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Abstract
Critical thinking as a general skill has been gaining popularity since the 1980s and is included
in the 21st century skills as a necessary skill for students to possess in order to function as a
member of the future society. As such, research on critical thinking in general has been
conducted in various fields of education, mainly in the science department. Previous studies
on the subject of critical thinking in relation to geography have been conducted by Sharma &
Elbow (2000); Lane (2009; 2015); Wolf, Stanton, & Gellott (2010); Lunenburg, (2011);
Healey (2012), and Sziarto, McCarthy, & Padilla (2014). Research on the charateristics and
the justification of critical thinking among experienced geography teachers has yet to be
conducted.
In order to conduct research on this topic, a theoretical framework has been set up. It includes
what critical thinking is, why teachers apply critical thinking and how teachers let students
think critically. Following this is the Pegagogical Content Knowledge (PCK), introduced in
order to characterise the teachers’ characteristics and justifications in regard to critical
thinking. The PCK is subdivided in five main components by Park & Oliver (2008).
In order to typify the PCK of experienced geography teachers regarding critical thinking, a
total of six semi-structured interviews have been conducted. The questions proposed in the
interviews are based on the CoRes (Core Representatives), designed by Korthagen, Loughran,
& Russell (2006). In addition to the CoRes are questions based on Tuithof’s translation of the
CoRes for history (2017) and questions based on the final terms presented in the Dutch
Syllabus Aardrijkskunde vwo (Syllabus Geography pre-university college). This resulted in a
detailed schematic of subdivisions of the original five components and yields some notable
results.
Firstly, one of the main findings is that experienced geography teachers have a difficult time
defining critical thinking, similar to the regular science. The interviewed teachers regard
critical thinking as an evaluation of information after analysing this information; the part
where students have to form an opinion is often let out. Secondly, experienced geography
teachers tend to justify critical thinking mainly by using their knowledge about students. All
teachers considered the strong and weak points (in learning) of their students in addition to the
(brain) development of the student in relation to critical thinking. All teachers also tried to
anticipate what students are interested in – by making the topic relatable and using
geographical imagination – to spark critical thinking. Thirdly, teachers often use class
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activities in relation to critical thinking that focus on forming an opinion, and/or focus on
contextualising a topic in order to exhibit other perspectives. This is done to spark critical
thinking. Fourthly, teachers explicitly consider which topics suit critical thinking and which
do not. The teachers justify this consideration as follow: geography teachers believe topics
related to people, space and/or the future suit critical thinking more than subjects unrelated to
those. This implicitly yields that teachers believe human geography suits critical thinking
more than physical geography. Fifthly, teachers use their own believes as a justification for
teaching critical thinking in the classroom. This believe is mostly expressed as a duty to raise
students to be critically thinking members of the future’s society. Some teachers specify this
duty: they deem critical thinking important for student’s college life. Lastly, it turned out that
teachers rarely used their knowledge of testing as a justification for critical thinking.
Follow up studies could attempt to detail the impact of the context (school, background, age
and/or living area) of the geography teacher in relation to critical thinking. Moreover, studies
regarding the link between critical thinking in the geography classroom and certain
educational theories (such as constructivism and/or meta-cognitivism) have yet to be
conducted. At last, the relation between the background of the geography teacher and critical
thinking is not clear yet. There seems to be a link but this has yet to be researched more
thoroughly.
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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van mijn onderzoek naar de typering van de PCK van ervaren
aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van
het afronden van mijn masteropleiding Geografie: educatie en communicatie aan de
Universiteit Utrecht. De aanleiding voor mij om deze thesis over kritisch denken te schrijven
was toen ik in mijn masteropleiding in aanraking kwam met elf vakoverstijgende
vaardigheden, ook wel de 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Eén daarvan is kritisch denken.
Zelf vind ik kritisch denken een zeer belangrijke vaardigheid in deze maatschappij waarin
veel meer informatie beschikbaar is dan vroeger. Tevens is er vanuit de wetenschap behoefte
naar onderzoek naar hogere orde denkvaardigheden bij aardrijkskunde; deze lijken nu nog té
weinig verwerkt te worden in de lessen en methodeboeken ten opzichte van landen als
Duitsland.
In deze thesis is er geprobeerd om de (vak)didactische kennis van ervaren
aardrijkskundedocenten in kaart te brengen door semi-gestructureerde interviews af te nemen
en deze te analyseren. De resultaten sluiten aan op de reeds aanwezige literatuur, maar vullen
op sommige vlakken de literatuur ook aan.
Ik wil ten eerste Tine Béneker en Hans Palings bedanken voor de begeleiding die ze mij
geboden hebben tijdens het opzetten, uitwerken en schrijven van deze thesis. De kritische blik
die zij wierpen op mijn werk en de ruime ervaring die zij hebben met onderzoek hebben mij
zowel vakinhoudelijk als organisatorisch erg geholpen om dit eindproduct zo op te dienen.
Ook wil ik alle docenten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek door middel van een
interview, bedanken. Ten slotte nog dank aan Tim Favier voor het begeleiden van mij in het
specificeren van mijn onderzoek(svraag) en methode.
Utrecht, juli 2020
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding & Doel
Kritisch denken binnen het onderwijs heeft de laatste jaren zijn vlucht genomen (Bouygues,
2018), met een theoretische benadering: immers zou kritisch denken zorgen voor een beter
begrip van de stof (Wolf, Stanton, & Gellott, 2010). Een betere beheersing van de stof zorgt
weer voor hogere resultaten, zowel op het school- als eindexamen. Tegelijkertijd is er een
tweede, maatschappelijk belang bij kritisch denken: het wordt gezien als een belangrijke
vaardigheid om in de huidige/toekomstige maatschappij te functioneren. Dit is een van de elf
competenties – 21e-eeuwse vaardigheden - die de Onderwijsraad (2014) heeft opgesteld. De
Onderwijsraad stelt dat leerlingen goed in de maatschappij kunnen meedraaien wanneer zij de
juiste denkvaardigheden, waaronder kritisch denken, ontwikkelen. Kritisch denken hoort dus
niet alleen bij aardrijkskunde te worden toegepast, maar ook bij andere vakken, zoals
geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde en wiskunde en is daarmee een algemene
vakoverstijgende vaardigheid.
De toename van kritisch denken in het onderwijs heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn er
maatschappelijke ontwikkelingen – zoals werkgevers die verwachten dat een werknemer een
kritische blik kan werpen op zaken. Deze dwingen de (toekomstige) burger om kritisch over
zaken te denken, maar ook zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat docenten mee (moeten)
gaan met deze ontwikkelingen. Zij zullen immers trachten om de leerling zo voorbereid
mogelijk de maatschappij in te laten gaan vanuit hun persoonlijke overtuiging of vanuit de
gestelde onderwijsdoelen. Ten tweede zijn er de laatste decennia onderwijsontwikkelingen
doorgevoerd die met nieuwe onderwijstheorieën experimenteren die vaak gebaseerd zijn op
het constructivistische of metacognitieve gedachtegoed (Fosnot, 2013; Schwarz, 2015).
Voorbeelden hiervan zijn de Vrijeschool, het Montessori, het Dalton, het Jenaplan en het
Agora. Deze onderwijsontwikkelingen gaan vaak gepaard met actuele theorieën over de
(persoonlijke) ontwikkeling van de leerling, waarbij er vaak nadruk ligt op de eigen
verantwoordelijkheid en/of keuze van de leerling. De moderne visie van de school zou dus
een stimulans kunnen zijn voor het implementeren van kritisch denken. Om deze redenen is
het belangrijk dat er data beschikbaar is over de mate en verantwoording van kritisch denken
in het aardrijkskundeonderwijs. Het is onbekend hoe kritisch denken getypeerd wordt door
ervaren aardrijkskundedocenten. Sommige docenten zullen het ongetwijfeld meer toepassen
dan andere docenten en ook zullen docenten overeenkomende en verschillende
verantwoordingen gebruiken.
7

Hoe er kritisch gedacht wordt in de aardrijkskundeles hangt grotendeels af van de kennis die
de docent heeft over het curriculum, de leerlingen, de leerstof (onder andere het eindexamen)
en over pedagogische strategieën. Ten slotte speelt wat de docent belangrijk en niet belangrijk
vindt (persoonlijke overtuiging), ook mee (Oliver & Park, 2008). Zie voor de toelichting
hiervan 2.5 De Pedagogical Content Knowledge (PCK). Samengevat zijn de vijf elementen de
onderdelen van de Pedagogical Content Knowledge (PCK). Elke docent begint met een PCK
wanneer hij het onderwijs ingaat, en door invloeden van hem-/haarzelf of buitenaf ontwikkelt
de PCK zich door de tijd heen (Shulman, 1986). De PCK kan zowel algemeen bepaald
worden, of specifiek per onderwerp/thema zoals kritisch denken, of aardrijkskundig
redeneren. In deze thesis wordt de specifieke PCK omtrent kritisch denken getypeerd.
De PCK is internationaal uitgebreid ontwikkeld en beschreven voor bètadocenten
(onder andere Shulman, 1986; Grossman, 1990) en ook op nationaal schaalniveau is hier
onderzoek naar gedaan (Tuithof, 2017), maar allemaal niet in het kader van het
aardrijkskundeonderwijs en kritisch denken. Het typeren van de PCK wordt gedaan aan de
hand van gestandaardiseerde vragenlijsten, in de vorm van Content Representations (CoRes).
Deze zijn vooral voor de bètawetenschappen uitgewerkt door Korthagen, Loughran, &
Russell (2006), maar Tuithof (2017) heeft een Nederlandse vertaling voor geschiedenis
geleverd. Er zal op basis van literatuur een transformatie van de versie van Tuithof gemaakt
worden die geschikt is om de PCK omtrent kritisch denken bij aardrijkskunde te typeren. Het
doel van deze thesis is dus om een overzicht te krijgen van de PCK van Nederlandse, ervaren
aardrijkskundedocenten docenten omtrent kritisch denken aan de hand van CoRes en analyse
van interviews.

1.2 Wetenschappelijke relevantie
Onderzoeken naar kritisch denken in de aardrijkskundeles zijn in de wetenschap al eerder
gedaan Sharma & Elbow (2000); Lane (2009; 2015); Wolf, Stanton, & Gellott (2010);
Lunenburg, (2011); Healey (2012), en Sziarto, McCarthy, & Padilla (2014) en ook onderzoek
naar de PCK van gammadocenten is al vaker gedaan (Tuithof, 2017; Vos et al., 2010), maar
op het gebied van kritisch denken is dit nog niet uitgevoerd.
In 2002 publiceerde Krathwohl de geüpdatete taxonomie van Bloom (1956), waarin zij een
goede eerste stap deden naar het aanzetten tot het nadenken over kritisch denken. In dit artikel
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breiden zij de taxonomie van Bloom uit door de taxonomie in twee dimensies – cognitief en
kennis – te splitsen.
Lane (2007) heeft de eerste stappen tot het ontwerp van kritisch denken in de
aardrijkskundelessen gelegd met zijn onderzoek Improving the Critical Thinking skills of
students in Geography. Hij combineert in dit onderzoek de uitgebreide taxonomie van Bloom
van Krathwohl met een stappenplan hoe men kritisch denken toepast in geografisch
onderzoek.
De volgende jaren zijn er enkele toepassingen gekomen op onder andere dit geüpdatete model
van Bloom en/of een soortgelijk stappenplan dat Lane (2007) voorstelde, maar specifieke
toepassing in de vorm van richtlijnen blijft onbekend, zeker in de context van het
(Nederlandse) aardrijkskundeonderwijs. Het Nationaal Expertisecentrum
Leerplanontwikkeling (SLO) benoemt kritisch denken in 21e eeuwse vaardigheden in het
curriculum van het funderend onderwijs (2014), maar niet specifiek voor aardrijkskunde.
Dit onderzoek draagt op wetenschappelijk vlak niet alleen bij aan het verder uitwerken van
kritisch denken in de aardrijkskundelessen, maar maakt vooral ook de koppeling tussen het
kritisch denken en de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten. Door deze koppeling te
maken, wordt er meer inzicht verkregen over de verantwoordingen rondom kritisch denken bij
aardrijkskunde.

1.3 Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is ten eerste van belang voor het aansporen tot kritisch denken van de leerling,
die dit later in de maatschappij nodig zal hebben om beter te functioneren. Onder andere de
Onderwijsraad (2014) acht dat dit een essentiële vaardigheid is om als burger van de toekomst
in de maatschappij te functioneren. De leerling zal echter niet alleen door kritisch te denken
in de aardrijkskundeles een kritisch burger worden. Om dit te bereiken moet de leerling ook
kritisch denken binnen andere domeinen/vakken wat uitgewerkt is door bijvoorbeeld Scott
(2008), Reid & Anderson (2012), en Pattiz (2004). Doordat een maatschappelijk vak als
aardrijkskunde nauw verbonden is met kritisch denken, is het belangrijk om hierbij een basis
te leggen voor het ontwerp/ de populariteit van kritische werkvormen/lessen.
Ten tweede zal de leerling profijt hebben van kritisch denken tijdens de aardrijkskundelessen
omdat zijn of haar leerresultaat verbeterd wordt (Krathwohl (2002); Lane (2007); Scott
9

(2008); en Sziarto, McCarthy & Padilla (2014)). Door een uitgebreider onderzoek naar de
PCK van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken kan er beter in kaart
gebracht worden op welke manieren docenten/uitgevers gestimuleerd kunnen worden om de
leerlingen kritisch te laten denken en daarmee de resultaten te verbeteren.
Dus ook voor de lesontwerper (docent/methode/vaksectie) kan deze thesis van belang zijn. Zij
kunnen inzicht krijgen in de PCK van docenten omtrent kritisch denken en daarop hun
aangeboden leerstof aanpassen. Zo kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om meer of minder
werkvormen/opdrachten toe te voegen die kritisch denken stimuleren, of kunnen zij teksten
aanpassen/toevoegen waarin kritische opmerkingen/vragen naar voren komen.
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2. Theoretisch Kader
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat kritisch denken is, waarom kritisch denken belangrijk
is en hoe een docent kritisch denken kan toepassen in zijn/haar lessen. Vervolgens wordt dit
gekoppeld aan de (vak)didactische kennis. Ten slotte wordt er nog beschreven tegen welke
problemen docenten aanlopen wanneer zij kritisch denken toepassen in hun les. Met deze
uiteengezette kennis wordt er vervolgens beschreven hoe de doelen en intenties van kritisch
denken beschreven en getypeerd kunnen worden in Hoofdstuk 3 – de methode - wordt er
vervolgens een praktische aanpak geboden hoe de PCK getypeerd is.

2.2 Wat is kritisch denken?
Kritisch denken binnen de aardrijkskunde is een begrip dat niet alleen moeilijk te definiëren
is, maar dat ook verandert door de tijd heen. Zo heeft Bloom kritisch denken in zijn
taxonomie uit 1956 niet genoemd; hij kwam met zes ordes – zie Figuur 1. Deze ordes waren
bedoeld om het cognitieve vaardigheidsniveau van vragen of opdrachten te structureren
(Bloom, 1956). Het abstractieniveau ging daarbij omhoog naarmate je hoger in de taxonomie
komt. Bloom ontwikkelde deze taxonomie niet alleen om de soort vragen/opdrachten te
structureren, maar ook om het denken te stimuleren – dit betekent dus de toepassing van de
drie hoogste ordes (Bloom, 1956).
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Figuur 1: Blooms originele taxonomie (1956). Overgenomen uit: David R. Krathwohl (2002).
A Revision of Blooms Taxonomy: An Overview
Het kritisch denken binnen de aardrijkskunde zit verhuld in de twee hoogste ordes
(synthetiseren en evalueren) (Lane, 2007). Lane omschrijft kritisch denken dan ook als ‘het
proces waarbij individuen reflectie en argumentatie gebruiken bij rationeel denken om
informatie te verzamelen, interpreteren en evalueren om zo een mening te vormen’ (Lane,
2007). Belangrijke onderdelen van kritisch denken zijn hier cursief gedrukt.
De definitie van kritisch denken van Lane komt sterk overeen met die van andere
onderzoekers. Zo stellen Sziarto, McCarthy, & Padilla (2014) dat kritisch denken vooral ‘een
vaardigheid is die je een situatie of vraagstuk vanuit meerdere perspectieven bekijkt, en
antwoorden of oplossingen rechtvaardigt aan de hand van de verschillende perspectieven en
evaluatiecriteria’ (Sziarto, McCarthy, & Padilla, 2014).
Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (2018) komt met een
soortgelijke definitie van kritisch denken: ‘het maken van een afweging op basis van
weloverwogen informatie. Kritisch denken impliceert dat je niet kritiekloos aanneemt of
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gelooft wat bronnen beweren. Het gaat dan om het evalueren van contrasterende opvattingen’
(Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (2018)).
Tot slot komt van Velzen (2012) met de volgende kenmerken van kritisch denken: “kritisch
denken is een samengestelde vaardigheid [analyseren en evalueren] gericht op het komen tot
een afweging die is gebaseerd op weloverwogen informatie. (…) Alle kanten zijn belicht”.
Ook geeft van Velzen aan wanneer het denken niet kritisch is: reproduceren van kennis en
kritiekloos accepteren van beweringen.
Een aantal punten in deze vier definities van kritisch denken komt overeen: er moet door een
individu informatie geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd worden op basis van
rationeel/niet kritiekloos denken. Dit rationeel/niet kritiekloos denken uit zich in het
analyseren en evalueren vanuit verschillende perspectieven/contrasterende opvattingen, wat
moet leiden tot het vormen van een mening/afweging.
Echter zijn niet alle definities het eens met het laatste deel van de definitie van kritisch
denken: het vormen van een mening/afweging. Lane (2007) benoemt dit wel heel duidelijk,
maar in de definitie van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (2018)
en van Van Velzen (2012) wordt alleen een afweging genoemd, wat je in principe ook als
mening zou kunnen beschouwen. Voor deze thesis wordt het deel meningsvorming dus wel
meegenomen in de vorm van een mening/afweging.
Deze definitie richt zich nu vooral op het cognitieve deel van kritisch denken. Om kritisch
denken verder te concretiseren, wordt het hierboven beschreven cognitieve deel (“de zes
niveaus van Bloom”) gecombineerd met het kennisdeel zoals Krathwohl (2002) voor het eerst
beschreven heeft. Hier wordt de verder uitgewerkte versie van Lane (2007) gebruikt. Zie
onderstaande Figuur 2. Zoals hierboven reeds beschreven, vindt kritisch denken plaats in het
cognitieve deel analyseren en evalueren.

Figuur 2: De herziene taxonomie van Bloom door Krathwohl (2002)
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Het kennisgedeelte wordt opgedeeld in vier delen: feitelijke kennis, conceptuele kennis,
procedurele kennis en metacognitieve kennis. Feitelijke kennis is geen hogere orde
denkvaardigheid, maar is wel een vereiste om naar de hogere orde denkvaardigheden op
conceptueel, procedureel en metacognitief niveau toe te werken. Een voorbeeld hiervan is dat
de leerling over een vulkaan de volgende vragen moet beantwoorden, zie Tabel 1:
Tabel 1: een invulling van de kennisdimensie in combinatie met de zes cognitieve niveaus
volgens Krathwohl (2002)
Feitelijk

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Wat is een

Waarom wordt

Geef op deze

Leg uit hoe je

Bekritiseer de

Bedenk een meer

stratovulkaan?

een stratovulkaan

afbeelding aan of

ziet dat er op de

naam

passende naam

zo genoemd?

dit een

afbeelding een

stratovulkaan.

voor een

stratovulkaan is

stratovulkaan

of een

staat.

stratovulkaan.

schildvulkaan.

