslissen

Europees Parlement

732 leden
27 NL

Hof van Justitie

1 rechter per
lidstaat

Tabel 5: Europese verkiezingen

2.3.1.3 Het verkiezingsverloop

TAAK

Recht spreken

VOORZITTER
DAGELIJKS
BESTUUR
Commissaris van de
Koningin
Kroon

Het verkiezingsverloop begint eigenlijk de dagen voor de de verkiezingen. Mensen die stemgerechtigd
zijn kunnen op een aangewezen dag naar de stembus gaan. Op die dag kunnen zij een voorkeurstem
uitbrengen op een bepaald persoon die bij een politieke partij hoort. Om stemmen te werven gaan
politieke partijen voor de verkiezingen al op pad. Ze zijn dan vaak te vinden tijdens een markt of
bevinden zich in het centrum van een stad. Hier vind je dan standjes met informatie over standpunten
van bepaalde verkiezingspunten van de politiek partij. Verder zie je vaak spotjes op televisie of
reclameborden met de nummer een van de kandidatenlijst van die partij. Al deze methoden van
politieke partijen moeten er voor zorgen dat het duidelijk wordt voor de burger op welke politieke
partij deze burger wil stemmen
Op de verkiezingsdag zijn er een aantal locaties waar mensen kunnen stemmen. De mensen die mogen
stemmen hebben in de week ervoor een stembiljet ontvangen die zij op de locatie moeten inleveren, op
dit biljet staat ook de locatie vermeld. Op de lokatie is een lijst aanwezig, op deze lijst staan alle
partijen die zich beschikbaar hebben gesteld. Elke partij heeft een aantal kandidaten opgesteld.
Iedereen die mag stemmen, stemt dan op een bepaalde kandidaat van een van deze lijsten. Er wordt dus
niet op een partij gestemd, maar op een persoon, deze stemmen worden dan ook gezien als
voorkeurstemmen.
De mensen krijgen tot acht uur 's avonds de tijd om hun stem uit te brengen, daarna worden alle
stemmen geteld. Deze stemmen worden eerst bepaald voor de partijen, zodat er een overzicht kan
worden gegeven over hoeveel zetels een partij gewonnen heeft. Een zetel geeft namelijk een partij iets
meer macht bij de besluiten die de overheid moet maken.
Daarna krijgen de verkiezingen een vervolg. Vanuit deze verkiezingen moet worden gewerkt naar een
nieuw kabinet. In dit proces kunnen een aantal aspecten worden “belicht”.Als eerste stap in dit proces
krijgt de koningin na de verkiezingen advies van de voorzitters van de Eerste en Tweede kamer en van
de Raad van State. Deze mensen moeten de koningin helpen bij het maken van een keuze voor de
informateur.
De tweede stap bestaat uit het bekendmaken van de informateur. Deze informateur moet gaan bekijken
welke partijen een meerderheid kunnen vormen. Een meerderheid is in ons stelsel belangrijk, zie ook
paragraaf 3.3.1.4. De informateur bekijkt de verkiezingsprogramma's van de partijen en zoekt welke
partijen een kabinet kunnen vormen. Als dit gelukt is wordt er gepraat met de fractievoorzitters van de
partijen, die in het nieuwe kabinet komen en wordt er geprobeerd een regeerakkoord te maken. Een
regeerakkoord kan worden gezien als een soort wegwijzer voor de komende regeerperiode. Hierin staan
de belangrijkste punten waarop het nieuwe kabinet zich wil gaan focussen en waarover consensus
binnen de regeerpartijen bestaat.
De derde stap in het proces is nu aangebroken, de informateur gaat dan terug naar de koningin, de
koningin benoemd nu een formateur. De formateur zet de puntjes op de i als het gaat om het
regeerakkoord en komt er duidelijkheid over wie benoemd wordt tot staatssecretaris en tot minister. Als
dit gebeurd is krijgen we de laatste stap, stap vier, hierin benoemd de koningin het nieuwe kabinet en
een nieuwe regeerperiode breekt aan.

2.3.1.4. Kiesstelsel

De burgers hebben een belangrijk middel in de grondwet staan om invloed uit te oefenen op de
democratie van Nederland. De verkiezingen zorgen ervoor dat burgers parlementariërs kunnen kiezen.
Door middel van stemmen maken burgers bekend in welke partij zij zich het meeste kunnen vinden en
wie namens hen mag regeren. De stemmen die de burgers uitbrengen worden omgezet in een
hoeveelheid zetels. Hoe deze verdeling tot stand komt heeft te maken met het gekozen kiesstelsel. Er
zijn twee soorten kiesstelsels te onderscheiden. Allereerst is daar het meerderheidsstelsel en ten tweede
is er de evenredige vertegenwoordiging (Denters, 1999:61.)
Als een land gebruik maakt van een meerderheidsstelsel dan wordt een land opgedeeld in een aantal
districten. Deze districten zijn vaak gebaseerd op de hoeveelheid burgers die in een district wonen, bij
de verdeling van deze districten probeert men er dan ook voor te zorgen dat de aantal inwoners
ongeveer gelijk zijn. In een district wordt dan gestemd.
Hier zijn dan ook weer twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat er “gestreden” kan worden
voor een plaats in het parlement, ook wel enkelvoudige districten genoemd. Hierbij kan de kandidaat
op twee verschillende manieren worden gekozen, als eerste kunnen alle stemmen worden opgeteld en
de kandidaat die de meeste stemmen krijgt komt dan in het parlement. De andere manier is dat een
kandidaat de absolute meerderheid moet hebben, hierbij vinden dan vaak meerdere ronden plaats.
De tweede mogelijkheid die men zien in een meerderheidstelsel wordt ook wel meervoudige
districtenstelsel genoemd. Hierin kan worden gestreden voor meerdere plekken in het parlement
(Denters, 1999:62).

Naast het meerderheidsstelsel is er de evenredige vertegenwoordiging, dit systeem hebben wij in
Nederland. In dit systeem is Nederland niet verdeeld in districten, maar gaat elke burger op een
bepaalde locatie naar een stemlokaal, om daar zijn stem uit te brengen. De mensen kunnen stemmen op
een persoon. Deze persoon is terug te vinden op een lijst per partij. Nadat iedereen gestemd heeft,
worden deze stemmen bij elkaar opgeteld. De partij die bijvoorbeeld 20% van de stemmen heeft, krijgt
het evenredige deel aan zetels, in dit geval 20% van de zetels.
De stemmen worden gedeeld door een kiesdeler. Het totale aantal stemmen wordt gedeeld door 150.
Het getal 150 is niet random gekozen. In onze tweede kamer zijn 150 zetels beschikbaar, 150 plaatsen
waar burgers komen te zitten die het volk vertegenwoordigen. De uitkomst van deze som geeft aan
hoeveel stemmen moeten worden opgebracht voor een zetel in de Tweede kamer. Vaak zijn dit niet
afgeronde getallen, er blijven dan vaak zetels over, ook wel restzetels genoemd, deze restzetels worden
verdeeld via de grootste gemiddelde. In de praktijk betekend dit vaak dat de zetels naar de grote
partijen gaan (Denters, 1999:62).

2.3.1.5. Waarom verkiezingen belangrijk zijn voor onze democratie

Als men denk aan democratie wordt vaak begrippen als vrijheid en gelijkheid genoemd(Thomassen
1991:16.) Deze begrippen zijn anders dan de betekenis van het woord democratie. Hierin betekend
demos volk en kratien betekend heersen, dus het volk heerst.
Een van de redenen waarom het anders wordt uitgelegd, dan de letterlijke betekenis, heeft te maken
met de democratie waarin wij leven. Een directe democratie bevat het volk regeert. Je ziet dit vaak in
een referendum waar burgers zich mogen uitspreken. Dit type democratie hebben wij in Nederland niet.
In Nederland hebben wij een indirecte democratie, waarbij er sprake is van volkssouvereiniteit.
Het begrip democratie kan dan ook het beste worden omschreven als soevereine macht dat
door/namens het volgt uitgeoefend wordt, waarbij deze macht is gebonden om de individuele vrijheid
van burgers te garanderen (Thomassen 1991:17).
Deze macht die ontstaat wordt gebonden om de individuele vrijheden van burgers te beschermen. Dit
heeft te maken met de grondwet. In de grondwet staan enerzijds regels die de overheid moet naleven,
zoals het er voor zorgen dat er vrijheid van meningsuiting mogelijk is of dat mensen kunnen stemmen,
anderzijds zijn er regels die er voor moeten zorgen dat het leven van de burgers draaglijk is, zoals de
mogelijkheid van het volgen van onderwijs of dat er sprake is van een goede volksgezondheid, zoals
dat het mogelijk moet worden gemaakt om naar een dokter te gaan.
Vooral de eerste regels, ook wel klassieke grondrechten genoemd, worden bedoeld bij de definitie van
democratie. Het moet er voor zorgen dat de overheid dingen voor de burgers doet en het moet er voor
zorgen dat de overheid democratisch blijft en niet alle macht opeist, zodat de macht in handen komt
van een persoon of een kleine groep mensen. Burgers blijven de basis voor een democratie. Omdat een
van deze klassieke grondrechten het kiesrecht is, zijn verkiezingen belangrijk voor de democratie.
Zonder verkiezingen is het niet mogelijk om aan te tonen dat de burgers de overheid gekozen hebben
en hun macht hebben overgedragen aan een overheid die namens hen regeert.
Belangrijk zijn de begrippen gelijkheid en vrijheid voor de democratie. Gelijkheid is dan vooral terug
te vinden in het feit dat bij het kiesrecht iedereen die daar bevoegd voor is, mag gaan stemmen. Degene
die mag stemmen, heeft recht om zijn eisen en wensen kenbaar te maken. Het is in onze maatschappij
niet zo dat de stem van een blanke man zwaarder weegt dan die van een vrouw. Elke stem telt een keer.
Verder is bij vrijheid van belang dat wij de mogelijkheid hebben om te gaan stemmen. Het is niet
verplicht dat als wij een stembiljet hebben dat we dan moeten stemmen, in Nederland is geen
opkomstplicht. Ook hebben wij de vrijheid om zelf te kiezen op wie we willen stemmen.

