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INLEIDING
‘Het onderwijs is gebaseerd op toekomstbeelden en creëert toekomstbeelden. Dus, elke vorm van
onderwijs is een voorbereiding op de toekomst, ongeacht of dit bedoeld is of niet (Toffler, 1974).
Dit citaat van Toffler geeft de kern van het onderzoek naar toekomstbeelden bij jongeren weer. Een
toekomstperspectief is aldus het citaat intrinsiek verbonden met het onderwijs. Scholen moeten jongeren
niet alleen voorbereiden op de toekomst waarin zij later zullen leven, maar hen uitrusten om een
toekomst te creëren waarin zij willen leven (Slaughter, 1996; Eckersley, 1999). Vooralsnog ontbreekt dit
laatste op veel scholen (Eckersley, 1997), terwijl dit juist zo belangrijk is in de huidige maatschappij,
waarin mondialisering zorgt voor nieuwe kansen, uitdagingen en bedreigingen. Het is de taak van het
onderwijs om jongeren op zo’n manier voor te bereiden dat zij deze mondiale krachten niet onze
toekomst laten bepalen, maar zelf invloed willen en kunnen uitoefenen op hun toekomst. De inrichting
van het onderwijs hangt dus af van het type maatschappij dat wij willen bereiken in de toekomst (Botkin,
1998). Onderzoek naar de toekomstbeelden van jongeren is daarom nodig. Welke beelden houden zij er
op na? Hoe ontstaan deze beelden? En op welke manier kan het onderwijs een rol spelen bij het creëren
en/of aanpassen van toekomstbeelden?

Onderzoeksvraag
Deze masterthesis heeft dan ook als doel meer inzicht te verkrijgen in de toekomstbeelden van
Nederlandse jongeren, en de relatie die deze toekomstbeelden hebben met het aardrijkskundeonderwijs. Er wordt binnen deze thesis dus ingezoomd op een specifiek vak; aardrijkskunde. Hoewel het
hier maar één vak betreft binnen het scala aan vakken wat leerlingen aangeboden krijgen, is dit wel een
relevant vak. De inhoud van aardrijkskunde biedt namelijk mogelijkheden om aan de hand van kennis en
inzicht over de huidige mondiale situatie aandacht te besteden aan de toekomst van de wereld, en de
invloed die leerlingen hierop kunnen uitoefenen (Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken, 2009). Naar aanleiding van bovenstaand doel zal een case-study worden uitgevoerd
waarbij de toekomstbeelden van brugklasleerlingen op het Mill-Hillcollege, en de rol die het
aardrijkskunde-onderwijs dat zij krijgen speelt, centraal staan. Er wordt hierbij uitgegaan van de volgende
onderzoeksvraag:
Welke toekomstbeelden hebben brugklasleerlingen van het Mill-Hillcollege te Goirle, en hoe verhoudt zich
dat tot het aardrijkskunde-onderwijs dat zij krijgen?
Aangezien het binnen deze masterthesis geen kwantitatief onderzoek betreft, is het niet de bedoeling om
de relatie tussen toekomstbeelden en aardrijkskunde-onderwijs op een dergelijke wijze te
operationaliseren dat deze ook kwantitatief getoetst kan worden. De thesis sluit aan bij een vanuit
Australië gecoördineerd onderzoek, wat zich zal richten op de toekomstbeelden van 11 – 15 jarige
jongeren. In ‘Young people, their views, their futures’ wil professor Margaret Robertson een vergelijking
maken tussen diverse landen. Tevens is er binnen dit onderzoek aandacht voor de ideeën van jongeren
over de inhoud en vorm van het onderwijs en de implementatie van een toekomstdimensie. De
Universiteit Utrecht verzorgt de Nederlandse casestudy. Dit bestaat uit een kwalitatief onderzoek naar
jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, gecoördineerd door Tine Beneker. Tevens sluit
het onderwerp aan bij mijn functie als docent aardrijkskunde op het Mill-Hillcollege in Goirle. Hierdoor is
de thesis niet alleen maatschappelijk en wetenschappelijk relevant, maar ook persoonlijk relevant.
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RELEVANTIE

Maatschappelijke relevantie
Zoals aangegeven in de inleiding, is het de taak van het onderwijs om jongeren voor te bereiden zodat zij
hun eigen toekomst kunnen creëren. Het zijn jongeren die de burgers van de 21ste eeuw zijn. De
toekomstbeelden die jongeren nu hebben, beïnvloeden zowel onze lokale, nationale en mondiale
toekomst (Hicks, 1996; Ono, 2003). Het onderzoek naar toekomstbeelden is echter niet bedoeld om de
toekomst te voorspellen. De toekomst is er namelijk niet om ontdekt te worden, maar kan gecreëerd
worden door de intenties en acties van individuen (Ono, 2003). De toekomstbeelden die jongeren nu
hebben, dienen namelijk als basis voor hun gedrag in het heden, wat uiteindelijk invloed heeft op de
toekomst van de samenleving (Eckersley, 1999; Hicks & Holden, 2007). Als jongeren geloven in zichzelf, de
toekomst en hun eigen invloed hierop, is alles mogelijk. Zo onderzocht Polak diverse samenlevingen uit de
geschiedenis en concludeerde dat positieve toekomstbeelden leiden tot het opbloeien van culturen,
terwijl negatieve beelden samenhangen met de ondergang van samenlevingen (Eckersley, 1999).
Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren de toekomst voor de mondiale samenleving overwegend
pessimistisch inzien (Poole & Cooney, 1987; Eckersley 1994; Ono 2003; Hicks & Holden, 2007a). Het is dus
nodig nu aandacht te besteden aan deze beelden van jongeren, en tevens aan het soort educatie dat
nodig is om hen effectief voor te bereiden op de toekomst, zodat jongeren zich ook alternatieve en
gewenste toekomsten kunnen voorstellen (Hicks,1996; Eckersley, 1997; Ono, 2003).
Voor dit onderzoek geldt met name dat het relevant is voor de Nederlandse situatie. Kennis over de
toekomstbeelden van Nederlandse jongeren en de rol die het aardrijkskunde-onderwijs hierbij speelt,
levert informatie en gegevens op die bruikbaar zijn voor de inrichting van het aardrijkskunde-onderwijs.

Wetenschappelijke relevantie
Hoewel het maatschappelijk zeer relevant is om onderzoek te doen naar de toekomstbeelden van
jongeren, zijn er tot nu toe relatief weinig onderzoeken uitgevoerd (Hicks & Holden, 1995; Slaughter,
1996). Pas sinds de jaren ’80 zijn hier de eerste studies aan gewijd. Meer onderzoek is nodig om de hiaten
in kennis op te vullen. De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, hebben vooral betrekking op andere
landen, zoals Engeland (Hicks, 1995), Australië (Eckersley, 1999) en Noorwegen (Nilsen, 1999). Het is
daarom relevant de kennis over toekomstbeelden van Nederlandse jongeren en de rol die het
aardrijkskundeonderwijs hierbij speelt verder uit te breiden.
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THEORIE/LITERATUURVERKENNING
Vanuit de ‘future studies’ zijn enkele belangrijke onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstbeelden van
jongeren. Het onderzoeksveld bestaat sinds een halve eeuw. Het doel van ‘future studies’ is niet om de
toekomst te bestuderen, want de toekomst bestaat op dit moment nog niet. Het onderzoeksveld richt
zich daarom op de ideeën over de toekomst, zogenaamde toekomstbeelden. Naast beelden van het
verleden en heden, hebben jongeren namelijk ook beelden van de toekomst. Deze beelden bestaan uit de
verwachtingen die zij hebben over de stand van zaken in de toekomst (Ono, 2003). Het doel van ‘future
studies’ is om diverse alternatieve toekomstbeelden te identificeren en te analyseren (Hicks & Holden,
2007). Op de belangrijkste bijdragen binnen dit onderzoeksveld wordt eerst kort ingegaan. Vervolgens
wordt een overzicht gegeven van de meest relevante uitkomsten van de verschillende onderzoeken.
Hierbij wordt de indeling aangehouden die doorgaans gehanteerd wordt binnen de future studies;
persoonlijke, lokale, nationale en mondiale toekomstbeelden, waarbij de laatste twee vaak samen
worden genomen als één categorie. Persoonlijke toekomstbeelden kunnen daarbij betrekking hebben op
elk van de drie schaalniveaus. Zij gaan over de toekomst van het individu. De lokale, nationale en
mondiale toekomstbeelden kunnen elk op hun eigen schaalniveau in de ruimte geplaatst worden en
hebben betrekking op de toekomst van de maatschappij. De factoren die invloed hebben op de
toekomstbeelden van jongeren, namelijk persoonlijke ervaring, de media en het onderwijs komen hierna
aan bod. Er wordt dieper ingegaan op de rol van het onderwijs bij het voorbereiden op de toekomst,
gezien het belang van dit aspect voor dit onderzoek. Aangezien toekomstbeelden ontstaan vanuit een
ruimtelijke en historische context, wordt specifiek voor Nederlandse jongeren deze context verkend om
de onderzoeksresultaten later te kunnen plaatsen in de Nederlandse situatie. Als laatste wordt afgesloten
met een overzicht van de hiaten in de literatuur.
Belangrijkste bijdragen future studies
Binnen de future studies zijn er de afgelopen decennia een aantal toonaangevende onderzoeken
uitgevoerd. De belangrijkste bijdragen op het gebied van kennis over toekomstbeelden zijn terug te
voeren op een aantal auteurs, waarnaar in diverse publicaties regelmatig verwezen wordt. Hieronder
wordt een kort overzicht gegeven van deze auteurs en de bevindingen die zij met hun onderzoek hebben
gedaan. In box 1 zijn de belangrijkste gegevens van zowel hier als in komende paragrafen aangehaalde
onderzoeken na te lezen.
Gillespie en Allport hielden in 1955 een vergelijkend onderzoek naar de toekomstbeelden van jongeren in
tien landen, namelijk de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Egypte, Mexico, Frankrijk, Italië,
Duitsland, Japan en Israël (Hicks & Holden, 1995). Als overeenkomsten kwamen het belang van familie,
een interesse in nieuwe ontwikkelingen van wetenschap en technologie, de wens voor meer gelijkheid
tussen bevolkingsgroepen en de angst voor een nieuwe wereldoorlog naar voren. Toffler ontdekte in
1974 dat er een scheiding bestaat tussen de meer optimistische persoonlijke toekomst die jongeren zien
en de pessimistische nationale/mondiale toekomst tijdens zijn onderzoek onder 15-16 jarigen in de
Verenigde Staten. Verontrustend hieraan vond Toffler dat jongeren de toekomst zagen als iets
‘onpersoonlijks’, waarbij zij niet betrokken zijn (Toffler, 1974).
Mary Brown concludeerde in 1984 naar aanleiding van haar onderzoek onder Britse jongeren dat de
toekomstbeelden van jongeren samenhangen met de ruimtelijke en historische context waarin zij leven
(Hicks & Holden, 1995). De sociale, culturele en politieke zorgen van een bepaalde tijd zijn af te lezen in
hun toekomstbeeld. Mensen hebben namelijk de neiging om negatieve gevoelens over gebeurtenissen uit
het heden en verleden, te extrapoleren naar de toekomst (Ono, 2003). Hicks haakt hier in latere studies
bij aan, wanneer hij concludeert dat mondiale kwesties als armoede, het milieu en politieke conflicten
door de jaren heen steeds terugkomen in toekomstbeelden van jongeren, maar al naar gelang de actuele
gebeurtenissen en context nieuwe vormen aannemen. Zo maakten jongeren in zijn onderzoek uit 1994
zich voor de toekomst vooral zorgen over vervuiling, terwijl jongeren het 10 jaar later vooral over
klimaatverandering hadden (Hicks & Holden, 2007).
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Ook het onderzoek door het Henley Centre for Forecasting in 1991 bij jongeren van 10-14 jaar bouwt hier
op voort wanneer zij de hoge mate van zorgen over mondiale milieukwesties, zoals ontbossing, de
ozonlaag en het broeikaseffect, en lokale milieuproblemen als vervuiling en afval, onder jongeren
aantoont (Ono, 2003). Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat jongeren een hoge mate van
hulpeloosheid ervaren en hun eigen invloed op de toekomst gering achten. Latere studies, zoals de
doctoraal thesis van Hutchinson, bevestigen dit beeld (Hicks & Holden, 2007). Eckersley onderzoekt naast
het verwachte toekomstbeeld van jongeren ook het gewenste toekomstbeeld. Wat er volgens hem
uiteindelijk toe doet is of de kloof tussen het verwachte en gewenste toekomstbeeld in de loop der jaren
afneemt of toeneemt. Uit zijn onderzoek in 1994 onder Australische jongeren blijkt dat het verwachte
toekomstbeeld steeds pessimistischer wordt, en de kloof dus zorgelijk toeneemt (Eckersley,1997).
Hicks en Holden hebben in de jaren ’90 en ‘00 de toekomstbeelden van 7- 18 jarige Britse jongeren
onderzocht en hier diverse artikelen en boeken over geschreven. Zij onderzochten als eerste de
toekomstbeelden van zowel kinderen als tieners om deze te kunnen vergelijken. Tevens strekte hun
onderzoek zich uit over een langere periode. Daarnaast namen zij variatie in leeftijd en gender mee in hun
onderzoek. Het onderzoek liet zien dat jongeren minder optimistisch worden over de toekomst naarmate
zij ouder worden (Holden, 2007). In 2002 deed ook Rubin onderzoek naar variaties in toekomstbeeld al
naar gelang verschillen in leeftijd bij Finse jongeren van 11 – 22 jaar. In dit onderzoek bleek echter het
tegenovergestelde; jongere jongeren bleken pessimistischer over de mondiale toekomst dan oudere
jongeren (Eckersley, 1997).
Onderzoek
Gillespie en
Allport

Jaar
1955

Toffler
Brown

1974
1984

Land
VS, Nieuw-Zeeland,
Zuid-Afrika, Egypte,
Mexico, Frankrijk,
Italië, Duitsland,
Japan en Israël
Verenigde Staten
Groot-Brittannië

Onderzoek naar
(Verschillen tussen)
toekomstbeelden in diverse
landen

Leeftijd
onbekend

Aantal jongeren
onbekend

Methode
Autobiografie
schrijven,
enquête

Variatie in toekomstbeelden
Relatie tussen context en
toekomstbeelden
Inhoud en tijdspanne van
persoonlijke en maatschappelijke
toekomstbeelden
Toekomstbeelden gericht op
milieu en natuurlijke omgeving
Verwachte en gewenste
toekomstbeelden

15-16 jaar
16 – 18 jaar

Eén klas
250 (essays),
400 (enquête)
162 (Singapore),
440 (Sydney)

‘Event-listing’
Essays schrijven,
enquête
Enquête

Poole &
Cooney

1987

Singapore & Sydney

Henley Centre
for Forecasting
Eckersley

1991

Australië

10-14 jaar

Onbekend

Onbekend

1994

Australië

15-24 jaar

Groot-Brittannië

Variatie in toekomstbeelden

1999

Noorwegen

10

Scenario’s
ontwikkelen,
opiniepeiling
Enquête, diepteinterviews
Diepte-interviews

Connell, Fien
e.a.

1999

16 – 17 jaar

24 groepinterviews

Focus groepinterviews

Arnett

2000

Australië
(Melbourne,
Brisbane)
Verenigde Staten

21 – 28 jaar

140

Interviews en
enquêtes

Rubin
Ono

2002
2003

11 – 22 jaar
20 – 25 jaar

2004

9 – 11 jaar

Onbekend
52 (Taiwan),
27 (VS)
425

Onbekend
Enquête

Hicks en
Holden
Nikolayenko

Finland
Taiwan, Verenigde
Staten
Groot-Brittannië

Relatie tussen toekomstbeelden
en visies over milieuproblemen
Houding t.o.v. en visie over
(toekomst van) milieu en
natuurlijke omgeving
Relatie tussen persoonlijke en
lokale/nationale/mondiale
toekomstbeelden
Variatie in toekomstbeelden
(Verschillen in) toekomstbeelden

7, 11, 14 en
18 jaar
22 – 29 jaar

150 (scenario’s),
800
(opiniepeiling)
400

Hicks en
Holden
Nilsen

1994

2005

Oekraïne

10 – 12 jaar

200

Enquête

Vergelijking van toekomstbeelden
met onderzoek 1994
Variatie in toekomstbeelden

15 jaar

Enquête

Box 1: Schematisch overzicht van diverse onderzoeken naar toekomstbeelden van jongeren
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Inhoud van toekomstbeelden
Persoonlijke toekomstbeelden
De toekomstbeelden van jongeren worden in onderzoeken binnen de ‘future studies’ doorgaans
ingedeeld in een persoonlijk, lokaal, nationaal en globaal toekomstbeeld. Het meeste onderzoek is
uitgevoerd naar de inhoud van persoonlijke toekomstbeelden. Hieruit blijkt dat jongeren zich het meeste
bezighouden met hun persoonlijke toekomst (Connell, e.a., 1999). Deze toekomst bevindt zich vooral in
de nabije toekomst (+ 3 - 5 jaar). Zij zien deze vrij positief (Poole & Cooney, 1987). In diverse onderzoeken
komt naar voren dat thema’s als carrière/werk/onderwijs en familie/relaties/huwelijk domineren in de
persoonlijke toekomstbeelden van jongeren (Poole & Cooney, 1987; Hicks, 1996; Nikolayenko, 2009). Ze
houden zich binnen deze gebieden vooral bezig met de angst voor persoonlijk of academisch falen, de
vraag of zij om kunnen gaan met tegenslagen of stress en het behalen van geluk en succes (Connell, e.a.,
1999). Om gelukkig te worden is vooral het hebben van goede relaties, en dan met name een huwelijk of
kerngezin, doorslaggevend (Arnett, 2000). De persoonlijke toekomstbeelden variëren in leeftijd, gender,
sociale klasse en culturele context. Naarmate jongeren ouder worden, neemt hun optimisme licht af
(Hicks, 1996). Meisjes hechten vooral waarde aan het opbouwen en onderhouden van relaties. Jongens
daarentegen zijn meer materialistisch ingesteld (Poole & Cooney,1987; Nikolayenko, 2009). Jongeren uit
een hogere sociale klasse zien een grotere rol weggelegd in hun toekomst voor reizen en vrije tijd, terwijl
jongeren uit een lagere sociale klasse meer belang hechten aan het nastreven van een carrière en
financiële zekerheid (Poole & Cooney, 1987; Arnett, 2000).
Lokale toekomstbeelden
Lokale toekomstbeelden hebben vooral betrekking op de toekomst van de eigen omgeving. De meeste
jongeren geven aan hier niet vaak over na te denken (Holden, 2007). Wanneer in onderzoeken naar hun
zorgen voor de lokale toekomst wordt gevraagd, blijkt dat zij zich zorgen maken over de mate van
werkloosheid, racisme, criminaliteit, vervuiling en de kwaliteit van voorzieningen. In hun gewenste
toekomst zien jongeren dan ook een grotere welvaart, betere relaties tussen mensen, minder
criminaliteit, minder vervuiling en meer voorzieningen (Hicks, 1996; Nikolayenko, 2009). Hoe ouder
jongeren worden, hoe minder prioriteit vervuiling krijgt en hoe meer nadruk ze op criminaliteit en
welvaart leggen (Holden, 2007). Tevens neemt het milieu bij jonge kinderen een speciale plaats in. Zij
maken zich zorgen over een afname van het aantal speelplaatsen, bomen die gekapt worden, afval, een
verlies van het aantal diersoorten en een toename van fabrieken (Nikolayenko, 2009).
Nationale/mondiale toekomstbeelden
In tegenstelling tot hun persoonlijke toekomstbeelden, komt uit verschillende onderzoeken naar voren
dat jongeren de verwachte toekomst voor de nationale en mondiale samenleving overwegend
pessimistisch inzien (Hicks & Holden, 2007; Poole & Cooney, 1987; Eckersley, 1999; Arnett, 2000;
Ono,2003). Zoals Brown al concludeerde, weerspiegelen deze toekomstbeelden de problemen van de
huidige tijd (Eckersley, 1999). Een voorbeeld hiervan is dat de angst voor een kernoorlog in onderzoeken
tijdens de Koude Oorlog nog naar voren komt als één van de zorgen van jongeren, terwijl dit in huidige
onderzoeken niet genoemd wordt (Nikolayenko, 2009). Eckersley wijst er echter op dat het einde van de
Koude Oorlog er niet voor heeft gezorgd dat de toekomstbeelden van jongeren optimistischer zijn
geworden. Ook nu maken jongeren zich zorgen over diverse onderwerpen. Het onderzoek van Hutchinson
(Hicks, 1996) maakt het mogelijk de zorgen die jongeren hebben voor de verwachte toekomst in te delen
in enkele speerpunten:
- een kille, gedepersonaliseerde wereld; de individualisering neemt steeds meer toe en mensen moeten
zichzelf zien te redden.
- een gewelddadige wereld, met een hoge kans op oorlog; in diverse onderzoeken komt naar voren dat
jongeren zich vooral zorgen maken over dit onderwerp, waaronder die van Poole & Cooney (1987), Hicks
& Holden (1995), Connell, e.a. (1999), Eckersley (1999) en Arnett (2000).
- een verdeelde wereld, waarin de ongelijkheid tussen Noord en Zuid toeneemt; hoge werkloosheid en
armoede zorgen voor immigratiestromen. Zij maken zich zorgen over de gevolgen hiervan.
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- een gemechaniseerde wereld; technologie zal de wereld als het ware ‘overnemen’ en steeds minder
persoonlijk maken. Jongeren geloven niet dat nieuwe technologieën en wetenschappelijke
ontwikkelingen de oplossing vormen voor mondiale problemen, maar maken zich juist zorgen over de
gevolgen ervan.
- een onduurzame wereld; milieuproblemen als de uitputting van grondstoffen, lucht-, grond- en
watervervuiling en het opwarming van de aarde zullen toenemen. De groeiende wereldbevolking zal voor
veel problemen zorgen. Hiermee samenhangend vragen jongeren zich af of er voldoende voedsel zal zijn
voor iedereen in de toekomst.
- een politiek corrupte en oneerlijke wereld, zonder democratie waar stemmen weinig zin heeft.
Maar er zijn ook enkele gebieden waar jongeren verbetering verwachten, voornamelijk op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg. Niet iedereen is hier echter van overtuigd. Sommigen zien ook op deze
gebieden een verslechtering in de toekomst (Eckersley, 1999).
Zoals ook gold voor persoonlijke toekomstbeelden, is er een grote variatie in de verwachte
toekomstbeelden (Poole & Cooney, 1987; Hicks, 1996; Nikolayenko, 2009). Ook nu worden de beelden
pessimistischer naarmate jongeren ouder worden. Qua verschil in gender zijn meisjes meer bezig met de
mondiale toekomst dan jongens. Zij zien deze pessimistischer in. Maar twee keer zoveel meisjes als
jongens denken wel dat zij een verschil kunnen maken voor de toekomst (Hicks, 2007). Jongens
daarentegen zien de rol van nieuwe technologieën optimistischer in, en verwachten dat deze een verschil
kunnen maken voor de toekomst (Nikolayenko, 2009).
Onderzoek naar de gewenste toekomst levert een heel ander beeld op. In deze toekomst zijn de
problemen overwonnen (Eckersley, 1999). Ook voor de gewenste toekomst heeft Hutchinson (Hicks,
1996) een indeling gemaakt:
- Een wereld met technologische innovaties; deze toekomst is vooral populair bij jongens. Nieuwe
technologieën zorgen voor oplossingen.
- Een gedemilitariseerde wereld vrij van wetenschap en technologie. In deze wereld is aandacht
voor menselijke behoeftes, zoals werkgelegenheid voor iedereen, goed onderwijs en een goede
gezondheidszorg.
- Een duurzame wereld waarin ook rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Deze
toekomst zien vooral meisjes het liefste.
- Een vredige wereld, waarin er geen oorlog of geweld is. Er is wel saamhorigheid en gelijkheid. Er
is veel aandacht voor de gemeenschap en familie, en er ligt minder nadruk op het individu.
Relatie persoonlijke en mondiale toekomstbeelden
Opmerkelijk is dat jongeren de verwachte mondiale toekomst nauwelijks relateren aan hun persoonlijke
toekomst. De mondiale toekomst beïnvloedt de persoonlijke toekomst niet, en ze zijn cynisch over de
invloed van de persoonlijke toekomst op de mondiale (Toffler, 1974; Poole & Cooney, 1987; Arnett, 2000;
Nilsen, 1999). Nilsen verklaart dit door de toekomst in te delen in dromen/nachtmerries,
verwachtingen/bedreigingen en plannen/risico’s. Dromen en nachtmerries zijn tijd- en ruimteloos. Zij zijn
verbonden met een verre toekomst, die zo abstract en haast onrealistisch is dat deze in gedachten van
jongeren bij iemand anders en ergens anders plaatsvindt, maar niet in hun persoonlijke toekomst, die een
kortere tijdspanne heeft (Nilsen, 1999). In deze realm van dromen en nachtmerries zijn de nationale en
mondiale toekomstbeelden te plaatsen. Deze hebben namelijk een grote tijdspanne, gemiddeld zo’n 10 à
20 jaar. (Poole & Cooney, 1987). Aan de andere kant zijn er plannen en risico’s. Deze zijn het meest
concreet en vinden plaats op korte termijn binnen een gedefinieerde ruimte. De persoon heeft kennis van
risico’s die samenhangen met deze plannen. Er is een gevoel van controle en vertrouwen (Nilsen, 1999).
Persoonlijke toekomstbeelden zijn vaak gebaseerd op plannen, en door het gevoel van zekerheid
optimistischer.
Maar zoals de mondiale toekomst de persoonlijke toekomst niet beïnvloedt, geldt ook dat jongeren
cynisch zijn over de invloed van de persoonlijke toekomst op de mondiale. Plannen kunnen namelijk niet
gemaakt worden voor de verre mondiale toekomst. De gevolgen van deze problemen en de risico’s die er
mee verbonden zijn, zijn onbekend. Mensen ondernemen hier daarom persoonlijk geen actie voor.
(Nilsen, 1999). Onder jongeren heerst daarom een groot gevoel van ambivalentie, wat betekent dat
jongeren geloven dat verandering nodig is, maar hier zelf niet de motivatie voor kunnen opbrengen. Zoals
8

eerder aangegeven voelen jongeren zich hulpeloos met betrekking tot de mondiale problemen die hen te
wachten staan. Zij verwachten dat ‘mensen toch nooit veranderen’, ‘er weinig keuze is’ en ‘geld toch altijd
wint’ (Connell, e.a., 1999).