Ook op de hogere cognitieve denkniveaus (analyseren, evalueren en creëren) wordt hier
duidelijk niet kritisch gedacht. Het toepassen van de cognitieve vaardigheden op een
vaststaand feit kan geen kritisch denken zijn, omdat er nooit afgewogen kan worden, maar
ook omdat er geen mening gevormd kan worden en daarmee een waardeoordeel gevormd kan
worden.
Bij conceptuele kennis (bijvoorbeeld ‘Centrum-periferiemodel’), procedurele kennis
(bijvoorbeeld ‘vergelijk kenmerken van een centrumland met een perifeer land’) en
metacognitieve kennis (bijvoorbeeld ‘hoe heb ik deze vergelijking uitgevoerd?’) kan er
kritisch worden nagedacht, zowel per kennisdimensie in het geheel. Zie de onderstaande
Tabel 2 voor een uitwerking hiervan.
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Tabel 2: Een invulling van de conceptuele, procedurele en metacognitieve dimensie in
combinatie met de zes cognitieve niveaus volgens Krathwohl (2002)

Conceptueel

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Wat is het

Geef een

Leg uit welke

Waarom vertelt de

Welke kritiek

Maak een kaart

verschil tussen

voorbeeld van

correlatie je

indeling in het

kun je bedenken

die duidelijk

een centrumland

een centrumland

tussen de kaart

centrum-

op het centrum-

laat zien dat de

en een perifeer

en een perifeer

met het

periferiemodel veel

periferiemodel

indeling van een

land

land

BBP/inwoner, en

over de economische

en de relatie met

land in het

de kaart met

en demografische

de ontwikkeling

centrum-

perifere en

ontwikkeling van een

van een land?

periferiemodel

centrumlanden

land?

niet altijd

terugziet

eenduidig is
door gebruik te
maken van de
onderdelen van
het centrumperiferiemodel.

Procedureel

Schrijf op welke

Leg in eigen

Gebruik de

Vergelijk de kaart

Bekritiseer het

Genereer een

stappen er nodig

woorden uit

onderstaande de

BBP/inwoner met

verband dat je

hypothese over

zijn om een

welke stappen er

kaart over het

levensverwachting.

bij de

het verband

perifeer land van

nodig zijn om

BBP/inwoner om

Welk patroon zie je in

toepassingsvraag

tussen het

een semi-perifeer

een perifeer land

te bepalen of

perifere landen?

hebt gegeven:

BBP/inwoner en

land te

van een semi-

Nederland een

waarom gaat dit

indeling in het

onderscheiden

perifeer land te

centrumland of

verband niet

centrum-

onderscheiden

perifeer land is

altijd op?

periferiemodel
dat recht doet
aan meer zaken.

Mega-cognitief

Wat is een model

Leg uit wat jij

Gebruik een

Analyseer jouw

Beoordeel jouw

Maak nu een

zoals gebruikt in

moeilijk vindt

relatiemodel om

kennis over het

gemaakte vragen

planning hoe jij

het centrum-

aan het centrum-

het centrum-

centrum-

(in bijvoorbeeld

jouw genoteerde

periferiemodel

periferiemodel

periferiemodel

periferiemodel en

het werkboek)

leerdoelen rond

uit te leggen

schrijf op wat je nog

over het

het centrum-

wilt leren

centrum-

periferiemodel

periferiemodel

wilt bereiken

door gebruik te
maken van de
antwoorden.
Schrijf ook voor
jezelf op waar je
nog moet
verbeteren.

Dit voorbeeld over het centrum-periferiemodel laat zien dat kritisch denken alleen in het
dikgedrukte deel plaatsvindt: cognitief op het evaluatieniveau en creëerniveau, en qua kennis
op het conceptuele, procedurele en metacognitieve niveau. Kritisch denken is een combinatie
van informatie beschouwen, analyseren en een mening vormen/evalueren. In de eerste drie
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orden van cognitie (onthouden, begrijpen en toepassen) wordt er informatie beschouwd en
toegepast over het centrum-periferiemodel: wat zijn onderdelen, hoe herken je centrumlanden,
semi-perifere en perifere landen aan de hand van de onderdelen en wat zijn voorbeelden van
centrumlanden, semi-perifere landen en perifere landen. Vervolgens wordt er in de vierde
orde van cognitie (analyse) een analyse van het model uitgevoerd door het centrumperiferiemodel en zijn onderdelen te analyseren. Dit zijn de eerste twee onderdelen van
kritisch denken en deze zijn dus wel nodig vóórdat je kritisch kunt denken. Een mening
vormen/evalueren kan in de vijfde en zesde orde van cognitie (evalueren en creëren) door het
model te evalueren – bijvoorbeeld door het te bekritiseren – en een nieuw product aan de hand
van het model te creëren – bijvoorbeeld een kaart of hypothese. Hiermee is kritisch denken
pas compleet en dus pas mogelijk in de twee hoogste ordes van cognitie in combinatie met
conceptuele, procedurele en metacognitieve kennis.

2.3 Waarom kritisch denken?
2.3.1 Kritisch denken als een algemene vaardigheid
Kritisch denken wordt uitvoerig beschreven in het rapport van het Landelijk Expertisecentrum
Mens- en Maatschappijvakken als één van de elf vakoverstijgende vaardigheden die de
leerling klaarmaakt voor de maatschappij van de toekomst (Het Landelijk Expertisecentrum
Mens- en Maatschappijvakken (2018)). Zie Figuur 3 voor de elf 21e-eeuwse vaardigheden. De
uitspraak dat kritisch denken een vaardigheid van de toekomst is, impliceert wellicht dat
kritisch denken nú te weinig wordt toegepast in het onderwijs. Dit is moeilijk te achterhalen,
maar uit het onderzoek van Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappij (2018)
getiteld “21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs” blijkt wel
dat er nu weinig richting en stimulans is voor kritisch denken: het huidige curriculum biedt
docenten wel ruimte om kritisch te denken met leerlingen, maar met te weinig focus (ibid.).
Ofwel: het hangt af van de docent hoe vaak en goed er kritisch gedacht wordt bij
aardrijkskunde.
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Figuur 3: 21e-eeuwse vaardigheden volgens het Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken (2018)
De reden dat kritisch denken in de toekomst zo belangrijk lijkt, is omdat kritisch
denken ervoor zorgt dat een leerling later ‘succesvol kan deelnemen aan de samenleving’
(ibid.). Dit omdat een kritisch een open, onderzoekende houding heeft waarbij hij informatie
afweegt en standpunten bepaalt (Vincent-Lancrin et al., 2019). Lane (2007) vult aan dat een
kritisch denker belangrijke vragen kan stellen, (betrouwbare) informatie kan verzamelen en
afwegen, afgewogen conclusies kan geven, andere standpunten kan bepleiten, en effectief kan
communiceren bij het oplossen van problemen. Dit zijn allemaal zaken die in de maatschappij
van nu, maar versterkt in de maatschappij van de toekomst voor (kunnen) komen. Vanuit een
maatschappelijke insteek is kritisch denken dus zeker een vaardigheid die op scholen en in
curricula de nodige aandacht verdient.
2.3.2 Kritisch denken als aardrijkskundige vaardigheid
Behalve dat kritisch denken dus bijdraagt aan burgerschapsvorming, is kritisch denken in het
aardrijkskundeonderwijs ook bijzonder nuttig, zoals onder andere Lane (2009; 2015); Wolf,
Stanton, & Gellott (2010); Healey (2012); Sziarto, McCarthy, & Padilla (2014), en VincentLancrin et al (2019) benoemen. Het leggen en verklaren van (complexe) geografische
relaties/problemen (Lane, 2007) verbetert door kritisch te denken. Vanuit deze aanname zou
kritisch denken dus vooral toegepast moeten worden bij geografische problemen die vanuit
meerdere perspectieven geanalyseerd en geëvalueerd moeten worden. Het geografische
analysemodel van Van der Schee (2000) kan dit concretiseren. Hierin worden mens-natuur
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relaties weergegeven, relaties tussen gebieden (horizontale relaties) en relaties in de tijd
(genese-planning). Een kritische denker zal deze relaties beter kunnen leggen en dus een beter
geografisch besef creëren – dit is het geografische wereldbeeld, kennis en inzicht in
vraagstukken, en de geografische benadering (Van der Vaart, 2001). In Hoofdstuk 3 wordt
beschreven welke geografische relaties/problemen er in deze thesis behandeld worden.

Figuur 4 Het geografische analysemodel volgens Van der Schee (2000)
Het verbeteren van het begrip van aardrijkskundige thema’s zorgt ten slotte logischerwijs ook
voor een hoger toetsresultaat. Dit is veelal aangetoond, maar recentelijk nog door Wolf,
Stanton & Gelott (2010) met betrekking tot fysische geografie. Wanneer een leerling namelijk
kritisch denkt, doorgrondt hij de stof op een cognitief dieper niveau (zie ook 2.3 Waarom
kritisch denken?) en zal hij de lagere cognitieve vaardigheden eerst moeten toepassen voordat
hij kritisch kan denken. Hij moet deze lagere cognitieve vaardigheden dan al wel beheersen
(Agarwal, 2019). Ondanks het feit dat er weinig kritisch denken in het school-/eindexamen
lijkt te zitten (zie ook Hoofdstuk 4), kan kritisch denken dus voor toetsen en examens het
resultaat van de lagere orde-vragen wel verbeteren.
Kritisch denken kan dus in de aardrijkskundeles voor twee doelen worden gebruikt: ter
bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de leerling – dit is een meer algemeen
doel – en ter bevordering van het geografische besef – dit is meer vakdidactisch.

2.4 Hoe kritisch denken?
Hoe kritisch te denken in de les is een brede vraag. Docenten gebruiken hun (vak)didactische
om werkvormen en (leer)theorieën te gebruiken om kritisch denken in hun lessen te
verwerken (zie ook 2.5 De Pedagogical Content Knowledge). Er is dan ook niet één
werkvorm of één leertheorie die hét beste is voor kritisch denken of die alleen maar gebruikt
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moet worden voor kritisch denken. Wel kan men elementen benoemen die aanwezig zouden
moeten zijn in een werkvorm/onderwijstheorie om tot kritisch denken te komen. Bepaalde
onderwijstheorieën zoals het constructivisme en het metacognitivisme lijken elementen te
bezitten die kritisch denken bevorderen, omdat zij allebei gericht zijn om leerlinggericht
onderwijs en reflectie (Paris en Byrne, 1989; Ku & Ho, 2010). Ook kennen deze
onderwijstheorieën een onderzoekend karakter (Topolovčan & Matijević, 2017; Topolovčan,
Rajić, & Matijević, 2017) en daardoor wordt er door verschillende artikelen gesuggereerd dat
deze theorieën kritisch denken bevorderen (Topolovčan & Matijević, 2017; Topolovčan,
Rajić, & Matijević, 2017), en Magno (2010). Dit onderzoek richt zich echter niet op deze
onderwijstheorieën. Het richt zich wel op werkvormen. Daarom worden hieronder de
elementen die kritisch denken in werkvormen stimuleren, uiteengezet door de Geographical
Association (z.d.) in combinatie met eerdere inzichten van Lane (2007) behandeld.
De Geography Association (z.d.) heeft een vragenlijst opgesteld waaraan docenten kunnen
refereren bij het opstellen van een werkvorm voor kritisch denken. Samen met de uitwerking
van Lane (2007) biedt deze vragenlijst een sterke basis voor docenten om kritisch te denken in
de les te verwerken in bepaalde werkvormen. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden
tijdens het maken van de opdrachten om te evalueren of de leerlingen op het juiste pad zijn. In
Tabel 3 is deze vragenlijst van de Geographical Association vertaald.
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Tabel 3: Vertaalde vragenlijst van de Geography Association (z.d.) die
aardrijkskundedocenten helpt met kritisch denken
Focus op:

Vragen om kritisch denken te stimuleren

Wat

-

Is het nuttig om dit te onderzoeken? Waarom?

onderzoeken

-

Wat begrijpen we hierdoor?

Wat zijn de

-

Welke vragen moet ik stellen?

belangrijkste

-

Welke andere vragen zou ik kunnen stellen?

vragen om te

-

Welke vragen zijn het nuttigst? Welke zijn het belangrijkst?

Wat is de bron

-

Waar komt de informatie vandaan?

van ons

-

Wie heeft die opgesteld en met welke reden?

bewijs?

-

Wat is feit en wat is mening?

-

Zijn het ‘eerlijke’ feiten? Zijn ze wellicht partijdig? Welke info is

we?

stellen?

weggelaten?
-

Welk ander bewijs zou nuttig kunnen zijn? Welk ander bewijs
zouden we moeten zien (om een beter oordeel te vellen)?

Denken over

-

redeneringen

Welke redeneringen zijn gegeven? Met welke redeneringen
kwamen wij?

-

Welke argumenten kan ik zelf gebruiken? Welke argumenten zijn
hiervan de beste?

-

Zijn er tegenargumenten?

Wat denken

-

Wat is mijn mening? Wat is de mening van een ander?

andere

-

Wie zou er recht van spreken moeten hebben en waarom?

mensen?

-

Waarom hebben andere mensen andere meningen?

Wie maakt de

-

Wie/welke groep maakt de besluiten?

besluiten?

-

Zijn er partijen die niet betrokken zijn bij de besluitmaking?

-

Is er een partij met meer macht of invloed?

-

Wie kan baten of lasten hebben van de besluiten?

Het opstellen

-

Zijn de conclusies logisch?

van conclusies

-

Zijn de conclusies parallel aan het gegeven bewijs?

-

Kunnen we de huidige kennis over het probleem nu linken aan
andere voorbeelden?
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Deze vragenlijst toont (impliciet) de onderdelen van kritisch denken aan in de juiste volgorde:
informatie beschouwen (stap 1,2,3), vervolgens analyseren en perspectieven beschouwen
(stap 4,5,6) en ten slotte met een afweging komen (stap 7). Deze basis kan in verschillende
werkvormen verwerkt worden. Hieronder worden drie veelgebruikte werkvormen hierover
uiteengezet, namelijk het aardrijkskundig onderzoek (inclusief veldwerk), het 180°-debat en
ten slotte het onderwijsleergesprek. Het is belangrijk om te onthouden dat deze werkvormen
niet de enige werkvormen zijn die kritisch denken stimuleren, maar wel de belangrijkste
(Lane, 2007). Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat gelieerde werkvormen vaak
onder te verdelen zijn in deze drie werkvormen: zo is bijvoorbeeld het maken van een
(geografische) poster ook een vorm van geografisch onderzoek wanneer er wel voldaan wordt
aan de voorwaarden gegeven in Tabel 3. Een voorbeeld van zo’n poster/kaart staat in Tabel 2,
op creëren en conceptueel niveau.
2.4.1 Werkvorm 1: aardrijkskundig onderzoek
Lane (2007) heeft met de geüpdatete taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002) onder andere
een stappenplan opgesteld om aardrijkskundig onderzoek uit te voeren dat een basis legt voor
kritisch denken. De volgende acht stappen worden genoemd door Lane:
-

Stap 1: stel het doel van het onderzoek vast.

-

Stap 2: ontwerp meerdere hoofdvragen die beantwoord moeten worden in het
onderzoek.

-

Stap 3: bepaal welke primaire en secundaire data nodig is om de hoofdvragen te
beantwoorden.

-

Stap 4: stel de methode op om de data te verzamelen.

-

Stap 5: Verzamel de (primaire en secundaire) data.

-

Stap 6: Verwerk en analyseer de data.

-

Stap 7: Kies een juiste presentatiemethode uit om de data op een effectieve manier te
communiceren naar medeklasgenoten/de docent.

-

Stap 8: Stel aan de hand van de onderzoeksresultaten opdrachten/acties op die de
medeleerlingen kunnen uitvoeren.

Hiernaast biedt Lane ook nog zeven strategieën die tijdens dit onderzoek kunnen worden
toegepast om een kritische aanpak te bevorderen bij een geografisch onderzoek. Deze
strategieën zijn dus een hulpmiddel voor leerlingen. Ze leren hiermee beter analyseren, vanuit
verschillende standpunten redeneren en deze af te wegen.
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1. Stel een ‘need to know’ (Roberts, 2003) op door de voorkennis van de leerlingen te
testen. Doordat zij nu eerst met elkaar brainstormen wat ze al weten van een
onderwerp, creëren zij zelf die ‘need to know’ omdat er een ‘knowledge gap’ is die
opgevuld moet worden. Ook krijgen de leerlingen hier meer verantwoordelijkheid
door. Hetzelfde kan gedaan worden aan het einde van het onderzoek: wat was mijn
voorkennis, wat is mijn (voor)kennis nu en hoe kan ik nog meer te weten komen om
het onderzoek beter uit te voeren: de ‘need to know’ wordt weer geactiveerd bij de
leerling. Deze meta-analyse is ook zeer nuttig voor de leerling om het overzicht te
bewaren en het eigen denkproces na te gaan.
2. Door het vaststellen van de andere meningen en blikken op dit vraagstuk via
bijvoorbeeld de vijfde stap van de vragenlijst van de Geography Association (Tabel 3),
kan de leerling een ‘need to know’ creëren. Hij of zij wordt gestimuleerd om een
ander standpunt aan te nemen. Immers zullen zij moeten leren begrijpen waarom een
ander op een bepaalde wijze denkt of doet.
3. Hierop aansluitend is het evalueren van standpunten met + en -. Door elk standpunt te
beoordelen per actor (of zij het ermee eens is of niet), zal de leerling kritisch moeten
nadenken over de stof. Dit biedt zowel overzicht als een begin van kritisch denken.
Ten slotte geeft de leerling ook nog aan of er bepaalde standpunten interessant zijn
binnen een bepaald perspectief. Deze methode heet PMI (Plus, Minus, Interesting) (de
Bono, 1973).
4. Nadat alle standpunten en uitkomsten geanalyseerd zijn, kan de leerling ook nog
alternatieven voorstellen die voor een betere uitkomst hadden kunnen zorgen. De
Bono (1973) komt met een ‘Choices and Options Organiser’-framework. Dit
framework houdt in dat de leerling alle uitkomsten bepaalt, ook de uitkomsten die
minder voor de hand liggen. Dit dwingt de leerling om niet alleen het eerste idee of
inzicht mee te nemen, maar ook andere, nieuwe inzichten te overwegen. Door niet
alleen naar de uitkomt van het vraagstuk te kijken, of door naar een uitkomst te
werken, gaat de leerling meerdere uitkomsten opstellen. Deze helpen de leerling om
kritischer te kijken naar gegeven informatie (immers kan een uitkomst niet neutraal
zijn).
5. Een volgende logische stap is niet alleen om uitkomsten te verzinnen, maar ook om de
(toekomstige) uitkomsten te evalueren: wie zal er baat bij hebben, en waarom? Het
PMI kan wederom toegepast worden om dit per actor te evalueren. Dit biedt de basis
tot kritisch denken, aangezien de leerling wordt gedwongen om implicaties van
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bepaalde uitkomsten te verklaren in duurzame, sociaal rechtvaardige en
gelijkwaardige zin.
6. Zorg dat alle factoren die bij het vraagstuk horen, ook betrokken worden bij het
vraagstuk. Door alle factoren na te gaan die hebben geleid tot een bepaalde uitkomst
van een geografisch vraagstuk, kan het vraagstuk beter begrepen worden. Zo kan de
leerling de verantwoordelijkheden van actoren op verschillend niveau bepalen,
relevante geografische processen overwegen, hoe er in de geschiedenis met dit
vraagstuk is omgegaan en welke perspectieven horen bij verschillende stakeholders.
7. Ten slotte kunnen leerlingen een passende aanbeveling rondom dit vraagstuk doen.
Wanneer zij een aanbeveling willen doen, moeten zij alle bovenstaande punten in acht
hebben genomen, en in Blooms terminologie iets creëren.
De hierboven beschreven methodiek voor een geografisch onderzoek geldt voor een
veldwerk, maar ook voor een onderzoek dat in de klas (of thuis) kan worden uitgevoerd voor
de leerling. De vaardigheden analyseren en evalueren (van data en standpunten) zijn hier sterk
verankerd. Ook conceptueel en procedureel denken zijn in vooral het theoretische deel van het
geografische onderzoek verwerkt.
2.4.2 Werkvorm 2: Debatteren
Sziarto, McCarthy en Padilla (2014) beschrijven in Teaching critical thinking in world
regional geography through stakeholder debate dat kritisch denken door het stakeholderdebat
binnen de aardrijkskunde een nuttige werkvorm is. Vooral voor eigentijdse, geografische
problemen, zoals de Brexit of de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië wordt het kritisch
denken van leerlingen gestimuleerd. Dit komt doordat de leerling moet zich kunnen inleven in
bepaalde stakeholders met wisselende perspectieven. Dit is overeenkomend met de opvatting
van Lane (2007), hierboven beschreven. Ook wordt kritisch denken aangewakkerd door de
actieve houding van de leerling als gevolg van een eigentijds vraagstuk.
Een traditioneel tweezijdig (voor-tegen) debat blijkt niet (altijd) tot kritisch denken te leiden.
De reden hiervoor is dat de leerlingen zich niet in de perspectieven van andere partijen
verdiepten, en dat de leerlingen vonden dat hun standpunt de juiste was. Hiervoor hebben
Sziarto, McCarthy en Padilla (2014) vier didactische aanpakken ontwikkeld:
1. Het exploreren van meerdere perspectieven rondom het vraagstuk zorgt ervoor dat er
niet een ‘goed-fout’-redenatie bij de leerling ontstaat: de leerling leert afwegen.
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Voorafgaand aan het debat kan dit gedaan worden door een rollenspel. Cutler & Hay
(2000) en Kurtz (2004) achten rollenspel cruciaal.
2. Het identificeren en behandelen van misconcepties voordat het debat begint. Door de
leerlingen bloot te stellen aan bepaalde tegenstrijdige data zullen zij kunnen inzien dat
hun misconcepties onjuist zijn. Een voetnoot die hierbij geplaatst moet worden is dat
de docent dus van tevoren zelf de misconcepties moet kennen, en een manier moet
bedenken om deze ook kenbaar aan zijn leerlingen te maken.
3. Het aanbieden van bepaalde vragen die aanzetten tot een meer gedegen analyse van de
leerlingen. Deze door de docent opgestelde vragen gaan (vaak) verder dan waar de
leerlingen zelf mee komen. Hierdoor worden zij gedwongen om een vraagstuk beter te
analyseren.
4. Door een metacognitivistische aanpak waarbij leerlingen zelf hun
data/bevindingen/uitspraken bekritiseren, wordt het kritisch denken ook versterkt. De
leerlingen bespreken dan hun bevindingen met medeleerlingen. Deze medeleerlingen
geven kritische op- of aanmerkingen en reflecteren deze met hun eigen antwoorden.
Het (180°-)debat waarbij leerlingen verplicht het perspectief van een andere stakeholder
moeten aannemen is een werkvorm die erg sterk gericht is op hogere orde denkvaardigheden
en dus kritisch denken. Het analyseren maar vooral het evalueren van informatie om
vervolgens met een eigen standpunt te komen is sterk aanwezig bij de debatvorm.
2.4.3 Werkvorm 3: het onderwijsleergesprek
Het onderwijsleergesprek is een bekende, traditionele werkvorm waarin de docent een
educatief gesprek aangaat met een leerling, maar vaker met een hele klas (Geerts & van
Kralingen, 2016). Hierbij leidt de docent het gesprek en werkt hij/zij naar een vooraf gesteld
cognitief doel toe (ibid.). Bij een onderwijsleergesprek staat het denken van leerlingen
centraal; hun antwoorden geven inzicht in hun denkprocessen en geven de docent de kans om
andere perspectieven bij een onderwerp te behandelen (ibid.). Ook kan de docent de gegeven
antwoorden als opzet gebruiken om bijvoorbeeld naar hogere ordes van denken te gaan.
Bij het onderwijsleergesprek is kritisch denken dus mogelijk wanneer de docent
ervoor zorgt dat de leerlingen de gegeven informatie op zich nemen, analyseren en evalueren
(door met een eigen mening te komen). Vanuit de kenniscomponent is conceptueel,
procedureel en metacognitief denken ook mogelijk. Echter vereist deze werkvorm hierdoor
wel dat de docent dit denkproces goed moet kunnen begeleiden, sterker dan bij de hierboven
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benoemde werkvormen omdat de structuur en uitkomst van een onderwijsleergesprek
grotendeels berust op de acties van de docent terwijl er bij een geografisch onderzoek nog een
structuur is in de vorm van vooraf bedachte opdrachten. Voor het onderwijsleergesprek is het
dus belangrijk dat de vragen van Tabel 3 in een bepaalde vorm wel gesteld/bediscussieerd
worden door de leerlingen en/of de docent. Een valkuil van het onderwijsleergesprek is dat
kritisch denken niet bereikt wordt. Deze werkvorm lijkt dus minder sterk dan de voorgaande
werkvormen, maar is wel opgenomen omdat deze wijdverbreid gebruikt wordt. De
tekortkomingen van deze werkvorm zit vooral in het gebrek aan zekerheid dat iedereen
kritisch nadenkt (ook degenen die niet bevraagd worden door de docent). De conclusie is dat
deze werkvorm vanuit het wetenschappelijke oogpunt zwak lijkt maar wel veel in de praktijk
wordt toegepast. Om deze reden wordt hij wel meegenomen.