2.4 Verkiezingen naar de niveaus van Van Hiele
In hoofdstuk een is dieper ingegaan op de niveautheorie van Van Hiele. Een van onze
onderzoeksvragen is, of het mogelijk is om de niveautheorie van Van Hiele toe te passen op een thema
of een onderwerp in het vak maatschappijleer. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze

onderzoeksvraag. Geprobeerd wordt voorbeelden te geven vanuit de maatschappijleer, met name
voorbeelden die te maken hebben met verkiezingen, de niveautheorie toe te passen.
In deze niveautheorie wordt vooral de nadruk gelegd op het logisch denken door leerlingen en dat dit
kan worden onderverdeeld in bepaalde niveaus. Elk niveau moet eerst succesvol worden doorlopen om
de volgende niveau goed te kunnen begrijpen en te kunne toepassen.
Niveau 0: Het basisniveau.
Bij het basisniveau bij het model van Van Hiele draait het vooral om visualisatie. Leerlingen moeten
zich een voorstelling kunnen maken van het begrip onderwerp wat de docent de leerling probeert bij te
brengen. Bij het vak maatschappijleer wordt vaak gebruik gemaakt van televisie. Televisie kan
leerlingen een beter beeld geven van een bepaald begrip of onderwerp. Zo kan bij het onderwerp
verkiezingen ook goed gebruik worden gemaakt van de televisie. De televisie geeft in beeld weer van
hoe verkiezingen zijn verlopen. Wie er belangrijk waren in de verkiezingen, de zogenaamde
kandidaatlijstrekkers, en wat de uitslag is van de verkiezingen. Leerlingen krijgen zo een eerste beeld
van wat verkiezingen nu precies zijn door het volgen van bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Het
Jeugdjournaal zorgt dan voor de visualisatie van het begrip verkiezingen.
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het lezen of het zien van een krant die leerlingen thuis hebben. Een
kop als deze: Blair na nederlaag bij lokale verkiezingen onder druk( de volkskrant, 5 mei) kan ook
worden gezien als een soort visualisatie. Leerlingen zien nu het woord verkiezingen op papier staan en
de tekst die bij dit artikel volgt kan leerlingen een klein beetje meer helpen om het begrip verkiezingen
te begrijpen.
Al deze vormen van visualisatie zorgen er voor dat leerlingen bepaalde beelden en ideeën krijgen bij
het begrip verkiezingen. Dit betekend niet dat dit allemaal juist is en dat dit alles op de juiste wijze aan
elkaar wordt gelinkt. Het belangrijkste is dat leerlingen een voorstelling krijgen van verkiezingen en er
iets bij voor kunnen stellen.
Niveau 1: Analyseren
In de volgende stap, niveau 1 genoemd zijn leerlingen in staat om bepaalde kenmerken van
verkiezingen te herkennen. Het gaat dan vooral om basis zaken van het onderwerp. Bij verkiezingen
gaat dit dan vooral om zaken, zoals wat nu precies het doel is van verkiezingen. Veel leerlingen zullen
aangeven dat dit te maken heeft met het kiezen van een regering.
Verder zullen ze bijvoorbeeld aangeven dat zij nog niet mogen stemmen omdat ze nog niet 18 jaar zijn.
Leerlingen zijn dan nog niet in staat om bijvoorbeeld aan te geven dat het ouder zijn dan 18 jaar een
van de eisen is waaraan een persoon moet voldoen. Zo mag ook iemand die nog niet langer dan vijf jaar
in Nederland woont ook nog niet stemmen.
Verder zien leerlingen verkiezingen vaak als iets dat gebeurd op een dag. Dat verkiezingen meestal een
proces is, wat bestaat uit verschillende fasen, wordt vaak niet herkend. Ook dat verkiezingen deel uit

maken van democratie en rechtstaat is voor leerlingen in deze fase nog niet duidelijk.
Niveau 2: Informele deductie.
Bij informele deductie leerlingen zijn in staat om meerder kenmerken ook echt te benoemen.
Leerlingen kunnen een rijtje opgeven zoals: Er zijn twee soorten vormen van kiesrecht, actief en
passief. Actief kiesrecht geeft je het recht om je stem uit te brengen. Bij passief kiesrecht wordt je in
staat gesteld om je zelf verkiesbaar te stellen. Wel zijn er een aantal regels aan verbonden: Je moet
ouder dan 18 jaar zijn. Daarnaast mag een individu niet in de gevangenis zitten. Als laatste is er nog
een uitzondering voor buitenlanders, buitenlanders mogen niet bij alle verkiezingen mee stemmen of
zich verkiesbaar stellen, dit mag alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen en dit mag alleen als een
buitenlander kan aantonen dat hij langer dan vijf jaar legaal in Nederland woont.
Een ander voorbeeld is het geven van de bestuurslagen die er in Nederland zijn waar men verkiezingen
voor uitschrijft. Zo hebben we in Nederland verkiezingen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees
niveau. Leerlingen hebben bij deze fase wel behoefte aan goede structuur van de vragen die aan de
leerlingen worden gesteld. Vragen die duidelijk in de goede richting wijzen, zoals welke vier
bestuurslagen kent men in Nederlandse politiek

Niveau 3: Deductie
Deductie is de een na laatste fase in het model van Van Hiele. Bij deze fase gaat het erom dat
leerlingen in staat zijn om bepaalde verbanden te leggen tussen bepaalde begrippen die leerlingen
geleerd hebben in niveau 2. Leerlingen zijn nu in staat om bepaalde hypotheses te kunnen toetsen en
moeilijkere vragen te beantwoorden, die niet specifiek een richting aangeven zoals: noem de 4
bestuurslagen in Nederlandse politiek.
Leerlingen zijn nu in staat om een duidelijk beeld te geven van verkiezingen. Leerlingen kunnen zien
dat dit een geheel proces doormaakt. Verder zijn leerlingen in staat om aan te geven dat er twee
verschillende kiesstelsels zijn, het evenredige vertegenwoordiging in het meerderheidsstelsel.
Leerlingen zijn nu niet alleen in staat om deze stelsels uit te leggen, maar ook in staat om hierbij vooren nadelen van deze stelsels aan te geven. Ook kunnen leerlingen nu aangeven wat voor invloed dit
soort stelsel heeft op de democratie.
Niveau 4: Rigor
Dit is het laatste niveau in het model van Van Hiele. Dit model heeft een zeer hoog abstractieniveau.
Hierdoor komt dit model niet aan de orde bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, zeker niet bij de
leerlingen van havo 4, waar ik dit onderzoek heb gedaan.
In deze fase gaat het vooral om bijvoorbeeld de democratische systemen die er zijn in de wereld. Er
zijn verschillende theorieën over de rol die de burger speelt in de samenleving van de democratie.

3. Een onderzoek bij maatschappijleerleerlingen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoek dat ik heb uitgevoerd tijdens mijn tweede stage.
Tijdens deze lessen hebben de leerlingen gebruik gemaakt van het boek Actua.ml. Dit boek is voor
leerlingen die het vak maatschappijleer 2 volgen. Het volgen van maatschappijleer 2 betekend dat
leerlingen in het examenjaar een eindexamen willen afleggen in het vak maatschappijleer. Dit boek kan
gebruikt worden door leerlingen die maatschappijleer volgen op de havo en het VWO. Voor het VWO
geldt dat er extra stof in het boek is opgenomen, dit wordt kenbaar gemaakt door een * bij het
hoofdstuk te plaatsen. Havo leerlingen kunnen deze hoofdstukken overslaan.
Belangrijk voor dit onderzoek is dat leerlingen meer te weten komen over het begrip verkiezingen. Het
begrip verkiezingen is aan bod gekomen tijdens de lessen die ik gegeven heb tijdens mijn stage. De
inhoud van het begrip verkiezingen is grotendeels terug te vinden in hoofdstuk 2. Deze stof is hen
uitgelegd in de lessen en leerlingen hebben tijdens de lesuren vragen gemaakt over de stof. Tevens
hebben de leerlingen de schema's gekregen die terug te vinden zijn in tabel 1-4.
In deze periode dat ik les heb gegeven, hebben de leerlingen twee toetsen gekregen. De eerste was een
toets die voor de lessen is gegeven, deze toets, toets 1, bestond alleen uit meerkeuzevragen die te
maken hadden met het thema politiek, zie bijlage 1 voor de meerkeuzevragen. Na het geven van een
aantal lessen hebben de leerlingen toets 2 gekregen. Toets 2 bestond uit de volgende zaken: de stof die
behandeld is in de lessen ( dus ook de schema's die zijn uitgedeeld,) de stof uit het boek en als laatste
zou er een selectie komen uit een meerkeuze toets. Deze meerkeuzetoets bevat vragen over het gehele
thema politiek, voor een overzicht van toets 2, zie bijlage 2.

3.1 Toets 1
Als start van mijn lessenreeks en dus het begin van dit onderzoek, hebben de leerlingen een
meerkeuzetoets moeten maken. De leerlingen hadden deze toets vorig jaar ook al gedaan, nadat ze toen
voor de eerste keer met het thema politiek in aanmerking zijn gekomen. De meerkeuzetoets is
toegankelijk, het stond op het intranet van de school en elke leerling heeft toegang tot dat intranet.
Leerlingen kregen twee weken de tijd om de 150 vragen door te nemen. Om deze vragen door te
kunnen nemen kregen de leerlingen 2 lesuren ter beschikking, waarbij de docent niet aanwezig was en
moesten de leerlingen eigen tijd besteden aan de meerkeuzevragen. Uit deze 150 vragen werd een
selectie van 50 vragen gemaakt en leerlingen kregen 30 minuten de tijd om deze toets te maken, zie
bijlage 1. Deze vragen waren de toets die als basis voor mijn onderzoek diende.
Bij het oefenen van de meerkeuzevragen had de toets de volgende opbouw. Leerling ziet de meerkeuze
vraag en geeft een antwoord. Is de vraag goed dan gaat de leerling naar de volgende vraag. Is de vraag
fout krijgt de leerling een tweede kans, ook wordt soms een reden aangegeven waarom dit antwoord
fout is. Na het kiezen van een nieuw antwoord krijgt de leerling te zien of het goed of fout is. Als het
fout is krijgt de leerling het goede antwoord te zien en uitleg over waarom dit het juiste antwoord is.