Ontstaan van toekomstbeelden
De toekomstbeelden die jongeren hebben, ontstaan binnen een ruimtelijke en historische context. Hierbij
spelen de ecologische, sociale, politieke, economische en culturele omstandigheden een grote rol. De
belangrijkste inspiratiebronnen voor deze toekomstbeelden vormen persoonlijke ervaring, de
massamedia en het onderwijs.
Invloed van persoonlijke ervaring op toekomstbeelden
Jongeren geven aan dat persoonlijke ervaring de belangrijkste én tevens meest betrouwbare bron is met
betrekking tot lokale toekomstbeelden (Connell, e.a., 1999; Holden, 2007). Problemen die zij in hun
dagelijkse leven tegenkomen, noemen zij als grootste zorgen voor de toekomst (Connell, e.a., 1999;
Nikolayenko, 2009). Zo voerde Nikolayenko onderzoek uit onder jongeren uit Donetsk, een zeer vervuilde
geïndustraliseerde regio en uit Lviv, waar vooral voedselverwerkende bedrijven zich hebben gevestigd. De
jongeren uit Donetsk zagen vervuiling als een groter probleem voor de toekomst dan de jongeren uit Lviv.
Maar ook voor de mondiale toekomst extrapoleren Oekraïense jongeren problemen uit hun eigen
omgeving. Zo baart mondiale armoede hen meer zorgen dan jongeren uit andere landen (Nikolayenko,
2009). Een ander voorbeeld is uit het onderzoek van Connell e.a.. Jongeren uit Brisbane maken zich
zorgen over de lokale stedelijke ontwikkeling en de invloed hiervan op de flora en fauna. Deze jongeren
komen uit een snel groeiende stad. Daarentegen noemen jongeren uit Melbourne de lokale lucht- en
watervervuiling als speerpunten voor de toekomst. Dit past beter bij hun lokale context van een grote
metropool (Connell, e.a., 1999).
Invloed van media op toekomstbeelden
De media is de belangrijkste bron waar jongeren hun ideeën over de situatie van de wereld vandaan
halen. Op basis hiervan vormen zij zich mondiale toekomstbeelden (Hicks & Holden, 2007). In het
onderzoek uitgevoerd door het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling onder Nederlandse
12-14 jarige jongeren komt naar voren dat jongeren in de huidige maatschappij dan ook zo’n zes uur per
dag aan diverse soorten media besteden. Zij gebruiken deze media voor informatie, communicatie en
amusement. Via de massamedia hebben jongeren toegang tot allerlei soorten informatie. Terwijl
informatie tegenwoordig steeds toegankelijker is geworden, is de hoeveelheid informatie ook
toegenomen. Jongeren vinden het lastig om deze informatie op een juiste manier te verwerken (Studies in
leerplanontwikkeling, 2007). Daardoor zorgt de massamedia voor veel onzekerheid onder jongeren.
‘Experts’ zijn het namelijk niet met elkaar eens, de media laat niet zien hoe belangrijk of zorgwekkend een
bepaald probleem is en de media biedt geen zicht op de oplossingen die nodig zijn (Nilsen, 1999).
Opmerkelijk is dat jongeren uit Taiwan wel aangeven dat zij voldoende tot veel kennis hebben over de
belangrijkste kwesties van nu (Ono, 2003). Ook bij het onderzoek onder Britse jongeren geeft 72% aan iets
te weten over de oorzaken van oorlog in de wereld, terwijl 66% beweert de oorzaken van
milieudegradatie grotendeels te begrijpen, waarna respectievelijk 64% en 63% iets afweet van de
oorzaken van honger en overbevolking (Hicks & Holden,2007).
Jongeren blijken dus niet dat te zien dat de verkregen kennis via de media onjuist of onvoldoende is,
terwijl zij wel beseffen dat de massamedia een onbetrouwbare bron is, met uitzondering van
documentaires (Connell, e.a., 1999). Toch baseren zij hun toekomstbeelden op deze onjuiste of
onvoldoende kennis van de huidige mondiale situatie (Eckersley, 1997; Holden, 2007). Terwijl de media
een wereld laat zien vol gevaar en problemen, extrapoleren jongeren deze problemen naar hun beeld van
de toekomst. Verder onderzoek is echter nodig om de invloed van media op de toekomstbeelden van
jongeren te specificeren (Arnett, 2000).
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Invloed van onderwijs op toekomstbeelden
School is een inspiratiebron waar jongeren informatie vandaan kunnen halen over mondiale situaties en
alternatieve toekomsten. In het onderzoek door Hicks en Holden uit 2004 werd dan ook aan 11-18 jarige
Britse jongeren gevraagd of ze vonden dat ze op school veel geleerd hebben over mondiale kwesties.
Ongeveer 75% gaf aan dat ze weinig geleerd hadden. Jongeren beschouwen school als een ‘gemiste kans’,
omdat zij het gevoel hebben dat zowel informatie over mondiale kwesties als een toekomstdimensie hier
ontbreekt. 98% van de jongeren vindt het echter wel belangrijk en wil hier graag over leren (Hicks, 1996).
Hutchinson (Hicks, 1996) bevestigt het beeld wat jongeren hebben. Hij concludeert dat er weinig
aandacht is in schoolboeken voor alternatieve toekomsten. Een toekomstdimensie ontbreekt dus
vooralsnog grotendeels in het onderwijs (Holden, 2007).

Onderwijs als voorbereiding op de toekomst
Hoewel een toekomstdimensie ontbreekt, bereidt school jongeren voor op de toekomst. Deze
tegenstrijdigheid kan verklaard worden aan de hand van onderstaande quotes van Woody Allen (Eckesley,
1999).
‘Het is duidelijk dat er in de toekomst grote kansen liggen. Maar er zijn ook tegenslagen. Het is zaak de
tegenslagen te ontwijken en kansen te pakken.’ (Woody Allen in Eckersley,1999)
Dit eerste perspectief is pragmatisch ingesteld. Dit is het perspectief waar het onderwijs zich vooral op
richt. Ze bereidt jongeren voor op het leven waarin zij later zullen leven. Het onderwijs geeft jongeren de
kennis, het inzicht en vaardigheden die nodig zijn om zich te redden in de maatschappij (Eckersley, 1999).
Maar het onderwijs zou zich ook moeten richten op het toekomstperspectief dat veel filosofischer van
aard is:
‘Meer dan ooit in de geschiedenis, staat de mensheid op een kruispunt. Een weg leidt naar wanhoop en
hopeloosheid. De andere naar totale uitsterving. Laten we hopen dat we de wijsheid hebben om goed te
kiezen.’ (Woody Allen in Eckersley,1999)
Vanuit dit perspectief bereidt het onderwijs jongeren voor om invloed uit te oefenen op de toekomst,
zodat zij een toekomst kunnen creëren waarin ze willen leven. Waarden, visies, attitudes en doelen staan
hierbij centraal (Bussey, e.a., 2008; Eckersley, 1999; Power, 2006). Uitgaande van dit perspectief moet het
onderwijs niet proberen alle kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen die zij later nodig hebben,
maar hen voldoende voorstellingsvermogen, creativiteit en kritisch denkvermogen meegeven, zodat zij
hun leven en de toekomst vorm kunnen geven. Zo kunnen zij later zelf, vanuit de misschien beperkte,
maar grondige en heldere kennis vanuit hun onderwijsperiode, nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden
opdoen (Praamsma, 2001).
Toch werkt het onderwijs niet volgens dit perspectief. Botkin verklaart dit aan de hand van de begrippen
‘maintenance learning’/’learning by shock’ en ‘innovative learning’. Traditioneel leren individuen, maar
ook samenlevingen als geheel volgens het principe van ‘maintenance learning’. Binnen dit principe zijn er
vaste methodes en regels hoe om te gaan met bepaalde situaties en visies. De problemen zijn vastgesteld
en hier wordt geleerd mee om te gaan. ‘Maintenance learning’ zorgt ervoor dat we ons bestaande
systeem en onze manier van leren kunnen behouden. Tijdens de geschiedenis werd dit ‘maintenance
learning’ afgewisseld met ‘learning by shock’, waarbij externe gebeurtenissen zorgen voor een korte
periode van innovatie. Hierna brak weer een nieuwe periode van ‘maintenance learning’ aan (Botkin, e.a.,
1998).
Maar in de huidige periode van verandering, discontinuïteit en mondiale verbondenheid kan de shock
deze keer fataal zijn. Daarom is een andere manier van leren noodzakelijk, genaamd ‘innovative learning’.
Dit principe gaat uit van anticiperen en participatie, die elkaar aanvullen. Door middel van anticiperen zijn
individuen voorbereid op toekomstige risico’s en worden alternatieve toekomsten overwogen.
Anticiperen creëert solidariteit in tijd, met toekomstige generaties. Participatie vereist een houding
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gebaseerd op samenwerking, dialoog en empathie, ofwel solidariteit in ruimte. Deze participatie gaat in
eerste instantie niet om het oplossen van problemen, maar om het samen proberen problemen te
identificeren, te begrijpen en/of te herdefiniëren. ‘Innovative learning’ houdt in tegenstelling tot
‘maintenance learning’ niet vast aan bepaalde waarden, maar kijkt kritisch naar waarden, doelen en
visies, en creëert waar nodig nieuwe waarden (Botkin, e.a., 1998).
Maar in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt niet gewerkt volgens de principes van ‘innovative learning’.
Zo concludeert Gough (1990) na zijn analyse van lesmateriaal dat de toekomstperspectieven die jongeren
vanuit school meekrijgen vaak gebaseerd op (Hicks, 2007):
- ‘Tacit futures’: toekomsten gebaseerd op aannames, die nooit aan het licht komen en dus niet
bekritiseerd kunnen worden (Bussey, e.a., 2008).
- ‘Token futures’: toekomsten gebaseerd op clichés en stereotypen (Bussey, e.a., 2008).
- ‘Taken-for-granted futures’: toekomsten die gepresenteerd worden alsof er geen alternatieven
zijn (Bussey, e.a., 2008).
Toch is het mogelijk hier verandering in aan te brengen. Slaughter reikt daarvoor een model aan, wat er
stap voor stap voor zorgt dat de principes van ‘innovative learning’ gehanteerd worden (Slaughter, 1996).
In niveau 1 van dit model gaat Slaughter uit van de basiscapaciteit van de hersenen. Deze zijn uitgerust
met de mogelijkheid om te onthouden en te leren, en daardoor om te speculeren, te voorspellen en te
kiezen tussen alternatieven. Maar deze capaciteit leidt er niet automatisch toe dat individuen op een
juiste manier op een lange termijn kunnen denken en beslissingen kunnen nemen (Slaughter, 1996). Zoals
eerder beschreven bevindt de mondiale toekomst zich namelijk in de realm van dromen en nachtmerries
en is tijd- en ruimteloos (Nilsen, 1999).
Daarom is het bij niveau 2 nodig dat toekomstconcepten ervoor zorgen dat er een toekomstdiscours
ontstaat. Op dit moment zijn er enkele belangrijke dominante discoursen binnen de westerse
samenleving, namelijk:
- een economische discours, waarbij de natuur wordt gezien als gebruiksproduct, groei goed is en
technologie en wetenschap kansen creëren.
- een commerciële discours, die uitgaat van het principe ‘Koop, consumeer, en gebruik alles wat je
nodig hebt.’ Dit impliceert automatisch ‘Denk niet aan morgen’.
- een academische discours, die zeer conservatief is en vooral het verleden waardeert in plaats van
de toekomst.
Deze discoursen staan de principes van de toekomstdiscours, die uitgaat van wereldburgerschap,
duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid, diversiteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en verbondenheid in
de weg (Slaughter, 1996).
Is er eenmaal een toekomstdiscours ontstaan, dan is het bij niveau 3 nodig om dit discours verder vorm te
geven en te ontwikkelen, bijvoorbeeld in schoolmethodes. Hierbij kan het beste gebruik worden gemaakt
van de vijf stappen die Rogers (Slaughter, 1996) heeft opgesteld nadat zij heeft vastgelegd wat er
gebeurde toen studenten zich bezighielden met de toekomst. Deze stappen bestaan achtereenvolgens uit
de cognitieve, affectieve, existentiële, empowerment en actiedimensie. Het principe is dat jongeren in de
cognitieve dimensie eerst aan de slag gaan met het verwerven van kennis en inzicht over diverse
onderwerpen, waarbij verbondenheid in de ruimte centraal staat, alvorens zij in de affectieve dimensie
nadenken over hun eigen gevoel en dat van anderen met betrekking tot het onderwerp. Hierna gaan
jongeren in de existentiële dimensie aan de slag met achterliggende waarden en leefstijlen die relevant
zijn voor het onderwerp of probleem. Op deze manier kunnen jongeren in de empowerment dimensie
aan de hand van enkele technieken en methoden alternatieve toekomsten verkennen om zo de
verbondenheid in tijd aan het licht te brengen. Tot slot plannen jongeren in de actiedimensie
bijbehorende acties en plannen, die leiden tot een verandering van het huidige gedrag. Een gedetailleerde
uitwerking van deze dimensies is te vinden in box 2.
Als het discours vorm is gegeven, dan kan er in niveau 4 een context aan gegeven worden. Concreet
betekent dit dat de technieken en methoden worden ingezet in het onderwijs (Slaughter, 1996). Op dit
moment zijn zowel niveau 3 als 4 dus nog onvoldoende doorgedrongen tot het onderwijs. Er is een gebrek
aan geschikt lesmateriaal wat op voorgaande principes voortbouwt en een gebrek aan kennis en
11

vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp bij docenten (Hicks & Holden, 2007). Docenten vinden
het lastig om een toekomstdimensie te behandelen tijdens hun lessen. Docenten maken zich vooral
zorgen hoe zij om moeten gaan met de angst die jongeren hebben voor oorlog en conflicten. Zij kunnen
moeilijk de grens bepalen wat wel en niet kan, vooral wanneer het om jonge kinderen gaat. Hierbij wordt
ook de reactie van ouders in het oog gehouden. Daarnaast vinden zij het lastig hun eigen rol te bepalen,
moeten zij neutraal blijven of wel hun mening geven? Tevens geven zij aan dat er ook enkele praktische
moeilijkheden zijn, zoals de benodigde tijd (Bussey, e.a., 2008), beschikken over onvoldoende kennis en
het niet in staat zijn zinvolle discussies te leiden (Hicks & Holden, 2007).
Box 2: Stappen volgens Rogers (bron: Slaughter, 1996)
Stappen volgens Rogers
-

-

-

Stap 1: de cognitieve dimensie. Allereerst is het nodig om jongeren te onderwijzen in mondiale educatie. Dit
houdt in dat jongeren informatie krijgen over de actuele mondiale situatie; over problemen die internationaal
spelen en over de verbondenheid van culturele, ecologische, politieke, technologische en economische
systemen. Zo wordt de onjuiste of onvolledige kennis waarop jongeren hun toekomstbeeld nu baseren
aangevuld. Jongeren krijgen een beter beeld van de wereld waarin ze leven, alvorens zij assumpties en
aannames doen over mogelijke toekomsten. Vooralsnog komt mondiale educatie alleen bij vakken als
aardrijkskunde, maatschappijleer of levensbeschouwing aan de orde. Maar Praamsma geeft aan dat naast
deze mondiale educatie ook natuureducatie, milieueducatie en techniekeducatie belangrijke onderdelen van
een toekomstdiscours zijn. Natuuronderwijs maakt jongeren meer bewust van de waarde van de natuur.
Milieueducatie is nodig om in latere stappen het belang van duurzaamheid te kunnen onderwijzen. Door
techniekeducatie krijgen jongeren voldoende kennis over technologieën in de huidige wereld, waardoor zij
niet het gevoel krijgen dat de wereld erdoor ‘overgenomen’ wordt (Praamsma, 2001).
Stap 2: de affectieve dimensie. In deze stap staan de emoties die jongeren en anderen ervaren na al deze
nieuwe informatie centraal.
Stap 3: de existentiële dimensie. Hierbij gaan jongeren op zoek naar achterliggende waarden, levensdoelen en
leefstijlen.
Stap 4: de empowerment dimensie. In deze fase wordt aandacht besteed aan een toekomstperspectief,
waarbij het niet alleen gaat om verbondenheid in ruimte, maar ook om de verbondenheid tussen verleden,
heden en toekomst. Zowel Slaughter (1996) als Botkin (1998) reiken enkele technieken aan die ingezet
kunnen worden om alternatieve toekomsten en de gevolgen daarvan te verkennen:
 kruiseffectmatrixen: deze matrix geeft de interactie tussen elementen weer;
 backcasting: met behulp van deze methode redeneer je terug vanuit een gewenst toekomstbeeld;
 voorspellingen: met behulp van deze methode redeneer je naar een verwacht toekomstbeeld;
 Simulatie;
 scenario’s: Eckersley heeft hier tijdens zijn onderzoek gebruik van gemaakt en geëvalueerd. Samen met
jongeren heeft hij eerst belangrijke kwesties geïdentificeerd. Jongeren schreven op post-notes wat hen
bezighoudt. Dit konden zowel dingen zijn waar zij zich zorgen over maakten, als waar ze heel enthousiast of
gepassioneerd over waren. Deze hingen zij op de muur, waarna gelijke kwesties werden gegroepeerd.
Vervolgens werden belangrijke drijfveren geïdentificeerd, waarbij gezocht werd naar onderliggende
patronen en structuren. Als gevolg hiervan werden enkele scenario’s uitgezet en uitgewerkt op basis van
gewenste en verwachte uitkomsten. Ten slotte werden de gevolgen van de scenario’s ingeschat en
beoordeeld (Eckersley, 1999).
 vergelijking tussen mogelijke, verwachte en gewenste toekomsten;
 trend-analyse;
 toekomstwiel: een toekomstige gebeurtenis wordt op het midden van een papier geplaatst en directe
gevolgen daaromheen. Vervolgens worden de indirecte gevolgen aan deze directe gevolgen gekoppeld.
In deze stap zijn anticiperen en participatie cruciaal. Van jongeren wordt gevraagd dat zij een creatieve
houding ontwikkelen. Creatieve mensen zijn namelijk gewend om te gaan met onzekerheid en kunnen dankzij
hun groot verbeeldingsvermogen hier op inspelen (Marriner, 1979). Tevens dienen zij kritisch na te denken
om verschillende alternatieven te kunnen afwegen en evalueren (Hicks, 2007). Ook participatie, het kunnen
samenwerken en overleggen is noodzakelijk. Terwijl de klassieke vorm van doceren geen participatie inhoudt,
komen bij nieuwe vormen van lesgeven waarbij jongeren documentaires kijken, of aan de slag gaan met ICT
ook geen participatie-vaardigheden te pas. Doordat jongeren hun zorgen en ideeën delen, treden zij buiten
hun eigen visies en grenzen en komen tot werkelijke participatie en ‘innovative learning’ (Botkin, e.a., 1998).
Stap 5: de actiedimensie. Om het gewenste scenario te bereiken moeten jongeren de bijbehorende acties
kunnen plannen en evalueren. Hierbij komt een vaardigheid als problemen kunnen oplossen om de hoek
kijken.
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Aardrijkskunde-onderwijs in Nederland
Bovenstaande informatie heeft met name betrekking op de implementatie van een toekomstdiscours in
het onderwijs. Voor deze masterthesis is het interessant om te kijken in hoeverre dit toekomstdiscours
vorm heeft gekregen in het Nederlandse aardrijkskunde-onderwijs. Bij de beschrijving hiervan zal met
name gebruik worden gemaakt van de kerndoelen voor de basisvorming en het Handboek Vakdidactiek
Aardrijkskunde, gezien het belang van deze documenten voor de inrichting van het Nederlandse
aardrijkskunde-onderwijs.
Specifiek voor Nederland en het vak aardrijkskunde geldt dat het aardrijkskunde-onderwijs uitgaat van de
kerndoelen voor de basisvorming, vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006 gelden er voor de gehele onderbouw 58 kerndoelen, die in 7 leergebieden uiteen zijn gezet:
Nederland, Engels, Rekenen & Wiskunde, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en
Bewegen & Sport. Voor aardrijkskunde gelden met name enkele kerndoelen binnen de leergebieden
Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. De relevante kerndoelen zijn door SLO onderverdeeld in enkele
thema’s die voor het vak aardrijkskunde centraal moeten zijn, namelijk burgerschap & multiculturele
samenleving, duurzaamheid, bevolking en ruimte, globalisering, arm en rijk, grenzen en identiteit, Europa,
weer en klimaat, krachten der aarde, bronnen van energie en water (Studies in leerplanontwikkeling,
2007).
In hoeverre deze onderwerpen en bijbehorende kerndoelen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2005) ook aandacht besteden aan een toekomstperspectief, kan het beste bekeken worden
aan de hand van de eerder beschreven stappen van Rogers (Slaughter, 1996).
- Cognitieve dimensie: in deze fase staan mondiale, natuur-, milieu- en techniekeducatie centraal. De
verschillende educaties komen tot uiting in de kerndoelen voor aardrijkskunde. Zo sluit kerndoel 38
aan bij mondiale educatie: ‘De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland,
Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.’
Specifiek voor één mondiale kwestie, de verdeling van welvaart, is kerndoel 46 geformuleerd: ‘De
leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis
daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in
Nederland.’ Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de atlas, zoals omschreven in kerndoel 41: ‘De
leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te
oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.’ Specifiek
voor Europa zoomt kerndoel 45 hiervoor verder in op de Europese Unie: ‘De leerling leert de
betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en
de wereld.’ Natuureducatie komt met name terug in kerndoel 29: ‘De leerling leert kennis te
verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en nietlevende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.’ Een
combinatie van natuur-, milieu- en techniekeducatie blijkt uit kerndoel 30: ‘De leerling leert dat
mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat
technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel
positief als negatief kunnen beïnvloeden.’
- Affectieve dimensie: voor de emoties van jongeren is er geen expliciete aandacht binnen de
kerndoelen.
- Existentiële fase. Achterliggende waarden, levensdoelen en leefstijlen komen wel aan bod binnen
kerndoel 43: ‘De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen,
en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen’.
- Empowerment dimensie: in deze fase komt het toekomstperspectief aan bod, waarbij aan de hand
van anticiperen en participatie en met behulp van eerder beschreven technieken en methodes
nagedacht wordt over mogelijke toekomsten. Expliciet wordt binnen de kerndoelen niet gerefereerd
aan de toekomst dan wel aan anticiperen of participatie, maar kerndoel 42: ‘De leerling leert in eigen
ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en
zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu’ en 47: ‘De leerling leert
actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de
doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote
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-

onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van
internationale samenwerking te zien’ sluiten hier dan nog het beste bij aan.
Actiedimensie: het plannen en evalueren van acties komt niet uit de kerndoelen naar voren.