2.5. De Pedagogical Content Knowledge (PCK)
2.5.1 Wat is de PCK?
De docent is van grote invloed op het leerproces en de leeruitkomst bij leerlingen. Immers
bepaalt de docent vanuit zijn visie en kennis wat en hoe leerlingen leren en welke uitkomsten
hij/zij graag ziet. Hiermee heeft de docent een grote invloed op de hoeveelheid kritisch
denken in de aardrijkskundeles, maar ook de kwaliteit van het kritisch denken. Dit doet hij/zij
niet alleen door bepaalde werkvormen wel/niet te kiezen maar ook zijn persoonlijke
overtuiging en kijk op het curriculum spelen een grote rol. Deze kennis en visie worden
omschreven door de PCK: pedagogical content knowledge. De Pedagogical Content
Knowledge wordt door Geddis et al. (1993); Grossman (1990), en Shulman (1986)
beschreven als ‘de gebruikte kennis om de inhoud van een onderwerp zo om te zetten dat
leerlingen het begrijpen’. De PCK ontwikkelt zich vanaf het moment dat een docent zijn/haar
carrière begint (Kind, 2009). Na zes jaar wordt er gesproken van een ontwikkelde PCK. Voor
deze studie is geprobeerd alleen docenten te interviewen met zes of meer jaar ervaring. Het
verschil tussen de PCK van een ervaren docent en die van een beginnende docent, is dat de
ervaren docent meer mogelijkheden heeft om de inhoud van een onderwerp om te zetten zodat
leerlingen het begrijpen (Shulman, 1986).
Door de tijd heen zijn de definitie, voorwaarden en meetinstrumenten van PCK
verbeterd door onder andere Fernández-Balboa & Stiehl (1995); Magnusson et al. (1999);
Korthagen, Loughran, & Russell (2006), en Park & Oliver (2008). Park & Oliver (2008)
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hebben een aangepaste versie van Grossman (1990) gebruikt waarin zij beschrijven dat de
ontwikkeling van de PCK van een docent het resultaat is van “subject matter knowledge”
(vakdidactische kennis) en “pedagogical knowledge” (didactische kennis). Deze twee
componenten beïnvloeden de PCK. Er is nog een derde component die de PCK van een
docent beïnvloedt, en dat is de (kennis van de) context (ibid.). Hieronder wordt eerst
beschreven hoe de drie componenten de PCK beïnvloeden, waarna de uiteindelijke vijf
onderdelen (Park & Oliver, 2008) worden beschreven die voortvloeien uit deze drie
componenten.
2.5.2 PCK en vakinhoudelijke kennis
De component vakinhoudelijke kennis wordt door Park & Oliver (2008) in twee
subcomponenten opgedeeld: syntactische kennis en substantieve kennis. Het gaat hierbij om
de kennis van de docent hoe hij/zij begrijpbare representaties van de vakinhoud kan maken.
Syntactische kennis toegepast op aardrijkskunde heeft te maken met hóe
aardrijkskunde te geven: de teaching skills van de docent (Blankman, Schoonenboom, Van
der Schee, Boogaard, & Volman, 2016). Voorbeelden hiervan zijn hoe een docent de les start,
hoe een docent het leerproces begeleidt en evalueert, en ten slotte afsluit. Bij een ontwikkelde
PCK zal de docent bepaalde afwegingen maken om begrijpbare representaties van de
vakinhoud te maken.
De subcomponent substantieve kennis gaat over wát de docent aanleert (ibid.).
Voorbeelden hiervan zijn: geografische feiten, concepten en geografische vaardigheden
(ibid.). Dit is in principe dus in lijn met het aardrijkskundecurriculum. Wederom zal een
docent zijn kennis gebruiken om de representaties van kennis begrijpbaar te maken.
Blankman, Van der Schee, Schoonenboom, Boogaard & Volman (2016) concluderen in een
studie naar de ontwikkelende PCK van aardrijkskundeleraren in opleiding dat deze
onderdelen van de PCK wel aanwezig waren bij de leraren in opleiding, maar dat ze nog niet
geconcretiseerd zijn. Dit kan impliceren dat ze bijvoorbeeld bepaalde syntactische kennis wel
onbewust hebben, maar het nog niet bewust kunnen gebruiken. Dit ontwikkelt zich door de
tijd heen (ibid.).
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2.5.3 PCK en didactische kennis
Met de didactische kennis wordt alle kennis die een docent heeft over opvattingen van
leerlingen en vakinhoudelijke problemen die leerlingen ervaren bedoeld. Deze component is
dus vooral opgebouwd vanuit de kennis van de docent over het perspectief van de leerling
omtrent het leren (van aardrijkskunde), terwijl de eerste component - vakinhoudelijke kennis
- meer vanuit de kennis van de docent over het perspectief van de vakinhoud kan worden
bekeken.
Park & Oliver (2008) delen de didactische kennis van de docent op in vijf onderdelen: het
leren van de leerlingen, klassenmanagement, instructie en curriculum, beoordeling, en
educatieve doelen. Met het leren van de leerlingen wordt bedoeld: de kennis die de docent
heeft over hóe leerlingen leren, wat hen interesseert, welke misconcepties leerlingen hebben,
hoeveel voorkennis zij hebben, hoe groot de motivatie en de leercapaciteit is, wat de interesse
van leerlingen is en welke leerstijlen zij hebben (Park & Oliver, 2008). Met
klassenmanagement wordt bedoeld welke maatregelen een docent kan nemen/neemt om een
klimaat te creëren waarin leerlingen effectief kunnen leren (Kounin, 1970). Met instructie en
curriculum wordt bedoeld welke manieren van uitleg een docent gebruikt (en waarom) zodat
deze duidelijk is voor de leerlingen en wat een leerling moet leren. Met beoordeling wordt
bedoeld: de kennis die de docent heeft over hoe de leerlingen beoordeeld worden (hieronder
valt ook het eindexamen). Wanneer de docent dit weet, kan hij/zij zijn/haar uitleg hierop
aanpassen voor een beter resultaat. Ten slotte wordt met de educatieve doelen bedoeld welke
algemenere (grotere) doelen er opgesteld zijn ten aanzien van het onderwijs. Denk hierbij aan
de 21e-eeuwse vaardigheden in Nederland.
2.5.4 PCK en de contextuele zaken
Park & Oliver (2008) noemen nog vijf randzaken die de PCK van een docent beïnvloeden. Dit
zijn: land/provincie, gemeenschap, district, soort school, het klaslokaal en de leerlingen. Park
& Oliver (2008) stellen dat het land/provincie van invloed zijn op de PCK van een docent,
omdat de omgeving waarin de docent werkt zijn/haar overtuigingen kan veranderen. In
Nederland zou het zo kunnen zijn dat een docent die in de Randstad woont een andere
overtuiging heeft van de randstad dan een docent die in Twente woont. De gemeenschap
bestaat uit de mensen in de omgeving van de docent. Wanneer hij/zij bijvoorbeeld met vooral
rechtsgeoriënteerde mensen leeft/werkt, kan dit zijn overtuiging en/of lesaanpak beïnvloeden.
Soortgelijk spelen het district en de school waarop de docent werkt eenzelfde rol. Ook zijn de
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beperkingen of mogelijkheden van een klaslokaal (denk aan de aanwezigheid van een
digibord, of praktische tools zoals stroombakken) bepalend voor de uitvoering van de les van
de docent. Ten slotte speelt de hoeveelheid leerlingen en hoeveel aandacht zij verdienen een
rol in het lesgeven van de docent. In een klas van 30 leerlingen van wie er vijf ADHD en drie
Asperger hebben, zal de docent een andere aanpak hanteren dan in een klas van vijftien
waarin geen enkele leerling leerproblemen ondervindt.
2.5.5 de PCK uitgewerkt volgens het model van Park & Oliver (2008)
Park & Oliver (2008) conceptualiseren de PCK voor de bètawetenschappen op basis van het
model van Shulman (1986). De vijf hoofdonderdelen komen voort uit de didactische kennis
van de docent, de vakinhoudelijke kennis en de randzaken. Park & Oliver voegen nog
onderverdelingen toe. Deze onderverdelingen bieden de basis voor de typering van de PCK
van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken. Deze vijf onderdelen en haar
subcomponenten resulteren in het basiscodeerschema (Figuur 5). Het is belangrijk om te
onthouden dat deze onderdelen elkaar beïnvloeden (ibid.).

Overtuiging van de docent
omtrent de bètawetenschap

kennis van de docent over
het begrip van leerlingen
over bètawetenschappen

Kennis van de docent over
het bètacurriculum

Kennis van uitlegstrategieën
en representaties binnen het
onderwijzen van
bètawetenschappen

Kennis van het toetsen van
bètawetenschappen

Overtuigingen en
doelen van het leren
van bètavakken

Kennis van
misconcepties

Het gebruik van
bepaald (les)materiaal

Onderwerpspecifieke
strategieën

Kennis van de
manieren hoe er
getoetst kan worden

Persoonlijke keuzes

Kennis van
leermoeilijkheden

Het belang van een
bepaald onderwerp
binnen het curriculum

Themaspecifieke
strategieën:
representaties en
werkvormen

Kennis van de
dimensies van toetsen

Overtuigingen over het
vak zelf

Kennis over de
motivatie en interesse
van leerlingen

Horizontaal en
verticaal door het
curriculum kijken

Kennis van de
behoeften van
leerlingen

Figuur 5: een vertaling van het PCK-model in de vijf hoofdonderdelen en haar
subcomponenten volgens Park & Oliver (2008)
1)

Overtuiging van docenten omtrent de bètawetenschap. Dit onderdeel gaat over

de overtuigingen van een docent over het doel van het onderwijzen van
bètawetenschappen op verschillende niveaus (Grossman, 1990). De overtuiging van
een docent kan immers grote invloed hebben op hoe de docent de stof overbrengt op
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de leerling. Middels deze overtuiging zal de docent voor de aanpak kiezen die ervoor
zorgt dat de leerling de stof het beste begrijpt. Subcomponenten hiervan zijn de
persoonlijke overtuigingen en doelen die de docent heeft omtrent zijn/haar vak, de
persoonlijke keuzes (in lesvorm/werkvorm/aanpak) die de docent maakt en welke
overtuigingen de docent heeft over het vak zelf.
2)

De kennis van de docent over het begrip van leerlingen over

bètawetenschappen. Om de PCK op een effectieve wijze te typeren, dient de docent
voor zichzelf goed op orde te hebben welke kennis en welk begrip leerlingen al
hebben over een bepaald onderwerp. Ook moet de docent weten waar
valkuilen/misconcepties zitten, zodat hij daar bijvoorbeeld extra tijd aan kan besteden.
Ten slotte zijn er nog een aantal randzaken waarvan de docent op de hoogte moet zijn,
namelijk de motivatie, verschil in leercapaciteit tussen leerlingen, manier van leren,
interesse en ontwikkelingsniveau.
3)

Kennis van de docent over het bètacurriculum. Kennis van het curriculum is van

groot belang voor de PCK van een docent, aangezien hij door kennis te hebben van het
curriculum kan bepalen welke onderwerpen wel van belang zijn, en welke minder. Hij
kan hier zijn lessen op aanpassen en zo een juiste afweging maken tussen het lesgeven
om de leerlingen te laten leren (volgens zijn overtuigingen) en het lesgeven om het
curriculum te volgen. Dit noemen Geddis et al. (1993) ‘curricular saliency’. De juiste
verhouding zorgt voor een meer ontwikkelde PCK van een docent.
4)

Kennis van uitlegstrategieën en representaties binnen het onderwijzen van

bètawetenschappen. Dit onderdeel bestaat uit twee onderdelen: onderwerpspecifieke
strategieën (topic-specific strategies) en themaspecifieke strategieën (subject-specific
strategies) (Magnusson et al., 1999). Het verschil tussen onderwerpspecifieke en
themaspecifieke strategieën is de omvang/schaal van beide (ibid.):
onderwerpspecifieke strategieën zijn specifieke aanpakken voor een bepaald
onderwerp zoals ‘schaal’, of bepaalde werkvormen zoals een geografisch onderzoek
bij het onderwerp ‘eigen leefomgeving’. Themaspecifieke strategieën zijn breder:
bijvoorbeeld het kritisch beoordelen van theorieën – bijvoorbeeld van
convectiestromen. Wanneer de docent beide onderdelen beheerst, versterkt dit zijn
PCK.
5)

Kennis van het toetsen van bètawetenschappen. Wanneer de docent weet hoe hij

bepaalde stof kan toetsen bij een leerling, kan hij ook beter bepalen of zijn uitleg,
relevantie van de uitleg en begrip van leerlingen goed is over een bepaald onderwerp.
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Dit onderdeel bevat kennis van bepaalde aanpakken, activiteiten of tools om het
toetsen te bereiken.

2.6. De relatie tussen kritisch denken en de PCK
De PCK biedt een goede basis om de verantwoordingen van de docent omtrent zaken – zoals
kritisch denken – beter te duiden. De PCK heeft in dit geval dus als doel het in kaart brengen
waarom en hoe ervaren aardrijkskundedocenten kritisch denken wel of niet toepassen.
Doordat de PCK is opgedeeld in vijf onderdelen, kan er een preciezere duiding worden
gedaan.
Ook is elke PCK van verschillende docenten verschillend ontwikkeld; sommige docenten
zullen meer leunen op hun persoonlijke overtuiging terwijl andere docenten meer leunen op
hun kennis over het curriculum. Dit uit zich in de verantwoordingen die docenten gebruiken
om kritisch denken toe te passen in de les aardrijkskunde. In Hoofdstuk 3 wordt er beschreven
hoe de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten wordt getypeerd omtrent kritisch denken.

2.7 Conclusie
Zoals is gebleken uit de literatuurstudie, is kritisch denken een begrip dat zich moeilijk laat
definiëren. Door gebruik te maken van verschillende invalshoeken voor kritisch denken, is er
een samengestelde definitie geformuleerd die de gemene delers van de verschillende
invalshoeken samen nemen. Kritisch denken wordt in deze studie als volgt gedefinieerd: er
moet door een individu informatie geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd worden op
basis van rationeel/niet kritiekloos denken. Dit rationeel/niet kritiekloos denken uit zich in het
analyseren en evalueren vanuit verschillende perspectieven/contrasterende opvattingen, wat
moet leiden tot het vormen van een mening/afweging.
Kritisch denken is één van de elf 21e-eeuwse vaardigheden waar nu volgens Het Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappij (2018) nu nog te weinig richting en stimulans voor
is. Een kritisch denker kan belangrijke vragen stellen, (betrouwbare) kan informatie
verzamelen en afwegen, kan afgewogen conclusies geven, kan andere standpunten bepleiten,
en effectief kan communiceren bij het oplossen van problemen (Lane, 2007). Dit zijn zaken
die in de maatschappij van de toekomst belangrijk (kunnen) zijn. Naast dit algemene doel is
kritisch denken bij aardrijkskunde ook nuttig. Kritisch denken helpt bij aardrijkskunde
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doordat kritische denkers beter zijn in het leggen en verklaren van (complexe) geografische
relaties/problemen.
Het kennen van de definitie van kritisch denken en de doelen ervan zijn voor de docent niet
voldoende om kritisch denken ook in de praktijk op een juiste manier toe te passen. De
docenten gebruiken hun vakinhoudelijke en didactische kennis om werkvormen en
(leer)theorieën te gebruiken die kritisch denken stimuleren. Om de vakinhoudelijke en
didactische kennis te duiden, wordt er gebruikgemaakt van het PCK-model van Park & Oliver
(2008), dat gebaseerd is op het model van Grossman (1990). Met de PCK wordt ‘de gebruikte
kennis om de inhoud van een onderwerp zo om te zetten dat leerlingen het begrijpen’
(Shulman, 1986) bedoeld. Het typeren van de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten
omtrent kritisch denken zorgt voor een beter inzicht waarom en hoe ervaren
aardrijkskundedocenten kritisch denken toepassen in de les. Het opdelen dan de PCK in vijf
hoofdonderdelen biedt de basis voor de codeboom. Deze wordt door voortschrijdend inzicht
tijdens de interview
s uitgebreid/aangepast.
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3. Methode
In dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de onderzoeksmethode om de PCK van ervaren
aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken te typeren. Om dit te doen, zal er eerst
besproken worden wat de focus van het onderzoek is en vervolgens hoe de PCK getypeerd
wordt. Daarna wordt er ingegaan op de onderzoeksmethode, waarna de doelgroep en
participanten behandeld worden. Daarop volgt de manier van dataverzameling en er wordt
afgesloten met de operationalisering en analysemethode van het onderzoek.