Tijdens de toets hadden de leerlingen maar 1 mogelijkheid om antwoord te geven, wel werd daarna
aangegeven of het antwoord goed of fout was. Was het antwoord fout dan werd het goede antwoord
gegeven.
De toets was slecht gemaakt en gaf aan dat er gaten zaten in de kennis over politiek. Omdat politiek een
examenonderdeel is op de havo hebben ik in overleg met de docent ervoor gekozen om de laatste zes
lessen van de lesperiode in te gaan op bepaalde onderwerpen die de leerlingen niet goed beantwoord
hadden tijdens de toets.
Toets 1 ging in op de volgende onderwerpen:
z

Trias politica

z

middelen van de landelijke organen om het Trias politica uit te voeren.

z

de kerntaken van de overheid

z

verkiezingen

z

burgerlijke ongehoorzaamheid

z

de begrippen conservatief en progressief

Het eerste wat naar voren kwam waren de cijfers. Van de 25 leerlingen haalden 20 leerlingen een
onvoldoende, dit betekend een cijfer wat lager is dan een 5,6. Het gemiddelde was een 5.04 en het
hoogste cijfer was een 8,7 en de laagste een 3,1.
Dit was een “schokkende” uitkomst. De verwachting van de docent en ook van mij was dat de
leerlingen het beter zouden maken. Hiervoor waren verschillende redenen. Allereerst was de stof al een
keer behandeld en de kennis die nodig is om deze toets te maken was dus al een keer aangereikt door
de docenten. Ten tweede hadden leerlingen 2 weken de tijd gekregen om deze vragen te oefenen. De
150 vragen waren dus bij de leerlingen bekend. De leerlingen kregen van de 150 vragen een selectie
van 50 vragen, alle vragen waren dus al een keer aan de leerling voorgelegd. Ten derde en laatste reden
waarom onze verwachting hoger was, was dat de leerlingen het jaar ervoor deze toets ook al een keer
hadden afgelegd. Wel moet worden opgemerkt dat er toen een andere keuze van de vragen was, maar
wel met een lichtere weging voor het bepalen van het eindcijfer.
Na het hebben van deze uitkomst is er dieper ingegaan op de vragen. Elke vraag die door de leerlingen
gemaakt is, is of goed of fout. Hieruit kun je een aantal dingen afleiden. Het belangrijkste wat je hieruit
kunt halen is, welke vragen de leerlingen fout hebben en of je dit kunt toeschrijven aan een bepaald
onderwerp. Als er een onderwerp is waar de leerlingen niet goed op scoren, zoals de middelen die de
overheid heeft om de te controleren, dan kan dit betekenen dat leerlingen dit onderwerp nog niet
helemaal goed begrepen.
In tabel 5, zie volgende pagina, is een overzicht van de 50 vragen genomen waarin op een vraag lager
gescoord is dan een p = 0.6. Dit betekend dat zoals bij vraag 2 0.48 staat, 48% van de leerlingen deze
vraag goed beantwoord hebben. Ook is in dit tabel 5 opgenomen tot welk onderwerp deze vraag
behoord. Hoe lager de p waarde, hoe slechter de leerlingen hebben gescoord op een vraag. Men kan

hieruit afleiden dat leerlingen met dit onderwerp moeite hebben en het nog niet geheel goed begrijpen.
Uit tabel 5 kan worden geconcludeerd dat veel vragen fout zijn beantwoord als het gaat om het
onderwerp verkiezingen en als het gaat om wat voor middelen heeft een landelijk politiek orgaan nu (
een voorbeeld van een middel is bijvoorbeeld het recht van amendement wat de tweede kamer heeft.)
In totaal waren er 11 vragen die te maken hadden met het onderwerp verkiezingen. De vragen: 1, 9,
10, 11, 12, 25, 33, 34, 35, 36 en 37 ( zie bijlage 1 voor de vraagstelling.) De eerste vijf vragen waren
goed gemaakt door de leerlingen. Vaak werd hier dan ook een hoge p-waarde gescoord. De laatste 6
vragen werden slecht beantwoord. Hier hadden minder dan 50% van de leerlingen een goed antwoord
gegeven, zelfs bij vraag 35 had maar 16% van de leerlingen een juist antwoord.

vraagnummer

P van de vraag

onderwerp

2

0.48

Middelen van landelijk orgaan

8

0.4

Middel van landelijke orgaan

13

0.52

Middel van landelijke orgaan

15

0.44

Middel van landelijke orgaan

18

0.28

Burgerlijke ongehoorzaamheid

23

0.48

Partij uitspraken

25

0.52

Verkiezingen

28

0.20

Trias politica

30

0.28

Politieke organen

32

0.40

Betekenis van het woord, zoals
democratie

33

0.44

Verkiezingen

34

0.48

Verkiezingen

35

0.16

Verkiezingen

36

0.52

Verkiezingen

37

0.36

Verkiezingen

38

0.20

Middel van landelijke orgaan

39

0.20

Middel van landelijke orgaan

40

0.52

Trias politica

41

0.24

Politieke organen

42

0.20

Middel van landelijke orgaan

43

0.36

Middel van landelijke orgaan

44

0.16

Middel van landelijke orgaan

45

0.24

Middel van landelijke orgaan

46

0.48

Betekenis van het woord, zoals
democratie

47

0.44

Betekenis van het woord, zoals
bureaucratie

49

0.56

Barrieremodel

50

0.32

Barrieremodel

3.1.1 Toets 1 en de niveautheorie van Van Hiele
Na toets 1 kunnen er al een paar dingen worden vermeld over het onderwerp verkiezingen en de
niveautheorie van Van Hiele.
Meerkeuzevragen zijn gemaakt om de kennis van de leerlingen te toetsen. Leerlingen zien

meerkeuzevragen dan ook vaak als een evaluatiemiddel. Een middel om te kijken of een bepaald
onderwerp door de leerlingen wordt beheerst of niet.
Toets 1 had verschillende funcies. Allereerst moest het mij een begin aangeven vanwaaruit ik mijn
lessen kon starten. Het moest dus de gaten in de kennis van de leerlingen zichtbaar maken.
Ten tweede had het voor de leerlingen ook een functie. Ook zij konden nu weten waar er gaten zaten in
hun kennis en als we kijken naar de niveautheorie van Van Hiele kunnen we zeggen dat leerlingen nu
niveau 0, de visualisatie, zijn gepasseerd. Leerlingen zijn in staat om voor zichzelf een beeld te maken
van verkiezingen. Leerlingen hebben verkiezingen gezien op televisie en in de krant. Verder is het in
het vorige lesjaar aan de leerlingen uitgelegd. Ook dit valt onder visualistatie.
Ten tweede zijn ook een aantal leerlingen verder gegaan met de niveautheorie. Leerlingen laten
duidelijk zien dat ze een aantal kenmerken kunnen noemen van een bepaald begrip. Men kan dat
bijvoorbeeld halen uit de vragen waarbij leerlingen meerdere antwoorden moesten geven. Leerlingen
zijn dan vaak in staat om een goed antwoord te geven, maar niet een volledig antwoord. Leerlingen
kunnen dan een aantal goede antwoorden geven, maar nog niet alle antwoorden om een antwoord
volledig te krijgen. Ook kan men zeggen dat een aantal leerlingen al een stap verder is en zich op
niveau 2 bevind. Dit zijn leerlingen die de toets goed hebben gemaakt en een voldoende hebben
gehaald op de toets. Zij zijn in staat om kenmerken te geven van bepaalde begrippen. Een een goed
beeld te geven van wat nu precies een bepaald begrip betekend.

3.2 Toets 2
Aan het einde van de lessen kregen de leerlingen een door mijzelf gemaakte toets. De leerlingen
hadden in de eerste les al te horen gekregen waar de toets over zou gaan:
•

hoofdstuk 1 t/m 3 van het boek

•

de lesstof met eventuele schema’s die worden uitgedeeld in de les

•

de vragen van Wintoets (hiervan wordt een selectie gemaakt van 25 meerkeuzevragen)

Een aantal onderwerpen wilde ik graag in de toets terugvinden, zoals machtsmiddelen, de schema’s
over de provinciale politiek, formele middelen van de Tweede en Eerste Kamer. Verder was het van
belang dat een aantal vragen terug kwamen over het onderwerp verkiezingen. Ik heb geprobeerd om
van zoveel mogelijk niveaus van Van Hiele een vraag te maken. Dit kwam enerzijds terug in de
meerkeuze vragen, anderzijds kwam dit terug in open vragen, voor de toets zie bijlage 2.
De leerlingen hadden 50 minuten de tijd om deze toets te maken. De meeste leerlingen hebben deze tijd
ook allemaal gebruikt. De toets werd in twee versies uitgedeeld, versie A en B. De versies verschilden
niet van het aantal vragen en ook niet in de vragen zelf. De versies verschilden wel in volgorde van
vragenstelling bij de meerkeuzetoets. Het verschil in vragen volgorde bij de meerkeuzetoets is gedaan
om spieken te voorkomen. Leerlingen zitten achter elkaar in het lokaal, maar toch is daar altijd de

mogelijkheid om te spieken. Om deze mogelijkheid te verkleinen is er voor gekozen om de volgorde te
veranderen, zodat het bij 25 vragen in totaal lastiger voor de leerlingen is om het antwoord bij de
buurman te bekijken of te vragen.

3.2.1 Toets 2 en de niveautheorie van Van Hiele
Toets 2 is dus afgenomen nadat de 26 leerlingen een aantal lessen hadden gehad over het onderwerp
verkiezingen en nadat ze toets 1 hadden gemaakt. In 3.1.1 is al naar voren gekomen dat leerlingen de
zogenaamde basisniveau al eigen hebben gemaakt en dat veel leerlingen al bezig zijn met niveau 1 en
niveau 2.
3.2.1.1 Niveau 1: analyseren en niveau 2: informele deductie