Samengevat is het opvallend dat de kerndoelen zich met name richten op de eerste stap, de cognitieve
dimensie. De kerndoelen zijn echter dermate vrij geformuleerd dat de daadwerkelijke inhoud en didactiek
grotendeels door de aardrijkskundedocent bepaald kunnen worden. Hiervoor worden enkele richtlijnen
gegeven door het Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde. Dit Handboek gaat wel dieper in op de
implementatie van een toekomstperspectief binnen het vak. De 2e, 3e, 4e en 5e stap van Rogers zijn met
name verder uitgewerkt voor het onderwerp wereldburgerschap. De definitie van wereldburgerschap die
volgens het Handboek Vakdidactiek het beste bij het vak aardrijkskunde past is die van Olgers en Pauw,
namelijk: ‘Het kritisch en analytisch bestuderen van mondiale thema’s, het hierover nadenken, zelfstandig
en met anderen en het vormen van een eigen mening of verwoorden van de eigen positie ten aanzien van
een thema, waarbij achterliggende waarden zijn overdacht en kunnen worden verwoord’ (Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, 2009). Door het anticiperende en participerende
karakter van deze definitie sluit het tevens aan bij het principe van ‘innovative learning’ volgens Botkin.
Het belang van het onderwerp wereldburgerschap is terug te vinden in één van de doelen voor het vak
aardrijkskunde: ‘leerlingen mee leren denken over de inrichting van de wereld waarin we leven, en bewust
maken dat ze verantwoord moeten omgaan met de planeet aarde’. Expliciet geeft het Handboek aan dat
de inrichting van de lessen zich bij wereldburgerschapseducatie niet alleen moet richten op de cognitieve
dimensie, maar ook op affectieve en existentiële doelen (Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken, 2009).
Zowel bij wereldburgerschapseducatie als bij het behandelen van andere aardrijkskundige onderwerpen,
gaat het vak uit van een eigen didactiek, de geografische benadering. Deze is onder te verdelen in het
stellen van geografische vragen, het hanteren van een geografische werkwijze en met geografische
informatie omgaan om zo een geografisch onderzoek uit te voeren (Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken, 2009). Met name in de geografische vragen zijn de stappen van Rogers duidelijk te
herkennen:
Dimensie
Cognitieve dimensie

Affectieve dimensie
Existentiële dimensie
Empowerment dimensie
Actiedimensie

Soort vraag
Beschrijvende vragen

Verklarende vragen
Beschrijvende vragen
Waarderende vragen
Verklarende vragen
Voorspellende vragen
Probleemoplossende
vragen

Voorbeeld
Waar is dat?
Wat is waar?
Hoe is dat daar?
Waarom is dat daar (zo)?
Hoe beleeft men dat daar?
Is dat daar (zo) gewenst?
Waarom beleeft men dat daar zo?
Hoe zou dat daar kunnen gaan zijn?
Hoe zou men dat daar kunnen gaan beleven?
Waar kan dat?
Wat kan daar?

Waarde-onderwijs is belangrijk binnen aardrijkskunde, aangezien dit bij diverse onderwerpen, zoals
migratie, handel en klimaatverandering aan bod komt. Niet alleen het analyseren van andermans
waarden maakt hier onderdeel van uit, maar ook het kritisch kijken naar eigen waarden. Doel is dat
leerlingen nadenken over hun eigen invloed op de omgeving, en de invloed van de omgeving op hen
(Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, 2009).
Binnen de geografische werkwijze zijn vooral methoden en technieken uit de cognitieve dimensie te
herkennen. Zo is één van de vaardigheden dat jongeren verschijnselen en gebieden kunnen vergelijken in
ruimte en tijd. De meeste vaardigheden kijken echter niet naar relaties in tijd, maar zoomen toch
voornamelijk in op relaties in de ruimte. Dit sluit aan bij een belangrijke doelstelling van het
aardrijkskunde-onderwijs, namelijk het vormen van een eigentijds geografisch wereldbeeld, waarbij
jongeren in staat zijn het lokale met het mondiale te verbinden (Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken, 2009).
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In hoeverre deze geografische doelstellingen en benaderingen praktisch vorm krijgen in het
aardrijkskunde-onderwijs is vooralsnog de vraag.

Onderzoek naar Nederlandse jongeren
De onderzoeken naar toekomstbeelden van jongeren zijn met name gebaseerd op onderzoeken uit
andere landen. Voor Nederlandse jongeren geldt dat hun specifieke ruimtelijke en historische context van
belang is. Binnen deze ‘time’ en ‘ space’ krijgen hun toekomstbeelden vorm (Nilsen, 1999). Daarom zal
hier een overzicht worden gegeven van Nederlandse jongeren en hun situatie. Er zal eerst kort worden
ingegaan op de belangrijkste onderzoeken.
Dieleman geeft in zijn boek ‘Als de toekomst wacht’ een overzicht van de maatschappelijke
ontwikkelingen in West-Europa, met daaraan gekoppeld een analyse die ingaat op de toenemende
individualisering en de gevolgen voor het vertrouwen van jongeren in de toekomst en voor de sociale
integratie. Dit onderzoek gaat niet alleen in op de situatie van Nederlandse jongeren, maar maakt ook een
vergelijking met jongeren uit andere West-Europese landen (Dieleman, 2000).
Zoals eerder aangehaald, heeft het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling een
literatuuronderzoek uitgevoerd over Nederlandse 12-14 jarige jongeren. Het doel was de invloed van
nieuwe media op de jongeren te analyseren, met name op het proces van identiteitsvorming. Hiervoor
wordt eerst een overzicht gegeven van de kenmerken van Nederlandse jongeren (Studies in
leerplanontwikkeling, 2007).
Dr. Maerten Prins van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft onderzocht ‘wat jongeren doen, hoe ze
over zichzelf denken en welke grenzen zij zelf stellen’. Hiervoor is een online enquête afgenomen onder
12.945 jongeren die representatief zijn voor de Nederlandse jeugd tussen 12 en 18 jaar. In de enquête
kwamen enkele belangrijke zaken voor jongeren naar voren, zoals de gezinssituatie en opvoedingsstijl,
vrienden, school, vrije tijd, roken, drinken, drugs, gokken, internet en seksualiteit (Prins, 2008).
Lampert en Spangenberg geven in hun boek ‘De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun
opvoeders’ een beeld van de kenmerken, houding en mentaliteit van 8 -19 jarige Nederlandse jongeren.
Zij baseren zich hierbij op de gegevens uit waardenonderzoeken van onderzoeksbureau Motivaction van
het afgelopen decennium (Lampert & Spangenberg, 2009).
Dieleman richt zich allereerst op de context waarbinnen Nederlandse jongeren leven; een samenleving
die zich heeft zich ontwikkeld van een nationale naar een mondiale maatschappij, waarbinnen nieuwe
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen een grote rol spelen. Hierdoor zijn netwerken
steeds belangrijker geworden. Dankzij een toegenomen welvaart, technologie en betere opleidingen zijn
de keuzemogelijkheden toegenomen. De standaard levensloop is vervangen door een variatie aan
levenslopen. Tevens is de samenleving meer multicultureel geworden. De huidige maatschappij zorgt
ervoor dat mensen zelf op hun kansen en mogelijkheden moeten inspelen. Maar door al deze vrijheid en
keuzemogelijkheden, is de maatschappij ook minder overzichtelijk geworden. Jongeren zijn steeds meer
op zichzelf aangewezen (Dieleman, 2000).
Binnen deze context moeten jongeren hun identiteit opbouwen. Deze persoonsontwikkeling bepaalt op
welke manier zij in het leven staan, en dus hoe zij de toekomst zien. Terwijl je identiteit vroeger een
vaststaand gegeven was, is deze nu flexibel (Dieleman, 2000). Tijdens het vormen van hun identiteit
houden jongeren zich vooral met de volgende vragen bezig (Studies in leerplanontwikkeling, 2007):
- Ben ik wel veilig? Jongeren, maar ook hun ouders, maken zich zorgen over criminaliteit, terrorisme en
ziektes. De perceptie heerst dat de wereld gevaarlijker is geworden. Het is waarschijnlijk niet zo dat het
werkelijk gevaarlijker is geworden, maar dat mensen zich er meer bewust van zijn door een verhoogde
toegang tot informatie via diverse soorten media.
- Wie ben ik eigenlijk? Jongeren hebben meer keuzemogelijkheden door de globalisering en het ontstaan
van de netwerkmaatschappij, waardoor hun identiteit niet meer vaststaand is.
- Wat is mijn toekomst? Dankzij de verhoogde keuzemogelijkheden, kunnen jongeren worden wat ze
willen. Maar door de vele opties, zijn jongeren ook veel met hun toekomst bezig om het juiste pad uit te
stippelen.
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Om hun identiteit vorm te geven, gaan jongeren binnen hun omgeving, familie, vriendenkring en
tegenwoordig ook via de media op zoek naar voorbeelden en rolmodellen (Dieleman, 2000). Van hun
ouders krijgen jongeren diverse nieuwe waarden mee, die ontstaan zijn vanaf de jaren ’60, toen de
welvaart en individualisering toenam. De babyboomers hebben waarden als bescheidenheid,
afwachtendheid, soberheid en plichtsgevoel afgedaan en vervangen door individualisme, hedonisme,
uiterlijk en status. Consumeren, spanning en gemak zijn de norm. Doordat ouders hun jongeren geen
verantwoordelijkheid en zelfbeheersing bijbrengen, zijn jongeren voortdurend op zoek naar directe
zelfbevrediging en hebben ze weinig oog voor de behoeften van anderen. Het milieu, duurzaamheid en de
maatschappij nemen juist in belang af (Lampert & Spangenberg, 2009). Natuurlijk zijn er wel initiatieven
voor een betere wereld, maar deze zijn dan toch voornamelijk te plaatsen binnen het individuele
activisme oftewel pragmatisch idealisme. Jongeren willen hierbij wel iets goeds doen, maar het moet hen
ook zelf iets opleveren, zoals mooie foto’s of boeiende verhalen. Hierdoor komt de hulp niet altijd daar
waar de nood het hoogst is (Motivaction, 2007).
Binnen de opvoeding worden zij steeds meer vrij gelaten en onderhandelen ouders steeds meer met de
kinderen. Hierdoor is de zogenaamde ‘grenzeloze generatie’ ontstaan. Maar, terwijl ouders hun kinderen
steeds meer loslaten, vindt 73% van de jongeren dat ouders te weinig grenzen stellen in de opvoeding.
Een veilige thuissituatie is namelijk nog steeds erg belangrijk voor jongeren (Studies in
leerplanontwikkeling, 2007). Jongeren die in een gezin met vader en moeder wonen zijn gelukkiger dan
jongeren met gescheiden ouders. Jongeren missen deze structuur niet alleen thuis, maar ook op school.
Jongeren zien niet alleen ouders als belangrijke opvoeders. 91% vindt dat hier ook een taak is weggelegd
voor de familie, voor leerkrachten (86%), overheid (56%), buurtgenoten (49%) en de media (47%)
(Lampert & Spangenberg, 2009). Ook binnen hun vriendengroep bouwen jongeren hun identiteit op
(Studies in leerplanontwikkeling, 2007). 44,6% van de jongeren geeft zelfs aan dat ze alles voor hun
vrienden zouden doen. Met hun vrienden houden zij veel contact via diverse mediabronnen. Platforms als
Myspace, Hyves en YouTube zorgen ervoor dat jongeren met elkaar verbonden zijn. Hierdoor speelt de
media ook een rol bij het vormen van een identiteit (Studies in leerplanontwikkeling, 2007; Lampert &
Spangenberg, 2009).
Binnen deze huidige ruimtelijke en historische context blijken de meeste Nederlandse jongeren zich goed
te redden. Een onderzoek van het WHO in 2003 en van Unicef in 2007 concluderen dat Nederlandse
jongeren de gelukkigste van de westerse wereld zijn (Prins, 2008). Gemiddeld geven zij hun leven een 7,3
volgens het onderzoek van Motivaction (Lampert & Spangenberg, 2009). Bij het onderzoek door de
Radboud Universiteit Nijmegen komt een gemiddeld cijfer van 7,7 naar voren. Maar 7,4% van de jongeren
geeft een onvoldoende (Prins, 2008). Over het algemeen zijn jongeren dus gelukkig in Nederland, zowel
met hun opleiding, hun bijbaan, hun woning en de buurt waarin zij leven (Dieleman, 2000; Lampert &
Spangenberg, 2009; Prins, 2008). Het grootste deel van de Nederlandse jongeren voelt zich goed, heeft
goede relaties met zijn gezin, kan omgaan met kleine tegenslagen en doet zijn best op school (Dieleman,
2000). Zo maken de meeste jongeren hun huiswerk (54,4%) en halen goede cijfers (67,4%) (Motivaction,
2007). Een grote groep jongeren (42%) groeit dan ook uit tot ondernemende, onafhankelijke, ambitieuze,
vaak hoger opgeleide individuen. Netwerkend en multitaskend vinden zij hun weg in de steeds
veranderde samenleving en grijpen zij de kansen die op hun pad komen (Lampert & Spangenberg, 2009).
Een ander deel van de jongeren (41%) heeft meer moeite met de complexiteit van de samenleving. Zij zijn
op zoek naar structuur en duidelijkheid, maar krijgen dit niet. Gevoelens van hulpeloosheid spelen bij
deze groep (Lampert & Spangenberg, 2009). Hierdoor krijgen ze te maken met diverse problemen als
schooluitval (15,8%) (Prins, 2008), schulden, drugsgebruik en obesitas (Lampert & Spangenberg, 2009).
Vooral meisjes zijn ontevreden over hun lichaam (29,3%) en willen hier iets aan veranderen (Prins, 2008).
Met 3 à 5 % van de jongeren gaat het zo slecht dat gevoelens als boosheid, irritatie, eenzaamheid,
onzekerheid en depressies overheersen. Deze groep jongeren heeft een lage eigenwaarde en is cynisch en
pessimistisch (Dieleman, 2000; Lampert & Spangenberg, 2009).
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Hiaten in literatuur
Ondanks alle voorgaande informatie, wordt onderzoek naar de toekomstbeelden van jongeren pas sinds
enkele decennia uitgevoerd. Dit onderzoek is echter tot nu toe zeer gefragmenteerd en kwalitatief niet
altijd even sterk (Hicks, 2007). Er kan nog voldoende onderzoek uitgevoerd worden. Thema’s die verder
onderzocht kunnen worden, zijn:
- het verschil tussen de verwachte en gewenste toekomst (Bussey, e.a., 2008);
- de invloed van diverse media, zoals tv-reclames, films, computerspellen en boeken op de
toekomstbeelden (Bussey, e.a., 2008; Arnett, 2000);
- de manier waarop toekomstbeelden het gedrag en acties in het heden beïnvloeden (Bussey, e.a.,
2008);
- de Nederlandse situatie wat betreft de toekomstbeelden van jongeren en de variatie hierin.
Vooral met betrekking tot de rol die het onderwijs speelt in het tot stand brengen van toekomstbeelden
en de invloed die het onderwijs kan hebben op het aanpassen van toekomstbeelden, is nog weinig
bekend. Informatie ontbreekt over de manier waarop het onderwijs ingericht moet worden om jongeren
voor te bereiden om een toekomst te creëren waarin zij willen leven (Bussey, e.a., 2008). Zowel naar
inhoud als didactiek van ‘toekomstonderwijs’ is verder onderzoek nodig. Gezien het gebrek aan kennis
van ‘ toekomstonderwijs’ en het gebrek aan geschikt lesmateriaal, (Hicks & Holden, 2007a), is er ook
weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ‘toekomstonderwijs’. Onderzoek naar de
veranderingen in attitude en gedrag die optreden wanneer een toekomstdimensie effectief wordt
geïmplementeerd in het onderwijs, is vooralsnog niet of nauwelijks voorhanden (Bussey, e.a., 2008);
Onderzoeken die wel betrekking hebben op het onderwijs, richten zich vooralsnog vooral op Engeland en
Australië. Dit roept vragen op met betrekking tot de Nederlandse situatie: Wat is de invloed van het
Nederlandse onderwijs? Als er aandacht wordt besteed aan de toekomst, op welke manier gebeurt dit?
En in hoeverre komen de jongeren in aanraking met pessimistische dan wel optimistische visies van hun
docent en/of leerboek? (Hicks & Holden, 2007a).

17

ONDERZOEKSOPZET
Zoals eerder beschreven, gaat deze masterthesis uit van de volgende onderzoeksvraag:
Welke toekomstbeelden hebben brugklasleerlingen van het Mill-Hillcollege te Goirle, en hoe verhoudt zich
dat tot het aardrijkskunde-onderwijs dat zij krijgen?
Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag, wordt tijdens het onderzoek uitgegaan van de
volgende deelvragen:
-

Welke persoonlijke, lokale, nationale en mondiale toekomstbeelden hebben vmbo/havobrugklasleerlingen van het Mill-Hillcollege?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is het allereerst nodig om te onderzoeken
welke toekomstbeelden de jongeren hebben. Bij deze deelvraag is er voor gekozen om de
indeling van toekomstbeelden aan te houden, zoals gebruikelijk is in de ‘future studies’.

-

Wat is de visie van het Mill-Hillcollege met betrekking tot het voorbereiden van jongeren op de
toekomst?
Het aardrijkskunde-onderwijs wat leerlingen krijgen, bevindt zich niet alleen binnen de context
van de kerndoelen zoals deze zij vastgesteld van het OCW, maar ook binnen de visie van het MillHillcollege op de toekomst. Daarom gaat deze deelvraag verder in op deze visie.

-

Op welke manier is er aandacht voor de toekomst in de methode Buitenland en het gebruikte
lesmateriaal voor de onderbouw?
Deze deelvraag gaat in op het toekomstperspectief wat leerlingen meekrijgen uit de methode die
zij gebruiken. Een groot deel van de informatie die leerlingen ontvangen, komt niet alleen tijdens
de lessen en via de docent tot hen, maar ook uit de methode en het aanvullende lesmateriaal.

-

Op welke manier verwerken aardrijkskundedocenten van het Mill-Hillcollege een
toekomstdimensie in hun lessen?
Het aardrijkskunde-onderwijs op het Mill-Hillcollege krijgt vorm door de aardrijkskunde-docenten
die het geven. Zij bepalen de inhoud en gehanteerde didactiek. Hun visie op de toekomst en het
verwerken daarvan in de lessen is van belang om een beeld te krijgen van het gegeven
aardrijkskunde-onderwijs.

De deelvragen richten zich elk op een ander aspect van de onderzoeksvraag, en vormen samen één case
study. Gezien de relevantie van het doen van een case study voor dit onderzoek, wordt hier eerst verder
op ingegaan. Vervolgens kan er voor het beantwoorden van de deelvragen gebruik worden gemaakt van
een aantal methodes. Daarom wordt eerst een overzicht gegeven van veel gebruikte methodes binnen de
‘future studies’, en van de voor- en nadelen van deze methodes. Op basis hiervan worden bovenstaande
deelvragen verder geoperationaliseerd en toegelicht.

Methodologie
Toelichting en verantwoording case study
Een case study is een methode die doorgaans uitgevoerd wordt binnen een beperkte hoeveelheid tijd. De
case study richt zich op één individu, groep, samenleving of gebeurtenis (Burian, 2001). Hierdoor kan het
onderzochte onderwerp binnen zijn context worden onderzocht. Om dit te kunnen doen, baseert een
case study zich op meerdere soorten bewijsmateriaal (Burian, 2001). Zo heeft Taylor een case study
18