3.1 Focus van het onderzoek
In het theoretische kader is besproken wat kritisch denken is, waarom er kritisch gedacht zou
moeten worden en hoe docenten kritisch denken in hun les kunnen verwerken bij het vak
aardrijkskunde. Vervolgens is de PCK geïntroduceerd, die de verantwoordingen van docenten
omtrent het kritisch denken inzichtelijk maken. De onderzoeksvraag die hieruit volgt, is:
“Hoe kun je de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken typeren
aan de hand van diepte-interviews en literatuurstudie?”
Deze onderzoeksvraag wordt deels beantwoord door een theoretisch onderzoek dat een
raamwerk biedt voor de PCK en het typeren van de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten,
en wordt deels beantwoord door een kwalitatieve analyse van interviews waarin de PCK van
de ervaren aardrijkskundedocent omtrent kritisch denken centraal staat. Omdat de PCK van
elke docent verschillend is (Shulman, 1986), is het doel van het onderzoek niet om één
uitkomst te krijgen, maar eerder een overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen de
verantwoordingen die ervaren aardrijkskundedocenten gebruiken wanneer zij wel/niet kritisch
denken toepassen in de aardrijkskundeles.

3.2 Onderzoeksmethode
De gehanteerde onderzoeksmethode voor deze thesis is een kwalitatief onderzoek door middel
van diepte-interviews. Denscombe (2014) omschrijft dat interviews nuttig zijn wanneer er de
volgende fenomenen onderzocht dienen te worden:
- meningen, gevoelens, emoties en ervaringen. In dit geval sluit het doel van het
onderzoek aan bij het dieper begrijpen van deze zaken. Dit is voor dit onderzoek deels het
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geval omdat meningen, gevoelens, emoties en ervaringen de PCK van een ervaren
aardrijkskundedocent kritisch denken kunnen beïnvloeden (Park & Oliver, 2008).
- complexe problemen. In dit geval is het doel van het onderzoek het begrijpen van
complexe zaken door een beter begrip te kweken via interviews. Dit is voor dit onderzoek
wellicht minder relevant.
- bevoorrechte informatie. Hierbij is het doel om informatie van key players in een
bepaald domein te verkrijgen die waardevolle inzichten kunnen opleveren. Dit is voor dit
onderzoek wel degelijk van belang, omdat ervaren docenten kunnen worden gezien als key
players in het aardrijkskundeonderwijs.
Voor deze studie is er gekozen voor semigestructureerde interviews, wat inhoudt dat er ruimte
is om vervolgvragen te stellen, en dat de vragen zo geformuleerd zijn dat meerdere
interpretaties mogelijk zijn (ibid.). Dit is belangrijk, mede omdat de PCK een moeilijk te
typeren begrip is, waardoor een té nauwe blik door té gesloten vragen een beperkt beeld
oplevert van de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken. In 3.4
Operationalisering wordt ingegaan op de precieze uitvoering van deze interviews.

3.3 Doelgroep en participanten
De doelgroep van dit onderzoek zijn docenten die het vak aardrijkskunde doceren én
tegelijkertijd een ontwikkelde PCK hebben. De helft van de docenten ken ik persoonlijk. Dit
zijn ofwel oude docenten ofwel huidige collega’s. De andere helft zijn kennissen van
collega’s. De namen van de docenten zijn geanonimiseerd. Het aantal interviews dat
uitgevoerd zal worden is afhankelijk van het punt van verzadiging: wanneer er geen nieuwe
bevindingen meer gedaan worden. Dit aantal is uitgekomen op zes. De kenmerken van de
docenten (op chronologische volgorde van afgenomen interviews) is als volgt:

Alias

Achtergrond

Overige informatie

Tom

Logistiek en economie; opleiding

Jaren leservaring: 11

tweedegraads docent aardrijkskunde
Ervaring leerjaren: 1,2,3,4
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Welke niveaus lesgegeven:
vwo
Leeftijd: 40 (op datum van
afname)
Rob

Eerstegraads bevoegdheid

Jaren leservaring: 30

maatschappijleer; tweedegraads
bevoegdheid aardrijkskunde

Ervaring leerjaren:
1,2,3,4,5,6
Welke niveaus lesgegeven:
vwo, havo, mavo, vmbo
Leeftijd: 55 (op datum van
afname)

Job

Sociale geografie (master),

Jaren leservaring: 20

eerstegraads bevoegdheid
Ervaring leerjaren:

aardrijkskunde

1,2,3,4,5,6
Welke niveaus lesgegeven:
vwo, havo, mavo, vmbo,
mbo
Leeftijd: 44 (op datum van
afname)
Pieter

Sociale geografie (bachelor),

Jaren leservaring: 30

eerstegraads bevoegdheid
Ervaring leerjaren:

aardrijkskunde

1,2,3,4,5,6
Welke niveaus lesgegeven:
vwo, havo, mavo, vmbo
Leeftijd: 64 (op datum van
afname)
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Anna

Sociale geografie (master),

Jaren leservaring: 22

eerstegraads bevoegdheid
Ervaring leerjaren:

aardrijkskunde

1,2,3,4,5,6
Welke niveaus lesgegeven:
vwo, havo, mavo, vmbo
Leeftijd: 46
Matthijs

Milieu- en

Jaren leservaring: 5

maatschappijwetenschappen
(bachelor), sociale geografie (master),
eerstegraads bevoegdheid
aardrijkskunde

Ervaring leerjaren:
1,2,3,4,5,6
Welke niveaus lesgegeven:
havo, vwo
Leeftijd: 27

3.4 Operationalisering van het onderzoek
De PCK is een vaardigheid die niet aangeboren is bij docenten, maar die door de tijd heen
ontwikkeld moet worden (Kind, 2009). Het ontwikkelen van een PCK is dan ook van belang
om de leerstof op een effectieve manier over te brengen op de leerlingen. Kind (2009) stelt dat
beginnende docenten vaak nog niet het belang inzien van het ontwikkelen van hun PCK. Om
de PCK van beginnende docenten te laten groeien, heeft Kind (2009) drie randvoorwaarden
beschreven: 1) de PCK kan groeien wanneer de docent veel vakkennis heeft, 2) de PCK kan
groeien wanneer de docent (vak)didactische ervaring in het klaslokaal krijgt en 3) de PCK kan
groeien wanneer de docent emotioneel sterk in zijn schoenen staat (zoals een gezonde dosis
zelfvertrouwen) en wanneer de docent een positieve werkomgeving kan creëren.
De hierboven beschreven randvoorwaarden zijn vaak echter moeilijk te determineren.
Men moet immers vergelijken met een maatstaf om zo “veel vakkennis” of “ervaren in het
klaslokaal” te kunnen definiëren (Williams & Lockley, 2012). Vaak wordt dit gedaan door
naar de PCK van ervaren docenten te kijken en deze te typeren. Het meten hiervan is niet
eenvoudig, zeker omdat bepaalde elementen van de PCK subjectief kunnen zijn. Om de PCK
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van ervaren docenten toch objectief te typeren, hebben Korthagen, Loughran, & Russell
(2006) de Content Representations (CoRes) ontwikkeld. CoRes bestaan uit een set ‘enduring
ideas’ over een bepaald onderwerp (in dit geval kritisch denken) met elk een aantal
didactische vragen. Zie Figuur 6, overgenomen van Williams & Lockley (2012).

Figuur 6: De CoRes volgens Korthagen, Loughran, & Russell (2006), overgenomen van
Williams & Lockley (2012)
Tuithof (2017) heeft invulling gedaan aan deze CoRes door de vertaalslag te maken naar de
geschiedenis te maken. In deze scriptie zal de vertaalslag naar de aardrijkskunde gemaakt
worden, om preciezer te zijn: er wordt een vertaalslag gemaakt naar het kritisch denken bij
aardrijkskunde. Per gestelde vraag wordt verantwoord waarom deze vraag gesteld is en hoe
deze vraag tot stand is gekomen.
1. Wat is volgens jou kritisch denken?
Deze vraag is van belang omdat kritisch denken door verschillende bronnen verschillend
worden beschreven – zie ook 2.2 Wat is kritisch denken?. De verschillende interpretaties van
kritisch denken zouden het interview kunnen beïnvloeden wanneer de docent een verkeerd
en/of incompleet beeld zouden hebben van kritisch denken. Het doel van deze vraag is dus
tweeledig: enerzijds is het identificeren wat docenten kritisch denken vinden; anderzijds is het
een ijkpunt voor de rest van het interview. De definitie die gehanteerd wordt in deze scriptie –
zie voor verantwoording 2.2 Wat is kritisch denken?– komt het dichtst bij de definitie die
Lane (2007) hanteert: “er moet door een individu informatie geanalyseerd, geïnterpreteerd en
geëvalueerd worden op basis van rationeel/niet kritiekloos denken. Dit moet leiden tot het
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vormen van een mening/afweging.” Tijdens het interview wordt de drieslag van deze definitie
duidelijk gemaakt: informatie opnemen, analyseren door middel van multiperspectieve
bronnen en afweging van informatie, evalueren, en ten slotte een mening/afweging
vormen/maken.
2. Wat wil jij je leerlingen leren over kritisch denken?
Deze vraag komt uit de vragenlijst van Tuithof (2017) en heeft als doel om te achterhalen
waarom docenten kritisch denken toepassen in de les. Zoals besproken in 2.3.2 Kritisch
denken als aardrijkskundige vaardigheid, zijn er twee doelen bij kritisch denken: het
maatschappelijke doel (algemene vaardigheid) en het verbeteren van het begrip
(aardrijkskundige vaardigheid). Het kan voorkomen dat docenten beide doelen nastreven. De
keuze die de docenten bij deze vraag maken, zegt iets over hun PCK omtrent kritisch denken.
3. Waarom is het belangrijk dat leerlingen dit weten?
Deze vraag wordt door Tuithof (2017) gebruikt in haar vragenlijst, en is oorspronkelijk
benoemd in de vragenlijst van Williams & Lockey (2012). Deze vraag volgt vraag 2
inhoudelijk op. De “waarom”-vraag geeft inzicht in de PCK van een docent. Het laat immers
zien vanuit welke van de vijf onderdelen de docent redeneert (of een combinatie van deze
onderdelen).
4. Wat zijn de problemen die je tegenkomt als je lesgeeft over kritisch denken?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017). Door te vragen naar
de problemen die ervaren aardrijkskundedocenten tegenkomen bij kritisch denken, wordt hun
kennis over de verschillende aanpakken (en hoe zij ermee omgaan) bij kritisch denken
duidelijk. Deze verschillende aanpakken – aan de hand van de geschetste problemen –
indiceert de PCK van een docent omdat een docent met een ontwikkelde PCK meer
problemen herkent en daarvoor aanpakken heeft bedacht (Shulman, 1986). Deze vraag brengt
PCK-onderdeel 2 (begrip van leerlingen) en PCK-onderdeel 4 (kennis over representaties en
uitlegstrategieën) duidelijk in beeld, en wellicht ook PCK-onderdeel 1 (overtuiging van de
docent).
5. Hoe houd je rekening met wat je weet over je leerlingen en hun manier van leren
omtrent kritisch denken (denk aan voorkennis, eigen inzichten, manieren van leren)?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017), en gaat vooral over
PCK-onderdeel 2 (De kennis van de docent over het begrip van leerlingen over
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bètawetenschappen). Een ervaren aardrijkskundedocent met een ontwikkelde PCK zal veel
kennis over het begrip van leerlingen hebben en zal daarop inspelen.
6. Wat kan jouw keuzes nog meer beïnvloeden als je over kritisch denken lesgeeft?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017). Deze vraag heeft als
doel om de afwegingen die de ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch maken in
kaart te brengen. Deze vraag is vergelijkbaar met vraag 4, maar naast problemen kunnen hier
ook andere zaken benoemd worden, zowel inhoudelijk (leent een onderwerp zich wel of niet
voor kritisch denken, is dit belangrijk voor het eindexamen etc.) als contextueel (klaslokaal,
niveau van de leerlingen, hoeveelheid leerlingen etc.). Deze vraag helpt het typeren van de
PCK van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken vanuit alle onderdelen van
de PCK.
7. Welke docentactiviteiten/leerlingactiviteiten/werkvormen gebruik je als je hierover
lesgeeft en waarom?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017). Het doel van deze
vraag is om erachter te komen welke kennis de docent heeft op het gebied van
uitlegstrategieën en representaties (PCK-onderdeel 4). Bij deze vraag wordt besproken dat er
drie hoofdtypen werkvormen zijn voor kritisch denken (geografisch onderzoek, 180°-debat en
onderwijsleergesprek) en gevraagd wordt of docenten deze kunnen noemen en vertellen
hoe/of zij dit toepassen in hun les.
8. Op welke manier stel je vast of leerlingen het (kritisch denken) begrepen hebben of
niet?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017). Deze vraag is bedoeld
om de kennis die de docent heeft over het evalueren van een werkvorm/leeractiviteit. Deze
kennis kan bestaan uit verschillende manieren om het begrip te controleren door middel van
toetsing (PCK-onderdeel 5) of uit inzicht in het begrip van leerlingen (PCK-onderdeel 2),
namelijk hoe/ docenten zien of een leerling het begrepen heeft of niet.
9. Welke opdracht of werkvorm voor kritisch denken zou je zeker gebruiken om je
leerlingen voor te bereiden op het eindexamen? En waarom?
Deze vraag is een vertaling van de vraag uit de lijst van Tuithof (2017). Deze vraag heeft als
doel om inzicht te verwerven in de kennis die de docent heeft over het toetsen (PCKonderdeel 5), en hoe kritisch denken kan helpen bij het verbeteren van de toetsresultaten. Ook
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laat deze vraag zien welk begrip de docent heeft over de leerlingen (PCK-onderdeel 2) over
hoe zij leren (en kritisch denken), en deze vraag laat de persoonlijke overtuiging van de
docent zien (PCK-onderdeel 1): de docent vertelt immers waarom hij bepaalde werkvormen
inzet, wellicht vanuit zijn eigen overtuiging.
10. Welke geografische categorieën lenen zich volgens jou voor kritisch denken en hoe:
A. Bronnen analyseren en interpreteren
B. Globalisering
C. Endogene processen in de aarde
D. Exogene processen op aarde
E. Klimaat en landschapszones
F. Culturen
G. Ontwikkeling (demografie, economie, indicatoren, centrumperiferie(model))
H. Eigen leefomgeving
I. Maatschappelijke vraagstukken (klimaat-, migratie-, milieu-, verdelings- en
voedselvraagstuk)
Deze vraag is in overleg met mijn eerste scriptiebegeleider Hans Palings toegevoegd met het
doel dat dit meer inzicht verwerft in de manier en verantwoording van de PCK van ervaren
aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken. Deze vraag sluit aan bij PCK-onderdeel 1
(persoonlijke overtuiging), PCK-onderdeel 2 (kennis over het begrip van leerlingen) en PCKonderdeel 3 (kennis over het curriculum), PCK-onderdeel t 4 (kennis over uitlegstrategieën en
representaties) en PCK-onderdeel 5 (kennis van het toetsen).
De vragen zijn geselecteerd op basis van de (deel)thema’s in de Syllabus Aardrijkskunde vwo
2019, waarin Domein A (vaardigheden) overeenkomt met categorie A; Domein B (wereld)
overeenkomt met categorie B, F, G en I; Domein C (aarde) overeenkomt met categorie C, D
en E; Domein D (gebieden) overeenkomt bij categorie B,C,D,E,F, G en I; en ten slotte
Domein E (eigen leefomgeving) overeenkomt met categorie H.

3.5 Data
De data (interviews) zijn afgenomen vanaf juni 2019 tot oktober 2019 en zijn alle afgenomen
op de school waar de desbetreffende docent werkt, behalve interview 3 met Job. Dit interview
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is uit praktische overwegingen buiten de school gevoerd. De interviews zijn middels een
smartphone vastgelegd, waarbij er alleen geluid is opgenomen en geen beeld. Voorafgaand
aan het interview is de docenten gevraagd of zij toestemming willen geven voor het opnemen
en verwerken van het interview ten behoeve van dit onderzoek en of hun naam –
geanonimiseerd – gebruikt mag worden. Alle docenten stemden hiermee in waardoor het
onderzoek niet belemmerd is. De docenten hebben het interview niet voorbereid; zij hebben
de vragen van tevoren ook niet ingezien. Hierdoor is er getracht een zo oprecht mogelijk
beeld van de PCK omtrent kritisch denken te typeren.

3.6 Analysemethode
Zoals in 3.2 Onderzoeksmethode beschreven is, bieden de interviews de basis voor de analyse.
De opgenomen interviews zijn door de auteur van deze thesis zelf uitgeschreven
(getranscribeerd) en nogmaals gecontroleerd. Elk interview is met voortschrijdend inzicht
vanuit de vorige interviews afgenomen, wat inhoudt dat de inzichten die verworven zijn in
een eerder interview meegenomen worden naar het volgende interview. Hierdoor zijn er
bepaalde vervolgvragen gesteld die in het interview daarvoor niet gesteld zijn (maar wel
impliciet beantwoord kunnen zijn). Ook kan het zo zijn dat het voortschrijdende inzicht leidt
tot een behoefte aan opheldering rondom bepaalde zaken; deze opheldering is dan middels
vragen en/of meer context geboden.
De interviews worden geanalyseerd aan de hand van een codeboom. Deze codeboom is een
verdere uitwerking van de vijf onderdelen van de PCK en diens subcomponenten opgesteld
door Park & Oliver (2008). Zie ook Figuur 5. Deze codeboom is dus een combinatie van een
theoretische basis met inzichten uit de interviews. Het uiteindelijke resultaat is een codeboom
die opgedeeld is in vijf onderdelen, die vervolgens zijn opgedeeld in meerdere
subcomponenten, die ook nog kunnen worden opgedeeld in subcomponenten (Appendix I).
Om te zorgen dat er zo objectief als mogelijk gecodeerd is, is er gebruikgemaakt van het
programma Nvivo om per onderdeel van de PCK uitspraken te labelen. Dit is eerst per
interview gedaan, waarna er ten behoeve van de betrouwbaarheid ook nog een horizontale
analyse is gemaakt. Dit is gedaan door alle uitspraken uit alle interviews per onderdeel te
bundelen en te beoordelen of ze wel of niet juist gecodeerd zijn. Voor de subcomponenten is
hetzelfde proces herhaald. Vervolgens is dit gehele proces nogmaals herhaald om de
betrouwbaarheid ervan te verhogen en eventuele subjectieve opvattingen zo veel mogelijk te
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elimineren. In Appendix II is een voorbeeld van een deel van de codering van een interview
weergegeven. De gecodeerde interviews zijn niet als bijlage toegevoegd, maar de auteur van
deze scriptie heeft deze wel opgeslagen. Voor de gecodeerde interviews kunt u contact
opnemen met de auteur van deze scriptie via j.olthuis2@students.uu.nl.
In de conclusie wordt ingegaan op de bevindingen die gedaan zijn in Hoofdstuk 4, en in de
discussie wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. Ook wordt in
de discussie de mogelijkheid tot verder onderzoek besproken.
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4. Resultaten & Analyse

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de afgenomen interviews gepresenteerd en
geanalyseerd. Dit gebeurt in vier delen. Ten eerste wordt er stilgestaan bij de definitie van
kritisch denken: hoe definiëren docenten dit en waar lopen ze tegenaan? Vervolgens wordt er
in het tweede deel stilgestaan bij de verantwoordingen die docenten gebruiken om kritisch
denken in de les toe te passen om daarmee hun PCK te typeren. Het derde deel beslaat de
problemen die docenten tegenkomen bij kritisch denken en ten slotte wordt in het vierde deel
uiteengezet hoe de docenten getypeerd kunnen worden omtrent kritisch denken (per docent)
om de hoofdvraag beter te kunnen beantwoorden.