Meerkeuzevragen
Bij niveau 1 probeert men bekend te raken met het onderwerp verkiezingen. Meerkeuzevragen bij een
toets passen dan ook goed om niveau 1 en 2 te toetsen. Leerlingen hebben zelf al een beeld voor ogen
van het onderwerp verkiezingen, dit zullen ze gebruiken bij het maken van een meerkeuzetoets. Bij
niveau 2 gaat men in op informele deductie. Leerlingen zijn hierbij in staat om (volledige) rijtjes weer
te geven over een bepaald onderwerp.
Om te achterhalen of leerlingen een rijtje goed kunnen weergeven en zo kunnen laten zien dat
leerlingen de basis van het begrip weten en dit kunnen benoemen kan er voor worden gekozen om dit te
testen met meerkeuzevragen. Leerlingen moeten nu het rijtje toepassen en zeggen welke van de
meerkeuze mogelijkheden goed is.
Ik ben van mening dat bij het toetsen van meerkeuzevragen het moeilijk is om duidelijk aan te geven
welke vraag nu valt onder niveau 1 en welke vraag valt onder niveau 2. Het is immers per leerling
verschillend wat zij zien onder het begrip verkiezingen. De een ziet en hoort verschillende dingen die te
maken hebben met verkiezingen dan de ander. Om specifiek te bepalen wat een leerling al weet van het
onderwerp verkiezingen, en dus wat valt onder niveau 1, is mogelijk om te toetsen. Echter dit was niet
mogelijk voor mijn onderzoek. Hiervoor waren twee redenen, allereerst was de tijd die ik had om dit
onderzoek te beperkt. Het was niet mogelijk om hier dieper erop in te gaan. Ten tweede gold dat de
klas die ik moest lesgeven al te maken had gehad met het thema politiek en daarmee het onderwerp
verkiezingen. Veel van mijn leerlingen bevonden zich dus al in niveau 2.
De volgende meerkeuzevragen hadden te maken met het onderwerp verkiezingen en kunnen worden
toegeschreven aan niveau 1 en/of 2:
5. Welke van de volgende personen worden door middel van directe verkiezingen gekozen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
15. Actief kiesrecht is
16. In Nederland stemmen we op een persoon
22. Zwevende Kiezers zijn mensen die

24. In Nederland…
25. De persoon die na de verkiezingen op verzoek van de koningin gaat uitzoeken welke partijen samen
een regering kunnen vormen noemen we de..
Hierboven zijn alleen de vraag neergezet die de leerlingen moesten beantwoorden, de mogelijkheden
die de leerlingen hadden zijn terug te vinden in versie A die is opgenomen in bijlage 2. Al deze
leerlingen hebben geprobeerd de vragen te beantwoorden. Iedereen heeft de vragen gemaakt. Is een
vraag niet beantwoord, dan krijgt de leerling hier ook geen punten voor. De meerkeuzevragen zijn
makkelijk om na te gaan. Het antwoord is goed of fout. Een leerling krijgt de volle punten of helemaal
niks.
In tabel 7 op de volgende pagina is een is in een tabel opgenomen. Het percentage van de leerlingen dat
een vraag goed beantwoord heeft is in tabel 7 terug te vinden.

vraagnummer

percentage goed beantwoord

5

76,9

15

80,8

16

96,2

22

92,3

24

84,6

25
80,8
tabel7: percentage leerlingen dat meerkeuzevraag goed heeft.
Over de gehele meerkeuzetoets kan men zeggen dat de leerlingen goed gescoord hebben. Als er alleen
een cijfer zou zijn gegeven voor de meerkeuzetoets dan hadden veel leerlingen een goede voldoende
gehad.
Als men gaat kijken naar het onderwerp verkiezingen binnen de meerkeuzetoets dan ziet men dat ook
bij dit onderwerp goed gescoord is. Bij alle vragen hadden hadden meer dan driekwart van de
leerlingen de vraag goed beantwoord en bij vraag 16 was het gemiddelde goed beantwoord zelfs boven
de 95%. Als men dit doortrekt naar niveau 2, dan betekend dit dat als het gaat om meerkeuzetoetsen en
het herkennen en het leren van rijtjes de leerlingen dit goed hebben toegepast en de basiskennis van het
onderwerp verkiezingen kunnen toepassen.
vraag 1a en 1b
Ook in de open vragen kwamen zaken terug die behoren tot niveau 2. Allereerst vraag 1a. Wat is een
referendum? Dit is een goed voorbeeld van het direct vragen naar een begrip. Leerlingen werd
uitgelegd dat dit een volksraadpleging is, waarbij alle inwoners wordt gevraagd om een uitspraak te
doen over een bepaald onderwerp. Meestal gaat dit dan alleen om het geven van een Ja of een Nee. In
de lessen werd dit ook duidelijk uitgelegd en werd na uitleg ook daarna steeds referendum genoemd.
Het wordt dus in de vorm terug gevraagd zoals leerlingen dat hebben geleerd.
Bij de open vragen die vallen onder niveau 2 wordt ook door de leerlingen goed gescoord. Ook hier
hebben de leerlingen zelfs boven de 85% gescoord. Wel moet worden vermeld dat dit maar ging om 2
vragen die te maken hadden met verkiezingen. In tabel 8, op de volgende pagina, geeft aan de
percentages van de leerlingen die de vraag goed beantwoord hebben.

vraagnummer
1A-wat is een referendum

percentage goed
beantwoord
92,3

1B- vorm van directe of indirecte democratie
88,5
tabel 8: percentage leerlingen dat vraag 1A/B goed heeft

Tabel 8 geeft aan dat ook als het gaat om het direct vragen naar een definitie van het begrip referendum
een groot aantal van de leerlingen dit goed hebben beantwoord. 92% van de leerlingen kon aangeven
dat een referendum een volksraadpleging is. Het volk wordt gevraagd door middel van verkiezingen
aan te geven of zij voor of tegen de bestemde maatregelen zijn. Ook kan 88 procent van de leerlingen
aangeven dat het volk direct om een mening wordt gevraagd en wat wordt meegenomen in de politieke
besluitvorming, hierdoor valt een referendum onder directe democratie. Opgemerkt moet worden dat
leerlingen alleen direct of indirect hoefden in te vullen om het maximaal aantal punten te verkrijgen.
Uit deze scores blijkt dat veel van de leerlingen niveau 2 zich goed eigen hebben gemaakt. De scores
bij de meerkeuzetoets is hoog evenals de score op de 2 vragen, die vallen onder niveau 2. De leerlingen
zijn dus in ieder geval om de rijtjes goed terug te halen en toe te schrijven aan bepaalde vragen.
3.2.1.2 Niveau 3: Deductie

Leerlingen zijn nu in staat om de rijtjes die ze hebben geleerd toe te passen. Het is niet noodzakelijk om
precies naar een rijtje te vragen, maar zijn leerlingen in staat om basisbegrippen, zoals referendum en
democratie, die te maken hebben met het onderwerp verkiezingen aan elkaar te koppelen.
vraag 1c en 1d
Leerlingen zijn nu in staat om bij de open vragen vraag 1 verder af te maken. Na eerst een omschrijving

te hebben gevraagd bij vraag 1a gaan de leerlingen nu verder. De vraag is nu of leerlingen aan de hand
van de betekenis van democratie en wat referendum betekend kunnen aangeven of een referendum een
voorbeeld is van directe of indirecte democratie. Leerlingen is tijdens de lessen een omschrijving
gegeven van wat nu indirecte democratie is en wat directe democratie. het is bij deze vraag de
bedoeling dat leerlingen deze twee begrippen, referendum en democratie aan elkaar gaan koppelen en
de vraag kunnen beantwoorden.
1c en 1d gaan in op de voor en nadelen van het referendum. In de les is hier globaal op in gegaan, maar
niet alles is gezegd. Leerlingen worden dus nu geacht te gaan zoeken naar voordelen en nadelen.
Leerlingen moeten nu dan dus ook het woord referendum plaatsen binnen verkiezingen. Een nadeel van
verkiezingen is bijvoorbeeld dat het veel tijd kost. Ieder individu moet toch bij elk referendum naar de
stembus toelopen en tijd vrijmaken in het schema om te gaan stemmen.
Ook moet het referendum worden gekoppeld aan democratie om zo een voordeel te geven voor het
referendum. Doordat met een referendum de burger wordt gevraagd naar zijn mening over het
onderwerp en dus dat de burger zich mengt in de politieke besluitvorming.
In onderstaande tabel is een weergave van de percentages van de geven antwoorden op vraag 1c en 1d.

antwoord
1c -fout

percentage van de leerlingen
26,9

antwoord

percentage van de leerlingen

1c- half goed beantwoord

57,7

1c- goed beantwoord

15,4

1d – fout geantwoord

26,9

1d – goed geantwoord
73.1
Tabel 9:percentage dat vraag 1C/D goed heeft beantwoord
Als een antwoord fout was beantwoord kregen de leerlingen geen punten. Was het antwoord half goed,
een leerling heeft een nadeel kunnen geven dan kreeg de leerling de helft van de punten. Is een
antwoord goed dan kreeg de leerling het maximaal aantal punten. Heel veel leerlingen waren in staat
om een koppeling te maken. Veel leerlingen konden dus minimaal een nadeel geven aan het
referendum en zo de koppeling maken tussen het referendum, democratie en verkiezingen.
De tweede vraag die valt onder niveau 3, vraag 1d, moesten leerlingen een voordeel geven van het
referendum. Hier bleek dat 73.1% van de leerlingen de vraag goed hadden beantwoord zie tabel vorige
pagina voor overzicht. Leerlingen waren in staat om ook een koppeling te maken tussen referendum en
verkiezingen als het gaat om een positief oordeel over het referendum en wat dit betekend voor de
democratie.
vraag 4
Verkiezingen hebben te maken met de politieke besluitvorming. Bij een referendum worden burgers
gevraagd zich uit te spreken over een bepaald onderwerp. Door uiteindelijk tot een ja of een nee te
komen, wordt er een besluit genomen of het besluit wordt aangenomen of niet. Verkiezingen zijn ook
de basis waarop wij een groep mensen, de regering, de ruimte geven om politieke beslissingen te
nemen.
In vraag 4 komt dit aan de orde. Bij beide vragen wordt ingegaan op verkiezingen, maar wordt dit met
andere woorden gevraagd. Leerlingen worden gevraagd om aan te geven dat iedereen vrijheden heeft,
zo ook actief kiesrecht.( bij niveau 2 weten ze wat actief kiesrecht is. Dat is een rijtje wat leerlingen
hebben geleerd.) De overheid is gebonden aan de wet en moet het actief kiesrecht respecteren, dit
betekend dat er vrije verkiezingen moeten zijn. Burgers zijn dan vrij om te stemmen op het persoon dat
men wil. Bij 4b gaat het ook om verkiezingen. Hier vind je gelijkheid ook terug in het stemmen. Ieder
zijn stem is gelijkwaardig. Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld in de hoogste belastingschijf zit jou
stem twee keer zo zwaar weegt dan die van een persoon die leeft van een aow-tje. Doordat er niet direct
naar verkiezingen wordt gevraagd, maar naar het leggen van een link tussen democratie en
verkiezingen passen deze vragen goed bij niveau 3, doordat leerlingen een link moeten leggen tussen
bijvoorbeeld vrije verkiezingen en politieke besluitvorming.

vraag 4A

vraag 4B

fout

23,1

42,3

half goed

7,7

3,8

vraag 4A

vraag 4B

goed
69,2
54,8
Tabel 10: percentage leerlingen dat vraag 4A/B goed beantwoord heeft
Tabel 10 geeft aan dat veel leerlingen het moeilijker vonden om deze vraag te beantwoorden dan vraag
1c en 1d. Bij deze vraag werden er geen inleidende vragen gesteld, zo werden leerlingen niet meteen de
juiste richting in gestuurd. Wel is deze vraag terug gekomen in de lessen en is toen ook tijdens de
lessen beantwoord aan de hand van vrijheid en gelijkheid. Meer dan de helft van de leerlingen kan dan
ook bij deze vraag het juiste antwoord geven. Vaak is het antwoord goed of fout, er zijn niet veel
leerlingen die de helft van de punten scoren. Meer dan de helft van de leerlingen is dan ook in staat om
de koppeling tussen democratie en verkiezingen te maken.
3.2.1.3 Niveau 4: Rigor

Zoals eerder vermeld is niveau 4 niet toegepast. Voor veel havo leerlingen is dit niveau niet of
nauwelijks aan de orde tijdens hun opleiding en dit is zeker het geval voor 4 havo leerlingen. Daarom
zijn er in de toets geen vragen opgenomen, die zouden kunnen vallen onder niveau 4. Leerlingen van 4
havo zouden deze vragen te abstract vinden en niet weten wat ze er mee zouden moeten doen.