uitgevoerd naar de beelden van jongeren over Japan. Hiervoor heeft zij lessen in een klas geobserveerd,
waarbij ze ook digitaal video- en audiomateriaal heeft gebruikt om de klassengesprekken op te nemen.
Daarnaast baseert ze zich op kopieën van het gebruikte lesmateriaal en van het geschreven werk door de
leerlingen. Ten slotte houdt ze enkele diepte-interviews met sommige leerlingen (Taylor, 2009). De
verschillende soorten informatie en bewijsmateriaal wat binnen deze thesis wordt verzameld, wordt
verder uitgewerkt onder ‘operationalisatie’. De variëteit aan verzamelde gegevens in een case study
levert een grote hoeveelheid informatie op. Hierdoor is het mogelijk om bevindingen te doen, die niet
altijd gedaan kunnen worden aan de hand van andere grootschalige methodes (Burian, 2001).
In deze masterthesis zal de case study een vmbo/havo-brugklas van het Mill-Hillcollege te Goirle
betreffen. Deze klas bestaat uit 30 leerlingen: 17 meisjes en 13 jongens. Het Mill-Hillcollege is een vmbohavo-atheneum-gymnasium school, gelegen in een groene, rustige omgeving. De leerlingen komen
overwegend uit de volgende gemeenten: Goirle (42%), Hilvarenbeek (22%), Alpen-Chaam (10%) en Tilburg
(20%) (Mill-Hillcollege, 2009). Binnen de vmbo/havo-brugklas zijn er enkele leerlingen die in de meer
stadse omgeving van Zuid-Tilburg zijn opgegroeid. De overige leerlingen uit de klas komen uit Goirle of
eerder genoemde omliggende dorpen. Deze leerlingen zijn opgegroeid in een meer landelijke omgeving.
Zowel leerlingen uit de wijken in het zuiden van Tilburg als uit het landelijke gebied rond Goirle komen
overwegend uit een welvarend milieu, waarbij de ouders hun kinderen beschermend opvoeden. Als groep
is de brugklas leergierig en een ‘gewillig publiek’, waarbij er zo’n drietal meiden en viertal jongens zijn, die
nu beginnen te puberen.
Het doel van deze thesis leent zich voor een case study. Om de relatie tussen de toekomstbeelden van
Nederlandse jongeren en de relatie met het aardrijkskunde-onderwijs voor een grote groep jongeren te
onderzoeken is lastig. Elke school heeft haar eigen visie, met andere docenten en lesmateriaal. Hierdoor is
het moeilijk om de toekomstbeelden in de context van het aardrijkskunde-onderwijs wat de jongeren
krijgen, te plaatsen. Door één specifieke groep leerlingen nader te onderzoeken binnen een case study
kunnen deze gegevens wel verzameld worden. Op deze manier kan meer achtergrond- en
contextinformatie verzameld worden dan bij een grootschalig onderzoek mogelijk is.
Methoden future studies
Binnen een case study is het mogelijk om diverse methoden te gebruiken voor het verzamelen van
gegevens. Daarom wordt hier een overzicht gegeven van methoden die veelvuldig worden gehanteerd
binnen het onderzoeksveld van de future studies. Deze methoden worden beoordeeld op hun voor- en
nadelen.
Bij het onderzoeken van toekomstbeelden maakt een groot deel van de onderzoekers gebruik van een
enquête, die bij een representatieve steekproef wordt afgenomen. Johnson laat in 1987 600.000
studenten in de Verenigde Staten zijn enquête over de persoonlijke toekomst, de toekomst van de VS en
van de wereld invullen (Hicks & Holden, 1995). Poole en Cooney verzamelen ook met behulp van een
enquête zoveel mogelijk achtergrondinformatie van de respondenten uit Singapore en Sydney en over
hun attitudes ten opzichte van werk en familie. Aan de hand van event-listing, een methode waarbij
respondenten een lijst opstellen van verwachte gebeurtenissen in de toekomst, stellen zij een overzicht
samen van toekomstbeelden (Poole & Cooney, 1987). Ook Nikolayenko laat 200 jongeren uit Donetsk en
Lviv een enquête invullen tijdens een lesuur van 45 minuten (Nikolayenko, 2009).
Een voordeel van deze methode is dat er bij een grote groep respondenten gegevens verzameld kan
worden. Maar vragen in een enquête kunnen de antwoorden van jongeren ook sturen en in een bepaalde
richting duwen. Hierdoor kan het toekomstbeeld optimistischer of pessimistischer uitvallen dan werkelijk
het geval is al naar gelang de onderwerpen die in de enquête aan bod komen. Hicks en Holden houden
hier rekening mee in hun vergelijkend onderzoek tussen 1994 en 2004 naar de persoonlijke, lokale en
globale toekomstbeelden van 525 9, 11 en 14-jarigen, afkomstig van scholen in Zuid-Engeland. In deze
enquête kunnen de kinderen allereerst zelf hun verwachtingen en angsten opschrijven met betrekking tot
de toekomst (Hicks & Holden, 2007). Een ander nadeel van enquêtes is dat jongeren geforceerd
antwoorden kunnen ‘bedenken’ over onderwerpen uit de enquête, waar ze normaal nooit over
nadenken, en die geen prioriteit hebben in hun dagelijkse leven. Tevens is het lastig om met behulp van
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deze enquêtes het toekomstbeeld van een jongere te koppelen aan zijn/haar specifieke
persoonskenmerken, sociaal-culturele achtergrond en attitudes.
Andere onderzoeken maken gebruik van interviews, al dan niet in combinatie met een enquête.
Hutchinson maakt voor zijn doctoraal thesis over toekomstbeelden in 1992 gebruik van een enquête
onder 650 studenten, waarna hij met enkele een follow-up discussie houdt (Hicks & Holden, 1995). Hicks
gaat vervolgens te werk volgens het zelfde principe. Hij neemt onder 400 kinderen uit Zuid-WestEngeland een enquête af, gevolgd door een follow-up discussie (Hicks, 1996). Ook Connell, Fien e.a.
hanteren een gelijksoortige methodologie. Zij starten hun onderzoek met behulp van een enquête,
gevolgd door het afnemen van interviews bij een focusgroep van studenten. De vragen zijn open gesteld
en geven de studenten veel vrijheid bij het beantwoorden ervan. Voorbeelden zijn: ‘Wat zijn je
belangrijkste verwachtingen en angsten voor de toekomst?’ en ‘Wat betekent het woord milieu voor jou?’
(Connell, e.a., 1999). Dankzij de vragen krijgt de onderzoeker niet alleen een beeld van het toekomstbeeld
van de persoon, maar ook op welke manier dit beeld gevormd wordt. Uit de pilot-studie die voor het
onderzoek van Connell en Fien is uitgevoerd, is ook gebleken deze vorm van interviewen een effectieve
methode is om jongeren de mogelijkheid te geven hun visies op milieuproblemen en de toekomst te
geven, zonder dat dit voorgestructureerd en beperkt wordt (Connell, e.a., 1999).
Ook bij het onderzoek van Nilsen kunnen jongeren kiezen welke prioriteiten zij willen aankaarten en hun
gedachten in eigen woorden weergeven. Nilsen gaat bij haar interviews te werk volgens de ‘biografische
methodologische benadering’. Deze methode gaat er vanuit dat jongeren de toekomst zien binnen de
huidige mogelijkheden en hulpmiddelen die zij tot hun beschikking hebben (Brannen & Nilsen, 2007).
Hiermee kun je de invloed die de specifieke context van individuele jongeren heeft op hun
toekomstbeelden in kaart brengen. Thema’s die een belangrijke rol spelen in hun leven komen beter naar
voren met deze methode dan met een enquête (Nilsen, 1999).

Operationalisatie en toelichting
Op basis van hiervoor genoemde voor- en nadelen wordt in deze thesis per deelvraag de volgende
methodologie gehanteerd:
Welke persoonlijke, lokale, nationale en mondiale toekomstbeelden hebben brugklasleerlingen van het
Mill-Hillcollege?
De deelvraag wordt beantwoord met behulp van de onderzoeksopzet volgens het Australisch
gecoördineerd onderzoeksprogramma ‘Student voices: Young people visioning their futures’. In de
onderzoeksopzet van dit programma krijgen leerlingen veel ruimte om zelf onderwerpen naar voren te
brengen die zij belangrijk vinden. Van sturing en beperking is weinig sprake. Doordat leerlingen
samenwerken in groepjes, en ook samen tot een eindproduct komen, wordt er rekening gehouden met
het principe van participatie. Leerlingen denken in eerste instantie niet na over oplossingen, maar
identificeren verwachtingen, kansen en problemen.
In bijlage I is de lesopzet en bijbehorende huiswerkopdracht te vinden voor de vmbo/havo-brugklas waar
dit onderzoek zal plaatsvinden. Leerlingen brainstormen allereerst over zichzelf, hun leven en wat
belangrijk is voor hen. Dit gebeurt aan de hand van een huiswerkopdracht, die zij individueel maken. Er is
voor deze opzet gekozen, zodat leerlingen in deze fase niet met elkaar overleggen. Het is de bedoeling dat
zij opschrijven wie zij werkelijk zijn en wat zij belangrijk vinden, zonder dat de groep voor een sociale of
creatieve beperking zorgt.
Vervolgens gaan de leerlingen in de klas in groepjes aan de slag. Deze groepjes worden door de docent
samengesteld. In totaal zijn er zes groepjes samengesteld, waarbij er in elk groepje een mix is tussen
jongens en meisjes. De groepjes bestaan uit leerlingen die normaal niet of nauwelijks met elkaar omgaan
en/of samenwerken. Uitbundige, drukke leerlingen zijn gemixt met stille, teruggetrokken leerlingen. Ook
is gelet op verschillen in kennis, vaardigheden en attitude bij het indelen van de groepjes. Op deze manier
komen leerlingen met verschillende ideeën en visies bij elkaar, waardoor de verwachting is dat dialoog en
uitwisseling van perspectieven hopelijk zal leiden tot een creatief en kritisch eindproduct. Binnen de
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groepjes krijgen leerlingen elk een taak, namelijk tijdbewaker, materiaalbewaarder, voorzitter/
coördinator, communicatie en presentatie. Voor brugklasleerlingen is het zelf lastig om het gehele proces
in een groep te overzien, vooral wanneer dit zich over een langere periode uitstrekt. Door het verdelen
van de taken worden de leerlingen deels geholpen bij het functioneren en organiseren van de groep en
het bijbehorende groepsproces. Begeleiding tijdens en na de les blijft echter nodig om het proces in
goede banen te leiden.
In de groepjes bespreken leerlingen allereerst de huiswerkopdracht en identificeren zij gezamenlijke
ideeën over de wereld en hun rol daarin. In deze fase is het met name de bedoeling dat leerlingen elkaar
gaan vertrouwen, zodat een volgende fase zal leiden tot meer creativiteit en een ‘beter’ eindproduct. Dit
is vooral belangrijk nu verschillende leerlingen bij elkaar worden geplaatst. Hoewel verwacht wordt dat
verschillende visies leiden tot meer dialoog, kunnen leerlingen zich hierdoor ook minder ‘veilig’ voelen en
niet alles durven te zeggen. Hierdoor kan dit ook leiden tot minder dialoog. Begeleiding van de docent is
dan noodzakelijk.
Daarna beelden leerlingen zich hun leven en de wereld in 2020 in aan de hand van enkele richtvragen,
opgenomen in de lesopzet in bijlage I. Aan de hand van hun verwachtingen en de kansen, problemen en
oplossingen die zij zien, maken zij een poster. Het beeldmateriaal wat zij nodig hebben voor de poster,
kunnen ze thuis opzoeken. Hierdoor worden zij niet beperkt of gestuurd in hun denken. Vanuit hun
oorspronkelijke gedachten werken zij de poster verder uit. In deze fase is het mogelijk dat leerlingen in de
beginfase blokkeren, omdat het voor hen erg abstract is om zich de wereld in het jaar 2020 voor te
stellen, dit is voor hen ver weg in zowel tijd als ruimte.
Twee weken later presenteren leerlingen met behulp van hun poster hun ideeën aan elkaar en aan de
docent. Een week na deze presentaties is een follow-up interview met zes leerlingen gehouden. Dit
interview is gehouden in een klein groepje bestaande uit zes leerlingen. Er is voor deze vorm gekozen
zodat leerlingen in kunnen gaan op elkaars antwoorden, en de groep niet te groot en onoverzichtelijk
wordt. Uit elke eerder samengestelde postergroepen is steeds één leerling afkomstig die deelneemt aan
de interview-groep. De interview-groep bestaat uit leerlingen met een uitermate pessimistisch
toekomstbeeld tegenover leerlingen met een meer optimistisch toekomstbeeld. Er is gekozen voor
leerlingen uit verschillende postergroepen en met verschillende visies om een divers scala aan
antwoorden te verkrijgen. Om een beeld te krijgen van de diverse leerlingen die deelnemen aan de
interview-groep wordt hieronder kort een overzicht gegeven van de leerlingen:
- leerling 1 is een meisje dat zich ontzettend inspant voor school. Gezien de slechte samenwerking
in haar postergroep heeft zij een uitgebreide poster in haar eentje thuis gemaakt. Op papier telde
haar presentatie 2 A4, maar tijdens de presentatie heeft ze niet alles verteld. Gezien deze bron
van informatie en inzet is haar deelname aan de interview-groep zinvol.
- Leerling 2 is een jongen die in de klas soms afwezig lijkt. De originele en intelligente antwoorden
die hij geeft tijdens proefwerken zijn daarom verrassend. Binnen de groep is zijn visie niet helder
naar voren gekomen, daarom krijgt hij de kans zijn ideeën te vertellen tijdens de interview-groep.
- Leerling 3 is een meisje dat zich vrijwillig heeft aangemeld voor de interview-groep en graag meer
vragen wilde beantwoorden over het onderwerp. Zij heeft te kennen gegeven veel over de
toekomst na te denken en dit een belangrijk onderwerp te vinden.
- Leerling 4 is een jongen die tijdens de posterpresentatie erg pessimistisch was over de toekomst
van de wereld. Deze jongen is uitgekozen om deel te nemen aan de interview-groep om meer
informatie te krijgen over zijn visie.
- Leerling 5 is een rustig meisje dat goed over haar antwoorden nadenkt en deze logisch probeert
te beredeneren. Zij was optimistisch over de toekomst van de wereld tijdens het maken van de
posters. Als tegenwicht voor leerling 4 is ook deze leerling uitgekozen aan de interview-groep
deel te nemen.
- Leerling 6 is een jongen die erg druk is en een uitgesproken mening heeft. Hij heeft zich vrijwillig
aangemeld om deel te nemen aan de interview-groep.
De vragen die gebruikt zijn voor het follow-upinterview zijn samengesteld op basis van de resultaten die
verkregen zijn uit de posters en de presentaties daarvan. Tevens zijn resultaten verkregen uit de
inhoudsanalyse van de schoolmethode en de analyse van de visie van het Mill-Hillcollege gebruikt voor
het opstellen van de vragen. De vragen worden gebruikt als richtlijn. Waar nodig kunnen leerlingen extra
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informatie geven. Er zijn een aantal thema’s die aangesneden worden binnen de vragen. Aan leerlingen
wordt gevraagd prioriteiten te stellen voor de problemen die zij hebben genoemd in de posters en
presentaties. Tevens wordt verder ingegaan op oplossingen voor de huidige en toekomstige problemen,
en de rol die technologie hierbij kan of zal spelen. Gezien de geringe aandacht voor de lokale omgeving in
de posters en presentaties, wordt ook meer informatie over dit schaalniveau gevraagd. De opgestelde
richtvragen voor het interview zijn te vinden in bijlage 2.
Wat is de visie van het Mill-Hillcollege met betrekking tot het voorbereiden van jongeren op de toekomst?
In deze deelvraag wordt de visie van de school met betrekking tot het voorbereiden op de toekomst
geanalyseerd aan de hand van enkele documenten en informatie die door de school verstrekt worden aan
toekomstige leerlingen en aan het personeel. Dit betreft:
- het schoolplan voor 2009-2013: Het schoolplan ‘Mill-Hill in beweging – samen aan de slag’ voor
de periode 2009-2013 bepaalt de richting van de school voor de komende jaren. De rector heeft
het schoolplan samengesteld in overleg met de diverse afdelingsdirecteuren. In 2008 heeft er een
sterkte-zwakte-droomanalyse plaatsgevonden met al het onderwijsgevend en –ondersteund
personeel, waarop het schoolplan tevens is gebaseerd.

-

-

Figuur 1: Mill-Hillcollege – samen aan de slag (bron: schoolplan Mill-Hillcollege, 2009-2013)
de schoolgids 2009-2010: De schoolgids 2009-2010 is een informatiebrochure waarin ouders en
de leerlingen allerlei informatie kunnen vinden omtrent het onderwijs van het Mill-Hill. Het
betreft hier zowel informatie over onderwijskundige visie als ook praktische zaken, zoals
lesroosters en schoolkosten.
de informatiegids ‘klaar voor de brugklas’ 2009-2010: De brochure ‘klaar voor de brugklas’ 20092010 is een schoolgids specifiek gericht op basisscholieren; de toekomstige leerlingen van het
Mill-Hillcollege en hun ouders. Hierin staat de informatie die voor deze doelgroep van belang is.

Figuur 2: Klaar voor de brugklas? (Informatiegids Mill-Hillcollege, 2009-2010)
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-

missie en kernwaarden geformuleerd door de overkoepelende scholengemeenschap OMO: Het
Mill-Hillcollege is aangesloten bij de scholengemeenschap OMO, waaronder 33 scholen vallen,
voornamelijk in de provincie Noord-Brabant. Naast de eerdere documenten zijn daarom ook de
missie en kernwaarden van OMO belangrijk voor de visie van het Mill-Hillcollege. De school werkt
namelijk binnen de context en de kaders van deze overkoepelende scholengemeenschap.

Het analyseren gebeurt aan de hand van enkele vragen, die zijn gebaseerd op de bestaande literatuur
over de relatie van het onderwijs met het voorbereiden van leerlingen op de toekomst. Aan de hand van
de vragen wordt onderzocht van welk toekomstperspectief het Mill-Hillcollege uitgaat; een filosofisch of
meer pragmatisch. Er is ook aandacht voor de waarden waarvan het Mill-Hillcollege in haar onderwijs
uitgaat en die de basis dienen voor de gegeven lessen. Daarnaast worden de documenten geanalyseerd
op vaardigheden en attitudes die het Mill-Hillcollege belangrijk vindt om leerlingen bij te brengen, zoals
leren samenwerken, het ontwikkelen van een creatieve houding en het kijken met een kritische blik. De
vragen zijn te vinden in bijlage 3.
Op welke manier is er aandacht voor de toekomst in de methode Buitenland en het gebruikte lesmateriaal
voor de onderbouw?
Voor het beantwoorden van deze methode is gekozen voor het gebruik van een inhoudsanalyse van het
lesmateriaal. Deze zal zich richten op:
- het tekstboek 1 vmbo/havo
- het werkboek 1 vmbo/havo
- het tekstboek 2 vmbo/havo
- het werkboek 2 vmbo/havo
- het overige lesmateriaal, bestaande uit extra opdrachten bij 1 vmbo/havo hoofdstuk 4 en een
praktische opdracht bij 1 vmbo/havo hoofdstuk 5.

Figuur 3: Methode aardrijkskunde (Buitenland 1 vmbo-t/havo, 2008)
Zowel het tekstboek, het werkboek als aanvullend lesmateriaal wordt meegenomen in de analyse om een
compleet beeld te krijgen van de gehele lesstof. Zo zal het tekstboek waarschijnlijk alleen de benodigde
informatie geven, die leerlingen nodig hebben om in het werkboek hiermee aan de slag te gaan. Terwijl er
in het tekstboek misschien helemaal geen aandacht is voor de toekomst, kan dit in het werkboek juist wel
het geval zijn. Maar ook het omgekeerde kan gelden.
Om de informatie verkregen uit de inhoudsanalyse in de juiste context te plaatsen, is het nodig om een
overzicht te geven van de indeling van de hoofdstukken in het tekstboek en het werkboek.
Per leerjaar is de methode ingedeeld in een zestal hoofdstukken. Twee van deze hoofdstukken,
respectievelijk hoofdstuk 3 en 6 vormen een project waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan. De andere
hoofdstukken zijn steeds volgens een vast patroon opgebouwd. Het hoofdstuk begint met een grote foto
op de openingspagina met een klein stukje tekst wat leerlingen nieuwsgierig moet maken naar de inhoud
van het hoofdstuk. Vervolgens volgt in de eerste paragraaf een introductieverhaal, waar via personificatie
leerlingen bij het onderwerp betrokken worden. Paragraaf 2 en 3 behandelen de belangrijkste begrippen
van het onderwerp vanuit een mondiaal schaalniveau. In het tekstboek staat tekst afgewisseld met
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bronnen. In paragraaf 4 en 5 vinden leerlingen bronnen, die inzoomen op een tweetal landen, waarbij
leerlingen de geleerde begrippen kunnen toepassen. Paragraaf 6 en 7 behandelen het onderwerp
specifiek voor Nederland. Afsluitend staan er extra opdrachten in paragraaf die aansluiten bij de
leefwereld van leerlingen, en extra keuzeopdrachten in paragraaf 9. Paragraaf 10 vormt de samenvatting
en paragraaf 11 een overzicht van de begrippen.
In het werkboek wordt gestart met een overzicht van de leerdoelen. Hier kunnen leerlingen terugvinden
wat ze aan het einde moeten weten, begrijpen en kunnen. Omdat de opdrachten en verstrekte informatie
in de methode tot doel hebben dat leerlingen aan het einde van het hoofdstuk de leerdoelen beheersen,
zal in de analyse regelmatig worden teruggegrepen op deze leerdoelen. Per paragraaf zijn er in het
werkboek opdrachten te vinden die als doel hebben dat leerlingen de informatie uit het tekstboek tot zich
nemen. Na de eerste paragraaf is een extra paragraaf ‘vaardig met vaardigheden’ toegevoegd in het
werkboek. Hier leren leerlingen steeds enkele belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben bij het
specifieke onderwerp wat aan bod komt in het hoofdstuk. Na paragraaf 3 en 7 is er een work-it-out in het
werkboek. Hier vinden leerlingen diverse opdrachten, die meestal bestaan uit een toepassingsopdracht,
een topografie-opdracht en een samenvattingsopdracht.
Naast het tekstboek en werkboek wordt tevens het extra lesmateriaal geanalyseerd. In het 1e klas boek
worden bij hoofdstuk 4 de volgende opdrachten gebruikt:
- Multi-cultiwandeling Goirle: leerlingen bedenken een wandelroute door Goirle waarbij
elementen uit een andere cultuur tegenkomen.
- ‘Ik en de rest van de wereld’ : leerlingen geven op een kaart aan in hoeverre zij verbonden zijn
met andere culturen op de wereld.
- ‘The flying Dutchman’ : leerlingen bedenken wat enkele engelse uitdrukkingen met het woord
‘Dutch’ erin kunnen betekenen.
In de 2e klas maken leerlingen een praktische opdracht over een zelf te kiezen natuurramp. Zij beschrijven
enkele kenmerken van de ramp, oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen.
Zowel het lesmateriaal van de 1e als de 2e klas wordt bekeken. Hoewel het onderzoek zich richt op
brugklasleerlingen, hoeft het niet per se te zijn dat een toekomstperspectief al in het 1e klas boek aan de
orde komt. Dit kan ook vooral ingaan op het verwerven van cognitieve kennis en inzicht, waardoor het de
basis legt voor het 2e klas boek, wat zich verder kan richten op de toekomst.
De inhoudsanalyse zal plaatsvinden aan de hand van enkele vragen, die per hoofdstuk worden
beantwoord. Hierbij wordt de informatie uit het tekstboek, werkboek en aanvullend lesmateriaal voor dit
hoofdstuk bekeken. Deze vragen zijn gebaseerd op de literatuur over het implementeren van een
toekomstperspectief in het onderwijs. Aan de hand van de beschreven stappen door Rogers zijn de
vragen dusdanig geformuleerd dat een analyse mogelijk is van de mate en de manier waarop een
toekomstperspectief te vinden is in het gebruikte lesmateriaal. Voor de cognitieve dimensie wordt
bekeken of er aandacht is voor mondiale, natuur-, milieu- en/of techniekeducatie. Bij de affectieve
dimensie wordt gekeken in hoeverre er aandacht is voor de beleving van de leerling zelf met betrekking
tot het onderwerp dan wel voor de beleving van anderen met betrekking tot het onderwerp. De vragen
van de existentiële dimensie richten zich op de aandacht die er is voor waarde-educatie, leefstijlen en
levensdoelen in het hoofdstuk. Bij de empowerment dimensie wordt geanalyseerd of en op welke manier
er in het hoofdstuk gerefereerd wordt naar de toekomst, en of leerlingen leren anticiperen, participeren,
creatief en/of kritisch te zijn. De vragen behorende bij de actiedimensie zoomen in op mogelijke acties en
oplossingen waar leerlingen mee aan de slag gaan en in hoeverre de eigen invloed van leerlingen aan bod
komt in het lesmateriaal. Na de inhoudsanalyse per hoofdstuk vindt een algemene beschouwing plaats
aan de hand van enkele vragen, op basis waarvan de conclusie geschreven kan worden. Deze algemene
vragen vormen een samenvatting van de eerdere vragen. Er wordt gekeken in welke hoofdstukken het
duidelijkste een toekomstperspectief naar voren komt, welke dimensies binnen het lesmateriaal de
meeste aandacht krijgen, en op welke manier het toekomstperspectief en de verschillende dimensies zijn
uitgewerkt binnen het lesmateriaal. Alle vragen zijn te vinden in bijlage 4.
Op welke manier verwerken aardrijkskundedocenten van het Mill-Hillcollege een toekomstdimensie in hun
lessen?
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Aan de hand van de onderzoeksresultaten met betrekking tot bovenstaande deelvragen worden
interviews gehouden met drie docenten die lesgeven in de 1e en 2e klas. Docent 1 geeft in de onderbouw
les aan een vmbo-havo brugklas, havo-vwo brugklassen en 2 havo-klassen. Het betreft hier een 25-jarige
docent aan het begin van zijn carrière. Deze docent heeft voordat hij werkzaam was bij het Mill-Hillcollege
enkele stages op andere scholen in Noord-Brabant gelopen. In zijn aardrijkskunde-lessen maakt hij veel
gebruik van moderne toepassingen als het smartboard, powerpoint en digitale opdrachten.
Docent 2 geeft in de onderbouw les aan vmbo-brugklassen, vwo-brugklassen, een 2 vmbo-klas. Deze 60 jarige docent geeft daarnaast met name les aan bovenbouwklassen. Deze docent werkt al jaren bij het
Mill-Hillcollege. Qua vakinhoud en didactiek probeert deze docent zoveel mogelijk up-to-date te blijven,
en deze ook toe te passen in zijn lessen. Tijdens zijn lessen maakt hij veel gebruik van opdrachten waarbij
leerlingen zelfstandig of in groepjes zelf met de stof aan de slag gaan. Docent 3 geeft met name les aan
havo-vwo brugklassen, 2 vmbo-klassen, een 2 havo-klas en 2 vwo-klassen. Deze 62-jarige vrouwelijke
docente is al zo’n 30 jaar werkzaam bij het Mill-Hillcollege. Leerlingen staan bij haar voorop. Maar
daarnaast is ze ook fanatiek als het gaat om het onderwijzen van het vak aardrijkskunde, en wil zoveel
mogelijk behandelen in een zo kort mogelijke tijd. In haar lessen vormt klassikaal lesgeven en zelfstandig
werken aan de opdrachten in het werkboek de hoofdmoot.
Deze docenten wordt gevraagd naar hun mening over het implementeren van een toekomstperspectief in
het aardrijkskunde-onderwijs en de mate waarin zij aandacht besteden aan de toekomst of de principes
van het toekomstdiscours. Tevens wordt verdere informatie ingewonnen over de manier waarop de
methode wordt ingezet tijdens de lessen, om de resultaten van de inhoudsanalyse van Buitenland in een
beter perspectief te kunnen plaatsen. De interviews zijn semi-gestructureerd, zodat de docenten
voldoende eigen inbreng kunnen geven. De richtvragen die zijn opgesteld voor het interview zijn te
vinden in bijlage 5.
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RESULTATEN
De verschillende deelvragen zijn aan de hand van de hierboven beschreven methodologiën
geoperationaliseerd. De hieruit voortvloeiende resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven. Er wordt
eerst ingegaan op het onderzoek naar de leerlingen uit de vmbo/havo-brugklas. Het betreft hier zowel de
huidige context waarbinnen zij hun toekomstbeelden ontwikkelen als de persoonlijke, lokale, nationale en
mondiale toekomstbeelden die zij er op nahouden. Ook is er aandacht voor inspiratiebronnen van deze
toekomstbeelden. Deze resultaten zijn afkomstig uit de huiswerkopdracht die leerlingen hebben gemaakt,
hun posters en presentaties daarvan, en de diepte-interviews die gehouden zijn met leerlingen. Voor een
meer gedetailleerd beeld van de uitkomsten van de huiswerkopdracht per vraag, kan gebruik worden
gemaakt van bijlage 6.
Op één van de mogelijke inspiratiebronnen, namelijk het onderwijs van het Mill-Hillcollege en specifiek
het aardrijkskunde-onderwijs, wordt daarna verder ingegaan. Hiervoor worden de resultaten uit de
analyse van de visie van het Mill-Hillcollege, de inhoudsanalyse van de methode en het aanvullende
lesmateriaal en de interviews met docenten en leerlingen gebruikt. Ook hier geldt wederom dat een meer
gedetailleerd overzicht van de uitkomsten per hoofdstuk van de inhoudsanalyse van Buitenland te vinden
zijn in bijlage 7.
Toekomstbeelden vmbo/havo-brugklasleerlingen
Leerlingen zijn aan de hand van het maken van een huiswerkopdracht, poster en het geven van een
presentatie aan de slag gegaan met de toekomst. Voor een zestal leerlingen geldt dat zij extra informatie
hebben verstrekt in het follow-up interview. Alvorens ingegaan wordt op de toekomstbeelden die hieruit
naar voren zijn gekomen, wordt eerst een overzicht gegeven van observaties en opvallende zaken die zijn
waargenomen tijdens de lessen en de diepte-interviews.
Tijdens het begin van de eerste les viel op dat veel leerlingen de huiswerkopdracht moeilijk vonden om in
te vullen. Met name de vragen ‘welke problemen zie ik’ en ‘andere belangrijke zaken’ waren namelijk een
aantal keer blanco gelaten. Niet alleen het invullen van de opdracht, maar ook het bespreken ervan
leverde weinig op. Leerlingen vervielen in stilte. Daarom is ervoor gekozen snel over te gaan op het
nadenken over het jaar 2020 binnen de groepjes. Hier bleken de leerlingen veel minder moeite mee te
hebben, zeker wanneer zij gebruik konden maken van de richtvragen. Leerlingen gaven dan ook in de
diepte-interviews aan zelf regelmatig na te denken over ‘de toekomst’. Het is een onderwerp wat hen
bezighoudt. Echter, maar twee leerlingen bespreekt dit vervolgens ook met familie. Geen van de
leerlingen heeft het hier soms met vrienden over. Diverse ideeën kwamen dan ook al snel naar voren en
werden opgeschreven door de leerlingen. Vanaf dat moment is de samenwerking bij het grootste deel van
de groepjes dan ook goed verlopen, behalve bij één groepje. De uiteindelijke poster van dit groepje is
gebaseerd op de gedachten en mening van één meisje. Vrijwel alle groepjes zijn bij het maken van de
poster op dezelfde manier te werk gegaan. De leerlingen hebben tijdens de eerste les met name
antwoorden geformuleerd op de richtvragen. Een enkel groepje had al een opzet voor de poster gemaakt.
Hierna zijn ze thuis op zoek gegaan naar bijbehorende afbeeldingen. In de daarop volgende les hebben
sommige groepjes nog extra afbeeldingen gezocht, en hebben de groepjes de afbeeldingen op de poster
geplakt en teksten op de poster geschreven. Sommige groepjes zijn tijdens de les al toegekomen aan het
voorbereiden van de presentatie. Twee groepjes hebben dit met name thuis voorbereid.
De uiteindelijke posters komen qua opzet en op sommige punten qua inhoud vrij met elkaar overeen. De
leerlingen hebben bij de opzet gebruik gemaakt van de aan hen gestelde vragen:
a
Wat voor leven heb je in 2020?
b
Hoe ziet de wereld eruit?
c
Wat zijn de grote uitdagingen of problemen die de mensen hebben?
d
Hoe kunnen we ons nu voorbereiden op 2020?
e
Welke raad kun je geven aan docenten die jullie helpen je voor te bereiden voor deze
toekomstige wereld?
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Op twee posters zijn deze vragen ook letterlijk opgeschreven, waaronder leerlingen hun antwoord
hebben geschreven. Bij de overige posters zijn de vragen te herleiden uit de poster. Met name vraag b en
c krijgen op alle posters de meeste aandacht. Twee groepjes hebben ervoor gekozen om de individuele
antwoorden van leerlingen op de poster naar voren te laten komen, terwijl de andere groepjes tot een
algemeen antwoord zijn gekomen. Leerlingen hebben voor het maken van hun poster zowel gebruik
gemaakt van afbeeldingen en tekst, die elkaar verduidelijken en aanvullen. Wat betreft inhoud zijn er
enkele groepjes die op dezelfde uitkomsten zijn gekomen. Zo wordt Tilburg aan Zee en een Derde
Wereldoorlog meermaals vermeld. In hoeverre dit toeval is of er buiten de les overleg tussen de groepjes
heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. Voor de duidelijkheid staan de posters in hun geheel hieronder elk
afgebeeld:

Figuur 4: indeling in positieve en negatieve toekomstmogelijkheden (bron: posters brugklasleerlingen,
2010)

27

Figuur 5: mix tussen afbeeldingen en tekst (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)

Figuur 6: individuele antwoorden per leerling (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)
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Figuur 7: Tilburg aan Zee en 3e wereldoorlog (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)

Figuur 8: richtvragen dienen als structuur (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)
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Figuur 9: nadruk op richtvragen b en c (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)
Tijdens de presentaties hebben de zes groepjes hun poster toegelicht. De groepjes hadden de presentatie
voorbereid en de tekst verdeeld, zodat de meeste leerlingen een klein deel van de presentatie voor hun
rekening namen. Ook bij deze presentatie hebben de leerlingen eerder genoemde richtvragen als
uitgangspunt genomen. Over het algemeen werd er door de leerlingen een pessimistisch toekomstbeeld
geschetst voor 2020. Opvallend was dat bij de presentaties van de posters de informatie die leerlingen
gaven in een grote mate in overeenstemming was met de resultaten uit eerdere onderzoeken. Alleen het
belang dat leerlingen hechten aan onderwijs over of voor de toekomst, week af van eerdere resultaten.
Enkele leerlingen waren namelijk van mening dat de toekomst je overkomt en onderwijs dus niet zinvol is.
Hierop volgend is er een diepte-interview gehouden met zes leerlingen. De leerlingen waren zeer bereid
om mee te werken aan het interview, en vormden een bron van informatie. Tijdens het interview hebben
de leerlingen elk hun visie gegeven en zijn ze ingegaan op elkaars antwoorden. Af en toe werd er ook om
verduidelijking van het antwoord van een andere leerling gevraagd, of gingen leerlingen met elkaar in
discussie. Zij hadden geen afwachtende houding en waren niet terughoudend, maar deden actief en
enthousiast mee.
De visie van de vmbo/havo-leerlingen over de toekomst, die uit al deze deelaspecten naar voren is
gekomen, wordt hieronder uiteengezet aan de hand van de doorgaans gehanteerde indeling binnen de
‘future studies’ van persoonlijke, lokale, nationale en mondiale toekomstbeelden.
Persoonlijke toekomst
Eén van de richtvragen voor het maken van de poster was ‘Wat voor leven heb je in 2020?’. Deze vraag
heeft rechtstreeks betrekking op hun persoonlijk toekomstbeeld. Dit beeld komt bij vier van de vijf
groepjes aan de orde. Het persoonlijke toekomstbeeld is overwegend positief. Leerlingen uit drie groepjes
geven aan dat ze een goede baan zullen hebben, zoals acteur of verloskundige, of nog studeren. Dit komt
overeen met de antwoorden die leerlingen hebben gegeven op de vraag in de huiswerkopdracht ‘Wat wil
ik bereiken?’. Het overgrote deel van de leerlingen geeft aan een goede of leuke baan te willen, of hieraan
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gerelateerd een goede opleiding te volgen. Ook bij de vraag ‘welke opleiding ga ik volgen?’ worden
opleidingen genoemd waarmee ze deze leuke of goede baan kunnen bereiken.
Drie groepjes hopen ook op een leuk gezin of partner. In de huiswerkopdracht kwam bij de vraag ‘Hoe ziet
mijn gezin eruit?’ naar voren dat de leerlingen uit deze klas overwegend in een gezin wonen met vader en
moeder, en eventueel (een) zus(sen) of broer(s).
Eén van de groepjes denkt in 2020 op zichzelf te wonen en vooral veel lol te maken. Ook het antwoord ‘lol
maken’ wordt in de huiswerkopdracht drie maal genoemd bij de vraag ‘wat wil ik bereiken?’.

Figuur 10: een gezin (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)

Figuur 11: lol maken (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Deze verwachte persoonlijke toekomst komt overeen met de gewenste toekomst van de leerlingen.
Tijdens de diepte-interviews moeten zij zich hun gewenste toekomst voorstellen, waarna het in eerste
instantie stil blijft. Twee leerlingen mompelen ‘ja…weet ik niet zo goed.’ Vervolgens wordt eerst ingegaan
op hun persoonlijke toekomst, waarin kinderen, een partner en een leuke baan gewenst worden.
De thema’s die leerlingen belangrijk vinden bij hun persoonlijke toekomst en die zij in de
huiswerkopdracht, op hun poster en tijdens de interviews aankaarten komen overeen met de thema’s die
in andere onderzoeken naar de persoonlijke toekomstbeelden van jongeren domineren, namelijk
carrière/werk/onderwijs en familie/relaties/huwelijk. Gezien de huidige gezinssituatie van leerlingen en
de beschermde, welvarende omgeving waarin zij opgroeien, is het aannemelijk dat leerlingen de huidige
situatie extrapoleren naar de toekomst. Hun huidige omstandigheden vormen zo de basis voor hun
optimistische persoonlijke toekomstbeeld, waarin een leuke baan, gezin en bij één groepje lol maken
centraal staan.
Hoewel in de opdracht is uitgegaan van de toekomst in het jaar 2020, heeft het persoonlijke
toekomstbeeld van de leerlingen betrekking op het moment dat zij al klaar zijn met de middelbare school,
(en eventuele vervolgopleiding) een baan hebben en op zichzelf wonen met de eventueel gewenste
partner of het gezin. Er is maar één leerling die heeft nagedacht hoe oud hij in 2020 is en in welke fase
van zijn leven hij dan is. ‘Hebben jullie er wel rekening mee gehouden dat wij dan nog maar 22 zijn?’ Het
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persoonlijke toekomstbeeld van de meeste groepjes richt zich dus eerder op de periode 2030 – 2040. Dit
is opvallend, omdat uit de literatuur blijkt dat de persoonlijke toekomstbeelden zich doorgaans in de
nabije toekomst afspeelt.
Lokale toekomst
De toekomst van de lokale omgeving, komt in de posters en presentaties minimaal aan de orde. De
meeste informatie bieden leerlingen tijdens de diepte-interviews. Leerlingen zien voor hun lokale
omgeving diverse problemen op dit moment, wanneer hier naar gevraagd wordt in de interviews. ‘Er zijn
echt veel te weinig speelplaatsen. Bij mij verderop in de straat staat een glijbaan en een schommel, die
hartstikke oud zijn. En dat is het,’ merkt leerling 6 op. Een ander zegt: ‘En er wonen super veel
buitenlanders!’, waarbij de aanwezigheid van buitenlanders door de leerling als probleem wordt gezien.
Ook vernielingen zien leerlingen als probleem: ‘Alles wordt vernield. Zondag hadden ze een bankje in
elkaar getrapt, en het straatnaambordje wordt steeds weggehaald’. Dezelfde leerling voegt nog een
probleem toe: ‘En wat ook irritant is, als ik naar huis fiets staan ze allemaal te dealen, daar bij het park,
allemaal van die drugsverslaafden.’ Andere leerlingen herkennen dit, en scharen ook alcohol bij de lokale
problemen. ‘Want ’s nachts zijn ze allemaal dronken en dan lopen ze bij ons rond.’ Het drugs- en
alcoholprobleem wordt aangekaart door leerlingen uit Zuid-Tilburg. De leerlingen uit de dorpen geven aan
hier weinig last van te hebben. In de toekomst verwachten leerlingen dat deze problemen niet opgelost
zijn en dat sommige alleen maar erger zijn geworden, zoals een toename van het aantal allochtonen en
drugsverslaafden. ‘Die allochtonen, dat worden er alleen maar meer. Straks wonen er nog maar amper
Nederlanders bij ons.’
Tijdens de presentaties van de posters verwachten drie groepjes dat Tilburg aan zee komt te liggen.
Hierbij heeft echter het mondiale toekomstbeeld wat zij voor ogen hebben, namelijk het plaatsvinden van
het broeikaseffect met bijbehorende gevolgen, invloed op hun lokale toekomstbeeld.

Figuur 12: Tilburg aan zee (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Uit het onderzoek van Hicks en Holden blijkt dat leerlingen niet vaak nadenken over de lokale toekomst.
Dit kan verklaren waarom leerlingen hier in eerste instantie weinig van op de poster hebben geschreven
en deze toekomst nauwelijks tijdens de presentaties aan de orde kwam. Ook bij de lokale toekomst is het
tijdsperspectief van de leerlingen niet gelijk aan het jaartal waarop de poster is gebaseerd. In dat geval
zou Tilburg namelijk binnen 10 jaar aan zee liggen.
Nationale/mondiale toekomst
In de posterpresentaties besteden leerlingen aandacht aan de vragen: ‘Hoe ziet de wereld eruit in 2020?’
‘En welke grote uitdagingen of problemen hebben mensen in 2020?’ Hieruit blijkt dat zij de verwachte
mondiale toekomst opvallend pessimistischer zien dan hun persoonlijke toekomst.
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Figuur 13: pessimistisch mondiaal toekomstbeeld (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Vier groepjes verwachten tijdens de posterpresentatie een overwegend pessimistische toekomst. Maar
één groepje noemt vooral positieve aspecten als het einde van de kredietcrisis en het niet voorkomen van
oorlogen. Een ander groepje heeft een splitsing gemaakt in een optimistische en pessimistische toekomst,
waarbij 3 leerlingen van het groepje denken dat de optimistische toekomst zal plaatsvinden en de andere
twee leerlingen geloven in het uitkomen van de pessimistische toekomst. In de onderstaande tabellen
komen de diverse negatieve en positieve aspecten naar voren die leerlingen hebben genoemd in hun
presentaties en/of vermeld op de posters, en is de mate waarin deze onderwerpen aan de orde zijn
gekomen af te lezen:
Tabel 1 Negatieve aspecten mondiaal toekomstbeeld
Onderwerp
Aantal keer genoemd
Milieuproblemen
10
Derde wereldoorlog
4
Natuurrampen
3
Toename armoede
2
Overbevolking
1
Ziektes
1
Tabel 2 Positieve aspecten mondiaal toekomstbeeld
Onderwerp
Aantal keer genoemd
Technologische ontwikkeling
9
Verbetering milieu
2
Afname armoede
1
Geen oorlogen
1
Minder files
1
Kredietcrisis voorbij
1
Zoals uit tabel 1 af te lezen is, komen milieuproblemen als negatieve aspect het meeste terug op de
posters. Eén groepje noemt het broeikaseffect ook het belangrijkste probleem waar de wereld mee te
maken krijgt. In de diepte-interviews zijn leerlingen het er ook unaniem over eens dat het broeikaseffect
het meest belangrijke probleem is. Dit heeft namelijk zoveel gevolgen dat vele andere problemen hieruit
voortvloeien, zoals het smelten van de zuidpool, het stijgen van de zeespiegel en het verdwijnen van
ijsberen. ´Het broeikaseffect, want dat zorgt voor al die andere shit.’ Minder belangrijk is het smelten van
de Noordpool volgens één leerling, want ‘de Noordpool is alleen maar ijs en als die smelt, dan maakt dat
helemaal niets uit voor hoe hoog de zee is.’ Leerlingen vinden het lastig om voor de overige problemen
aan te duiden in welke mate deze belangrijk zijn, wat op te maken is uit de stilte die volgt.
Andere milieuproblemen die leerlingen noemen tijdens de presentaties zijn ontbossing, luchtvervuiling,
overbevissing en het uitsterven van diersoorten. Opvallend is dat het ontstaan van een derde
wereldoorlog in vier groepjes wordt genoemd, waarbij één groepje zelfs denkt dat de wereld vergaat.
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Figuur 14: een 3e wereld oorlog (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Ook natuurrampen als overstromingen, aardbevingen en stormen worden meermaals genoemd.

Figuur 15: negatieve aspecten toekomstbeeld (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
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Voor de positieve aspecten uit tabel 2 geldt dat deze zich met name richten op technologische
ontwikkelingen. Deze hebben vooral betrekking op het verbeteren van vervoersmiddelen, zoals de
mogelijkheid op ruimtereis te gaan, een nieuwe fiets, vliegende auto’s of milieuvriendelijke auto’s,
bijvoorbeeld elektrisch of op zonne-energie.

Figuur 16: nieuwe positieve technologische ontwikkelingen (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Maar ook andere technologische ontwikkelingen als een algehele techno-wereld, moderne flats en 3Dschermen worden genoemd.

Figuur 17: 3D-schermen (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
In de diepte-interviews geven leerlingen aan dat deze nieuwe technologieën de wereld beter en vooral
gemakkelijker zullen maken. Maar drie leerlingen geven tijdens de interviews ook aan sterk hun twijfels te
hebben bij de steeds verder gaande technologische ontwikkeling. Zo zegt één leerling: ‘We bedenken
steeds van alles. Maar wie zegt dat de mens hier echt iets aan heeft?’ Sommige technologieën worden
niet alleen als zinloos beschouwd, maar ook gevaarlijk. Vooral oorlogstechnologie, zoals wapens en tanks
worden door de leerlingen opgesomd: ‘Tanks en geweren, die maken echt alles kapot. En in de toekomst
worden die alleen maar beter, dus nog gevaarlijker.’ Maar ook huidige vervoersmiddelen vallen onder de
categorie ‘slechte technologie’, want bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen zorgen voor het ontstaan van het
broeikaseffect, het belangrijkste probleem volgens leerlingen.
De gevonden resultaten met betrekking tot de nationale/mondiale toekomstbeelden, sluiten grotendeels
aan bij de bestaande literatuur. Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren de mondiale toekomst
pessimistischer inzien dan hun persoonlijke toekomst. Met name de zorgen die zij hebben met betrekking
tot het milieu springt eruit. Al in 1991 werd door het Henley Centre for Forecasting bij jongeren van 10-14
jaar de hoge mate van zorgen over mondiale milieukwesties aangetoond, dat ook uit de gemaakte posters
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naar voren komt. De problemen die leerlingen zien, kunnen gekoppeld worden aan de indeling van
Hutchinson voor de verwachte toekomst. Voor de leerlingen zijn dan vooral een onduurzame wereld, een
gewelddadige wereld en een verdeeld wereld aan de orde in de toekomst. Een kille, gedepersonaliseerde
wereld en een politiek corrupte en oneerlijke wereld worden niet genoemd. De positieve aspecten die
leerlingen noemen zijn binnen de indeling voor de gewenste toekomst van Hutchinson te plaatsen bij de
wereld met technologische innovaties.
Maar over het algemeen houden de leerlingen er toch pessimistische mondiale toekomstbeelden op na.
Dit kan verklaard worden door middel van de huidige context waarbinnen leerlingen leven. In de
huiswerkopdracht is de vraag gesteld ‘welke problemen zie ik?’. De problemen die hier genoemd worden,
zoals oorlog, ziekte, milieuvervuiling en armoede komen overeen met de problemen die leerlingen
noemen voor de toekomst. Ook bij de mondiale toekomstbeelden treedt net als bij de persoonlijke
toekomstbeelden extrapolatie op. Huidige problemen worden geëxtrapoleerd naar de toekomst.
Relatie persoonlijke en mondiale toekomstbeelden
De leerlingen relateren hun optimistische persoonlijke toekomstbeeld nauwelijks aan hun pessimistische
mondiale toekomstbeeld.