4.1 Kritisch denken volgens docenten
De eerste inhoudelijke vraag van het interview was wat docenten verstonden onder kritisch
denken. Zoals verwacht liepen de antwoorden deels uiteen. Net zoals in de literatuur – zie 2.2
Wat is kritisch denken? – geven docenten verschillende definities. Om deze definities op te
helderen, is kritisch denken opgedeeld in drie delen: (1) informatie beschouwen, (2)
informatie analyseren, afwegen, andere perspectieven bekijken, en (3) informatie
evalueren/een mening vormen. Het kennisgedeelte op conceptueel, procedureel en
metacognitief niveau is niet expliciet gevraagd omdat dit bij de definities in de literatuur ook
niet voorkomt. Bij elke docent is aangekruist of zij dit onderdeel wel expliciet benoemen of
niet. Tabel 4 geeft dit weer. Hieruit blijk dat drie van de zes docenten wél het laatste deel
benoemen terwijl de andere drie docenten dit niet doen. Echter kan er een punt worden
gemaakt dat Tom, Job en Pieter het deel van evalueren/meningsvorming later wel impliciet
benoemen tijdens het interview.
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Tabel 4: Een overzicht van de benoemde onderdelen van kritisch denken door elke docent
Informatie

Informatie

Informatie

beschouwen

analyseren en

evalueren/een

afwegen, ook

mening vormen

andere
perspectieven
bekijken
Tom

X

X

Rob

X

X

Job

X

X

Pieter

X

X

Anna

X

X

X

Matthijs

X

X

X

X

Er is in elk interview wel duidelijk gemaakt welke definitie de wetenschap gebruikt voor
kritisch denken, en vanuit daar is er verder geredeneerd. Dit heeft er echter niet altijd voor
gezorgd dat docenten de juiste definitie van kritisch denken paraat hadden tijdens het
interview waardoor er soms uitspraken gedaan zijn die meer neigen naar kritisch zijn op een
onderwerp in plaats van kritisch denken.

4.2. Getypeerde PCK voor kritisch denken
Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven zijn er vijf onderdelen van de PCK omtrent kritisch denken,
die elk weer opgedeeld zijn in subcomponenten, zie ook Figuur 5. Deze zijn aan de hand van
de interviews door voortschrijdend inzicht aangevuld/aangepast, wat geresulteerd heeft in de
uiteindelijke codeboom (Appendix I). Zie voor een voorbeeld van codering Appendix II.
Vanuit deze codeboom wordt per onderdelen beschreven hoe deze opgebouwd is en verschilt
per docent. Er zijn 28 subcomponenten gemaakt. Als een subcomponent zeer vaak gebruik
wordt, is deze dikgedrukt en onderstreept; wordt de subcomponent vaak genoemd, dan is hij
dikgedrukt; wordt de subcomponent niet vaak genoemd, dan is er niets aan de opmaak
gedaan.
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4.2.1 Kritisch denken vanuit kennis van de docent over het begrip van leerlingen
Alle geïnterviewde docenten verantwoorden kritisch denken relatief vaak vanuit het begrip
van leerlingen. Kritisch denken is namelijk iets wat bij de leerling moet gebeuren én het is iets
wat alleen kan gebeuren als de leerling dit wil en kan. Docenten willen dan ook graag erachter
komen wanneer de leerling open staat voor kritisch denken en óf hij/zij wel kritisch kan
denken (bij een onderwerp). Alle zes de docenten gebruiken daarbij vaak hun kennis over de
sterke en zwakke punten van een leerling. Tom benoemt al snel dat hij verschillende
leerstijlen gebruikt wanneer hij leerlingen kritisch laat denken aan de hand van een foto: “en
je pakt dan ook de plaatjesdenkers, want je hebt natuurlijk ook leerlingen die zijn
[plaatjesdenkers]”. Hij was overigens de enige docent die deze verschillende leerstijlen
expliciteerde; de rest van de docenten gebruiken wel verschillende werkvormen om aan
verschillende leerstijlen te voldoen, maar dit is vooral impliciet. Vaker gebruiken de docenten
kennis over de persoonlijkheid van de leerling. Zo zegt Job heel direct: Los daarvan, heb je
natuurlijk te maken met individuele verschillen, dus we hebben de autistjes, we hebben de
hoogbegaafden, we hebben leerlingen met een buitenlandse achtergrond, we hebben
leerlingen met taalarme problematiek, taalzwak zijn, daar moet je wel iets mee. Rob en Pieter
hebben soortgelijke uitspraken gedaan, terwijl Tom, Anna en Matthijs zich niet uitspreken
over de persoonlijkheid van leerlingen en hoe zij hier rekening mee houden. Het laatste
zwakke punt van een leerling waar vooral Tom, Rob, Pieter en Anna zich mee bezig houden,
is het wisselen van perspectief omdat leerlingen dit niet uit zichzelf doen. Pieter is hier heel
expliciet door leerlingen in een onderwijsleergesprek verplicht een ander perspectief aan te
laten nemen: En in een onderwijsleergesprek mensen de taak te geven: jij vertegenwoordigt
die rol, vertegenwoordigt die mening, jij vertegenwoordigt die mening. Anna probeert dit
subtieler te doen door de suggestie te doen dat leerlingen eens van perspectief zouden moeten
wisselen: wat je dan eigenlijk eerst zou moeten is: probeer eens je te verplaatsen in de situatie
van iemand die uit een land weggebombardeerd wordt (…) [en] in een ander land wordt
neergezet waar je de taal niet van kent, waar je de gewoontes niet van kent. (…) Hoe voelt
dat? Heb je daar weleens over nagedacht? Job en Matthijs spreken zich hier wat minder over
uit.
Naast de kennis van docenten over de sterke en zwakke punten van leerlingen, expliciteren
sommige docenten - Tom en Job - hun kennis over de ontwikkeling van de leerling. Zo kopt
Job: “Ja, maar ook omdat de hersenen anders zijn ontwikkeld om in staat te zijn om zaken
niet per definitie als juist te ervaren. Ik denk dat die kinderen, die als ze jong zijn, die denken
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dat ze kritisch denken, dat dat aangeleerd kritisch denken is, en dus eigenlijk de vraagstukken
niet bij hun worden bedacht, maar dat de vraagstukken hen voorgelegd worden.” Tom
omschrijft het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer: “en in klas 5,6 zullen de
leerlingen iets meer levenswijsheid en ook wat meer bagage hebben om daarover
[maatschappelijke vraagstukken] te kunnen praten. Dat merk ik ook wel. (…) Het grote
plaatje zien, (…) dat is nog niet helemaal af en die leerlingen. In de bovenbouw hebben ze iets
meer (…) 'parapluvisie'.” Deze parapluvisie stelt de leerlingen in staat om meerdere
perspectieven te bekijken, te begrijpen en af te wegen. Impliciet zijn deze overtuigingen ook
terug te zien bij Pieter en Anna; bij Rob en Matthijs is niet expliciet te zien dat zij rekening
houden met de ontwikkeling van de leerling. Toch kan er waarschijnlijk worden aangenomen
dat zij zich bewust zijn van het (groeiende) niveau van een leerling door de jaren heen, zeker
omdat ze al veel leservaring hebben. Ten slotte merken Rob en Anna nog iets opmerkelijks
op: zij hebben het gevoel dat maatschappelijke veranderingen de leerlingen ook hebben
veranderd. Zij doelen dan vooral op de “dopamine-gedreven” maatschappij waarbij leerlingen
sneller bevestiging willen en zich minder lang kunnen focussen op een onderwerp. Anna
benoemt dan ook: “en dan denk ik: jullie leven is op het moment zo snel, joh, je drukt één
knopje in en je weet alles. Je hoeft nergens meer op te wachten. [Ik wil eigenlijk dat zij
ergens] rustig over na gaan denken.” Anna vindt dit net als Rob een belemmering voor
kritisch denken omdat kritisch denken tijd en moeite kost. De overige docenten zien hier geen
probleem in, maar zijn zich er vaak wel van bewust.
Wat alle docenten vanuit hun kennis over het begrip van leerlingen wel belangrijk achten, is
dat zij willen dat de leerling gemotiveerd/geïnteresseerd is. Zoals hierboven al is vermeld, kan
een leerling alleen maar kritisch denken wanneer hij/zij dit ook wíl, en dus geïnteresseerd is.
Hoe docenten dit doen is verschillend, maar het vaakst proberen ze aan te sluiten bij de
leefomgeving van de leerling. Vooral Tom, Rob, Job, Pieter en Anna spreken zich hierover
uit. Pieter omschrijft zijn werkwijze mooi. Hij is er namelijk van overtuigd dat wanneer
leerlingen hun verhaal vertellen over hún leefomgeving, dat dit een opstapje is voor kritisch
denken (in dit geval in het kader van het thema “de eigen leefomgeving”): “Laat mensen [ van
verschillende culturen] gewoon vertellen. Wat is bij jullie de norm ten aanzien van eten, ten
aanzien van huiswerk, ten aanzien van trouwen, ten aanzien van gehoorzaamheid, ten aanzien
van seksualiteit en nou door dat te laten vertellen, nou, open je de oogst van elkaar”. Deze
persoonlijke aanpak gebruikt Job ook door bijvoorbeeld www.Funda.nl te gebruiken om de
eigen leefomgeving met leerlingen te behandelen. Matthijs heeft een minder persoonlijke
45

aanpak dan de andere docenten. Dit zou te maken kunnen hebben met zijn relatieve geringe
ervaring (bij het schrijven van deze analyse zes jaar) ten opzichte van de andere docenten,
maar het zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat hij de enige niet-sociaalgeograaf
is.
Een tweede manier hoe docenten ervoor zorgen dat de leerling kritisch wíl denken, is
door gebruik te maken van de verbeeldingskracht van de aardrijkskunde. Vooral Tom en Job
spreken zich hier expliciet over uit, maar elke docent doet wel iets om bepaalde
begrippen/thema’s tot de verbeelding te laten spreken. Wat opvalt, is dat dit vaak bij fysischgeografische onderwerpen gebeurt. De verbeeldingskracht lijkt hier groter, zoals Job
beschrijft: wat ik heel leuk vind is om een beeldbron (…) op het scherm te toveren, dat kan
iets fysisch zijn met een rare gevormde berg of een beek ergens of een gletsjer of een kaart
met een diepzeetrog en vanuit heel weinig verdere randinformatie probeer je dan het beeld te
vormen, dus in een klassengesprek kun je rondvragen: wat zien we? hé, schrijf het eerst eens
allemaal op wat je ziet.” Dat de verbeeldingskracht ook aangeboord kan worden bij nietfysisch-geografische onderwerpen laat Tom zien wanneer hij gebruikt maar van de website
www.Gapminder.org: “ik werk ook weleens met Gapminder, en dan kan je dus in een grafiek
die je kan laten afspelen en bewegen...dan zie je dus door de tijd heen hoe bepaalde
ontwikkelingskenmerken, indicatoren (…) veranderen. (…) [Dan] zien die leerlingen [dat, en
denken]: wat is daar nou aan de hand? En dan zien zij opeens hele gekke dingen en dan ga ik
vragen: ja, jongens, hoe komt dat nou?” Uit dit voorbeeld blijkt in ieder geval dat de
leerlingen zich willen inspannen om achter dit “fenomeen” te komen, en dat is het begin van
kritisch denken. Het valt op dat de docenten die niet expliciet de kracht van de verbeelding
benoemen, wel meer gebruikmaken van perspectiefwisselingen. In principe is dat ook een
vorm van verbeelding die krachtig kan zijn en daarmee zijn doel kan bereiken.
De laatste manier hoe docenten hun kennis gebruiken over het begrip van leerlingen, is door
iets met (het gebrek aan) voorkennis te doen. Dit doen niet alle docenten – Tom bijvoorbeeld
niet – en wanneer de andere docenten deze tool wel gebruiken, is dit beperkt. Voorkennis
komt vaak vanuit de (thuis)omgeving van de leerlingen. Ouders spelen hierbij een substantiële
rol. Toch komt het dan nog relatief vaak voor dat docenten zich bewust zijn van de rol van de
ouders bij het vormen van een mening. Matthijs vat dit goed samen: “Dus die praten gewoon
pap en mam na; dat is ook niet erg. Dat is hun opvoeding, maarja als dat niet helemaal
strookt met de werkelijkheid…dat is moeilijk want eigenlijk indirect neem je het op tegen pap
en mam.” Hij legt de clash tussen de thuissituatie en schoolsituatie hier goed uit. Leerlingen
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(zeker jonge leerlingen) nemen de mening van hun ouders dikwijls over en lijken het moeilijk
te vinden om voor andere meningen open te staan. Dit maakt het logischerwijs praktisch
onmogelijk om écht kritisch te denken. Ook Pieter en Anna gebruiken actief de rol van de
ouders door onder andere naar de afkomst van leerlingen te kijken, zowel qua milieu als qua
cultuur (zie ook bovenstaande quote van Pieter). Afkomst in beide opzichten beïnvloedt
natuurlijk hoe de leerling naar de wereld kijkt en welke waardes/meningen de ouders
hem/haar hebben meegegeven. De andere manier waarop docenten hun kennis over (het
gebrek aan) voorkennis bij leerlingen gebruiken, is door het behandelen van misconcepties.
Dit wordt niet veel gedaan; alleen Rob laat zich hierover uit. Hij gebruikt vaak
onderwijsleergesprekken om achter de misconcepties bij leerlingen te komen. Zo noemt hij in
het interview de misconceptie dat milieuverandering hetzelfde is als klimaatverandering én
dat het gat in de ozonlaag zorgt voor opwarming van de aarde. Het behandelen van
misconcepties kan leiden tot kritisch denken omdat leerlingen hun zienswijze moeten
aanpassen.
4.2.2 Kritisch denken vanuit kennis van de docent over uitlegstrategieën en representaties
Uit de interviews blijkt dat docenten iets minder vaak hun kennis over uitlegstrategieën en
representaties gebruiken ter verantwoording van kritisch denken dan vanuit het begrip over
leerlingen, maar toch wordt deze verantwoording nog vaak gebruikt. Een belangrijk onderdeel
van deze verantwoording is het vormen van een mening. Elke geïnterviewde docent gebruikt
meningsvorming vaak om kritisch denken te verantwoorden, hoewel zij dit niet altijd expliciet
benoemen tijdens het geven van de definitie van kritisch denken. Hoe zij leerlingen een
mening laten vormen, is afhankelijk van hun voorkeur. Zo gebruiken alle docenten een
onderwijsleergesprek. De docenten vinden een onderwijsleergesprek nuttig voor kritisch
denken om verschillende redenen. Zo benoemt Matthijs dat een onderwijsleergesprek goed
werkt om verschillende perspectieven aan te snijden: “(…) of dat je een bepaalde situatie
gebruikt die misschien anders is dan ze zouden verwachten, dus die ze een beetje op het
verkeerde been zet. En dat ze dan denken van: hé? Vorige week hebben we het behandeld...dit
klopt helemaal niet met wat we vorige week hebben gedaan. Hoe kan dat dan ofzo? Ja, je
moet iets...je moet iets hebben wat ze prikkelt. Ook Tom, Rob, Pieter en Anna gebruiken dit
expliciet. Een ander reden dat docenten zo vaak het onderwijsleergesprek toepassen is deels
het gemak, maar ook omdat leerlingen leren om naar andere meningen te luisteren. Rob
borduurt hierop voort: “En omdat je steeds aan die leerlingen vraagt om naar elkaar te
luisteren, om ondertussen daarover na te denken, om er ook vragen over te stellen en om naar
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antwoorden van anderen te luisteren. Hé, dus dat je je eigen kennis en denken aanscherpt,
verbetert.
De docenten gebruiken als het kan ook graag een veldwerk om leerlingen een
mening/afweging te laten vormen/maken. Veldwerken zijn volgens docenten goed voor
kritisch denken omdat ze de leerling op een nieuwe manier naar de omgeving laten kijken, ze
daar kritisch over laten zijn, en doordat ze leerstof kunnen toepassen in de praktijk. Wat
opvalt is dat het veldwerk bijna altijd sociaalgeografisch van aard is, met een voorkeur voor
het eindexamenonderwerp “eigen leefomgeving”. Dit is logisch omdat de eigen leefomgeving
in de buurt te vinden is (en dus toegankelijk is), maar wat ook kan meespelen is het feit dat
vijf van de zes docenten sociaalgeografen zijn (op Matthijs na).
Tom en Matthijs geven aan nog weleens een debat als werkvorm te gebruiken, echter
niet zoals in de literatuur aanbevolen 180°-vorm. Zij vinden een debat vooral nuttig om
leerlingen een ander perspectief te laten innemen – wellicht ook omdat ze weten dat
leerlingen dit andere perspectief anders niet zouden innemen. De andere docenten zien af van
een debat om verschillende redenen. Zo noemt Rob: Ja, goh, kort door de bocht: in dat soort
dingen ben ik niet zo thuis. Anna noemt ongeveer hetzelfde: “het is er eigenlijk nooit van
gekomen” terwijl ook Pieter niet thuis is in de debatvorm. Job ziet vooral beperkingen bij
zichzelf, maar ook bij de werkvorm: Ik zie ook niet in mijzelf de kwaliteiten om dan altijd het
perfecte eruit te halen. Ik zie veel liever dat een leerling gewoon een...een duidelijke mening
heeft en die heel goed kan onderbouwen en die kan verdedigen (…) dus ik vind dat [debat]
ook wel heel vaak...ja...een beetje om de vorm.” Met de vorm bedoelt Job dat er meer
aandacht gaat zitten in het retorische gedeelte dan in het verzinnen van goede
(tegen)argumenten. Het niet gebruiken van een debat als werkvorm komt dus deels door de
onervarenheid bij de docenten omtrent deze werkvorm, maar ook deels door de overtuiging
dat er betere werkvormen zijn om kritisch denken te stimuleren.
Een ander veelgebruikte strategie die docenten in deze verantwoording gebruiken, is het
prikkelen van de leerling. Dit is al eerder beschreven onder het mom van “de
verbeeldingskracht” en door aan te sluiten bij de leefomgeving van leerlingen. Hieraan wordt
hier toegevoegd het behandelen van controversiële onderwerpen. Matthijs zegt kort maar
bondig waarom hij leerlingen controversiële onderwerpen voorlegt: “Dat zijn de meest
sappige natuurlijk, die iedereen het meest prikkelen”. Alle andere docenten gaven een
soortgelijk antwoord. Soms verweven docenten extra context in het controversiële onderwerp
om zo ook de leerlingen te prikkelen. Rob geeft een mooi voorbeeld hiervan en denkt dat hij
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hiermee leerlingen context biedt: ik had laatst bij (…)een foto van een jongetje (…) dat zit op
de grond een voetbal te maken van het merk Nike. Er ligt een bal van Nike naast en er staat
ook nog het logo van Paris Saint Germain op, de voetbalclub uit Parijs. Nou, ja, waar woont
dit jongetje? Wat doet dit jongetje? Voor wie doet dit jongetje dat? Heeft het jongetje
voordelen? Wat zijn de nadelen voor het jongetje? Wat zijn de voordelen voor jou hier in
Nederland? Wat zijn de voordelen voor Nike? Wat zijn de voordelen voor Paris Saint
Germain en hebben die verantwoordelijk ook in deze zaak naar dat jongetje toe? Rob legt
hier heel duidelijk uit hoe context ervoor kan zorgen dat leerlingen kritisch gaan denken en
over hun standpunt. Soortgelijke voorbeelden (via afbeeldingen) worden ook genoemd door
Tom, Pieter en Matthijs. Rob, Pieter en Anna gebruiken vaker een verhaal of persoonlijkere
aanpak door bijvoorbeeld context te bieden bij de kleding van de leerling of de cultuur van de
leerling. Zo zegt Anna: Ja, nou, dat vraag ik dan weleens van: wat kost een beetje
spijkerbroek? (…) Als je dat dus in Nederland laat maken, is die drie keer zo duur. Ga je die
dan kopen? “Ja, nee” [antwoorden leerlingen] De consequentie (…) dat je inderdaad niet
meer voor zo weinig je spijkerbroek kan laten maken. En dan maakt het helemaal niet uit
hoor, of die van de Zeeman komt of van Tommy Hilfiger, dat (…) komt allemaal uit dezelfde
fabriek in het algemeen. En (…) dat realiseren ze zich dan helemaal niet. De media die
docenten gebruiken om context te bieden zijn dus verschillend (natuurlijk zullen Rob en Anna
ook weleens foto’s gebruiken en andersom Tom en Matthijs een persoonlijke aanpak, maar er
is wel voorkeur). Het bieden van context (in combinatie met een controversieel onderwerp)
doen docenten niet alleen vaak, ze doen het ook nog allemaal. Ze blijken dit dus een erg
goede manier te vinden om de leerlingen kritisch te laten denken.
Ten slotte is er nog een laatste strategie die docenten kunnen toepassen en dit ook soms doen:
het kritisch beoordelen van een theorie. Tom noemt als voorbeeld de convectiestromen:
“Maar ook de kritische vraag stellen, van nou: klopt dit nou wel klakkeloos? We hebben
natuurlijk de actieve aarde met de theorie van convectiestromen, daar zijn natuurlijk ook
allemaal nieuwe theorieën en dan zeg ik altijd wel erbij: jongens, dit is wat ik nu vertel, maar
jullie ouders hebben vroeger nog dat en dat geleerd en over 50 jaar kan het wel weer een
andere theorie zijn.” Een soortgelijk voorbeeld wordt gegeven door Matthijs (theorie van
subductie) maar ook door Job (Vliegende Ganzenmodel). De overige docenten zijn wel
kritisch op theorieën, maar dat zijn dan eerder controversiële onderwerpen, zoals
globalisering, migratie of klimaat(verandering).
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4.2.3 Kritisch denken vanuit de kennis van de docent over het curriculum
Verantwoording van kritisch denken vanuit het curriculum is een brede verantwoording. Met
het curriculum wordt in dit geval bedoeld alle onderwerpen die volgens de kerndoelen en de
syllabus aardrijkskunde moeten worden behandeld. Tot deze verantwoording wordt een item
dus al gecodeerd wanneer docenten alleen al nadenken of een onderwerp zich wel of niet leent
voor kritisch denken. Natuurlijk doen alle docenten dit actief, maar docenten hebben
overeenkomstige en verschillende uitingen over wanneer een onderwerp zich leent voor
kritisch denken. Aan het einde van het interview is de docenten gevraagd om een
rangschikking te maken van onderwerpen die zich het meest lenen voor kritisch denken en
onderwerpen die zich het minst lenen voor kritisch denken. Docenten mochten een
nevenschikking van onderwerpen hanteren; ook mochten zij ervoor kiezen om een onderwerp
niet mee te nemen in de rangschikking – wanneer zij het bijvoorbeeld niet wisten. In dat geval
staat er een vraagteken op die plek, zie Tabel 5. Vervolgens is er een gemiddelde rang
berekend en die zijn met elkaar vergeleken. Een aantal patronen volgt hieruit.
Tabel 5: Een overzicht van welke onderwerpen zich het meest lenen voor kritisch denken en
welke het minst volgens de docenten (1= meest; 9= minst)
Tom Rob

Job

Pieter Anna Matthijs Gemiddeld Rang

A: Bronnen analyseren
en interpreteren

4

?