3.2.2 Tussen de niveaus
Ook kan het interessant zijn om te kijken wat leerlingen nu kunnen. Van Hiele verwacht dat als
leerlingen nog niet goed niveau 2 beheersen zij het moeilijk vinden om niveau 3 goed te kunnen
begrijpen en dus ook goed te kunnen antwoorden.
3.3.1.1 van niveau 2 naar niveau 3

De eerste vragen (1a en 1b) vielen onder niveau 2 en de daarop volgende vragen over het referendum
(vraag 1c en 1d) vielen onder niveau 3. Hieronder is een tabel met deze uitkomsten. Als een leerlingen
bij vraag 1a of 1b een fout had gemaakt, werd dit gerekend als fout. Waren beide antwoorden goed dan
kreeg een leerlingen het antwoord goed. Bij vraag 1c en 1d had een leerling de een van beide vragen
fout dan werd het totaal fout. Was het antwoord bij vraag 1c en 1d goed of half goed dan werd het
antwoord gezien als goed. Leerlingen bij half goed en goed zijn in staat om een bepaalde koppeling te
maken tussen begrippen.

2\3

fout

goed

totaal

fout

2

2

4

goed

8

14

22

totaal
10
16
Tabel 11: kruistabel tussen vraag 1AB(niveau 2) en 1CD ( niveau 3)

26

Dit betekend dat van de 22 leerlingen die niveau 2 goed hadden gemaakt, dus alle vragen goed
beantwoord er maar 14 zijn die dan ook niveau 3 goed hebben beantwoord, dit betekend dat 63,6% van
de leerlingen die geen fouten hebben gemaakt op niveau 2 ook goed door niveau 3 zijn gekomen en
ook die vraag goed hebben kunnen beantwoorden. De rest van de leerlingen heeft een fout gemaakt in
of niveau 2 of niveau 3. Als men kijkt naar het totaal aantal leerlingen dan heeft 53.4% van de
leerlingen geen fout gemaakt in deze opdracht.
Het hiervoor was alleen vraag 1 in zijn geheel. Niveau 2 bestond echter uit de meerkeuzevragen en de
eerste twee vragen van 1. Het blijkt dat als niveau 2 nu niet meer bestaat uit alleen de open vragen maar
nu ook de meerkeuzevragen dat dan 42.3% van de leerlingen alles goed heeft beantwoord. In
onderstaand tabel is een overzicht gegeven van niveau 2 met niveau 3. Nu is het fout als er een fout is
gemaakt in de meerkeuzetoets of in vraag 1a/b. Als al deze vragen een punten hebben toegekend dan
wordt het als goed gezien. Niveau 3 is het zelfde gebleven, vandaar dat de aantallen bij totaal in de
onderste rij ook gelijk zijn gebleven
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fout

goed

totaal

fout

8

7

15

goed

2

9

11

totaal
10
16
26
Tabel 12: kruistabel tussen vraag 1AB en meerkeuzevragen(niveau 2) en 1CD ( niveau 3)
Uit bovenstaand tabel kan worden gehaald dat van de 11 leerlingen die alle meerkeuzevragen, vraag 1a
en 1b goed beantwoord hebben daarvan 9 leerlingen ook de vragen die horen bij niveau 3 goed hebben
beantwoord. Dit betekend dat 81.8% van de leerlingen dan ook daadwerkelijk de overgang van niveau
2 naar niveau 3 goed hebben toegepast en nu ook de basisbegrippen kunnen toepassen en relaties tussen
deze begrippen kunnen leggen.
Na deze fase te hebben gedaan, is er nog een berekening gemaakt. In onderstaand tabel is een overzicht
gegeven van niveau 2, hierin gaat het om de meerkeuzetoets en de eerste 2 vragen van opgave 1.
Hierbij geldt nog steeds dat als er een fout in een van deze vragen is gemaakt de uitkomst als fout
wordt aangemerkt. Als alle vragen goed zijn beantwoord is deze vraag als goed aangemerkt. Nu is er
ook een verandering in niveau 3 toegepast. Niveau 3 had meerdere vragen, vraag 1c en 1d waren al
eerder meegenomen. Nu zijn ook de antwoorden op vraag 4a en 4b meegenomen. Als er een fout is
gemaakt in een van deze vragen dan wordt de uitkomst als fout aangemerkt. Is het antwoord half goed
of goed dan wordt de uitkomst als goed aangemerkt.

2\3

fout

goed

totaal

fout

11

4

15

goed

7

4

11

totaal

18

8

26

Tabel 13: kruistabel tussen vraag 1AB en meerkeuzevragen(niveau 2) en 1CD en 4AB( niveau 3)
Het aantal leerlingen dat nu alle vragen goed beantwoord heeft is een stuk kleiner geworden. Nu zijn er
maar 4 (15,4%) van de 26 leerlingen die deze gehele opgaven goed hebben beantwoord.

Opgemerkt moet worden dat de gegevens van vraag 4 dus aan de tabel wordt toegevoegd. Na
bestudering van de gegevens blijkt dat het niet uitmaakt of een leerling een vraag half goed heeft
gemaakt. Alle leerlingen die half goed hebben gescoord bij vraag 4 hebben al een fout gemaakt bij
vraag 1c of 1d, hierdoor is de uitkomst van die leerlingen dan een fout.
Als men kijkt naar het totaal aantal leerlingen dat niveau 2 en 3 helemaal goed hebben geantwoord, de
4 leerlingen, is dit erg weinig. Hieruit blijkt dat veel leerlingen in staat zijn om niveau 2 goed te
beantwoorden, maar dat het voor veel leerlingen nog moeilijk is om niveau 3 ook goed af te ronden.
Hiervoor zijn een aantal verklaringen te geven. Allereerst is de lesperiode erg kort geweest. Leerlingen
hebben zelf ook weinig tijd gehad om alle stof goed te verwerken. Wat hiermee samenhangt is dat
leerlingen op de dag dat de toets werd gemaakt ook een toets van maatschappijleer 1 moesten maken,
veel leerlingen hadden vooraf al gemeld dat zij dit niet een gelukkige keuze vonden omdat het lastig
was om twee van zulke vakken te leren. Veel leerlingen gaven na de toets ook aan dat ze meer voor
maatschappijleer 1 waren gegaan dan voor maatschappijleer 2. Ten tweede was deze toets niet goed
gemaakt. De cijfers waren in de gehele klas erg laag en maar 11 leerlingen hadden een 5,6 of hoger
gescoord. Dit laatste is ook van invloed geweest op de resultaten. Hierdoor is het denk ik te verwachten
dat er niet veel leerlingen zijn, maar 4, die alle vragen goed hebben beantwoord. Dit zijn ook de
leerlingen geweest, die een hoog eindcijfer hebben gehaald op de toets.

3.2.3 Conclusie
In hoofdstuk 1 is ingegaan op de opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Het eerste deel van
de onderzoeksvraag, is de niveautheorie van Van Hiele toepasbaar op een maatschappijleeronderwerp
werd al eerder behandeld en werd aangetoond met voorbeelden dat dit mogelijk is. De tweede deel van
de onderzoeksvraag: wordt er beter gescoord bij de evaluatie nu het begrip verkiezingen is ingekaderd
volgens de niveautheorie van Van Hiele stond centraal in dit hoofdstuk.
Het opzet van het onderzoek liet zien dat er gebruik zou worden gemaakt van twee toetsen, die beide
wat zeggen over de leerlingen en waarbij het mogelijk zou zijn om de resultaten met elkaar te kunnen
vergelijken, zodat de tweede helft van de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.
Bij toets 1 viel op dat er slecht werd gescoord op de meerkeuzevragen, terwijl dit niet verwacht werd
bij de docenten. Er werden zelfs enkele redenen gegeven, waarom de docenten een hoger cijfer hadden
verwacht. 20 leerlingen hadden een onvoldoende en het gemiddelde cijfer was een 5. Ook als men

keek naar de vragen die te maken hadden met het onderwerp verkiezingen bleek de 5 redelijk juist te
zijn. 11 vragen gingen over het onderwerp, bij 6 van deze vragen was de p-waarde niet hoger dan 50%.
Zelfs op enkele vragen was deze waarde onder de 40%. Dit zorgde ervoor dat er een nieuwe toets
kwam met eerst een aantal lessen over verschillende politieke thema's, waarbij verkiezingen een
belangrijke rol speelt.
Bij toets 2 ziet men dat er beter wordt gescoord. Als men kijkt naar de meerkeuzevragen ziet men, dat
in ieder geval 75% van de leerlingen de vraag goed beantwoord. Dit is dus al behoorlijk beter dan bij
toets 1, waarbij het niet lukte om per vraag boven de 50% te scoren. Ook bij de open vragen, die
aansloten op het onderwerp verkiezingen is een positieve ontwikkeling. Ook hier lukt is per vraag ook
boven de 50% goed beantwoord.
Bij de meerkeuzevragen zaten enkele overeenkomsten. In toets 1 zijn de vragen 9, 12 en 33 gelijk aan
toets 2 resp. vragen 15, 16 en 5. Hierbij kan worden vermeld dat de leerlingen bij toets 2 nu hoger
scoren per vraag. Bij de vraag over het actief kiesrecht ( vraag 9 toets 1) werd bij toets 1 door 75% van
de leerlingen goed geantwoord. Bij toets 2 was dit 81% van de leerlingen. Bij de vraag In Nederland..,
vraag 12, werd eerst een gemiddelde van 88% gehaald en nu bij toets 2 een gemiddelde van 96%. Bij
de laatste vraag steeg het van 44% goed beantwoord bij toets 1 nu naar 77% goed geantwoord.