Figuur 18: een gebroken hartje staat voor oorlogen in de mondiale toekomst, het hartje voor een gelukkige
persoonlijke toekomst (bron: posters brugklasleerlingen, 2010)
De mondiale toekomst heeft weinig invloed op hun leven, behalve bij één leerling. Hij verwacht in 2020
mee te vechten in de 3e wereldoorlog. Maar niet alleen heeft de mondiale toekomst nauwelijks invloed
op hun persoonlijke toekomst, leerlingen verwachten ook dat zij zelf weinig invloed hebben op de
mondiale toekomst. Tijdens de diepte-interviews geven leerlingen aan de lokale problemen niet op te
kunnen lossen. Zij schatten hun eigen invloed, ook wanneer zij wat ouder zijn, zeer gering. Zo geeft één
leerling aan: ‘Ik kan wel zeggen wat er moet gebeuren, maar ze doen er toch niets aan.’. Maar ook tijdens
de presentaties denken sommige leerlingen zich niet of nauwelijks voor te kunnen bereiden op 2020. Zo
vertelt één leerling dat de toekomst je overkomt. Je kunt hoogstens zwemvesten aanschaffen. Een ander
groepje geeft aan dat je toch niet in je eentje de wereld kunt redden. Het milieu is het enige aspect waar
twee groepjes aangeven dat mensen hier aan kunnen werken, bijvoorbeeld door minder met auto’s te
rijden, mee te werken aan een schoon milieu, afval te scheiden, door het steunen van organisaties, of
milieuvriendelijke producten te kopen.
Maar ook al denken leerlingen een geringe invloed te hebben op de mondiale toekomst, toch geven
sommige leerlingen tijdens de diepte-interviews aan dat verandering nodig is om een gewenste toekomst
te bereiken. Zo wil één leerling geen oorlog, geen armoede en iedereen gelukkig. ‘Ik hoop dat iedereen
gelukkig is in de toekomst, dat is het allerbelangrijkste.’ Een andere leerling wil ook voldoende bossen
hebben in de gewenste toekomst en een wereld zonder broeikaseffect. Twee leerlingen geven echter aan
de wereld zoals die nu is wel goed te vinden.
In de diepte-interviews zijn leerlingen van mening dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een
gewenste toekomst in eerste instantie ligt bij overheden. Zo zegt één leerling: ‘Geert Wilders, die moet
het oplossen. Die zorgt er wel voor dat mensen luisteren.’ Een ander ziet meer in Obama: ‘Obama, die kan
tegen andere landen zeggen wat ze moeten doen.’ Leerlingen noemen overheden op verschillende
schaalniveaus. Ook de gemeente Tilburg en de Tweede Kamer komen aan de orde. Terwijl overheden
volgens de leerlingen de problemen moeten oplossen, komen leerlingen op de vraag wie de problemen
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kunnen oplossen, bij zichzelf en ‘de wereld, iedereen moet meehelpen’ uit. Hier is dus sprake van een
discrepantie tussen het moeten en kunnen oplossen van problemen. Leerlingen geven aan niet bereid te
zijn om hun gedrag en levensstijl radicaal om te gooien. Ze willen wel helpen om de problemen op te
lossen, maar dan moeten producenten betere en efficiëntere producten maken. Zo vertelt één leerling:
‘Als ze nu gewoon zuinigere auto’s maken, dat zou veel beter zijn.’
De antwoorden die leerlingen geven in de huiswerkopdracht ondersteunen deze gegevens. Zij schrijven
op veel problemen te zien. Deze richten zich grotendeels op de wereld, buiten hun vermeende eigen
invloedssfeer. Alleen de tijd die besteed moet worden aan school, een slechte gezondheid en dyscalculie
wordt door een enkele leerling genoemd als problemen waar zij zelf mee te maken hebben. Hun grootste
wensen daarentegen richten zich niet op het oplossen van deze problemen voor een betere toekomst,
maar voornamelijk op hun persoonlijke toekomst. Leerlingen willen gelukkig worden, een goede/leuke
baan/carrière, gezond zijn, reizen of naar het buitenland, een gezin en een goed leven. Maar één leerling
noemt een wereld zonder oorlog en armoede als grootste wens. Ook op de vraag ‘wat wil ik bereiken’
worden alleen doelen geformuleerd om hun persoonlijke toekomst aangenaam te maken, zoals het
krijgen van een goede/leuke baan, het volgen van een goede opleiding, gelukkig worden, lol maken en
gezond blijven. Pas bij de vraag ‘andere belangrijke zaken’ in de huiswerkopdracht worden het milieu,
armoedebestrijding en medicijnen door sommige leerlingen genoemd. Familie en vrienden blijven echter
toch belangrijker.
Zowel uit deze case study als uit de literatuur komt naar voren dat jongeren de verwachte mondiale
toekomst nauwelijks relateren aan hun persoonlijke toekomst. Dit kan verklaard worden door de lange
tijdspanne van dit toekomstbeeld. Nilsen beweert namelijk dat plannen niet gemaakt kunnen worden
voor de verre mondiale toekomst, omdat gevolgen en risico’s daarvan onbekend zijn. Hierdoor heerst er
een gevoel van ambivalentie: jongeren geloven dat verandering nodig is, maar kunnen hier zelf niet de
motivatie voor opbrengen. Zij schatten hun eigen invloed dan ook minimaal. Deze hoge mate van
hulpeloosheid komt uit diverse onderzoeken, waaronder dat van het Henley Centre for Forecasting naar
voren.
Het gevoel van ambivalentie en de hoge mate van hulpeloosheid komt ook naar voren in de hierboven
beschreven resultaten van het onderzoek bij de vmbo/havo-brugklasleerlingen. Hieruit voortvloeiend
ontstaat de discrepantie tussen individuen die de problemen kunnen oplossen en de overheid die volgens
de leerlingen de problemen moet oplossen. Er kan dus geconcludeerd worden dat leerlingen wel degelijk
problemen zien en zich ervan bewust zijn dat zij de sleutel vormen tot de oplossing, maar geen plannen
maken of wensen formuleren die zich richten op een verbetering hiervan. Dit schuiven zij af als de taak
van overheden.
Ontstaan van toekomstbeelden
De vmbo/havo-brugklasleerlingen baseren hun lokale toekomstbeeld met name op persoonlijke ervaring.
Dit beeld bestaat namelijk uit een verergering van de huidige problemen die zij om zich heen zien. In
hoeverre de media en het onderwijs een rol hierbij spelen, wordt niet duidelijk uit de interviews.
Als inspiratiebron voor de mondiale toekomstbeelden noemen de leerlingen tijdens het diepte-interview
met name de media. Programma’s als het klokhuis en het jeugdjournaal besteden aandacht aan de
huidige wereld en de problemen die spelen. Ook zenders als discovery channel, national geographic en
animal planet worden regelmatig gekeken. De meerderheid van de leerlingen kijkt af en toe naar het
nieuws, waar ook wordt bericht over de huidige mondiale situatie. Deze zenders en programma’s worden
als betrouwbaar gezien. Eén leerling merkt echter op: ‘Ja, maar bij het jeugdjournaal vertellen ze ook niet
altijd alles. Daar weten ze het ook heus niet allemaal.’ Shownieuws, rtl nieuws en internet worden als
onbetrouwbaar gezien. Ondanks al deze informatie hebben leerlingen toch het idee dat ze onvoldoende
weten over de belangrijkste problemen in de huidige wereld en dan met name het broeikaseffect wordt
vaak genoemd. ‘Wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat heeft die ozonlaag er nou mee te maken?’ vraagt een
leerling zich af, waarna de leerlingen in discussie gaan over het broeikaseffect. Eén van de leerlingen sluit
de discussie af met de opmerking: ‘we kunnen hier wel over door blijven gaan, maar we weten er eigenlijk
helemaal niks vanaf.’ Ook de oorzaken van diverse oorlogen, zoals Irak en Afghanistan, binnen de huidige
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wereldpolitiek zijn onderwerpen die leerlingen noemen als hen wordt gevraagd naar hun gebrek aan
kennis.
Het onderwijs vormt nauwelijks een inspiratiebron op basis waarvan de vmbo/havo-leerlingen hun
toekomstbeelden baseren. Zij geven aan dat de toekomst in hun lessen nauwelijks aan bod komt. Een
enkele keer wordt er bij het vak geschiedenis verwezen naar de toekomst. Het vak aardrijkskunde wordt
niet genoemd. In hoeverre het onderwijs en dan met name het aardrijkskunde-onderwijs van het MillHillcollege ingericht is om aandacht te kunnen/willen besteden aan de toekomst, wordt in de volgende
alinea beschreven.
In de literatuur komt persoonlijke ervaring naar voren als de belangrijkste én tevens meest betrouwbare
inspiratiebron met betrekking tot lokale toekomstbeelden. Dit is ook bij deze case study het geval. Wat
betreft de inspiratiebron media geven leerlingen aan onvoldoende kennis te hebben over de belangrijke
mondiale problemen. Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met de resultaten uit eerdere
onderzoeken, waarbij jongeren aangeven voldoende tot veel kennis te hebben over huidige kwesties. De
vmbo/havo-brugklasleerlingen zijn zich dus wel degelijk bewust dat zij onvoldoende en misschien wel
onjuiste kennis hebben, maar baseren zich vervolgens toch op deze kennis om hun toekomstbeeld vorm
te geven. De laatste inspiratiebron onderwijs komt in de literatuur naar voren als een ‘ gemiste kans’, wat
door de leerlingen van het Mill-Hillcollege niet direct als ‘kans’ benoemd wordt, maar wel als ‘gemist’.
Het toekomstperspectief binnen het aardrijkskunde-onderwijs van het Mill-Hillcollege
In hoeverre en op welke manier er een toekomstperspectief is geïmplementeerd in de visie van het MillHillcollege, in de aardrijkskundelessen en het gebruikte lesmateriaal, wordt in deze alinea beschreven. Om
dit te onderzoeken is de visie van het Mill-Hillcollege geanalyseerd aan de hand van enkele documenten.
Daarnaast is er een inhoudsanalyse uitgevoerd over het gebruikte lesmateriaal. Op basis van deze
informatie, en informatie verkregen uit de posters en presentaties van leerlingen, is dieper ingegaan op
het toekomstperspectief binnen het aardrijkskunde-onderwijs van het Mill-Hillcollege tijdens de diepteinterviews met leerlingen en met docenten. Op deze manier was het mogelijk hen te confronteren met
eerdere resultaten en/of aanvullende informatie te verkrijgen op gebieden waar dat nodig was. Met
name de interviews met docenten heeft informatie opgeleverd over de manier waarop de methode
gehanteerd werd en op welke wijze de docenten hun eigen lessen verder invullen.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de docenten het lastig vonden om sommige vragen te
beantwoorden. Zij dachten lang na over hun antwoorden en probeerden deze zo correct mogelijk te
formuleren. Gaandeweg het interview kwamen sommigen namelijk tot de conclusie dat zij deels in
gebreke bleven bij de behandeling van een toekomstperspectief in hun lessen. Terwijl het doel van het
interview was om een zo objectief mogelijk beeld neer te zetten, is het lastig te bepalen in hoeverre dit
ook bereikt is. Aangezien de docenten samen zijn geïnterviewd, willen zij niet achterblijven bij een ander
en is er een kans dat sommige antwoorden sociaal wenselijk zijn geformuleerd.
Het aardrijkskunde-onderwijs van het Mill-Hillcollege vindt plaats binnen de visie en richtlijnen van de
school. Daarom wordt eerst beschreven in hoeverre er een toekomstperspectief te vinden is in deze visie,
alvorens wordt ingegaan op het toekomstperspectief in het aardrijkskunde-onderwijs, zowel tijdens de
lessen als in het lesmateriaal.
Toekomstperspectief visie Mill-Hillcollege
In de visie van het Mill-Hillcollege komen referenties aan de toekomst expliciet aan de orde. Dit vindt dan
voornamelijk plaats binnen de missie die OMO zich heeft gesteld om ‘al zijn leerlingen, ongeacht hun
talenten en sociale achtergrond, met hoogwaardig onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op
het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.’ (Omo, 2009). In de
schoolgids staat hierover geschreven: ‘Het Mill-Hill wil een school zijn waarin het draait om de
ontwikkeling van leerlingen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij’ (Mill-Hillcollege, 2009).
Maar de visie van het Mill-Hill richt zich voor een groot deel op een nog kortere termijn. Vooral in het
schoolplan zijn er veel verwijzingen te vinden naar het belang van een goede doorstroming en
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voorbereiding van leerlingen op het vervolgonderwijs. Zo streeft de school ernaar: ‘leerlingen op een
optimale wijze voor te bereiden op het vervolgonderwijs dat het beste bij het individu past, waarbij de
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonskenmerken de uitgangspunten vormen’ (MillHillcollege, 2009).
In het schoolplan is met betrekking tot dit doel een verdere explicitering per team aangegeven. Zo richt
het brugklasteam zich met name op het mogelijk maken van opstromen, zodat leerlingen het beste uit
zichzelf halen. Bij de doelen van het vmbo-team wordt expliciet verwezen naar ‘een goede praktische
voorbereiding op het mbo en de arbeidsmarkt of theoretische voorbereiding op doorstroming naar havo’
(Mill-Hillcollege, 2009). De schoolgids geeft hierover aan dat de meerderheid van de leerlingen een
beroepsopleiding gaat volgen en 20% naar de havo gaat. Daarom is een doorlopende leerlijn voor dit
team zeer belangrijk. Voor de havo-bovenbouw is met name een goede doorstroom naar het hbo van
belang. Voor de vwo-bovenbouw staat kennis centraal, en het maken van een goede keuze voor een
vervolgstudie. Zo zorgt elk team er op haar eigen manier voor dat de leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen, zodat zij later zo goed mogelijk kunnen meedraaien in de maatschappij waarin zij komen te
leven.
De hierboven beschreven visie van het Mill-Hillcollege is te plaatsen binnen het pragmatische
toekomstperspectief. Terugkomend op het citaat van Woody Allen is het binnen dit perspectief zaak de
tegenslagen te ontwijken en de kansen te pakken. Het zo goed mogelijk voorbereiden van leerlingen op
de maatschappij waarin zij later komen te leven, is dan ook precies waar het Mill-Hillcollege naar streeft.
Maar of deze leerlingen ook een maatschappij kunnen creëren waarin ze willen leven, is nog maar de
vraag. Het filosofische toekomstperspectief komt niet expliciet aan bod binnen de visie van het MillHillcollege. Terwijl de titel van het schoolplan ‘Mill-Hill in beweging’ is, blijft een verwachte referentie
naar het filosofische toekomstperspectief uit. De school is zelfs eerder blijven hangen in het verleden. Zo
geeft OMO aan dat de scholengemeenschap een ‘levensbeschouwelijke verankering en oriëntatie in de
joods-christelijke traditie heeft’ (OMO, 2009). Maar ook het Mill-Hillcollege opent zowel haar schoolplan,
de schoolgids als de brochure ‘klaar voor de brugklas’ met een verwijzing naar de historische identiteit en
katholieke basis van de school. Het Mill-Hillcollege is namelijk opgericht door de Mill-Hill Fathers, een
kloosterorde waarvan de monniken werden opgeleid in derdewereldlanden. In de brochure ‘klaar voor de
brugklas’ heet het eerste hoofdstuk zelfs ‘we schrijven iedere dag geschiedenis’. Er is geen hoofdstuk te
vinden met de titel ‘we schrijven iedere dag toekomst’.
Maar ook al komt het filosofische toekomstperspectief niet expliciet aan bod, toch kan op het MillHillcollege indirect wel volgens de principes en waarden van dit perspectief gewerkt worden. Zo gaat het
toekomstdiscours uit van een aantal waarden als wereldburgerschap, duurzaamheid, sociale
verantwoordelijkheid, diversiteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en verbondenheid. Deze waarden sluiten
goed aan bij de joods-christelijke traditie van OMO en de katholieke basis van het Mill-Hillcollege. OMO
schrijft hierover: ‘Dit karakter komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en
in maatschappelijke interactie’ (OMO, 2009).
Ook het Mill-Hillcollege noemt enkele waarden passend bij het toekomstdiscours in het schoolplan, zoals
sociale rechtvaardigheid, solidariteit, betrokkenheid, vertrouwen in en respect voor anderen. In de
brochure ‘klaar voor de brugklas’ staat hierover geschreven: ‘Op het Mill-Hill leer je meer; leerlingen die
voor onze school kiezen, groeien niet alleen in vakkennis. Ze krijgen bijvoorbeeld ook mee dat ze respectvol
met andere leerlingen en personeel dienen om te gaan’ (Mill-Hillcollege, 2009).
De waarden waarvan het Mill-Hillcollege nu uitgaat zijn bewaard gebleven van de Mill-Hill Fathers en
richten zich niet alleen op de medemens in Nederland, maar ook op mensen in de derde wereld. De
schoolgids wijdt een apart hoofdstuk aan het Mill-Hillcollege als zogenaamde derdewereldschool. Dit uit
zich in activiteiten als een derdewereldrommelmarkt en een bezoek van Kenianen van de Loita High
School.
Maar alleen met behulp van deze waarden kunnen de leerlingen hun toekomst en die van de
maatschappij later nog niet vormgeven. Creativiteit en kritisch denkvermogen zijn nodig om waarden,
doelen en visies te kunnen afwegen en waar nodig nieuwe te creëren. In het schoolplan staat hierover dat
het Mill-Hillcollege uitgaat van de kernwaarden inspirerend, betrokken en ondernemend. In een
inspirerende leeromgeving is het daarbij de bedoeling dat creativiteit de ruimte krijgt. Zo worden
leerlingen uitgedaagd tot nadenken en zelfstandig handelen en reflecteren. Ze worden geïnspireerd zodat
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ze hun talenten volledig kunnen benutten. Verdere verwijzingen naar creativiteit of kritisch
denkvermogen zijn er niet te vinden in de documenten.
Binnen het filosofisch toekomstperspectief is het tot slot belangrijk dat leerlingen participeren. Ze moeten
leren samenwerken en de dialoog met elkaar aangaan. Het enige wat hierover te vinden is in de
documenten, staat in het schoolplan: ‘de school is een lerende gemeenschap, waarbij leerlingen en
medewerkers van elkaar leren’ (Mill-Hillcollege, 2009).
Concluderend kan gezegd worden dat het Mill-Hillcollege in haar visie weinig aandacht heeft voor het
filosofische toekomstperspectief. Hoewel wel wordt uitgegaan van waarden behorende bij dit
toekomstperspectief, komt uit de documenten niet naar voren dat deze waarden kritisch worden bekeken
of dat er waar nodig nieuwe worden gecreëerd. Er wordt vastgehouden aan de bestaande waarden uit
het verleden. Ook is er aandacht voor creativiteit en kritisch denken, maar dit is in eerste instantie gericht
op persoonlijke ontwikkeling, wat uiteindelijk indirect wel invloed kan hebben op de maatschappij.
Theorie en praktijk kunnen echter zeer verschillen. Hoewel uit de documenten niet blijkt dat het MillHillcollege de principes van innovative learning volgt, kan hier in de praktijk toch veel aandacht voor zijn.
In hoeverre dit het geval is, wordt hieronder beschreven bij de resultaten van het toekomstperspectief
binnen het aardrijkskunde-onderwijs
Toekomstperspectief aardrijkskunde-onderwijs
De geïnterviewde aardrijkskunde-docenten vinden het voorbereiden van leerlingen op de maatschappij
het belangrijkste doel van onderwijs. Zo geeft docent 1 aan: ‘School zorgt ervoor dat leerlingen worden
voorbereid op de huidige maatschappij.’ In de praktijk komt het er volgens hen bij de meeste vakken op
neer dat leerlingen worden voorbereid op een maatschappij waarin zij komen te leven. Ze krijgen kennis,
vaardigheden en inzichten mee die ze later nodig zullen hebben om zich te kunnen redden.
Aardrijkskunde daarentegen kan ook een rol spelen bij het voorbereiden van leerlingen op een
maatschappij en toekomst waarin ze willen leven. Docent 2 geeft aan dat dit belangrijk is, omdat ‘een
betere wereld begint bij jezelf. Leerlingen zijn de volgende generatie. Een betere wereld begint dus bij hen.
Wij zijn ervoor om hen daarbij te helpen’. Docent 1 vult hem aan: ‘Dingen die dan belangrijk zijn bij
aardrijkskunde zijn bijvoorbeeld kritisch burgerschap, het bijbrengen van een hedendaags wereldbeeld en
geografisch besef’.
In hun visie sluiten de aardrijkskunde-docenten dus in beginsel aan bij de visie van OMO en het MillHillcollege, waarbij leerlingen worden voorbereid op de maatschappij waarin zij komen te leven. Een visie
die niet is geformuleerd door het Mill-Hillcollege, maar blijkbaar binnen de sectie wel belangrijk is, is dat
aardrijkskunde ook een rol kan spelen bij het voorbereiden van leerlingen op een maatschappij waarin zij
willen leven.
In hoeverre een toekomstperspectief dan vorm krijgt binnen de lessen en het lesmateriaal wordt bekeken
aan de hand van de informatie uit de interviews met docenten en de inhoudsanalyse van het lesmateriaal,
dat een aanvulling vormt op elkaar. Het aardrijkskunde-onderwijs is namelijk een combinatie van het
gebruik van een methode door de leerlingen en de eigen invulling/inhoud en werkvormen die de
verschillende docenten hanteren. Voor een duidelijk overzicht worden de dimensies volgens Rogers
gebruikt, omdat deze doorlopen dienen te worden voor een volledige behandeling van een
toekomstperspectief.
Cognitieve dimensie
De aardrijkskunde-docenten zijn het er unaniem over eens dat deze dimensie de hoofdmoot vormt van
hun lessen. Zo merkt docent 2 op: ‘In de onderbouw gaan leerlingen vooral aan de slag met reproductieve
vragen, die zich richten op het vermeerderen van hun cognitieve kennis.’ Tijdens de lessen vormt de
methode naar hun mening de rode draad. Zo vertelt docent 1 hierover: ‘De methode vormt eigenlijk de
doorlopende lijn door de leerjaren’. Docent 2 vult aan: ‘Wij vinden het belangrijk om als sectie voor een
doorlopende leerlijn te zorgen, dus zorgen we ervoor dat we de inhoud van lessen op elkaar afstemmen en
de methode als richtlijn aanhouden. Zo heeft elke leerling aan het einde van zijn schoolcarrière dezelfde
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kennis en vaardigheden aangeleerd gekregen.’ Tijdens de aardrijkskundelessen wordt de informatie uit
het tekstboek verder toegelicht en leerlingen maken de opdrachten uit het werkboek. In de methode is er
dan ook met name aandacht voor deze dimensie. Dit blijkt uit het soort vragen dat in het werkboek wordt
gesteld over de informatie in het tekstboek. Het overgrote deel van de vragen bestaat uit beschrijvende
vragen en verklarende vragen, zoals:
 Waar is dat?
 Wat is daar?
 Hoe is dat daar?
 Waarom is dat daar (zo)?
Mondiale educatie staat centraal, waarbij diverse thema’s aan bod komen. Er wordt getracht leerlingen
een beeld te geven van de huidige mondiale situatie en de ruimtelijke verbondenheid van diverse
systemen. Eén van de groepjes gaf op de poster en tijdens de presentatie aan deze mondiale educatie ook
belangrijk te vinden, want zo worden leerlingen zich bewust van de problemen in de wereld.

Figuur 29: verbondenheid van ruimtelijke systemen in het hoofdstuk bevolking (bron: Buitenland 1
vmbo/havo, 2008)

Figuur 203: advies aan docenten (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
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De docenten merken op dat niet alle hoofdstukken en paragrafen behandeld worden. Per leerjaar worden
alleen hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 behandeld. De projecten worden niet uitgevoerd. Van elk hoofdstuk worden
paragraaf 1 t/m 3 en 6 t/m 7 standaard gemaakt. Paragraaf 4 en 5 worden meestal weggelaten vanwege
tijdgebrek. Van de extra opdrachten uit paragraaf 8 en 9 wordt maar een enkele keer een opdracht
gemaakt.
Wat wel behandeld wordt, zijn in de 1e klas het hoofdstuk bevolking, klimaat, cultuur en natuurrampen. In
de 2e klas krijgen leerlingen informatie over ontwikkeling, landschappen, steden en draagkracht. Bij al
deze onderwerpen komt de cognitieve dimensie aan bod. Zo wordt er bijvoorbeeld in het hoofdstuk
natuurrampen ingegaan op de gebieden waar natuurrampen voorkomen, hun oorzaken en gevolgen. In
de 2e klas gaan leerlingen bijvoorbeeld in het hoofdstuk steden aan de slag met de ligging van grote
steden en hun problemen.

Figuur 21: beschrijvend en verklarend: opbouw westerse steden (bron: Buitenland 2 vmbo/havo, 2008)
Het aanvullende lesmateriaal richt zich ook nadrukkelijk op mondiale educatie. De verbondenheid van
leerlingen en hun omgeving met de rest van de wereld blijkt al uit de titel van de opdrachten ‘ik en de rest
van de wereld’ en ‘multi-cultiwandeling Goirle’.
Andere cognitieve informatie op het gebied van natuur-, milieu- en techniekeducatie speelt in mindere
mate een rol. Natuureducatie is minimaal en komt met name in de hoofdstukken ‘klimaat’ en ‘landschap’
naar voren door het tonen van afbeeldingen van diverse landschappen en gebergtes. Inhoudelijk gaat de
methode niet in op natuureducatie. Milieueducatie krijgt met name een plaats in de hoofdstukken
‘toerisme’ en ‘draagkracht’, waarbij duurzaam toerisme en duurzame oplossingen een alinea in het
tekstboek hebben gekregen. Opdrachten hierover in het werkboek zijn minimaal en beperken zich met
name tot reproductieve vragen. Tot slot komt techniekeducatie naar voren in de hoofdstukken ‘klimaat’
en ‘natuurrampen’. Leerlingen krijgen informatie over het voorspellen van het weer en van
natuurrampen. Ook is er aandacht voor het beperken van de schade door natuurrampen door het
inzetten van nieuwe technieken.
Affectieve dimensie
Terwijl leerlingen allerlei nieuwe informatie ontvangen van de methode en in de aardrijkskundelessen
over diverse onderwerpen, komt binnen de methode hun eigen beleving met betrekking tot deze thema’s
niet aan bod. De aardrijkskundedocenten besteden hier allemaal wel af en toe aandacht aan wanneer zij
het over de toekomst hebben in hun lessen. Docent 3 merkt hierover op: ‘ja, heel af en toe hebben we het
daar wel eens over. Bijvoorbeeld als we het hebben over het broeikaseffect, dan vraag ik hen wat ze
hiervan vinden en of ze bang zijn dat de dijken het misschien niet gaan houden.’ Opmerkelijk is het dat dit
bij onderwerpen en problemen die in de huidige wereld spelen veel minder gebeurt tijdens de les.
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Voor de beleving van anderen is er meer aandacht in de methode. Elk hoofdstuk opent met een
introductieparagraaf waarin een verhaal wordt verteld. Zo staat in het hoofdstuk ‘bevolking’ de migratie
van Kafele, een jongen uit Mali, naar Italië centraal. In het hoofdstuk natuurrampen vertelt Arun over de
tsunami in Indonesië. In het hoofdstuk ‘Rijk en arm’ biedt deze paragraaf een kijkje in het leven van
bewoners van de favela’s in Rio de Janeiro. Het hoofdstuk ‘Steden’ neemt de leerlingen mee naar
Kaapstad, waar een jongen over zijn leven op straat vertelt.