1

6

6

1

3,6

4

B: Globalisering

1

4

3

4

1

3

2,7

2

C: Endogene processen
op Aarde

8

8

6

9

8

6

7,5

9

D: Exogene processen
op Aarde

9

5

6

8

7

7

7,0

7

E: Klimaat en
landschapszones

7

7

6

7

?

8

7,0

7

F: Culturen

5

6

9

5

3

4

5,3

6

G:
2
Ontwikkelingsgeografie

3

5

2

5

5

3,7

5
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H: Eigen leefomgeving

6

2

3

3

4

?

3,4

3

I: Maatschappelijke
vraagstukken

3

1

2

1

2

2

1,8

1

Zo benoemen Rob, Pieter en Matthijs expliciet dat zij de koppeling met de mens
belangrijk vinden om kritisch te (kunnen) denken over een onderwerp. Rob benoemt het
volgende wanneer hij een uiting doet over kritisch denken bij een fysisch-geografisch
onderwerp: Ja, misschien omdat dat dat [endogene processen] (…) een
natuurwetenschappelijk [iets] is, (…) niet door mensen beïnvloed, dus wat minder
veranderbaar door ons, of minder, niet veranderbaar of beïnvloedbaar door ons. Een vulkaan
is een vulkaan. Matthijs vult aan over endogene processen: “Wat minder in de
meningsvormzin, denk ik, wel dat je die processen kritisch beoordeelt.” Hoewel Tom, Job en
Anna niet direct de koppeling met de mens noemen, is uit hun ordening welke onderwerpen
zich wel en welke onderwerpen zich niet lenen voor kritisch denken duidelijk dat zij deze
mening delen. Het is logisch dat een docent eerder kritisch denken toepast op een onderwerp
dat gekoppeld kan worden aan de mens, omdat er dan vaker sprake is van meerdere
interpretaties en dus niet-universeel gedeelde kennis. Hiermee kan ook de koppeling naar een
controversieel onderwerp gemaakt worden. Het is dan ook logisch dan onderwerpen die
weinig gekoppeld worden aan de mens, zoals endogene en exogene processen, en klimaat en
landschapszones onderaan de lijst staan terwijl maatschappelijke vraagstukken (controversiële
onderwerpen), eigen leefomgeving en globalisering heel hoog staan.
Aanvullend bekijken alle docenten of een onderwerp zich leent voor toekomstdenken
(ook scenariodenken) en ruimtelijk denken. Job verwoordt dit als: “Daar heeft het wel mee te
maken of met één opeenvolging in tijd, in chronologie. [Tijd is ook een] factor binnen het
kritisch denken, zoals je bij globalisering ook over de toekomst had inderdaad.” Pieter maakt
hierop een goede aanvulling door veel aandacht te richten op de ruimte waarin de leerlingen
leven: “Je wordt als mens nou eenmaal uitgedaagd door in je directe omgeving met meer
verschillen in culturele achtergrond geconfronteerd te worden [en daarover een kritisch beeld
te vormen].” Eigenlijk benoemt elke docent wel beide kenmerken van een onderwerp. Dit is
logisch, want wanneer een onderwerp in de tijd en ruimte geplaatst kan worden, kan er meer
context geboden worden en kan de docent het onderwerp ook nuttiger vinden voor leerlingen:
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het is immers hun toekomst waarin dit onderwerp een rol gaat spelen. De onderwerpen die
veel waarbij veel over een toekomstbeeld gedacht wordt – globalisering, eigen leefomgeving,
cultuur, demografie en de maatschappelijke vraagstukken – staan dan gemiddeld ook hoger op
de rangorde volgens de docenten. Andersom staan onderwerpen als endogene en exogene
processen lager op de lijst vanwege het gebrek aan de koppeling met de (nabije) toekomst.
Ten derde is er het nut. Voor leerlingen beperkt dit zich niet alleen tot het latere leven (als
kritische burger) maar ook al eerder in de studie, zoals Job benoemt: “Ik denk dat bij mij, in
ieder geval in de school, in de les, dat ze klaargestoomd worden om op die universiteit
succesvol te zijn en dus daar kritisch naar stof te kunnen kijken.” Pieter heeft een soortgelijke
gedachtegang, maar de overige docenten kunnen zich hier niet in vinden. Bij hen komt sterker
naar voren dat ze leerlingen klaarstomen tot kritische burger en niet per se ter bevordering van
de vervolgstudie. Anna noemt het volgende: omdat je anders meegaan met de grote stroom
(…). Dus je krijgt een heel beperkt aanbod van de werkelijkheid, via de media al. En als je
daar niet over nadenkt en dat blindelings daar achteraan gaat rennen, dan ben je volgens mij
niet goed bezig. (…). En dan krijg je een heel eenzijdige maatschappij want iedereen holt dan
achter iemand aan, hé, als je dat een beetje leuk brengt en je hebt een beetje charisma, dan
geloven mensen je wel. Die denken dan verder niet na en voor je het weet, is de wereld
helemaal anders. Of een onderwerp nuttig is, kan ook voortkomen uit het feit of het
abstractieniveau het toelaat om kritisch te denken, of andersom of het abstractieniveau ervoor
zorgt dat leerlingen er kritisch over zouden moeten denken. Bijvoorbeeld: wanneer een
onderwerp té abstract is, dan is kritisch denken een te hoog cognitief niveau, maar andersom
kan een abstract onderwerp er wel voor zorgen dat leerlingen het onderwerp beter begrijpen.
Pieter illustreert dit tweede punt: “Het [= kritisch denken] helpt bij het kunnen toepassen van
cognitieve zaken die bij de geografie horen of bij het begrijpen van die complexere dingen.
Als je dwingt tot kritisch denken, hé.” Dit wordt ook door Rob beaamd. Tom, Job, Anna en
Matthijs spreken zich niet hierover uit.
Welke onderwerpen zijn dan nuttig? Bronnen interpreteren en analyseren vinden
docenten bijzonder nuttig niet alleen omdat leerlingen dit moeten kunnen voor het
eindexamen, maar ook omdat dit in algemene zin belangrijk is voor het latere leven. Andere
onderwerpen die nuttig geacht kunnen worden - aan de hand van de antwoorden die docenten
gaven – zijn globalisering, culturen, eigen leefomgeving en maatschappelijke vraagstukken.
Wederom zijn het de fysisch-geografische onderwerpen die minder nuttig lijken en ook
daarom lager op de lijst van onderwerpen waar kritisch denken zich meer leent staan.
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Het curriculum behelst natuurlijk ook de methodes (zowel het tekstboek als het lesboek). De
methodes zijn een vertaling van het curriculum, en docenten blijken hier ook kritisch op te
zijn. Tom en Job zijn hier ten opzichte van de andere docenten erg uitgesproken over. Tom
vertelt: “De methode heeft natuurlijk ook altijd een bepaalde beeldvorming. Ik zie weleens
dingen in methodes dat ik denk: nou, dat is best wel verouderd, of ja dat in de methode wel
iets wordt genoemd, maar dan wel hele kleine invalshoek als het ware of iets proberen aan te
stippen. (…) Want juist door die diepte in te gaan (…) leer je natuurlijk ook veel meer kritisch
denken dan wanneer je dat heel breed uit gaat smeren.” Alle vier de andere docenten zijn in
enige mate ook kritisch op de methode. Rob is specifiek kritisch op de methode als het gaat
om werkboekopgaven: “nee, (…) dat is op zich niet gericht op kritisch denken misschien
allemaal, want het is ook zo veel reproductie.” De rest van de docenten komen met eigen
opdrachten (zoals Anna met een leerpad), of ze zeggen hier niets over (Job en Pieter) of ze
kiezen toch voor de werkboekopgaven (zoals Matthijs).
Ten slotte zijn docenten nog bevraagd naar hun bevindingen over het eindexamen. Bevat dit
kritisch denken of niet? Hier is weer heel duidelijk te merken dat de definitie van kritisch
denken – zie 4.1 Kritisch denken volgens docenten – soms voor onduidelijkheden kan zorgen.
Tom zegt hierover: “examens zijn wat dat te gaat natuurlijk ook vrij meer aan de onderkant
[van de taxonomie van Bloom].” Rob deelt deze mening: “uiteindelijk heb je een eindexamen
wat dan toch weer wel heel erg kennisgericht is gewoon.” Job voegt samen met Anna nog wel
toe dat je op het eindexamen wel kritisch moet zijn. Job: “Kinderen moeten reageren op
stellingen, ze moeten zowel onderbouwen als aanvallen, ze krijgen af en toe bronnenmateriaal
waarbij er manipulatief wordt gewerkt, waar ze dus ook inderdaad kritisch op moeten
reageren.” Maar Job zegt ook: “wel op zo'n manier dat de uitspraken van tevoren vastliggen
omdat natuurlijk de bedenkers van die examenvragen al voor hen hebben nagedacht hoe zij
het willen zien gaan.” Hieruit blijkt dat ook Job vindt dat het eindexamen geen kritisch
denken bevat. Waarom het eindexamen geen kritisch denken kan bevatten, wordt door de
meeste docenten verklaard doordat kritisch denken een mening vereist en meningen zijn
moeilijk objectief te beoordelen.

4.2.4. Kritisch denken naar aanleiding van de persoonlijke overtuiging van een docent
Docenten verantwoorden natuurlijk vaak het kritische denken omdat ze een persoonlijke
overtuiging hebben. Zeker ervaren docenten hebben een afgewogen persoonlijke overtuiging.
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Deze uit zich omtrent kritisch denken veruit het vaakst doordat ze een plicht voelen om de
leerlingen kritisch te laten denken. Pieter benoemt deze kritische houding: Nou, als je (…)
straks een rol hebt met (…) [een] zekere mate van verantwoordelijkheid voor de samenleving,
niet alleen voor jezelf, niet alleen voor je gezin, en niet alleen voor je directe omgeving, maar
voor de samenleving, dan vergt het uitvoeren van die verantwoordelijkheid wel dat je je niet
baseert op individuele opvattingen (…) maar dat je een zekere zelfkritische houding hebt naar
de samenleving. Het is duidelijk dat Pieter het vooral belangrijk vindt voor het latere leven
van de leerling. De rest van de docenten deelt deze opvatting, al verwoordt Job het meer in
termen van het belang voor de latere studie: “Ik denk dat bij mij, in ieder geval in de school,
in de les, dat ze klaargestoomd worden om op die universiteit succesvol te zijn en dus daar
kritisch naar stof te kunnen kijken.” Job is de enige die dit zo expliciet benoemt; de rest van
de docenten lijkt op een langere termijn te kijken. Nu is het moeilijk te achterhalen waarom
docenten die plicht voelen om leerlingen op te leiden tot kritisch burger: is dat écht vanuit hun
eigen persoonlijke overtuiging of speelt ook de rol van het curriculum (bijvoorbeeld de
syllabus aardrijkskunde) of hun opleiding/achtergrond een substantiële rol?
Verder bestaat de persoonlijke overtuiging van de docent ook nog uit de werkvormen die
hij/zij gebruikt om kritisch denken te stimuleren en of de docent fysisch-geografisch of
sociaalgeografisch opgeleid is. Bij het kiezen van werkvormen lijkt er een verband te zijn
tussen de ervaring en de soort werkvorm: minder ervaren docenten (dus ook jongere
docenten) kiezen vaker voor een debat dan oudere collega’s. Oudere collega’s lijken vaker te
kiezen voor een onderwijsleergesprek. Bij veldwerken is geen patroon zichtbaar. Een
verklaring voor dit patroon is dat jonge(re) docenten in hun opleiding wellicht meer kennis
hebben genomen van het debat zijnde een goede werkvorm, en dat dit andersom geldt voor
oude(re) docenten met het onderwijsleergesprek. Job (20 jaar leservaring) vindt debatten dan
ook een “Hippe manier van werken”, en hij vermeldt dat hij er “op de een of andere manier
altijd enige aversie tegen ervaar[t]”. Matthijs (6 jaar ervaring) streeft wel actief debatten na
in bijvoorbeeld klas 4 (klimaatdebat) en klas 2 (duurzaamheidsdebat). In 4.3 De context
rondom kritisch denken wordt hier nog uitgebreider op ingegaan.
4.2.5 Kritisch denken vanuit de kennis over toetsing
Ten slotte kunnen docenten nog voor bepaalde manieren kiezen om leerlingen betere
toetsresultaten te laten behalen door kritisch denken. Het gebruiken van een toetsvraag om
leerlingen kritisch te laten denken, gebeurt echter zelden. Een deel van deze redenen is al
aangehaald in 4.2.3 Kritisch denken vanuit de kennis van de docent over het curriculum: het
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eindexamen bevat volgens de meeste docenten geen kritisch denken, simpelweg omdat het
nakijken ervan anders niet objectief kan gebeuren. Deze zelfde redenatie kan ook gebruikt
worden voor reguliere toetsen. Tom past (als één van de weinige docenten) weleens vragen
toe op de toets die kritisch denken bevatten: “ik vraag dan meer om een eigen mening en dat
dan te onderbouwen, en dan kunnen ze alleen echt punten krijgen als je iets onderbouwt”.
Hiermee rijst de vraag: wat wil je toetsen: de vaardigheid van het onderbouwen of inhoud?
Zoals Tom het beschrijft, leunt hij naar het eerste. Rob doet dit ook, maar hij plaatst een
kanttekening: “Dat [=meningsvragen] zijn natuurlijke hele lastige vragen ook om goed na te
kijken vind ik, omdat hé, omdat je dan een mening van die leerling vraagt. In wezen zijn dat
natuurlijk wel de vragen waarmee je een beetje kunt testen of die leerling argumenten op een
rijtje kan zetten”. Impliciet lijkt Rob hier te zeggen dat elke vraag met een goed onderbouwde
mening goed moet zijn en dat vragen met kritisch denken dus meer leunen naar de
vaardigheden om te onderbouwen dan de inhoud. Job, Anna, Pieter en Matthijs vertellen niets
over het stoppen van vragen op de toets die kritisch denken bevatten.
Verder kunnen de docenten natuurlijk wel gebruikmaken van hun kennis over hoe er – vaak
op het eindexamen – getoetst wordt. Op basis hiervan kunnen docenten bepaalde werkvormen
inzetten. Veldwerken en geografische onderzoeken worden veel genoemd. Kenmerkend voor
deze veldwerken en geografische onderzoeken is dat docenten ze speciaal lijken in te richten
ófwel voor meningsvorming ófwel voor het verbeteren van het eindexamenresultaat. Dit
laatste kunnen zij doen door een veldwerk te maken dat qua onderwerp goed aansluit op het
eindexamen, maar dat leerlingen stimuleert om kritisch te denken over bepaalde zaken
waarnaar gevraagd wordt op het eindexamen. Vooral Job, Anna en Matthijs doen dit, wellicht
omdat zij veel eindexamenklassen hebben gegeven/geven.