4. Conclusies en afsluitende overwegingen
4.1 Inleiding
In dit verslag werd er ingegaan op de niveautheorie van Van Hiele. Deze theorie is toegepast op een
thema wat vooral vaak terugkomt in het vak Maatschappijleer. Allereerst is dan ook een overzicht
gegeven van de niveautheorie van Van Hiele. Om daarna in hoofdstuk 2 verder te gaan op het vak
maatschappijleer, met als laatste paragraaf een uitwerking van de niveautheorie van Van Hiele met
voorbeelden vanuit de maatschappijleer. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de uitkomsten van de twee
toetsen die zijn afgenomen bij maatschappijleerleerlingen van havo 4.

4.2 Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten
De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat Van Hiele ook van
toepassing kan zijn in de maatschappijleer. Het is mogelijk om een onderwerp wat niet wordt uitgelegd
met cijfers ook onder te brengen in niveaus en moeilijkheidsgraden. De theorie van Van Hiele wordt
niet vaak of geheel niet toegepast in de maatschappijleer, maar ik ben van mening dat het soms goed
kan zijn om deze niveautheorie te gebruiken. Het kan een ( beginnend) docent helpen een goede
lesopbouw te maken, omdat de docent zichzelf dwingt de niveaus helder te maken voor zichzelf en
daardoor ook voor de leerlingen. Het kan er zo voor zorgen dat er een bepaalde structuur komt in het
geheel.

Verder is te zien dat als leerlingen niveau 2, de informele deductie, goed onder controle hebben, zij ook
sneller niveau 3, deductie, kunnen begrijpen en ook op een vraag die valt onder niveau 3 een goed
antwoord kunnen geven. Leerlingen die moeilijkheden hebben met niveau 2, en hierdoor fouten maken
in de meerkeuzetoets of open vragen, ook vaak fouten maken in de vragen die vallen onder niveau 3.
Ook kan worden opgemerkt dat toets 2 beter gemaakt is dan toets 1 als het gaat om het onderwerp
verkiezingen. In toets 1 waren er 11 vragen die te maken hadden met het onderwerp verkiezingen, bij
toets 2 waren dit er 6. Toets 1 en toets 2 hadden 3 meerkeuzevragen hetzelfde, waarbij op toets 2 die
vragen beter werden beantwoord.

4.3 Afsluitende overwegingen
Dit onderzoek moest worden uitgevoerd tijdens de stage. Bij een stage op een school valt de student in
een rooster van de school. De planning van de school is al vastgelegd en wat er moet gebeuren in die
bepaalde weken staat vast. Zo ook grotendeels mijn onderwerp. Toen ik begon aan mijn stage stond al

vast dat leerlingen een praktijkopdracht moesten uitvoeren wat te maken moest hebben met Europa, dit
betekend dat er dan maar zes lessen overblijven waarbij ingegaan kon worden op het thema politiek.
Verkiezingen behoort tot dit thema, maar is niet het enige onderwerp. Bij een groter onderzoek naar de
methode van Van Hiele binnen de maatschappijleer zou het dan ook wenselijker zijn dat er dan meer
lestijd kan worden uitgetrokken om het onderwerp te geven, waardoor het mogelijk wordt nog dieper in
te gaan op de niveaus van Van Hiele en dat elk niveau van Van Hiele nu ook meer tijd krijgt. Ik heb
geprobeerd om als eerst niveau 2 toe te passen en daarna door te gaan naar niveau 3, zodat leerlingen
ook echt de stap kunnen maken, maar soms was dit niet mogelijk. Dit had te maken met de korte
periode dat ik daar les mocht geven.
Bij de empirie valt op dat er voor niveau 2 en 3 maar enkele vragen zijn opgenomen en getoetst. Ik ben
van mening dat dit niet erg is voor het onderzoek wat ik nu gedaan heb. Tijdens de stage ben je vooral
bezig met dingen te onderzoeken en stapjes te maken in de goede richting. Je bent jezelf als het ware
aan het zoeken om goed docent te worden. Dat geldt ook voor dit onderzoek. Het is een stap in de
richting van een groter onderzoek. Ik heb geprobeerd voor mezelf uit te zoeken of het mogelijk was om
een model wat gebruikt wordt in de wiskunde toe te passen in het vak maatschappijleer. Een vak wat
heel ver weg staat van de wiskunde. Het idee van Van Hiele in de Maatschappijleer wordt duidelijk,
maar voor een groter onderzoek is dit duidelijk te weinig, ik heb het namelijk maar toegepast op een
onderwerp, terwijl maatschappijleer meer is dat verkiezingen. Ook dit had te maken met de korte
periode die ik les gaf. Het is dan niet mogelijk om alleen vragen over verkiezingen te stellen, de toets
moet meer verschillende vragen bevatten over verschillende onderwerpen wil het passen, als toets,
binnen het thema maatschappijleer.
Als laatste overweging zou zijn om het vak maatschappijleer voor een langere tijd te volgen, om zo
een beter beeld te krijgen over de toepassing van de niveautheorie van Van Hiele. Een beter beeld kan
er voor zorgen dat het duidelijker zichtbaar wordt hoe leerlingen zich ontwikkelen. Het voordeel hier
van zal zijn dat de niveaus zich nu dan duidelijker zullen onderscheiden en dat het dan misschien
mogelijk is om de overgangen die leerlingen maken zichtbaar te maken in resultaten.

4.4 Mijn eigen leermomenten in de lerarenopleiding
Als laatste wil ik nog ingaan op wat heb ik er zelf van geleerd met betrekking tot de lerarenopleiding
zelf. Persoonlijk had ik nog nooit van de methode van Van Hiele gehoord en ik denk ook niet dat het
een methode is die vaak wordt toegepast in de maatschappijleer. Vaak wordt er in het vak begonnen
met niveau 1 en wordt er dan vaak overgestapt naar globaal niveau 3. er wordt groots gesproken over
het onderwerp en daarna wordt het specifieker gemaakt. Dan krijgen de leerlingen de basisbegrippen te
horen en worden de rijtjes voor leerlingen duidelijk, iets wat valt onder niveau 2. Tijdens het maken
van dit verslag wordt het voor mijzelf duidelijker wat Van Hiele inhoud en werd het voor mij ook
duidelijker dat veel leerlingen hier baadt bij zouden kunnen hebben. Als leerlingen de basiskenmerken
kunnen herkennen is het voor leerlingen makkelijker om zaken aan elkaar te koppelen en veel
leerlingen vinden het vaak moeilijk om direct een goede en volledige beschrijving te geven van een
bepaald onderwerp of begrip.

Ik moest hier meteen denken aan mijn eigen tijd toen ik het vak maatschappijleer volgde. In die tijd
was het gewoon dat leerlingen het eindexamenregelement kregen, waarin precies stond wat de
eindtermen waren. In dit boekje stond duidelijk alle definities en kenmerken van de basisbegrippen.
Iets wat valt onder niveau 2. Iedereen kreeg toen als opdracht dit uit het hoofd te leren en tijdens de
toets moest dit worden toegepast, men was dan voornamelijk bezig met niveau 3. Bij de ontwikkeling
van het vak maatschappijleer heeft men dit afgeschaft. Men heeft boeken op de markt gebracht met
stukken tekst die deze begrippen in een context plaatsten en werd het als gewenst beschouwd dat
leerlingen deze eindexamentermen niet meer onder ogen kregen. Hierdoor ben ik van mening dat dit er
toe zou kunnen leiden dat niveau 2 minder duidelijk naar voren is gekomen. Al deze boeken hebben
wel alle begrippen in de tekst staan maar vaak zijn dit omschrijvingen van het begrip een kort en
duidelijk definitie van het begrip is vaak niet aan de orde en is iets wat de leerlingen zelf moeten doen.
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Bijlage 1: Toets 1 Havo 4 maatschappijleer2
1. Welk vertegenwoordigend orgaan wordt indirect gekozen?
A. de Eerste Kamer
B. de Provinciale Staten
C. de Tweede Kamer
D. de Gemeenteraad
2. Het recht van amendement houdt in:
A. dat de Tweede Kamer een wet mag goedkeuren of afkeuren.
B. dat de Tweede Kamer een wet kan indienen.
C. dat de Tweede Kamer een wet op onderdelen mag wijzigen.
D. Alle antwoorden bij A, B en C zijn onjuist.
E. De antwoorden A, B en C zijn alledrie juist.
3. Het parlement bestaat uit:
A. de Kamers en de ministers.
B. de Eerste en de Tweede Kamer.
C. alle leden van de Tweede Kamer.
D. alle staatssecretarissen en ministers.
4. Tot de oppositie behoren:
A. alle regeringspartijen
B. alle fracties van de Tweede Kamer die niet in de regering zitten.
C. de leden van de grootste partijen.
D. alle antwoorden zijn onjuist.

5. Maak een kloppende zin
Progressieve mensen.....
A. willen alles behouden zoals het nu is.
B. willen het liefst terug naar vroeger.
C. willen veranderingen in de maatschappij.
D. zijn altijd lid van een politieke partij.
6. Het recht van de Tweede Kamer om de minister ter verantwoording te roepen is:
A. het vragenrecht
B. het recht van interpellatie
C. het recht om een motie in te dienen.
D. het recht van initiatief.
7. Het budgetrecht is het recht van de Tweede Kamer om..
A. een begroting op te stellen.
B, vragen te stellen over een ingediende begroting.
C. een begroting te wijzigen en/of goed of af te keuren.
D. een declaratie in te dienen.
8. Van welke van de onderstaande rechten kunnen zowel de Eerste als de Tweede Kamer gebruik
maken?
(het zijn meerdere rechten)
A. het recht om een wetsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen.
B. het recht van initiatief.
C. het recht van amendement.
D. het budgetrecht.