Figuur 22: beleving van anderen; Arun (bron: Buitenland 1 vmbo/havo, 2008)
Wanneer aan de docenten gevraagd wordt in hoeverre zij aandacht besteden aan de vragen ‘hoe beleeft
men dat daar?’ en ‘Is dat daar zo gewenst?’ verwijst docent 1 ook specifiek naar het introductieverhaal
waar dit aan de orde komt: ‘meestal laat ik een leerling of meerdere leerlingen het introductieverhaal
voorlezen. Daar gaat het vaak over iemand met een bijzonder verhaal, en is er aandacht voor wat dat met
hem doet. Hierover gaan ze de vragen in het werkboek maken.’ Alleen bij docent 3 wordt hier tijdens haar
lessen nog verder op ingegaan door middel van een onderwijs-leergesprek. ‘Ik praat er met de kinderen
nog over. Ik vraag ze wat er aan de hand is en waar het verhaal over gaat. Ook hebben we het erover wat
de persoon voelt, want veel van de verhalen spelen zich ergens anders af, wat zo ver van hun bed is dat ze
geen idee hebben wat er precies aan de hand is.’ Ook bij andere onderwerpen probeert zij regelmatig
aandacht te besteden aan deze vragen, zoals bij het hoofdstuk ‘steden’, waar een groot deel van haar
lessen zich richt op het leven in steden. Maar ook bijvoorbeeld bij het hoofdstuk ‘klimaat’ probeert ze
leerlingen na te laten denken over andere mensen en hoe zij het leven in een ander klimaat beleven. De
andere twee docenten besteden voornamelijk extra aandacht aan de beleving van anderen bij hoofdstuk
‘ontwikkeling’ waar de verschillen tussen arm en rijk centraal staan. Zo geeft docent 2 aan: ‘De grote
verschillen in rijkdom die er tussen landen bestaan, zeggen leerlingen natuurlijk niets als je alleen kaarten
en cijfers laat zien. Je moet het persoonlijk voor ze maken.’
In de methode zijn niet alleen in de introductieparagraaf, maar ook in de paragrafen 4 en 5 (paragrafen
die aan de hand van bronnen een vergelijking maken tussen twee landen) gevoelens van anderen te
vinden. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk natuurrampen is te lezen: ‘Oma Wakinem zit verslagen voor haar
verwoeste huis’. In hoofdstuk 6 staat: ‘Oma Martinez vertelt haar kleindochter Sofia hoe het hier vroeger
was’, waarna er wordt verteld dat het vroeger beter was. Maar deze paragrafen worden grotendeels
overgeslagen, dus van deze informatie zullen leerlingen weinig meekrijgen.
Terwijl de eigen gevoelens en beleving van leerlingen een ondergeschikte rol spelen in de methode en
tijdens de lessen, is er wel aandacht voor de beleving van anderen. Opmerkelijk is dat de beleving van
anderen meestal aan bod komt in relatie tot een dramatische gebeurtenis of (leef)omstandigheid, ergens
ver weg. Hierdoor komen de leerlingen niet alleen vooral in aanraking met droevige of pessimistische
gevoelens, maar staan deze ook ver van hen af.
Existentiële dimensie
Dat mensen op de wereld verschillende leefstijlen hebben, wordt in de methode aan de hand van de
personen uit de introductieparagraaf en in relatie tot het onderwerp beschreven. In het tekst- en
werkboek wordt dit niet expliciet gedefinieerd of worden hier directe vragen over gesteld, maar
leerlingen komen er bij het behandelen van de methode wel mee in aanraking. Met name het hoofdstuk
‘cultuur’ richt zich op de verschillen in culturen en daaruit voortvloeiende leefstijlen tussen mensen.
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Figuur 23: verschillende cultuurgebieden aan de hand waarvan verschillende leefstijlen worden bekeken
(bron: Buitenland 1 vmbo/havo, 2008)
Andere voorbeelden uit de methode zijn:
- het hoofdstuk ‘bevolking’ waar de methode uitlegt waarom met name mensen in arme landen
veel kinderen krijgen en mensen in rijke landen weinig;
- Het hoofdstuk ‘rijk en arm’ dat inzoomt op hoe verschillen in welvaart en welzijn verschillende
leefstijlen kunnen creëren.
- Het hoofdstuk ‘draagkracht’, waar verschillen in ecologische voetafdruk worden verklaard door
verschillen in leefstijl.
Ook in de projecthoofdstukken zijn voorbeelden te vinden, maar wederom geldt dat deze niet behandeld
worden op het Mill-Hillcollege:
- het hoofdstuk ‘Europa’ waar leerlingen een overzicht krijgen van verschillende leefstijlen in
Europa door verschillen in welvaart, bestaansmiddelen, welzijn, taal, godsdienst en cultuur te
vergelijken.
- het hoofdstuk ‘EU’ waar leerlingen contact zoeken met leerlingen uit een ander EU-land en hun
levens vergelijken.
Verder dan het beschrijven van de verschillende manieren waarop mensen leven gaat de methode niet.
Achterliggende waarden komen niet aan bod. Zelfs in het hoofdstuk ‘cultuur’, wat zich hier bij uitstek voor
leent, gebeurt dit niet. Het blijft bij de constatering dat mensen allemaal anders leven.
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Figuur 24: geen aandacht voor achterliggende waarden van verschillende leefstijlen (bron: Buitenland 1
vmbo/havo, 2008)
Ook de aardrijkskundedocenten gaan op de achterliggende waarden niet of nauwelijks in. Een vraag als
‘Waarom beleeft men dat daar zo?’ komt nauwelijks aan de orde in hun lessen. Zo geeft docent 3 aan: ‘Ik
praat er wel over wat de kinderen uit het introductieverhaal voelen, maar waarom ze dat voelen hebben
we het eigenlijk niet over. Hiervoor moet je ook de oorzaken van hun problemen en leefomstandigheden
kennen. Dat gaat wel te ver voor sommige leerlingen. Dat snappen ze denk ik nog niet, want dan moet je
voor de volledigheid toch de culturele achtergrond van de landen die aan bod komen erbij betrekken.’ Wel
vormen de waarden behorende bij het toekomstdiscours de basis voor de lessen van de docenten,
waarmee zij aansluiten bij de waarden die binnen de visie van het Mill-Hillcollege naar voren komen, zoals
duurzaamheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze worden echter meestal niet expliciet benoemd
tijdens de lessen. Alleen het begrip duurzaamheid komt bij het onderwerp ‘draagkracht’ naar voren als
een waarde die nagestreefd dient te worden. Zo heeft docent 1 aan: ‘Daar staat een alinea over in het
boek. Volgens mij moeten ze zelfs het begrip duurzame ontwikkeling leren, dus dat komt wel aan de orde.’
Kritisch worden de waarden niet door de leerlingen bekeken en beoordeeld.
Empowerment dimensie
De belangrijkste dimensie voor het toekomstperspectief behandelt de verbondenheid van systemen in de
tijd. Alle drie de docenten vinden het nodig om aandacht te besteden aan deze verbondenheid, dus aan
de toekomst in hun aardrijkskunde-lessen. ‘Het is namelijk wel de wereld waarin de leerlingen later
moeten leven’, merkt docent 1 op.
De methode reikt hen hiervoor enkele handvatten aan. Bijna in elk hoofdstuk maakt de methode een
directe referentie naar de toekomst. Alleen in de projecthoofdstukken ‘Europa’, ‘toerisme’, ‘EU’, en ‘eigen
omgeving’ komt de toekomst niet voor, maar deze hoofdstukken worden dan ook niet behandeld. Ook in
het hoofdstuk ‘landschap’ is geen verwijzing naar de toekomst, aangezien het onderwerp zich hier niet
voor leent.
Er zijn drie hoofdstukken waarvan de onderwerpen wel zeer geschikt zijn om de empowerment dimensie
te implementeren. Dit betreffen het hoofdstuk ‘bevolking’, ‘klimaat’ en ‘draagkracht’. In hoeverre er
aandacht wordt besteed in deze hoofdstukken aan de toekomst, wordt daarom verder uitgelicht.
In het hoofdstuk bevolking biedt het onderwerp bevolkingsgroei handvatten om met de toekomst aan de
slag te gaan. Voor de wereld wordt een lijngrafiek getoond van de ontwikkeling van de wereldbevolking
van 1750 – 2150, opgesplitst naar rijke en arme landen. In het werkboek beantwoorden leerlingen vragen
over deze lijngrafiek, waarbij zij alleen getallen voor verschillende jaren hoeven af te lezen en uiteindelijk
de volgende zin moeten invullen: ‘in rijke landen groeit de bevolking langzaam/snel en in
ontwikkelingslanden groeit de bevolking langzaam/snel.’ Aan de redenatie dat de bevolking in rijke landen
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langzaam groeit en in ontwikkelingslanden snel, wordt ook in de rest van het hoofdstuk vastgehouden,
bijvoorbeeld wanneer leerlingen voor zowel Nederland als voor andere landen in de wereld een
bevolkingsgrafiek moeten tekenen en/of aflezen.

Figuur 25: trendanalyse voor de groei van de wereldbevolking (bron: Buitenland 1 vmbo/havo, 2008)
Voor Nederland wordt in de tekst vermeld dat de Nederlandse bevolking gaat krimpen vanaf 2035,
waarna de tekst verdere uitleg geeft over vergrijzing en ontgroening. Bijbehorende vragen in het
werkboek zijn onder andere:
‘In welke 3 provincies wonen in 2025 de meeste bejaarden?’
‘Noem twee gevolgen van deze vergrijzing voor Nederland?’
Voor Nederland is er ook een lijngrafiek gegeven die de omvang van de Nederlandse bevolking en de
groei in de periode 1850-2000 laat zien. Hierover moeten leerlingen in het werkboek de volgende vraag
beantwoorden: ‘Stel je voor dat de bevolking blijft groeien als de laatste 30 jaar. Hoeveel inwoners heeft
Nederland dan in 2050? Minder/meer dan 20 miljoen.’
In het hoofdstuk ‘klimaat’ wordt gerefereerd aan de toekomst door een alinea te wijden aan
klimaatverandering. In de leerdoelen komt de toekomst dan ook tot uitdrukking, aangezien leerlingen aan
het einde moeten:
- weten dat het weer in Nederland steeds wisselvalliger wordt;
- begrijpen waarom klimaatsveranderingen over een langere periode berekend worden.
Er zijn echter geen leerdoelen die betrekking hebben op de klimaatsverandering en de gevolgen hiervan
voor de toekomst. Dit is echter wel een onderwerp waar leerlingen zich mee bezig houden en van
aangeven te weinig kennis te bezitten. Over deze klimaatsverandering legt de tekst uit dat één warme
zomer niet meteen staat voor klimaatverandering, maar dat het KNMI al meer dan 100 jaar het weer
meet en op basis daarvan conclusies trekt over een mogelijke klimaatverandering. Op basis hiervan wordt
de conclusie getrokken dat het ‘erop lijkt dat in de toekomst de temperatuur in ons land met enkele
graden gaat stijgen en dat er meer regen zal vallen in de vorm van heftige buien.’
In het werkboek wordt verder ingegaan op de gevolgen voor Nederland van deze klimaatverandering.
Leerlingen krijgen een kaart van Nederland met daarin enkele uitspraken die staan voor diverse gevolgen
van klimaatverandering. Het is de taak van de leerlingen om positieve uitspraken groen te kleuren,
negatieve rood en neutrale blauw. Voorbeelden van gevolgen zijn: ‘wij worden met overstromingen
bedreigd’ en ‘strandtoerisme brengt miljoenen op’. Directe invloed op het leven van leerlingen worden in
deze kaart niet genoemd. Na deze opdracht moeten leerlingen uitspraken omcirkelen die volgens hen te
maken hebben met klimaatverandering. Voorbeelden van deze uitspraken zijn: ‘bouwen van
windmolenpark’ en ‘verbranden van kolen, gas en olie’.
Vooral bij het hoofdstuk ‘draagkracht’ is het logisch dat dit in het teken staat van de toekomst. De
openingspagina refereert dan ook direct aan de toekomst: ‘Is er straks nog wel voldoende voedsel, schoon
water, schone lucht en energie voor al die wereldbewoners? Kan de aarde al die mensen nog wel dragen?’
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Figuur 26: een geschikt onderwerp voor een toekomstperspectief (bron: Buitenland 2 vmbo/havo, 2008)
Gaandeweg het hoofdstuk komt deze toekomst echter nauwelijks terug. De tekst in het leerboek en
bijbehorende opdrachten zoomen met name in op de huidige milieuproblemen. De laatste paragraaf gaat
in op oplossingen, en pas dan komt de toekomst weer in beeld: ‘Doordat wij op te grote voet leven, zijn er
op wereldniveau grote problemen met het milieu. De aarde wordt warmer, woestijnen worden groter,
meren drogen op en tropisch regenwoud verdwijnt.’

Figuur 27: De methode biedt leerlingen een pessimistisch toekomstbeeld. Door de grote voetafdruk
ontstaan milieuproblemen (bron: Buitenland 2 vmbo/havo, 2008)
Over het algemeen wordt de toekomst in de methode dus gepresenteerd alsof er geen alternatieve
toekomsten mogelijk zijn en zijn de toekomstbeelden gebaseerd op aannames. In het hoofdstuk bevolking
47

wordt vastgehouden aan de redenatie dat de bevolking in rijke landen langzaam groeit en in
ontwikkelingslanden snel, en dat Nederland zal vergrijzen. Bij het hoofdstuk klimaat wordt ervan
uitgegaan dat het weer in Nederland steeds wisselvalliger wordt. In het hoofdstuk draagkracht wordt
beweerd dat milieuproblemen toenemen. Deze toekomstbeelden staan niet alleen vast, maar zijn ook
pessimistisch. Ze sluiten aan bij de ‘tacit’, ‘token’ en ‘Taken-for-granted futures’ die Gough al opmerkte na
zijn analyse van lesmateriaal.
Om aandacht te besteden aan deze toekomst en de verbondenheid in tijd met leerlingen te behandelen,
hebben Slaughter en Botkin enkele methoden en technieken ontwikkeld, die hiervoor gebruikt kunnen
worden. Echter, over de informatie die in het tekstboek wordt gegeven met betrekking tot de toekomst,
maken leerlingen in het werkboek enkele opdrachten, die grotendeels bestaan uit het reproduceren van
de informatie uit het tekstboek. Zo zijn in het werkboek de mogelijke gevolgen van klimaatverandering
voor Nederland al gegeven in het hoofdstuk klimaat. Alleen bij het hoofdstuk ‘bevolking’ wordt gebruik
gemaakt van trendanalyses en bevolkingsgrafieken om voorspellingen te doen voor de toekomst. Maar
ook de vragen die leerlingen hierover moeten beantwoorden zijn gesteld op reproductief niveau. De
kennis die zij verkrijgen over de toekomst is hierdoor eerder te plaatsen binnen de cognitieve dimensie
dan in de empowerment dimensie.
Maar om leerlingen goed voor te kunnen bereiden op de toekomst, is het niet alleen noodzakelijk
expliciet aandacht te besteden aan de toekomst. Enkele vaardigheden en principes zijn hiervoor ook
belangrijk, zoals ontwikkelen van een kritische houding en creativiteit. Doordat leerlingen niet zelf aan de
hand van eerder genoemde methoden en technieken als backcasting, cross-effect matrixen en scenario’s
met de toekomst bezig zijn, ontwikkelen zij met betrekking tot de toekomst ook nauwelijks een kritische
en creatieve houding. In de methode wordt er van leerlingen niet gevraagd om kritisch naar de processen
en de toekomst te kijken. De taken-for-granted toekomst die gepresenteerd wordt, laten ook weinig
creativiteit over aan leerlingen.
Echter, het ontwikkelen van een creatieve en kritische houding hoeft niet alleen in relatie tot de toekomst
aan bod te komen, maar kan ook bij andere opdrachten een rol spelen. Deze vaardigheden komen
daarnaast in de methode voornamelijk aan de orde in paragraaf 8 ‘Jouw wereld’ en 9 ‘Keuzestof’.
Creativiteit wordt in deze opdrachten bijvoorbeeld gestimuleerd door het maken van een poster of
presentatie (hoofdstukken ‘project’) of het ontwerpen van hun droomstad (hoofdstuk ‘steden’) of een
vakantie (hoofdstuk ‘toerisme’). Terwijl de creativiteit van leerlingen meerdere malen aangesproken
wordt, blijft het ontwikkelen van kritisch denkvermogen meer op de achtergrond. De enige omvattende
opdracht die hierop inspeelt is te vinden in het hoofdstuk ‘klimaat’, waar leerlingen moeten uitzoeken of
het klimaat wel echt verandert, zoals iedereen roept. Echter, maar een enkele keer worden opdrachten
uit deze paragrafen gemaakt.
Deze vaardigheden zijn nodig om volgens de principes van innovative learning, anticiperen en
participeren, bezig te zijn. Anticiperen blijkt nauwelijks in de methode terug te komen. De methode
bereidt leerlingen niet voor op toekomstige risico’s en overweegt geen alternatieve toekomsten.
Participeren komt in de methode terug bij de opdrachten in paragraaf 8 en 9. Bijvoorbeeld bij het
hoofdstuk ‘steden’ doen leerlingen samen onderzoek naar veranderingen in hun stad of woonplaats.
Maar ook in het aanvullende lesmateriaal bij het hoofdstuk ‘cultuur’ ontwerpen leerlingen samen een
Multi-cultiwandeling door Goirle. Leerlingen participeren bij deze opdrachten in zoverre dat ze
samenwerken. Tot het herdefiniëren van problemen, diepgaande dialoog en empathie komen deze
opdrachten niet. Maar aangezien de opdrachten in de methode sporadisch gemaakt worden, maken
leerlingen het overgrote deel van de opdrachten zelfstandig.
De methode blijkt dus niet geschikt te zijn om de empowerment dimensie te behandelen. Zoals eerder
aangegeven, vinden de docenten het wel belangrijk om aandacht te besteden aan deze dimensie. De
docenten maken gebruik van diverse werkvormen die de methode moeten aanvullen bij de behandeling
van voorspellende vragen als ‘hoe zou dat daar kunnen gaan zijn?’ en ‘hoe zou men dat daar kunnen gaan
beleven?’. Docent 1 vindt het belangrijk om vooral aandacht te besteden aan verschillende scenario’s.
Deze alternatieve toekomsten worden door de docent aan de klas verteld. ‘Leerlingen weten niet wat er
allemaal mogelijk is in de toekomst. Zelf komen ze daar niet achter, dus moet je het hen vertellen,’ is de
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redenatie die deze docent hiervoor geeft. Deze docent geeft aan dat deze toekomsten op verschillende
schaalniveaus bekeken worden. ‘Bijvoorbeeld bij bevolkingsgroei. Het kan best dat de Nederlandse
bevolking toch gaat groeien, bijvoorbeeld door nieuwe migranten uit andere landen. Of dat onze bevolking
groeit, terwijl de bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden opeens veel minder wordt door economische
groei.’ Hiermee vult hij het beperkte beeld van de methode aan. Docent 2 maakt veel gebruik van
discussies om leerlingen te laten nadenken over de toekomst, aansluitend bij het te behandelen
onderwerpen. ‘Het is het beste om leerlingen er met elkaar over te laten praten, zo komen ze samen tot
nieuwe inzichten.’ Alle drie de docenten geven aan de inhoud van de methode hierbij als hulpmiddel te
gebruiken. Leerlingen krijgen informatie over een onderwerp, waarbij ze dan tijdens de les nadenken of
informatie krijgen over de toekomst. Docent 3 maakt voornamelijk gebruik van het onderwijs-leergesprek,
waarbij leerlingen en docent vragen stellen en beantwoorden. ‘Ik merk dat leerlingen veel willen weten
over sommige problemen, en ik heb het hier met hen over tijdens de les.’ Doordat docenten af en toe in
hun lessen aandacht besteden aan de toekomst, zijn zij er ook van op de hoogte dat leerlingen
pessimistisch zijn over de toekomst van de wereld. ‘Ze vragen ook steeds of de wereld vergaat. Soms wel
wat lacherig, maar je merkt toch dat ze zich hiermee bezig houden. Sommigen maken zich echt zorgen,’
merkt docent 3 op.
Naast de eerder genoemde hoofdstukken waar de toekomst een rol speelt, noemen de docenten het
hoofdstuk ‘ontwikkeling’ waar zij de toekomst behandelen volgens de waarden van het toekomstdiscours.
In de methode wordt in dit hoofdstuk wel gerefereerd aan de toekomst, maar niet volgens de waarden
van het toekomstdiscours. Er wordt eerder uitgegaan van de waarden van het economische en
commerciële discours, waarbij economische groei en consumptie belangrijk zijn. Over de toekomst van
Nederland als distributieland wordt namelijk geschreven: ‘maar er is gevaar! De verbindingen met het
achterland worden slechter…... De havendirecteur is bang dat Rotterdam haar koppositie verliest als
verbindingen niet snel beter worden. Nederland investeert veel geld om de infrastructuur beter te maken.
Maar de vraag is: hebben we genoeg ruimte? En is het al het geld waard? Daarom zeggen geleerden dat
Nederland geen distributieland moet worden, maar een kennisland.’ In het werkboek worden twee
bijbehorende vragen gesteld: ‘Welke 3 gevaren bedreigen de distributiefunctie van Nederland?’ en
‘Waarom kan Nederland beter een kennisland zijn dan een distributieland?’
De docenten leggen bij dit hoofdstuk echter de nadruk op de eerste paragrafen die het verschil in welzijn
en welvaart tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden behandelen. Docent 1 maakt gebruik van digitale
kaarten die de ontwikkeling in de toekomst laten zien als er niets zou veranderen.

Figuur 28: docenten laten deze kaart ook zien voor de toekomst (bron: Buitenland 2 vmbo/havo, 2008)
Terwijl docenten in tegenstelling tot de methode wel aandacht proberen te hebben voor de
empowerment dimensie, maken ook docenten in lessen van de onderbouw nauwelijks gebruik van de
methoden en technieken volgens Slaughter en Botkin. De docenten willen met hun werkvormen (doceren
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van alternatieve scenario’s, onderwijs-leergesprek en discussies) bereiken dat leerlingen wel voorbereid
zijn op toekomstige risico’s en vooral bij docent 1 ook alternatieve toekomsten overwegen. Tijdens de
lessen wordt dus getracht anticiperen een grotere rol te geven. Aan de overige vaardigheden, zoals het
ontwikkelen van creativiteit en een kritische houding wordt door hen geen extra aandacht besteed.
Kritisch kijken houdt bij docent 1 dan ook met name in dat leerlingen kritisch zijn over het eigen werk.
‘Leerlingen moeten goed naar hun eigen werk kijken. Ik wil niet dat ze zomaar iets doen. Ze moeten niet
zomaar tevreden zijn met wat ze inleveren of maken.’ Het kritisch kijken naar de inhoud van
aardrijkskunde en de onderwerpen die aan bod komen, blijft op de achtergrond.
Actiedimensie
Tot slot komt de actiedimensie met vragen als ‘Waar kan dat?’ en ‘Wat kan daar?’ aan bod bij diverse
onderwerpen. Leerlingen uit twee groepjes zouden graag zien dat het onderwijs meer aandacht besteed
aan deze dimensie van het toekomstperspectief. Zij zouden graag zien dat docenten informatie geven
over de oplossingen van huidige problemen: ‘Ze moeten gewoon vertellen wat belangrijk is en wat ze daar
allemaal van weten.’ Docenten kunnen ook eventuele tips geven om het milieu te verbeteren. Maar
binnen deze klas zijn er ook drie groepjes die pessimistisch naar de toekomst kijken, en aldus aangeven
dat we ons niet kunnen voorbereiden op 2020. Hieruit voortvloeiend hebben zij ook weinig tips voor
docenten. Zij redeneren dat je wel kunt leren over de toekomst en wat je kunt doen, maar als het niet
uitkomt, heeft het weinig zin. ‘De toekomst overkomt ons, we kunnen er weinig aan doen. Dus het helpt
niet als we daar les over krijgen.’