4.3 De context rondom kritisch denken
Kritisch denken in het klaslokaal is niet vanzelfsprekend. Zoals reeds in het theoretisch kader
besproken, kunnen er obstakels zijn die kritisch denken – specifiek bij aardrijkskunde –
kunnen belemmeren. In deze paragraaf worden specifiek de (indirecte) problemen besproken
die de geïnterviewde docenten ervaren wanneer zij kritisch denken willen toepassen in de
klas.
Het grootste probleem is de tijd. Niet alleen de stappen zetten tot kritisch denken kost tijd,
maar ook het controleren of leerlingen wel écht kritisch denken, en elke leerling de kans
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geven om kritisch te denken, kost tijd. Elke geïnterviewde docent – op Tom na - benoemt het
aspect tijd, voornamelijk tijdens een onderwijsleergesprek. Zo zegt Rob: “als je met 20 in een
uur van 50 minuten zit, krijg je tweeënhalve minuut aandacht”. Als je dit combineert een
andere uitspraak van Rob over het controleren van wat iemand denkt: “dat is sowieso lastig
wat er in het hoofd gebeurt”. Rob ontvouwt het probleem tijd dus in meerdere problemen:
zowel het feit dat wanneer je leerlingen wilt begeleiden met kritisch denken, dat dat tijd kost
en dat dat moeilijk is wanneer je maar beperkte tijd hebt, én omdat de docent niet in het hoofd
van leerlingen kan kijken of zij wel kritisch denken, is het moeilijk te realiseren dat iedere
leerling kritisch denkt. Dit komt vooral voor bij het onderwijsleergesprek. Pieter benoemt dit
euvel van het niet kunnen controleren of leerlingen kritisch denken in een
onderwijsleergesprek ook: “alleen ik durf niet te beweren dat bij één onderwijsleergesprek
altijd alle 25 leerlingen die in de klas zaten, in klas 5 ofzo, allemaal even intensief nou bezig
waren”. Dit nadeel is volgens de docenten iets wat zij voor lief nemen omdat
onderwijsleergesprekken ook veel voordelen met zich meebrengen – zoals het luisteren naar
elkaar, nieuwe meningen horen en voorkennis testen. Voor kritisch denken alleen is echter het
onderwijsleergesprek niet geheel ideaal.
Naast tijd en het controleren of de leerlingen kritisch denken, noemen de docenten ook nog
meer belemmeringen, zoals het feit dat leerlingen maar weinig open staan voor andere
meningen of overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Anna benoemt dit: “Ze zijn namelijk ook wel
erg overtuigd van hun eigen gelijk”. Ook Rob valt dit op: “Ik vind het dan ook wel belangrijk,
zeg maar, dat een leerling niet blijft roepen wat hij zelf al dacht wat het was”. Matthijs, Job
en Pieter spreken zich hier ook over uit, maar Tom niet specifiek. Volgens Anna is deze
belemmering ontstaan vanuit de ontwikkeling dat “de leerling/het kind” centraal staat: “dat
hangt natuurlijk een beetje samen met dat idee 'ik ben de spil waarom alles draait’”. Dit komt
dus volgens Anna deels uit de opvoeding. Matthijs en Rob zeggen hier niets over, maar
kampen wel met hetzelfde gevolg: de leerling wil niet meer de tijd nemen om rustig na te
denken over zaken (en daarbij dus andere meningen aanhoren en afwegen). Kritisch denken
kost nu eenmaal tijd, en niet alleen moet er genoeg tijd zijn, de leerling moet er ook nog
genoeg tijd voor willen vrijmaken. Anna vindt tevens nog dat leerlingen tegenwoordig minder
snel voor een mening openstaan dan vroeger; de andere docenten laten zich hier niet over uit.
Ten slotte voegt Matthijs nog iets extra’s toe: hij vindt het moeilijk om afwijkende meningen
in het debat/onderwijsleergesprek te verwerken: hij merkt dat sommige leerlingen die
afwijkende meningen hebben die ook vaak uitspreken met als gevolg dat andere leerlingen
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hier fel op reageren. Hierdoor moet deze docent meer aandacht besteden aan het – in zijn
woorden – “opvoeden” van leerlingen door naar elkaar te leren luisteren in plaats van kritisch
te denken. De andere docenten benoemen ofwel dat dit juist goede discussies uitlokt, of dat zij
dit wel herkennen maar het geen belemmering vinden.
Een derde probleem waar docenten tegenaan lopen, is een verschil in niveau en/of voorkennis.
Vooral Tom, Job en Matthijs spreken zich hierover uit. Zij combineren het niveau van de
leerlingen met de voorkennis. Het verschillende niveau in de klas zorgt volgens deze docenten
voor problemen bij kritisch denken. Zo heeft Tom het over een ‘parapluvisie’ die wel
ontwikkeld genoeg moet zijn wil een leerling kritisch kunnen denken. Naarmate het niveau
van de leerling hoger is (en wanneer de hersenen meer ontwikkeld zijn), is kritisch denken
volgens Tom makkelijker. Ook Job benoemt de ontwikkeling van de hersenen in combinatie
met de parapluvisie. Volgens Tom belemmert te weinig voorkennis kritisch denken ook: “Je
zal als leerling echt al boven de kennis moeten staan om ook echt goed kritisch te kunnen
denken”. Matthijs sluit zich hierbij aan. Vervolgens kiezen Tom, Job en Matthijs een
verschillende aanpak om met dit probleem om te gaan: Tom kiest ervoor om leerlingen
allemaal mee te nemen (en dus de voorkennis van iedereen op hetzelfde niveau te krijgen):
“toch ook wel dat iedereen het woord geven, en ook diegene die zeg maar het even niet weet,
toch ook die fout te laten maken, en daar ook op te reageren en ze ook naar elkaar luisteren
en vooral ook iemand laten uitpraten. (…) Dan kunnen ze van elkaar leren”. Matthijs doet dit
soms ook, maar merkt dat dit tot een ander probleem kan leiden, namelijk dat de leerlingen
die al wél de voorkennis hebben hierdoor opgehouden worden. Job heeft een nog andere
aanpak: wanneer hij merkt dat er een verschil in kennis en/of niveau is in de klas, probeert hij
de leerlingen die minder kennis hebben of op een lager niveau zitten, mee te laten liften op de
“betere” leerlingen: “Als je een positief voorbeeld ziet van andere leerlingen die daar [=
kritisch denken] wel mee bezig zijn, dan gaan ze daarin mee. Dus ik geloof erin dat een groep
onderling elkaar op sleeptouw”. Deze manier van omdenken werkt voor docent persoonlijk
heel fijn.
Ten slotte ervaren Rob, Job en Pieter nog een gebrek aan interesse bij leerlingen.
Ondanks het feit dat deze docenten de leerlingen op allerlei wijzen proberen te prikkelen, lukt
het hen soms niet. Het gevolg hiervan is dat de leerling niet de moeite wil steken in het
kritisch denken (omdat dit ook tijd en moeite kost). Pieter is hier uitgesproken over: “Maar
ook op een gegeven moment accepteer je het in die zin dat je denkt van: oké, ik bereik bij de
één 10% van wat ik zou willen bereiken en bij de ander 40% en bij een enkeling hoop je daar
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80% of 90% van te bereiken, ja, dat is het verschil tussen mensen”. Rob nuanceert dit nog:
“dat leerlingen niet altijd, terwijl de situatie best veilig is om wat te zeggen, niet altijd die
moeite willen steken, ik weet niet waar het door komt hoor, maar niet altijd die moeite willen
steken in het juist goed formuleren”. De rest van de docenten lijkt dit niet zozeer te ervaren –
of ze ervaren het wel, maar vinden het geen probleem.

4.4 Wat vertelt de typering van de PCK omtrent kritisch denken van ervaren
aardrijkskundedocenten?
In deze sectie zal per docent een typering gemaakt worden van hun PCK in relatie tot kritisch
denken. Door dit te concretiseren, kan er beter antwoord worden gegeven op de hoofdvraag
dan wanneer alleen de bovenstaande analyse wordt gebruikt.
Tom
Deze docent heeft 11 jaar leservaring op het vwo en geeft voornamelijk de klassen 1, 2 en 3
les. De docent heeft een achtergrond logistiek en economie en heeft zich later omgeschoold
tot docent aardrijkskunde. Deze docent vindt het moeilijk om onderscheid te maken tussen
kritisch denken en kritisch zijn – het gedeelte van meningsvorming mist. Hij voelt het als zijn
plicht om leerlingen kritisch naar de maatschappij en de wereld te laten kijken om ze een
kritisch burger te maken. In vergelijking met andere docenten komt deze overtuiging sterker
naar voren. Hierbij haalt hij ook nog de ontwikkelingen in de maatschappij rondom fake
nieuws/biased bronnen aan, wat zijn overtuiging versterkt. Onderwerpen die volgens Tom
geschikt zijn voor kritisch denken, zijn vooral onderwerpen met ruimtelijke context die door
de tijd heen veranderen. De component mens is hier minder belangrijk bij maar speelt nog wel
een rol. Hiernaast is Tom veel bezig met beeldvorming (framing) door het boek en de media.
Hij probeert zijn leerlingen bewust te maken van deze framing door ze hier kritisch over na te
laten denken. Voorbeelden die Tom noemt, zijn framing rondom culturen (culturele diffusie),
globalisering en migratie. Vervolgens verwerkt Tom kritisch denken vaak aan de hand van
verbeeldende informatie (door gebruik te maken van de verbeeldingskracht) zoals
(geografische) foto’s, interactieve grafieken, video’s en digitale woordspinnen. Deze bieden
context en verwondering. Tom gelooft dat de leerling hierdoor getriggerd wordt om kritisch te
gaan denken. Contextuele zaken die Tom ten slotte benoemt zijn het gebrek aan tijd,
leerlingen wier hersenen nog niet genoeg ontwikkeld zijn om een ‘parapluvisie’ te hebben, en
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het feit dat er veel verschillende soorten denkers in een klas zitten die niet allemaal tegelijk
kunnen worden bediend.
Rob
Rob heeft 30 jaar leservaring en geeft nu les op vwo-niveau in de onderbouw en bovenbouw.
Deze docent heeft op mavo, lbo-mbo, havo en vwo aardrijkskunde gegeven en heeft naast de
tweedegraads bevoegdheid ook nog een eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en een
tweedegraads bevoegdheid Nederlands. Voor aardrijkskunde heeft Rob de lerarenopleiding
gevolgd. Bij Rob is het het belangrijkst dat leerlingen een kritische blik op de wereld om hen
heen (leefomgeving) werpen en dit later ook doen. Rob is erg mensgericht. Dit heeft voor hem
als gevolg dat hij veel bezig is met welke onderwerpen zich wel of niet lenen voor kritisch
denken: Rob is van mening dat een onderwerp zich voor kritisch denken leent wanneer de
koppeling met de mens en/of de toekomst gemaakt kan worden. Ruimtelijke context lijkt ook
een belangrijke voorwaarde, maar minder belangrijk dan de koppeling met de mens en/of
toekomst. De focus op de mens is ook goed terug te zien bij Rob. Hij gebruikt een heel
leerlinggerichte aanpak (in combinatie met het argument dat het in de toekomst belangrijk is
voor de leerling) om kritisch denken te stimuleren. Zo vindt Rob een belangrijke voorwaarde
voor kritisch denken dat leerlingen naar elkaars mening leren luisteren. Ook maakt Rob actief
gebruik van zijn kennis over de verschillende soorten leerlingen die in zijn klas zitten. Hij
probeert hierop in te spelen door sommige leerlingen wat meer te ondersteunen (met kritisch
denken) en andere leerlingen wat minder. Ook biedt hij verschillende werkvormen aan om
leerlingen op verschillende manieren te stimuleren. Zo doet hij dit vaak door gebruik te
maken van geografische foto’s, anekdotes of verhalen uit kranten. De problemen waar Rob
tegenaan loopt, zijn vooral problemen rondom tijd, de niet-kritische houding van leerlingen,
de organiseerbaarheid van bepaalde werkvormen en het feit dat Rob het moeilijk vindt om te
achterhalen of de leerlingen daadwerkelijk kritisch gedacht hebben.
Job
Job heeft 20 jaar leservaring en heeft in die tijd alle niveaus lesgegeven, in alle leerjaren.
Daarnaast heeft Job nog hbo en mbo lesgegeven. Op dit moment geeft Job vooral
examenklassen op het vwo-niveau les. Job heeft een achtergrond in sociale geografie en heeft
een eerstegraads bevoegdheid. Ook Job lijkt moeite te hebben met correct definiëren van
kritisch denken, wederom omdat het deel meningsvorming lijkt te ontbreken. Job vindt dat
kritisch denken leerlingen ook voorbereidt als kritisch burger op het latere leven, maar hij
59