9. Kies het juiste antwoord.
Actief kiesrecht is het recht om...
A. lid te worden van een politieke partij van eigen keuze.
B. actief deel te nemen aan de politiek.
C. te gaan stemmen bij verkiezingen.
D. gekozen te worden.
1O. Om met een nieuw op te richten politieke partij mee te mogen doen aan de landelijke verkiezingen
moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
Eén van onderstaande voorwaarden hoort daar niet bij. Welke?
A. Registreren bij de Kiesraad en 45O euro betalen.
B. In de kieskringen waar men mee wil doen een kandidatenlijst inleveren.
C. Tenminste dertig mensen een handtekening laten zetten op het gemeentehuis in het district waar ze
mee willen doen.
D. 1125O euro betalen. Dit bedrag krijgt men terug als de partij 75% van het aantal stemmen haalt dat
nodig is voor één zetel.
E. De partij moet een programma hebben dat anders is dan dat van andere politieke partijen.
11. Kies het juiste antwoord
De kiesdeler is:
A. de persoon die de stemmen telt en de zetels verdeelt.
B. de verdeling van de reststemmen.
C. het aantal stemmen dat nodig is voor één zetel.
D. het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal stemgerechtigden.
12. In Nederland stemmen we op een persoon
A. Juist
B. Onjuist

13. Eén van deze rechten hoort niet bij de controlerende taak.
Welke?
A. het recht van interpellatie
B. het recht om een motie in te dienen
C. het vragenrecht
D. het recht van amendement
E. het recht van enquete
14. De senaat is een ander woord voor
A. de Eerste Kamer
B. de volksvertegenwoordiging
C. de Tweede Kamer
D. het parlement
15. Kies het juiste antwoord.
Het recht van interpellatie is:
A. het recht om bewindslieden (= ministers, staatssecretarissen) uit te nodigen in de Tweede Kamer
waar zij uitleg moeten geven over hun beleid.
B. het recht om schriftelijk een uitspraak te doen over het beleid van een minister.
C. het recht van de Tweede Kamer om wetsvoorstellen op onderdelen te wijzigen.
D. het recht om vragen te stellen, waarop een minister binnen drie weken antwoord moet geven.
E. geen van deze antwoorden is juist.
16. Kies het juiste antwoord.
Een motie is:
A. een wetsvoorstel van de Tweede Kamer.
B. een schriftelijke uitspraak over het beleid van een minister.
C. een deel van een wet.
D. een deel van de begroting.

17. De politiek let bij de besluitvorming nooit op actiegroepen.
A. Juist
B. Onjuist
18. Wat hoort bij Burgerlijke Ongehoorzaamheid?
(meerdere antwoorden)
A. eigenbelang
B. de wet overtreden
C. geweldloos
D. in plaats van overleggen
E. stiekem
F. publiciteit
19. versleep de woorden in de rechterkolom naar boven en/of naar beneden, zodanig dat ze passen bij
de woorden in de linkerkolom.
A. progressief
B. conservatief
C. links
D. rechts
2O. Welke vier begrippen passen bij conservatief?
A. veranderingsgezind
B. traditie
C. gehoorzaamheid
D. vrije moraal
E. eerbied
F. trouw

21. I. Links is voor een gelijkere verdeling van macht in de samenleving
II. Links is voor het ruimte geven aan het bedrijfsleven
A. Beide zijn goed
B. I is goed en II is fout
C. I is fout en II is goed
D. Beide zijn fout
22. I. Van de leuze 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' uit de franse revolutie, benadrukken de
liberalen vooral de vrijheid en de socialisten vooral de gelijkheid.
II. Gelijkheid is bij liberalen vooral politieke gelijkheid, bij socialisten ook economische gelijkheid.
A. Beide zijn goed
B. I is goed en II is fout
C. I is fout en II is goed
D. Beide zijn fout
23. Verschuif de uitspraken die rechts staan naar boven en/of beneden totdat bij iedere partij een
passende uitspraak staat.
A. CDA
B. PvdA
C. VVD
D. D66
E. SP
F. SGP
24. I In de tweede kamer is zetelaantal de machtsbron die de doorslag geeft.
II In de Tweede Kamer gaat het om het verwerven van Macht.
A. Beide zijn goed
B. I is goed en II is fout
C. I is fout en II is goed
D. Beide zijn fout
25. De volksvertegenwoordiging wordt gekozen door een democratische regering.
A. Juist
B. Onjuist
26. In een rechtsstaat is in wetgeving vastgelegd hoe de overheid met haar burgers om mag gaan.

A. Juist
B. Onjuist
27. De Trias Politica is een theorie die zegt dat de macht in een staat opgedeeld moet worden in...
A. een wetgevende macht
B. een politieke macht
C. een rechterlijke macht
D. een meebeslissende macht
E. een controlerende macht
F. een uitvoerende macht
28. Geef met twee keuzes aan wie de wetgevende macht in Nederland in handen hebben...
A. De Koningin
B. De minister
C. De regering
D. De volksvertegenwoordiging
E. De rechter
F. De ambtenaren

29. De regering wordt gevormd door...
A. ministers
B. volksvertegenwoordiging
C. Tweede Kamer
D. Koningin
E. Staten Generaal
F. Eerste Kamer
3O. Wat hoort niet in het volgende rijtje thuis?
A. Regering
B. Ministers met Koningin
C. De Kroon
D. Kabinet
E. Volksvertegenwoordiging
31. Wat is de taak van de rechterlijke macht?
A. wetten te maken
B. wetten uit te voeren
C. te oordelen over de naleving van de wet
D. misdadigers op te sporen
32. Verschuif de rechterrij zodanig dat alle beschrijvingen kloppen met de linkerrij
A. democratie
B. directe democratie
C. indirecte democratie
D. referendum
E. parlementaire democratie
F. monarchie

33. Welke van de volgende personen worden door middel van rechtstreekse verkiezingen gekozen?
A. leden van de Eerste Kamer
B. leden van de Tweede Kamer
C. leden van de Gemeenteraad

D. leden van de Provinciale Staten
E. leden van het Kabinet
F. leden van de Regering
34. Schuif de passende omschrijving in de rechterkolom naar de juiste hoogte achter de begrippen in de
linkerkolom.
A. passief kiesrecht
B. actief kiesrecht
C. kiesrecht
35. Wat zijn kenmerken van Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen?
A. evenredige vertegenwoordiging
B. je stemt op een politieke partij
C. de kiesdrempel is vijf procent
D. wie geen stemmen krijgt komt nooit in de kamer
E. de kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 15O
F. de Tweede Kamer heeft 15O zetels

36. Verschuif de gebeurtenissen in de rechterkolom zodat ze komen te staan in de juiste tijdsvolgorde
van vroeg (1) naar later (8)
1 de koningin benoemt een formateur
2 de informateur rapporteert aan de koningin
3 de koningin benoemt een informateur
4 de formateur maakt afspraken
5 verkiezingen worden gehouden
6 de informateur onderzoekt de mogelijkheden
7 de koningin benoemt het kabinet
8 de verkiezingsuitslag wordt bekend
37. Welke uitspraken zijn juist?
A. De Nederlanders kiezen hun eigen regering
B. De koningin bepaalt de samenstelling van de Tweede Kamer
C. De Tweede Kamer wordt direct gekozen
D. De ministers zitten in de Eerste Kamer
E. Staatssecretarissen zitten in de Eerste Kamer
F. Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen
38. Wat zijn taken van de regering?
A. het controleren van de koningin
B. wetten maken
C. het controleren van het parlement
D. rechtspreken
E. wetten uitvoeren

39. Wat zijn taken van het parlement?
A. controleren van de koningin
B. controleren van de regering
C. wetten maken
D. rechtspreken
E. wetten uitvoeren
4O. De sociaal-economische driehoek bestaat uit de volgende drie personen...
A. de minister-president
B. de minister van landbouw en visserij
C. de minister van sociale zaken en werkgelegenheid
0. de minister van economische zaken
E. de minister van onderwijs en wetenschappen
F. de minister van financiën
41. Staten-Generaal is...
(meerdere antwoorden)
A. regering
B. overheid
C. Eerste en Tweede Kamer
D. Volksvertegenwoordiging
E. regering
F. parlement
42. Wat zijn de taken van het parlement?
A. wetten uitvoeren
B. (mede)wetgeving
C. regering controleren
D. dagelijks bestuur van het land
E. rechtspreken
43. Welke rechten heeft de Eerste Kamer niet en de Tweede Kamer wel?
A. wetsvoorstellen goed of af te keuren
B. moties indienen
C. budgetrecht

D. recht van amendement
E. initiatiefrecht
F. recht van interpellatie
44. Kies bij de volgende 7 rechten of ze gebruikt worden voor de wetgevende of de controlerende taak.
Gebruik de schuifbalk aan de rechterzijde om alle 7 rechten in beeld te krijgen.
1 - initiatiefrecht
2 - recht van interpellatie
3 - vragenrecht
4 - recht van amendement
5 - recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren
6 - recht om een parlementaire enquete te houden
7 - recht om een motie in te dienen
45. Welke Kamer heeft welke rechten? Maak 4 keer jouw keuze.
1. Initiatiefrecht
2. Stemrecht bij wetsvoorstellen
3. Recht op het houden van een Parlementaire Enquete
4. Budgetrecht
46. Schuif de begrippen in de rechterkolom naar de juiste hoogte.
A. Bestuursvorm waarop het ambtenarenapparaat een grote stempel drukt.
B. Bestuursvorm waarin het volk uiteindelijk de macht heeft.
C. Bestuursvorm waarin priesters namens hun God de macht hebben.
D. Bestuursvorm waarin een kleine groep, meestal van adel, de macht heeft.
E. Bestuursvorm met één heerser. De heerschappij is door erfrecht verkregen.
47. Een bureaucratie is , kent voorschriften, kent , bestaat meestal uit en de afhandeling van zaken
verloopt meestal in een tempo,
48. Rechts staan korte omschrijvingen van situaties. Links staan enkele begrippen van het
systeemmodel. Verschuif de regels van de rechterkolom zodanig dat het klopt met de linkerkolom.
invoer

gekeken wordt of de maatregelen effectief zijn geweest

omzetting

een nieuw onderwerp krijgt aandacht van politici

uitvoer

besluiten worden uitgevoerd

terugkoppeling

politici nemen besluiten

49. I. De omgeving van het politieke systeem bestaat uit gegevens die een rol spelen bij de
besluitvorming en die geen deel uitmaken van het systeem zelf.
II. Dat een land veel bejaarden heeft is zo'n omgevingsfactor.
A. Beide zijn goed
B. I is goed en II is fout
C. I is fout en II is goed
D. Beide zijn fout
50. In de rechterkolom zie je politieke actoren. Zet de vakken rechts op de juiste hoogte naast de fases
van het barrièremodel
A. een probleem moet als politiek probleem (h)erkend worden
B. het probleem wordt belangrijk genoeg gevonden om aan te pakken
C. er wordt een beslissing over het onderwerp genomen
D. de uitvoering van het besluit

(Opgemerkt moet worden dat deze toets op de computer is afgenomen)

Bijlage 2: Toets 2 Havo 4 maatschappijleer2
Meerkeuze Vragen
1. Het recht van amendement houdt in:
A. Dat de Tweede Kamer een wet mag goedkeuren of afkeuren
B. Dat de Tweede Kamer een wet mag indienen
C. Dat de Tweede Kamer een wet op onderdelen mag wijzigen
D. Antwoorden A, B en C zijn fout
2. Een van deze rechten hoort niet bij de controlerende taak. Welke?
A. Het recht van interpellatie
B. Het recht om een motie in te dienen
C. Het vragenrecht
D. Het recht van amendement
E. Het recht van enquête
3. Geef met twee keuzes aan wie de wetgevende macht in Nederland in handen hebben…
A. De koningin
B. De minister
C. De regering
D. De volksvertegenwoordiging
E. De rechter
F. De ambtenaren
4. Wat is de taak van de rechterlijke macht?
A. Wetten maken
B. Wetten uitvoeren
C. Oordelen over de naleving van de wet
D. Misdadigers opsporen
5. Welke van de volgende personen worden door middel van directe verkiezingen gekozen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
A. Leden van de Eerste Kamer
B. Leden van de Tweede Kamer
C. Leden van de Gemeenteraad
D. Leden van de Provinciale Staten
E. Leden van het kabinet
F. Leden van de regering

6. Wat zijn de taken van de regering? (meerdere antwoorden mogelijk)
A.
B.
C.
D.
E.

Het controleren van de koningin
Wetten maken
Het controleren van het parlement
Rechtspreken
Wetten uitvoeren

7. Wat zijn de taken van het parlement? (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Controleren van koningin
B. Controleren van regering
C. Wetten maken
D. Rechtspreken
E. Wetten uitvoeren
8. Staten Generaal is… (meerdere antwoorden mogelijk)
A. Regering
B. Overheid
C. Eerste en Tweede Kamer
D. Volksvertegenwoordiging
E. Koningin
F. Parlement

9. Welke rechten heeft de Eerste Kamer niet en de Tweede Kamer wel? (meerdere antwoorden
mogelijk)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wetsvoorstellen goed of afkeuren
Moties indienen
Budgetrecht
Recht van amendement
Initiatiefrecht
Recht van interpellatie

10. Welke uitspraken zijn juist? (meerdere antwoorden mogelijk)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

De Nederlanders kiezen hun eigen regering
De koningin bepaalt de samenstelling van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer wordt direct gekozen
De ministers zitten in de Eerste Kamer
Staatssecretarissen zitten in de Eerste Kamer
Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen

11. Maak de zin af. Een formateur wordt….
3.
4.
5.
6.

Direct gekozen
Door de Tweede Kamer gekozen
Door de koningin benoemd
Door de informateur benoemd

12. Een fractie is:
A.
B.
C.
D.

Een deel van een wet
Een groep kamerleden die van dezelfde partij zijn
Een ander woord voor oppositiepartij
Een ander woord voor regeringspartij

13. De regering wordt gevormd door:
4.
5.
6.
7.

De ministers en staatssecretarissen
De koningin
De koningin en de minister-president
Koningin en ministers

14. Welk middel kan de Tweede Kamer gebruiken voor haar medewetgevende taak?:
A. Budgetrecht
B. Recht van interpellatie
C. Recht van enquête
D. Geen van de antwoorden is juist
15. Actief kiesrecht is:
A.
B.
C.
D.

Lid worden van een politieke partij naar eigen keuze
Actief deel te nemen aan de politiek
Gaan stemmen bij verkiezingen
Je verkiesbaar stellen

16. In Nederland stemmen we op een persoon:
A. Juist
B. Onjuist
17. De senaat is een ander woord voor:
A.
B.
C.
D.

De Eerste Kamer
Volksvertegenwoordiging
De Tweede Kamer
Parlement

18. Een motie is:
A. Een wetsvoorstel van de Tweede Kamer
B. Een schriftelijke uitspraak over het beleid van de minister
C. Een deel van een wet
D. Een deel van de begroting
19. In een democratie is de politieke macht van de overheid beperkt
A. Juist
B. Onjuist

20. Als een minister ziek is wordt hij/zij vervangen door…
A. De hoogste ambtenaar van het ministerie
B. Een andere minister
C. De staatssecretaris van het ministerie
D. De minister-president
21. De Trias politica … (meerdere antwoorden mogelijk)
A.
B.
C.
D.
E.

Is bedoeld om aan drie politici alle macht te geven
Is bedoeld om de politieke macht te spreiden
Bestaat uit wetgevende, rechtsprekende en controlerende macht
Bestaat uit ambtenaren, pressiegroepen en regering
Is in Nederland niet helemaal doorgevoerd.

22. Zwevende Kiezers zijn mensen die:
A. Op een uiterst linkse partij stemmen
B. Nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen
C. Hun lidmaatschap van een politieke partij willen opzeggen

D. Alle antwoorden zijn juist
23.
I Er zijn meer mensen die gebruik maken van hun actieve kiesrecht dan mensen die gebruik maken van
hun passieve kiesrecht
II Om je verkiesbaar te mogen stellen moet je minstens het VMBO diploma hebben
A. Beide zijn goed
B. I is goed en II is fout
C. I is fout en II is goed
D. Beide zijn fout

24. In Nederland…
1. Mag iedereen stemmen
2. Mogen buitenlanders altijd stemmen als ze vijf jaar in Nederland wonen
3. Mogen mensen niet stemmen als ze door de rechter onbekwaam zijn verklaard om rechtshandelingen te
verrichten
4. Moet iedereen stemmen, er geldt een opkomstplicht.

25. De persoon die na de verkiezingen op verzoek van de koningin gaat uitzoeken welke partijen samen
een regering kunnen vormen noemen we de..
A. Kiesdeler
B. Formateur
C. Informateur
D. Voorzitter

Open vragen
Opgave 1:
A. Wat is een referendum?
B. Is een referendum een vorm van directe of indirecte democratie?
C. Een referendum kent voordelen en nadelen. Noem 2 nadelen.
D. Noem 1 voordeel van een referendum.

Opgave 2:

A. Dit is een spotprent van Joep Bertrams, gepubliceerd op 3 juni 2005 2 dagen na het referendum in Nederland.
Wat probeert deze spotprent duidelijk te maken?
B. In zijn definitie van politiek onderscheidt Hoogerwerf twee aspecten aan het begrip politiek. Op welke van
die twee aspecten levert Joep Bertrams met zijn spotprent kritiek? Licht je antwoord toe.

Opgave 3:
Lees onderstaande tekst
23 juni
Donderdag houden de politiebonden een demonstratie voor de deur van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Dan worden enkele duizenden agenten verwacht. Op 23 juni volgt een grotere
demonstratie, met maximaal 10.000 agenten. Brengen de acties helemaal geen beweging in het
standpunt van Remkes over de arbeidsvoorwaarden, dan volgen er na de zomer keiharde acties. De
politie zal dan massaal het werk neerleggen en alleen nog voor noodhulp zorgen, zo hebben de
politiebonden aangekondigd (bron: RTLNieuws.nl) .
A. Van welke machtsbron maakt de politie gebruik? Geef een toelichting.
B. Noem naast de genoemde machtsbron bij vraag A nog 4 andere machtsbronnen.
C. De politie is belast met het uitvoeren van een van de hoofdtaken van de overheid. Welke hoofdtaak moet de
politie uitvoeren?
D. Noem de 3 andere hoofdtaken van de overheid. Geef van elk van die 3 hoofdtaken een voorbeeld.
Opgave 4:
Een democratie zonder vrijheid en gelijkheid is ondenkbaar. In het Nederlandse politieke besluitvormingsproces
spelen die vrijheid en gelijkheid een belangrijke rol.
A. Maak met een concreet voorbeeld duidelijk dat vrijheid een belangrijke rol speelt in het Nederlandse politieke
besluitvormingsproces.
B. Maak met een concreet voorbeeld duidelijk dat gelijkheid een belangrijke rol speelt in het Nederlandse
politieke besluitvormingsproces.

Opgave 5:
Leg uit dat democratie niet hetzelfde is als “de meerderheid beslist”.
Opgave 6:
In de grondwet staan in hoofdstuk 1 de grondrechten. Grondrechten kunnen worden verdeeld in twee soorten:
sociale grondrechten en klassieke grondrechten.
A. Geef 3 voorbeelden van klassieke grondrechten.
B. Geef 3 voorbeelden van sociale grondrechten.
C. Leg uit wat het verschil is tussen sociale en klassieke grondrechten.

Opgave 7:Het legaliteitsbeginsel.
In de grondwet staat onder artikel 16:
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling
Leg in eigen woorden uit wat met dit wetsartikel wordt bedoeld.
Opgave 8:
Er is bewust voor gekozen dat het Europese Parlement en de overige instellingen van de EU geen inspraak

hebben in de samenstelling van het Europese Hof van Justitie.
A. Welk politiek bestuurlijke principe herken je hierin?
B. Wat wilde men op deze wijze voorkomen?
Opgave 9:
A. Wat is het vragenrecht?
B. Wie beschikt over het vragenrecht in de landelijke politiek?
C. Wat is het interpellatierecht?
D. Wie beschikt over het interpellatierecht in de landelijke politiek?
E. Wat is het verschil tussen het vragenrecht en het interpellatierecht.
Opgave 10:
A. Vul in. Waar --- staat hoeft niets worden ingevuld:
VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR
PROVINCIE HOOFD
HOOFD
Wie
Gekozen
door/Benoemd
door
Taak
---

VOORZITTER
DAGELIJKS BESTUUR

---

B. Het hoofd van de provincie en het dagelijks bestuur kunnen gebruik maken van bepaalde middelen. Deze
middelen kunnen worden ingezet om de taak die het dagelijks bestuur en het hoofd van de provincie hebben
beter te kunnen uitvoeren
Een voorbeeld een middel is:
Het verlenen van voorschotten op toegekende subsidies.
Voor welke taak kan dit bovenstaande middel worden gebruikt?