vindt het belangrijker dat leerlingen goed worden voorbereid op hun vervolgopleiding (waar
zij kritisch moeten kunnen denken). Hiermee is hij een uitzondering op de andere docenten.
Ondanks het feit dat Job moeite had met het definiëren van kritisch denken, is
meningsvorming bij hem wel heel belangrijk. Om leerlingen uit te lokken om ook echt die
mening te vormen, maakt Job gebruik van verschillende strategieën: bij fysisch-geografische
onderwerpen speelt hij in op de geografische verbeeldingskracht, bij de tekst in het boek
plaatst hij zo vaak mogelijk kanttekeningen en hij gebruikt veel praktische opdrachten
(veldwerken en geografische onderzoeken). Hiernaast is Job ook erg inductief bezig: hij
bekijkt een onderwerp vanuit de kennis die de leerling al heeft en probeert door subtiel
aanvullingen te maken de leerling te prikkelen om kritisch te denken. Tegelijkertijd is dit ook
het grootste probleem waar Job tegenaan loopt: jongere leerlingen kunnen moeilijker
complexe zaken beschouwen, afwegen/ zelf een mening vormen. De ontwikkeling van de
hersenen is volgens Job op jonge (begin puberteit) leeftijd nog onvoldoende. Het nadeel dat
andere docenten noemden over het feit dat niet iedere leerling met dezelfde bagage
binnenkomt, ziet Job niet als een nadeel. Hij denkt juíst dat iedereen elkaar op sleeptouw kan
nemen door hun sterke punten te delen met de klas. De overige problemen van Job zijn tijd en
gebrek aan interesse bij leerlingen.
Pieter
Pieter heeft 30 jaar leservaring en geeft op het moment geen aardrijkskunde. Deze docent
heeft mavo, havo en vwo in alle leerjaren gegeven. Pieter heeft sociale geografie gestudeerd
en heeft hierna de master geografie en educatie gevolgd. De docent is hiermee eerstegraads
bevoegd. Het doel van kritisch denken is volgens Pieter het maatschappelijk
opvoeding/kritisch maken van de leerling. Uit de antwoorden die Pieter geeft, blijkt dat hij
goed nadenkt over wanneer een onderwerp zich wel of niet leent voor kritisch denken. Hij
doet dit door net als Rob vooral te kijken of een onderwerp gekoppeld kan worden aan de
mens en/of de toekomst. De complexiteit speelt in mindere mate een rol. In het specifiek is
Pieter gericht op het aspect burgerschapsvorming en zorg voor de (eigen) leefomgeving.
Vanuit de persoonlijke ervaring/kennis van leerlingen probeert hij ze kritisch te laten denken
over hun eigen leefomgeving.. In de praktijk betekent dit alles dat Pieter een leerlinggerichte
aanpak hanteert waarin hij leerlingen prikkelt door context te bieden, perspectiefwisselingen
toepast en veel inspeelt op de interesse van de leerling door aan te sluiten op de leefomgeving
van de leerlingen. Dit is een inductieve aanpak. Het gebruik van moderne media is iets wat
Pieter niet vaak doet om leerlingen te prikkelen. De problemen waar Pieter tegenaan loopt,
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zijn vooral tijd en het gebrek aan interesse vanuit leerlingen. Hij vond het soms moeilijk
leerlingen geïnteresseerd te maken om een mening vormen. Dit is in combinatie met het
examenprogramma, dat soms geen tijd bood om dieper op een onderwerp in te gaan (er is dus
ook weer een gebrek aan tijd). Ten slotte vond hij het in multiculturele klassen moeilijk om
gevoelige onderwerpen aan te snijden waar leerlingen dan een mening over zouden moeten
vormen.
Anna
Anna heeft 22 jaar leservaring en heeft alle niveaus lesgegeven van vmbo kader tot en met 6
vwo. Anna heeft leservaring in alle leerjaren, ook de examenklassen. Op dit moment geeft
deze docent havo en vwo in de onderbouw en bovenbouw. Anna heeft sociale geografie
gestudeerd en daarna een eerstegraads bevoegdheid gehaald in aardrijkskunde. Anna is een
docent die kritisch denken in zijn compleetheid kan definiëren met het gedeelte
meningsvorming. Anna heeft duidelijk een persoonlijke visie op kritisch denken die in lijn ligt
met Tom: ze voelt een plicht om de leerlingen kritisch naar de maatschappij te laten kijken,
omdat zij van mening is dat de media aan framing doen. Hier moet je volgens Anna doorheen
prikken, want anders volg je de grote kudde. Deze visie straalt zij uit in de keuze welke
onderwerpen zich wel en welke onderwerpen zich niet lenen voor kritisch denken. Zij vindt
de koppeling met de mens het belangrijkst, maar ook de koppeling met tijd en ruimte is
belangrijk. Omdat Anna van mening is dat er veel framing plaatsvindt door de media, heeft ze
het gevoel dat leerlingen hierdoor ook beïnvloed worden. Haar aanpak is dan ook vaak gericht
op mensgerichte onderwerpen waar ze eerst de voorkennis van leerlingen – geconstrueerd
door de media en ouders – om vervolgens context te bieden. Die context kan zij zelf bieden
(in een docentgestuurde werkvorm) maar vaak probeert ze de leerlingen zélf van perspectief
te laten wisselen. Problemen die Anna tegenkomt, zijn het gebrek aan geduld bij de leerlingen
om ergens rustig over na te denken, gebrek aan tijd en het feit dat leerlingen niet graag van
mening willen veranderen. Met dit laatste bedoelt Anna dat leerlingen niet open staan voor
andere perspectieven waardoor kritisch denken moeilijk wordt.
Matthijs
Matthijs heeft vijf jaar leservaring en is nu bezig met het zesde jaar. De docent heeft
lesgegeven op havo-niveau en geeft nu op vwo-niveau les. De docent heeft alle leerjaren
lesgegeven op de havo en het vwo. Matthijs heeft een bachelor milieu- en
maatschappijwetenschappen gedaan en vervolgens een master sociale geografie. Hierna heeft
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Matthijs een lerarenopleiding gevolgd. Matthijs is eerstegraads bevoegd. Hij vindt het
belangrijk om leerlingen maatschappijkritisch te maken en hen een mening over
maatschappelijke zaken te laten vormen, ook in hun latere leven. Kritisch denken kan volgens
Matthijs in principe bij elk onderwerp (in tegenstelling tot wat sommige andere docenten
impliceren). Een onderwerp moet vooral abstract genoeg zijn en er moet over de feitelijkheid
van een theorie getwist kunnen worden. Hieruit volgt wel dat Matthijs vindt dat de meeste
onderwerpen die zich lenen voor kritisch denken de sociaalgeografische onderwerpen zijn
waarbij de mens betrokken is. Ook de toekomst en context is voor deze docent belangrijk als
het gaat om kritisch denken. Matthijs hanteert een moderne aanpak door gebruik te maken van
veel verschillende werkvormen, zoals het debat, om kritisch denken te bevorderen. Dit heeft
als doel leerlingen te prikkelen om kritisch te gaan denken. Problemen die Matthijs
tegenkomt, zijn gebrek aan tijd, het feit dat leerlingen met geframede kennis binnenkomen
(gevoed door ouders) en met een tekort aan voorkennis waardoor er een verschil ontstaat in
niveau. Vooral dit laatste vindt Matthijs een belemmering omdat hij een afweging moet
maken: ofwel de leerlingen met te weinig kennis niet mee laten doen (wat als gevolg heeft dat
zij niet kritisch denken), ofwel die leerlingen bijspijkeren (wat als gevolg heeft dat de
leerlingen die die kennis al wel hebben verveeld raken/afhaken).
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5. Conclusie
De PCK is in 1986 geïntroduceerd door Shulman met als bedoeling om de vakinhoudelijke
kennis van lerenden (leerlingen) toegankelijk te maken (Shulman, 1986). Hij definieerde het
als ‘de gebruikte kennis om de inhoud van een onderwerp zo om te zetten dat leerlingen het
begrijpen’ (Shulman, 1986). De PCK is later nog door onder andere Park & Oliver (2008)
onderverdeeld in vijf onderdelen: de persoonlijke overtuiging van de docent, de kennis van de
docent over het begrip van leerlingen, de kennis van de docent over het curriculum, de kennis
van de docent over uitlegstrategieën en representaties en de kennis van de docent over het
toetsen. Er zijn sinds de introductie van de PCK veel onderzoeken gedaan; eerst op het gebied
van de bètawetenschappen (Shulman, 1986; Grossman, 1990). Tuithof (2017) heeft in haar
proefschrift een vertaling gemaakt naar geschiedenis en haar omzetting heeft als basis gediend
voor dit onderzoek. Eerdere onderzoeken naar de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten
zijn onder andere door Lane (2009; 2015) uitgevoerd, maar nog niet ten behoeve van kritisch
denken.
Onderzoeken naar kritisch denken zijn ook al uitvoerig gedaan, ook op het gebied van
aardrijkskunde. Uit het theoretisch kader en de antwoorden van de docenten is gebleken dat
een definitie geven aan kritisch denken niet gemakkelijk is omdat kritisch denken vanuit
verschillende perspectieven kan worden opgevat. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een
drieslag van kritisch denken te hanteren: informatie opnemen, deze analyseren en vanuit
verschillende perspectieven bekijken, en ten slotte met een afweging/mening komen. Deze
definitie komt het dichtst bij de opvatting van Lane (2007) over kritisch denken.
Onderzoek naar kritisch denken in relatie tot de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten is
nog niet uitgevoerd. Dit onderzoek heeft de brug tussen deze twee concepten geslagen
middels het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek door middel van semi-gestructureerde
interviews.
Uit de analyse van de interviews bleek dat ook docenten moeite hebben met het “correct”
definiëren van kritisch denken. De definities die zij gebruiken hebben wel allemaal een aantal
gemene delers – zoals het afwegen van informatie – maar op het gebied van
evaluatie/meningsvorming gaf de helft van de docenten wel aan dat dit hoort bij kritisch
denken maar de andere helft liet dit weg. Dit laat zien dat de docenten net zoals de
wetenschap moeite hebben met het omschrijven van kritisch denken. De typering van de PCK
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van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch denken is opgebouwd vanuit de vijf
onderdelen van Park & Oliver (2008).
Ten eerste kwam in elk interview naar voren dat de docenten kritisch denken redelijk vaak
verantwoorden vanuit de kennis die zij hebben over het begrip van leerlingen. Ze passen
actief hun kennis over de sterke en zwakke punten van leerlingen toe: de verschillende
leerstijlen van leerlingen, de persoonlijkheid van een leerling en of een leerling zich goed kan
verplaatsen in een situatie of niet. Hiernaast gebruiken docenten ook veel hun kennis over wat
de leerling interesseert door lesstof aan te laten sluiten op de leefomgeving van de leerling of
om de lesstof verbeeldend te laten zijn. Docenten doen dit om de leerling te prikkelen om te
willen kritisch denken. Hiernaast gebruiken docenten hun kennis over de ontwikkeling van de
leerling. De docenten gebruiken redelijk vaak hun kennis over de ontwikkeling van de
hersenen (in relatie tot kritisch denken), het niveau van de leerlingen (op verschillende
niveaus) en de ontwikkelingen in de maatschappij (die de leerlingen bijvoorbeeld een kortere
concentratiespanne bezorgen). De docenten gebruiken hun kennis over de ontwikkeling van
de leerling minder vaak dan hun kennis over de sterke en zwakke punten van leerlingen. Ten
slotte noemden sommige docenten nog dat zij actief de voorkennis van leerlingen testen in
relatie tot kritisch denken. Docenten noemen hierbij vooral misconcepties en de rol van de
ouders; deze kunnen het kritisch denken belemmeren.
Ten tweede maken docenten veel gebruik van hun kennis over uitlegstrategieën en
representaties door vaak onderwerpspecifieke strategieën en soms themaspecifieke strategieën
te gebruiken. Bij onderwerpspecifieke strategieën noemen de docenten specifiek
meningsvorming (via werkvormen) en het prikkelen van leerlingen via het behandelen van
controversiële onderwerpen en het contextualiseren van een onderwerp. De meningsvorming
is logisch bij kritisch denken; het prikkelen van leerlingen is om leerlingen verschillende
perspectieven te laten zien waarna ze vervolgens kunnen afwegen. Bij themaspecifieke
strategieën wordt er maar één strategie genoemd en dat is het kritisch beoordelen van een
theorie. Dit doen docenten om de leerling een opzet te bieden naar kritisch denken, immers
moet je verschillende informatiebronnen afwegen voordat je een theorie kunt beoordelen en
vervolgens een eigen ‘mening’/afweging kunt vormen.
Het derde onderdeel van de PCK is de kennis van de docent over het curriculum. Docenten
gebruiken hun kennis hierover vooral om een afweging te maken of een onderwerp zich wel
of niet leent voor kritisch denken. Wat vaak naar voren komt, is dat onderwerpen die
gekoppeld zijn aan de mens en de toekomst (van de leerling) vaak worden beschouwd als
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geschikt voor kritisch denken. Ook het nut van het onderwerp – of het nuttig is voor het latere
leven of studie, of dat het onderwerp abstract genoeg is – blijkt een reden voor docenten om
kritisch denken wel of niet toe te passen in een les. Het resultaat hiervan is dat er vooral bij
sociaalgeografische onderwerpen kritisch denken wordt toegepast terwijl bij fysischgeografische onderwerpen dit minder vaak gebeurt (zie Tabel 4). De kennis van de docent
over het curriculum betreft nog meer dan alleen de afweging of een onderwerp zich wel of
niet voor kritisch denken leent. Docenten gebruiken vaak hun ervaring (en dus kennis) om in
te schatten hoe complex de vaardigheden en lesstof door de jaren heen zijn. Hierdoor kunnen
zij inschatten dat een onderwerp in de bovenbouw meer hogere orde denkvaardigheden
behoeft (vanwege de complexiteit) dan een onderwerp in de eerste klas. Dit doen docenten
redelijk vaak. Ten slotte geven sommige docenten aan dat zij kritisch denken verantwoorden
door kritisch te zijn op de methode, zowel op de tekst als op de hoeveelheid kritisch denken in
de opdrachten.
Ten vierde verantwoorden de geïnterviewde docenten kritisch denken vanuit hun persoonlijke
overtuiging. Dit doen zij veruit het vaakst vanuit een plicht om leerlingen een kritische burger
te maken. Die plicht kan deels worden verklaard doordat docenten zich aansluiten bij een van
de doelen van onderwijs: (21e-eeuws) burgerschap. Anderzijds noemen sommige docenten dat
zij kritisch denken belangrijk vinden voor het latere leven van de leerling. Ten slotte is er nog
Job die dit specificeerde en die kritisch denken belangrijk vindt voor de vervolgstudie.
Ten slotte is er nog de vijfde onderdeel van de PCK: de kennis van de docent over het toetsen.
Dit gebruiken docenten bijna niet ter verantwoording van kritisch denken, maar wanneer zij
dit doen, is het om leerlingen betere resultaten op de toetsen. Hierbij weten sommige docenten
bijvoorbeeld dat er kritisch denken op de toets voorkomt, en dus gebruiken zij kritisch denken
ter voorbereiding.
Al met al is gebleken dat de PCK van ervaren aardrijkskunde omtrent kritisch denken divers
is, maar vooral ook veel overeenkomsten toont. De belangrijkste overeenkomst is wellicht de
afweging die de docenten maken om kritisch denken wel of niet in de les te verwerken op
basis van het onderwerp. Vooral sociaalgeografische onderwerpen die gekoppeld worden aan
de mens, ruimte en/of toekomst lijken het vaakst gebruikt te worden voor kritisch denken.
Vice versa voor fysisch-geografische onderwerpen. Verder is nog een belangrijke
overeenkomst dat de meeste docenten – op één na – kritisch denken vooral gebruiken ter
bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de leerling. Deze plicht lijkt heel sterk
aanwezig te zijn bij de docenten.
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6. Discussie
In dit onderzoek is er een aanzet gedaan om de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten
omtrent kritisch denken te typeren door middel van interviews. Voor het afnemen van de
interviews zijn de vragen met mijn eerste scriptiebegeleider Hans Palings doorgenomen.
Tijdens de interviews bleken deze vragen een goede basis te bieden, maar vooral tijdens het
eerste interview was het lastig om de informatie die verkregen moest worden, ook te
verkrijgen. Naarmate de interviews vorderden – en er voortschrijdend inzicht gekweekt is –
ging dit gemakkelijker.
Het voortschrijdende inzicht leidt wel tot het gevaar tot “interviewer bias”
(Denscombe, 2014) wat zou betekenen dat de interviewer bepaalde antwoorden graag wil
horen door vragen te stellen die een bepaalde richting in gaan. Dit is actief vermeden, maar dit
betekent niet dat het niet een enkele keer kan zijn voorgekomen. Hiernaast geldt ook dat de
geïnterviewde het gevoel kan krijgen dat zijn kennis over kritisch denken “getest” wordt,
waardoor hij/zij wellicht correctere antwoorden probeert te geven, of juist bepaalde
antwoorden niet zal geven. Ook dit is actief vermeden door de geïnterviewde docent zich op
zijn/haar gemak te laten voelen en aan het begin van het interview aan te geven dat dit
interview geen test is over de kennis van de docent, en dat alle meningen evenveel waard zijn.
Ten slotte kan het nog zijn dat het beperkte aantal interviews de betrouwbaarheid van de
resultaten heeft belemmerd, maar hier is geen schijn van.
De analyse bracht resultaten naar voren die sterk in lijn lagen met voorgaande studies van
Park & Oliver (2008) over de typering van de PCK van ervaren docenten. Op sommige
subcomponenten van deze PCK zijn nog kleine aanpassingen gemaakt of zijn er bepaalde
subcomponenten toegevoegd – zie Appendix I, maar het gros van de onderdelen kwam
duidelijk naar voren in de interviews (zij het iets anders verwoord). Wat kritisch denken
betreft, komt het verschil in definities dat de docenten gaven overeen met de verschillende
definities die in de literatuur gebruikt worden. Zowel de docenten als de literatuur geven
afzonderlijk verschillende definities. Een belangrijke kanttekening die hierbij geplaatst moet
worden, is dat docenten het wellicht moeilijk vinden om de juiste definitie van kritisch denken
te benoemen terwijl zij wel weten wat het is. Impliciet noemden de meeste docenten wel een
soort meningsvorming, maar expliciet was dit maar de helft van de docenten.
De voorwaarden die Lane (2007) schiep voor kritisch denken in de een geografisch onderzoek
zijn goed terug te zien tijdens de interviews. Docenten benoemen dat het interesseren van
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leerlingen belangrijk is – creating a need to know – net zoals het afwegen door leerlingen –
dat Lane (2007) weergeeft met + en -. Docenten benoemen ten slotte ook in overeenstemming
met Lane (2007) dat het belangrijk is dat álle context aangeboden wordt en dat leerlingen zelf
een mening kunnen vormen.
Aan de andere kant wordt door Sziarto, McCarthy en Padilla (2014) nog het 180°-debat
genoemd als nuttige werkvorm voor kritisch denken. In de praktijk blijkt dat geen van de
docenten deze werkvorm actief gebruikt, maar wel een normaal debat. Een veel genoemde
beperking is dat de vorm belangrijker geacht wordt door de leerlingen dan de inhoud, en dat
docenten er “gewoon niet in thuis in zijn”. Wat de geïnterviewde docenten hier overigens wel
bij vermelden, is dat leerlingen het in het algemeen moeilijk vinden om van perspectief te
wisselen waardoor kritisch denken moeilijker wordt. Sziarto, McCarthy en Padilla (2014)
geven daarom aan dat juíst het 180°-debat ook echt “180°” moet zijn om de leerlingen te
forceren een ander perspectief aan te nemen. Hierin komen de uitspraken van de docenten wel
overeen met de literatuur.
Verrassend is het vele gebruik van het onderwijsleergesprek dat docenten benoemen ten
behoeven van kritisch denken. Dit wordt in de literatuur niet per se gezien als een werkvorm
die aanzet tot kritisch denken, maar de geïnterviewde docenten geven collectief aan deze
werkvorm goed te vinden voor kritisch denken. Dit kan deels komen door de bekendheid van
de werkvorm in Nederland, het gemak van de werkvorm en hoeveel tijd het kost om dit voor
te bereiden en uit te voeren.
De docenten noemden de beperkingen tijd, focus en betrokkenheid het vaakst. Een laatste
beperking die docenten nog noemden, is de soms geringe bereidheid van leerlingen om andere
meningen te accepteren/aan te horen.
Deze feiten besproken hebbende, is deze studie een begin om beter in kaart te brengen hoe de
PCK van ervaren aardrijkskundedocenten er omtrent kritisch denken uitziet, maar bepaalde
zaken zijn niet goed naar voren gekomen. Zo is de relatie tussen de achtergrond van de docent
en diens PCK omtrent kritisch denken niet duidelijk geworden. Dit kan komen door een te
kleine groep docenten, of door het feit dat bepaalde vragen niet gesteld zijn. Hiernaast is ook
niet goed duidelijk geworden wat de invloed van de school, omgeving en/of woonomgeving
zijn, zoals Park & Oliver (2008) wel benoemden als (potentiële) invloeden. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een gebrek aan specifieke vragen hierover. Er zijn
aanwijzingen dat de omgeving en school wel degelijk invloed hebben op de PCK omtrent
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kritisch denken, vooral bij Pieter, maar deze konden niet breed bevestigd worden. Ook kan het
doen van lesobservaties bij de geïnterviewde docenten van meerwaarde zijn omdat de PCK
omtrent kritisch denken dan nog explicieter naar voren komt. Ten slotte zou het nuttig zijn om
de relatie tussen de opkomst van bepaalde onderwijstheorieën – zoals het constructivisme en
het metacognitivisme – en de PCK van ervaren aardrijkskundedocenten omtrent kritisch
denken te onderzoeken.
Al met al heeft deze studie bijgedragen aan het verder ontwikkelen van de PCK van ervaren
aardrijkskundedocenten door kritisch denken als onderwerp te gebruiken. Kritisch denken is
bij aardrijkskunde in de toekomst alleen maar belangrijker omdat de wereld almaar complexer
lijkt te worden. Kritisch denken helpt met het ontleden van complexe geografische relaties en
kan daarmee bijdragen aan het vergroten van geografisch begrip. Ook is nogmaals aangetoond
dat kritisch denken an sich een moeilijk te definiëren begrip is, en dat de conclusies van de
Onderwijsraad (2014) over het feit dat er meer sturing nodig is in de 21e-eeuwse vaardigheden
correct lijken te zijn. Ten slotte is er een bijdrage geleverd aan het toekomstbestendige
aardrijkskunde.
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Appendix I: De uitgewerkte codeboom aan de hand van het model van Park &
Oliver (2008)
1. Nastreven van een doel van het onderwijs: burgerschap
Plicht tot kritisch denken/het kritisch
maken van een leerling

2. Het is belangrijk voor het latere leven van de leerling

Overtuiging van de docent

3. Het is belangrijk voor de vervolgstudie van de leerling

omtrent aardrijkskunde

4. Gebruikmaken van perspectiefwisselingen
Het beter begrijpen van een thema

5. Het gebruik van bepaalde werkvormen, zoals het 180°-debat,
geografisch onderzoek of onderwijsleergesprek vanuit de eigen
overtuiging

Omtrent (het gebrek aan) voorkennis

6. De rol van de ouders

bij leerlingen

7. De rol van misconcepties
8. De ontwikkeling van de hersenen in combinatie met het

De ontwikkeling van de leerling

kritische denkvermogen
9. (Verschil in) niveau van een groep leerlingen

Kennis van de docent over

10. Ontwikkelingen in de maatschappij die invloed hebben op

het begrip van leerlingen

een leerling

over aardrijkskunde

PCK

11. Kennis over de verschillende leerstijlen van een leerling
De sterke en zwakke punten van een

12. Kennis over de persoonlijkheid (bijvoorbeeld introvert-

leerling

extravert) van de leerling

omtrent

13. Bekend met de bereidheid van leerlingen om van perspectief

kritisch

te wisselen tijdens een opdracht

denken

De interesses van de leerling

14. Aansluiten op de leefomgeving van de leerling
15. Gebruikmaken van lesmateriaal dat tot de verbeelding
spreekt

Omtrent het maken van een afweging

16. Koppeling van een thema met de mens

of een onderwerp zich wel of niet leent

17. Koppeling van een thema met de toekomst

voor kritisch denken

18. Koppeling van een thema in de ruimte

Kennis van de docent over

19. Nut van het thema voor de leerling

het
aardrijkskundecurriculum

20. Kritisch zijn op de tekst in het boek
Kritisch zijn op de methode

21. Kritisch zijn op de hoeveelheid kritisch denken in de opgaven
van het werkboek

Complexiteit van de lesstof door de

22. Hoe complex is de leerstof en het eindexamen?

jaren heen
23. Meningsvorming via onderwijsleergesprek/geografisch
Kennis van
uitlegstrategieën en

onderzoek/debat
Onderwerpspecifieke strategieën

24. Het behandelen van controversiële onderwerpen om

representaties binnen het

leerlingen te prikkelen

onderwijzen van

25. Het contextualiseren van een onderwerp

aardrijkskunde

Themaspecifieke strategieën

26. Het kritisch beoordelen van geografische theorieën
27. Het stoppen van een vraag die kritisch denken vereist op de toets

Kennis van het toetsen van

Het verbeteren van toetsresultaten door

28. Het gebruiken van bepaalde werkvormen (vooral

aardrijkskunde

kritisch denken

geografische onderzoeken) om de examenresultaten te
verbeteren
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Appendix II
Hieronder is een voorbeeld gepresenteerd van de codering van interviews. Dit deel komt
uit interview 1 met Tom. In dit interview wordt de geïnterviewde met “2” aangeduid en de
interviewer met “1”.
2: Want juist door die diepte in te gaan, dat kan op een heel klein onderwerp zijn, ja, leer
je natuurlijk ook veel meer kritisch denken dan wanneer je dat heel breed uit gaat smeren.
1: Vind je dat ook de verantwoordelijk van de methode? Of vind je dat de
verantwoordelijkheid van de docent?
2: Ja, ik vind dat het ook wel de verantwoordelijkheid van de docent is, want ik snap best
dat de methode hier allerlei eisen...moet allemaal eindtermen halen...ik denk dat dat wel
meer bij de docent ligt dan bij de methode.
1: Oké, ja. Hoe pak je dat zelf nu aan? Als je dan bijvoorbeeld een stuk informatie leest
waarvan je denkt: hé, daar mist nog iets in de methode, hoe zou je daar..je mag een
concreet voorbeeld geven, of een algemeen beeld schetsen. Hoe ga je daar mee om?
2: Nou, ik probeer dan wel met aan de hand van foto's wil ik altijd wel leerlingen
laten nadenken (11;15). Dat kan ook een lesbegin over iets uit de actualiteit, want de
wereld gaat natuurlijk steeds sneller en er gebeuren dingen die natuurlijk de boeken niet
kunnen bijhouden. Maar ook de kritische vraag stellen, van nou: klopt dit nou wel
klakkeloos? We hebben natuurlijk de actieve aarde met de theorie van
convectiestromen, daar zijn natuurlijk ook allemaal nieuwe theorieën en dan zeg ik
altijd wel erbij: jongens, dit is wat ik nu vertel, maar jullie ouders hebben vroeger
nog dat en dat geleerd en over 50 jaar kan het wel weer een andere theorie zijn.
(20;26)
1: Ja, dus door een onderwijsleergesprek, door kritische vragen te stellen aan de
leerlingen, probeer jij bij leerlingen ook een kritische houding te ontwikkelen.
2: Ja, en dat is soms ook wel lastig, want leerlingen weten ook nog niet alles, ja wat wilde
ik nou zeggen, soms denken ze ook dat ze het ook allemaal al weten en ja, dan heb je wel
even gewoon...en sommigen missen ook een beetje de voorkennis om erover te
kunnen praten. Dat is ook weleens lastig, want er zijn er altijd wel een paar, 5 van de
30, die echt wel de diepte in kunnen maar voor een stuk of 10-12 is kritisch denken
nog veel te vroeg. (9)
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1: Ja
2: Omdat ze juist voorkennis ontbreken.
1: Ja, dus inderdaad problemen die je tegen kunt komen is, of je mist voorkennis, of
misschien een kritische houding is nog niet ver genoeg ontwikkeld? Dat ze die afweging
niet kunnen maken?
2: Ja, want ik zit dus in de onderbouw, en in klas 5,6 zullen de leerlingen iets meer
levenswijsheid en ook wat meer bagage hebben om daarover te kunnen praten. (8)
1: ja.
2: Dat merk ik ook wel. In klas 3 zijn dit soort gesprekken, waar je de diepte in gaat, zijn
wat makkelijker.
1: dan in klas 2 en 1?
2: ja.
1: En waardoor denk je dat dat komt? Is dat echt...is dat doordat leraren kritisch denken in
de lessen toepassen, daardoor een kritische leerling ontwikkelen, of is dat vooral omdat ze
veel meer basiskennis hebben van bepaalde situaties?
2: De eerste vind ik lastig om antwoord op te geven, want ik kan niet bij iedereen
meekijken.
1: Nee, dat klopt.
2: En ik denk dat de tweede ook wel, ja het gaat er ik denk vooral ook wel over de
ontwikkeling van de hersenen. Het grote plaatje zien, dat komt ook, dat is nog niet
helemaal af en die leerlingen, die zijn...in de bovenbouw hebben ze iets meer body,
iets meer ruimte om ook echt groter te kunnen denken, iets meer 'parapluvisie' te
hebben op dingen. (8)
1: ja.
2: Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je zal als leerling echt al boven de kennis
moeten staan om ook echt goed kritisch te kunnen denken.
1: Ja, in die zin is dat een hogere denkvaardigheid die we niet terugvinden in alleen
kennis.
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2: En dat is inderdaad het lastige, goed dat je dat zegt, want je hebt natuurlijk de
taxonomie van Bloom maar met de denkniveaus reproductie, kennis, toepassing, inzicht
tot en met creëren en synthese en evaluatie. Ja in de onderbouw zijn alle toetsen en de
vragen die ze maken, is allemaal vooral de lagere denkniveaus en examens zijn wat
dat te gaat natuurlijk ook vrij meer aan de onderkant.(22) Ik wil niet zeggen dat dan
kritisch denken helemaal niet kan, maar je wordt natuurlijk wel gestimuleerd als je op de
hogere denkniveaus gaat zitten.
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