Figuur 29: adviezen aan docenten (bron: posters brugklaskleerlingen, 2010)
Docenten merken op dat de actiedimensie vooral aan bod komt bij de hoofdstukken ‘natuurrampen’ en
‘ontwikkeling’. Hierbij gebruiken de docenten de informatie uit het tekstboek en de opdrachten uit het
werkboek als basis voor de aardrijkskunde les. In het tekstboek worden ook in de hoofdstukken
‘draagkracht’ en ‘steden’ enkele oplossingen aangereikt voor de huidige problemen. De oplossingen en
acties die aan bod komen, zijn echter top-down.
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Figuur 30: collectieve oplossingen waar de eigen invloed van leerlingen buiten beschouwing blijft (bron:
buitenland 1 vmbo/havo, 2008)
De eigen invloed die jongeren hebben op de problemen en dus op hun toekomst kunnen zij dan ook niet
uit de methode halen. Het enige wat hierover genoemd wordt in het tekstboek is dat je bijvoorbeeld kan
recyclen voor een beter milieu. Alle eigen initiatief van jongeren wordt vervolgens de grond in geboord
door in het hoofdstuk ‘draagkracht’ bij de behandeling van het verminderen van je ecologische voetafdruk
te vragen: ‘Maar wil jij die leuke dingen wel opgeven?’
Aan de slag met bijbehorende acties en oplossingen, zodat zij een eigen invloed op hun toekomst hebben,
zullen leerlingen dus na het behandelen van de methode niet gaan. Ook docenten blijven hier in gebreke,
omdat zij te veel vasthouden aan de methode. Eén van de docenten merkt op: ‘Ik denk eigenlijk niet dat
leerlingen zich dankzij de aardrijkskundelessen bewust worden van hun eigen invloed op de toekomst.’
Dit blijkt ook uit de reactie van drie groepjes dat de toekomst je overkomt. Terwijl uit de literatuur blijkt
dat leerlingen het belangrijk vinden om over huidige kwesties en de gevolgen voor de toekomst te leren
en hier over na te denken, is het dus opvallend dat niet alle leerlingen binnen deze klas deze mening
delen. Dit kan verklaard worden door de manier waarop de eerdere dimensies doorlopen worden binnen
het aardrijkskunde-onderwijs van het Mill-Hillcollege. Hierbij vormt vooral het gebrek aan het
ontwikkelen van een creatieve en kritische houding, om zo via anticiperen en participeren alternatieve
toekomsten te overwegen, een struikelpunt. Leerlingen zien daardoor alleen ‘tacit’, ‘token’ en ‘taken-forgranted futures’ die hen overkomen. De link naar de actiedimensie waarbij zij open staan voor
oplossingen, zich bewust worden van hun eigen invloed en aan de slag gaan met acties ontbreekt
hierdoor.
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CONCLUSIE
In deze masterthesis is uitgegaan van de onderzoeksvraag:
Welke toekomstbeelden hebben brugklasleerlingen van het Mill-Hillcollege te Goirle, en hoe verhoudt zich
dat tot het aardrijkskunde-onderwijs dat zij krijgen?
Uit de analyses kwam naar voren dat de vmbo/havo-brugklasleerlingen de volgende toekomstbeelden
hebben. Hun persoonlijk toekomstbeeld is overwegend positief. Ze verwachten in het jaar 2020 een
goede en/of leuke baan te hebben, met daarnaast een leuk gezin of partner. De lokale en met name
nationale/mondiale toekomst zien leerlingen voor 2020 opmerkelijk pessimistischer. Op lokaal
schaalniveau maken zij zich vooral zorgen over een toename van huidige problemen als alcoholisme,
drugsverslaafden, hangjongeren en buitenlanders. Op mondiaal schaalniveau staan diverse
milieuproblemen, en met name het broeikaseffect, centraal. Tevens maken de leerlingen zich zorgen over
het uitbreken van een derde wereldoorlog. Hieraan gekoppeld kan de ontwikkeling van nieuwe
oorlogstechnologieën gevaarlijk zijn voor de toekomst. Aan de andere kant zien leerlingen in nieuwe
technologieën ook een manier om de wereld te verbeteren, doordat zij schoner en efficiënter zullen zijn
dan huidige technologieën.
Uitgaande van de literatuur is het aannemelijk dat leerlingen deze toekomstbeelden baseren op hun
huidige wereldbeeld en de problemen die zij waarnemen. Zelf zien leerlingen de media hiervoor als
belangrijkste inspiratiebron. Hierbij vinden zij zenders als discovery channel, animal planet en
programma’s als het jeugdjournaal en klokhuis betrouwbare bronnen. Terwijl de leerlingen hun
informatie hier vandaan halen, merken ze op dat ze te weinig kennis bezitten over de kenmerken,
oorzaken en gevolgen van huidige problemen, terwijl dit de basis vormt voor hun beeld van de toekomst.
Dit kan verklaren waarom leerlingen een hoge mate van hulpeloosheid ervaren. Doordat de
risico’s/gevolgen van de problemen en eventuele acties/oplossingen onbekend zijn, komen de problemen
terecht in de realm van dromen/nachtmerries (Nilsen, 1999). De problemen worden zo abstract dat ze bij
iemand anders en ergens anders plaatsvinden, maar niet in hun persoonlijke toekomst. Hierdoor is het
mogelijk dat leerlingen een positieve persoonlijke toekomst zien naast een pessimistische mondiale
toekomst. Tevens zorgt dit ook voor een gevoel van ambivalentie. Jongeren vinden verandering wel nodig,
maar kunnen hier niet de motivatie voor opbrengen. Zij schatten namelijk hun eigen invloed minimaal.
Het is te lastig voor de leerlingen om individuele plannen te maken voor deze verre mondiale toekomst.
Terwijl de leerlingen er deze ideeën en beelden op nahouden, zorgt het aardrijkskunde-onderwijs van het
Mill-Hillcollege er niet voor dat het gevoel van ambivalentie onder leerlingen afneemt, waardoor zij hun
toekomstbeelden en/of gedrag aanpassen. Dit wordt echter door docenten wel belangrijk gevonden. Zij
zien aardrijkskunde als een vak waar aandacht besteed kan worden aan de voorbereiding van leerlingen
op een toekomst waarin zij willen leven, en dus niet alleen op de toekomst waarin zij komen te leven.
Binnen de visie van het Mill-Hillcollege is echter uitsluitend aandacht voor het pragmatische
toekomstperspectief. Door leerlingen voldoende kennis en vaardigheden mee te geven, wordt een goede
doorstroming en voorbereiding op het vervolgonderwijs nagestreefd.
Terwijl het filosofische toekomstperspectief voor aardrijkskunde-docenten van belang is, worden in de
praktijk niet alle dimensies van Rogers zorgvuldig doorlopen om zo met behulp van de principes van
‘innovative learning’ alternatieve toekomsten te overwegen, hun eigen invloed te bepalen en hun huidige
gedrag en/of toekomstbeeld aan te passen.
De meeste aandacht binnen het aardrijkskunde-onderwijs gaat uit naar de cognitieve dimensie. Deze
dimensie vormt dan ook de basis voor de volgende dimensies. Beschrijvende en verklarende vragen als
‘Waar is dat?’, ‘Wat is daar?’, ‘Hoe is dat daar?’ en ‘Waarom is dat daar (zo)?’ staan centraal binnen de
mondiale educatie van zowel de methode Buitenland als van de docenten. Dit is in lijn met de kerndoelen
aardrijkskunde, die gebaseerd zijn op een belangrijke doelstelling voor het vak, namelijk het vormen van
een eigentijds geografisch wereldbeeld, waarbij leerlingen oog krijgen voor de verbondenheid in de
ruimte.
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Vervolgens komt de affectieve dimensie niet terug in de kerndoelen. Deze lijn is doorgetrokken in de
methode, die wederom de basis vormt voor de lessen van de docenten. Voor de eigen beleving van
leerlingen is een enkele keer sprake wanneer de toekomst behandeld wordt in de lessen, maar hun
beleving bij de huidige wereld en de bijbehorende problemen komt niet aan bod. Over de beleving van
anderen lezen leerlingen in de introductieparagraaf en de docenten gebruiken dit als basis om het hier
verder over te hebben tijdens de les. Maar wanneer deze beleving aan bod komt, betreft het doorgaans
negatieve gevoelens van anderen die te maken hebben gehad met een dramatische gebeurtenis/situatie
dat zich ver weg afspeelt.
Hierop voortbouwend wordt in de existentiële dimensie de beleving van anderen in de methode in
verband gebracht met het bestaan van verschillende culturen en leefstijlen. Hieraan is een apart
hoofdstuk ‘cultuur’ verbonden. Terwijl waarde-educatie een belangrijk onderdeel vormt van het
aardrijkskunde-onderwijs volgens het Handboek Vakdidactiek, wordt hier in de praktijk weinig aandacht
aan besteed. Achterliggende waarden worden niet expliciet benoemd of bekritiseerd.
Doordat de affectieve en existentiële dimensie te weinig aan bod komen, vormt dit geen goede basis voor
de behandeling van de empowerment dimensie. In de methode bestaat deze dimensie dan ook uit het
aanbieden van één toekomst. Alternatieve toekomsten komen niet aan bod. Docenten proberen deze
tijdens de lessen aan bod te laten komen door ze te vertellen, in onderwijs-leergesprek of in discussies.
Maar doordat leerlingen hierbij, maar ook bij het gebruik van de methode, geen vaardigheden
ontwikkelen als kritisch kijken, creativiteit en niet werken volgens de principes anticiperen en
participeren, is het lastig om vervolgens verder in te gaan op de actiedimensie.
De oplossingen die de methode naar voren laat komen, zijn doorgaans top-down. Leerlingen worden zich
niet bewust van hun eigen invloed, en de manier waarop een verandering van hun eigen gedrag bottomup gevolgen kan hebben. Docenten bevestigen dat leerlingen zich hier dankzij de lessen ook niet bewust
van worden. Er zijn dan ook geen kerndoelen geformuleerd die zich hierop richten. Dit kan
teruggekoppeld worden naar het gevoel van ambivalentie dat onder de leerlingen heerst. Zij weten dat
individuen de sleutel tot verandering zijn, maar willen het liefst hun huidige leefstijl behouden. Deze visie
gaat uit van een economisch/commercieel discours. Om ervoor te zorgen dat leerlingen uitgaan van een
toekomstdiscours is het juist belangrijk dat waarden en leefstijlen ter discussie staan. Zolang dit niet
gebeurt, zullen leerlingen vinden dat overheden de problemen moeten oplossen, een visie die zij
terugvinden in de methode. Hiermee is er dus een discrepantie tussen ‘kunnen oplossen’ en ‘moeten
oplossen’.
Eén van de onderwerpen die zich binnen aardrijkskunde wel richt op waarde-educatie en aandacht heeft
voor de dimensies van Rogers is wereldburgerschapseducatie. Terwijl dit door docenten wel genoemd
wordt als zijnde belangrijk, komt dit in de praktijk voor de 1e en 2e klas vmbo/havo nauwelijks terug.
Als antwoord op de onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat het aardrijkskunde-onderwijs op het
Mill-Hillcollege er niet voor zorgt dat de toekomstbeelden van vmbo/havo-brugklasleerlingen veel
veranderen.
In hoeverre het aardrijkskunde-onderwijs een inspiratiebron vormt voor de toekomstbeelden van de
leerlingen is moeilijk te bepalen aan de hand van deze masterthesis. Binnen de methode en daarop
voortbouwend tijdens de lessen is overwegend aandacht voor het vormen van een geografisch
wereldbeeld. Hierbij komen huidige problemen als natuurrampen, verschillen in welvaart,
bevolkingsgroei, milieuvervuiling, -aantasting en –uitputting regelmatig aan de orde. Het is aannemelijk
dat deze focus op problemen zorgt voor een bevestiging of verergering van het pessimistische
toekomstbeeld. Aan de andere kant zorgt dit ook voor een toename van de cognitieve kennis van
leerlingen met betrekking tot de huidige mondiale situatie, wat een eerste stap kan vormen in het
aanpassen van hun toekomstbeeld.
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Definitief kan dit vooralsnog niet worden vastgesteld. Wel is zeker dat ‘het onderwijs is gebaseerd op
toekomstbeelden en toekomstbeelden creëert. Dus, elke vorm van onderwijs is een voorbereiding op de
toekomst, ongeacht of dit bedoeld is of niet (Toffler, 1974).’
Hopelijk mag meer onderzoek in de toekomst ertoe leiden dat alternatieve toekomsten worden
gepresenteerd in de methode, docenten de dimensies van Rogers doorlopen en leerlingen nieuwe
toekomstbeelden creëren, zodat het onderwijs van het Mill-Hillcollege een bedoelde voorbereiding kan
zijn op de gewenste toekomst.
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REFLECTIE
Deze masterthesis sluit aan bij het Australische onderzoeksproject ‘Young people, their views, their
futures’. Hierdoor was het in de beginfase al vrij snel duidelijk dat de thesis verder in zou gaan op de
toekomstbeelden van Nederlandse jongeren. Qua methodologie zou dit eerste deel van de thesis ook
aansluiten bij de methodologie zoals deze binnen het Australische project opgezet is. De invulling van de
rest van de thesis is pas verder vormgegeven nadat de bestaande literatuur is doorgenomen. Op basis
hiervan kon namelijk worden bepaald waar nog onvoldoende kennis over was, en wat dus de moeite
waard was om te onderzoeken.
Literatuur over toekomstbeelden van jongeren is voornamelijk te vinden binnen het onderzoeksveld van
de ‘future studies’. Echter, een groot deel van de publicaties is gedaan door een klein aantal personen. Zo
zijn Hicks en Holden, Eckersley en Ono veel voorkomende namen. De publicaties verwijzen ook regelmatig
naar andere publicaties uit het onderzoeksveld. Hierdoor treedt al vrij snel verzadiging op. Het boek
‘Youth Futures: comparative research and transformative visions’ van Gidley en Inayatullah uit 2002
waarin verschillende auteurs een bijdrage hebben geleverd, was nog interessant geweest om te lezen.
Helaas was dit boek niet te verkrijgen.
Veel van de onderzoeken bleken zich te richten op landen als Engeland of Australië. Voor Nederland was
er nauwelijks onderzoek verricht. Ook de inhoud van de onderzoeken was zeer specifiek. Grotendeels
werden verschillen tussen diverse toekomstbeelden zeer gedetailleerd beschreven. Terwijl er hierover
dus veel informatie beschikbaar is, bleken er grote hiaten te zijn in de kennis van andere onderwerpen.
Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat deze onderwerpen veel moeilijker te onderzoeken zijn.
Terwijl in het theoriehoofdstuk in de beginfase vooral is uitgegaan van de informatie zoals deze bekend is
binnen de ‘future studies’ is pas in een later stadium verder ingezoomd op de rol van onderwijs bij het
voorbereiden van leerlingen op de toekomst. Hier stond nog weinig informatie over in het hoofdstuk
‘theorie’, terwijl dit voor de masterthesis wel een belangrijk onderdeel is. Later is het hierdoor ook
mogelijk geworden om analyses uit te voeren aan de hand van begrippen en informatie uit deze
paragraaf. Om dezelfde reden is er ook later een paragraaf over Nederlandse jongeren toegevoegd.
Dankzij deze paragrafen heeft het theoriehoofdstuk een brede basis gekregen en is niet alleen gebaseerd
op de inzichten zoals deze verkregen zijn door onderzoeken uit de ‘future studies’.
Er is gekozen om een case study uit te voeren. Terwijl het onderzoek dus specifiek inzoomt op één groep
leerlingen, één methode en aardrijkskundesectie, is er toch een grote hoeveelheid informatie beschikbaar
gekomen. Doordat er via verschillende kanten naar de implementatie van een toekomstperspectief en de
toekomstbeelden van leerlingen is gekeken, was het mogelijk dat informatie van verschillende analyses
met elkaar vergeleken kon worden. Deze informatie bleek doorgaans met elkaar in overeenstemming te
zijn en elkaar aan te vullen. Er zijn geen grote tegenstrijdigheden gevonden.
Bij het onderzoek naar de toekomstbeelden van de leerlingen is er eerst gebruik gemaakt van een
huiswerkopdracht zoals deze was opgesteld door het Australische onderzoeksproject. In de opdracht en
tijdens de les is zoveel mogelijk geprobeerd om duidelijk te maken dat deze opdracht nog geen betrekking
heeft op de toekomst, maar op de leerlingen nu. Toch is er een enkele leerling die de vraag ‘hoe ziet mijn
gezin eruit’ voor de toekomst heeft ingezet. Dit kan een volgende keer voorkomen worden door hiervan
te maken ‘hoe ziet mijn gezin er nu uit’. Achteraf bleek dat leerlingen de huiswerkopdracht lastig vonden
om in te vullen. Dit kan te wijden zijn aan het feit dat de leerlingen nog jong zijn en nog bezig zijn met het
ontwikkelen van hun eigen identiteit. Om hier vervolgens in de klas met je groepje over te praten, was
helemaal lastig. Terwijl de leerlingen het al lastig vonden om de opdracht in te vullen, was het voor hen
waarschijnlijk extra moeilijk om dit te bespreken met leerlingen waar ze normaal niet mee samenwerken.
Tijdens het maken van de poster in de klas is geen gebruik gemaakt van tijdschriften waar leerlingen
afbeeldingen uit konden halen. De gedachte hierachter was dat zij door de tijdschriften misschien in een
bepaalde richting gestuurd konden worden. Achteraf bleek het een juiste keuze om geen tijdschriften te
gebruiken, want leerlingen zijn niet beperkt in hun uiteindelijke uitvoering van de posters. Zij hadden
voldoende eigen ideeën en hebben bijbehorende afbeeldingen op internet gezocht. Ook het toedelen van
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taken aan de verschillende personen van een groepje bleek een verstandige keuze, omdat dit de
organisatie van het proces voor de brugklasleerlingen vergemakkelijkte. De ingeschatte benodigde tijd
bleek wel onvoldoende te zijn. Leerlingen vonden het moeilijk (organiseerbaar) om buiten de les af te
spreken. Daarom is er voor gekozen een extra lesuur in te plannen, zodat leerlingen de posters konden
afmaken en de presentatie konden voorbereiden.
Bij de deelvragen die betrekking hebben op het onderwijs van het Mill-Hillcollege en specifiek het
aardrijkskunde-onderwijs is uitgegaan van de stappen van Rogers zoals beschreven in het
theoriehoofdstuk. Er is gekozen om de analyses uit te voeren aan de hand van een theoretische
onderbouwing, zodat er steeds sprake is van een vaste structuur en houvast. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat deze stappen waarschijnlijk niet de enige manier zijn om een toekomstperspectief binnen de
lessen volledig en op een juiste wijze aan bod te laten komen.
Zowel bij de analyse van de visie van het Mill-Hillcollege als de interviews met docenten was vrij snel
duidelijk welke documenten en docenten meegenomen zouden worden in het onderzoek. Echter bij de
analyse van de methode zou eerst gekozen worden voor een vergelijking tussen Buitenland en De Geo, de
methode met het grootste marktaandeel van Nederland. Gezien de opzet van de case study bleek deze
vergelijking niet relevant te zijn. In een later stadium is gekozen om alleen het 1e en 2 klas boek
vmbo/havo mee te nemen in het onderzoek, zodat een meer gedetailleerd beeld zou ontstaan wat
aansloot bij de onderzochte vmbo/havo brugklas.
Uit de resultaten in de paragraaf ‘toekomstperspectief aardrijkskunde-onderwijs’ kwam naar voren dat
het filosofische toekomstperspectief in de lessen voor de onderbouw nog onvoldoende uitgewerkt was.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het aardrijkskunde in de onderbouw van het vmbo/havo betreft. In
hoeverre docenten met de affectieve dimensie, de existentiële dimensie, de technieken en methoden in
de empowerment dimensie, de principes van innovative learning en de actiedimensie aan de slag gaan in
de bovenbouw is binnen deze case study niet onderzocht. Misschien is het nodig dat leerlingen ouder zijn
en beschikken over meer kennis, vaardigheden en inzichten alvorens hier aandacht aan besteed kan
worden. Het zou interessant zijn om hier verder op in te zoomen.
Terwijl door mij de methode Buitenland gebruikt wordt om les te geven, ben ik me pas na de
inhoudsanalyse bewust geworden van de manier waarop de methode de toekomst behandelt. Het is
verbazingwekkend op welke manier de toekomst wordt gepresenteerd als iets dat vaststaat, zonder dat
er aandacht is voor alternatieve toekomsten. Tevens is het opmerkelijk dat bijvoorbeeld een hoofdstuk
over draagkracht met name ingaat op de huidige problemen zonder zicht te bieden of oplossingen of de
toekomst centraal te stellen. Terwijl de methode ingaat op waarden die van belang zijn binnen het
toekomstdiscours, zoals rechtvaardigheid, gelijkheid en duurzaamheid, is op te maken dat de discours
waar vanuit deze methode geschreven is zeker geen toekomstdiscours is, maar eerder een economisch en
commercieel discours. Dit verklaart het gebrek aan aandacht voor (het nadenken over en bekritiseren
van) achterliggende waarden en discussie over het aanpassen van individueel gedrag of eigen invloed.
Tijdens de interviews met leerlingen werd de rol van de media benadrukt. Gezien de focus van deze
masterthesis is hier echter maar kort op ingegaan, maar het is zeker interessant om hier verder op in te
gaan in een ander onderzoek.
Uiteindelijk is al deze informatie verzameld met als doel het beantwoorden van de hoofdvraag. Om de
precieze relatie aan te duiden tussen het aardrijkskunde-onderwijs en hun toekomstbeelden, is zeer
lastig. Toch is hier zo goed mogelijk geprobeerd op in te gaan. Zeker is dat er nog veel ruimte en
mogelijkheden zijn voor het aardrijkskunde-onderwijs op het Mill-Hillcollege om bij te dragen aan het
optimistischer maken van het mondiale toekomstbeeld van leerlingen.
Daarnaast zijn er ook nog veel mogelijkheden om verder onderzoek te verrichten naar de
toekomstbeelden van Nederlandse jongeren of daaraan gerelateerde onderwerpen. Interessante vragen
daarvoor zijn:
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-

In hoeverre is het filosofische toekomstperspectief uitgewerkt in de aardrijkskunde-lessen voor
de bovenbouw?
Hoe komt het toekomstperspectief aan bod in andere aardrijkskundemethodes, zoals De Geo en
Wereldwijs?
In hoeverre en op welke manier speelt persoonlijke ervaring een rol als inspiratiebron voor de
toekomstbeelden van Nederlandse jongeren?
In hoeverre en op welke manier speelt de media een rol als inspiratiebron voor de
toekomstbeelden van Nederlandse jongeren?
In hoeverre en op welke manier speelt (aardrijkskunde-)onderwijs een rol als inspiratiebron voor
de toekomstbeelden van Nederlandse jongeren?
Op welke manier ontwikkelt het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren zich naarmate zij
ouder worden?
Op welke manier kunnen de stappen volgens Rogers efficiënt worden toegepast in het
Nederlandse aardrijkskunde-onderwijs, en wat is het effect hiervan op de toekomstbeelden van
de leerlingen?
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SUMMARY
The purpose of this masterthesis is to examine what the relationship is between the future images of
pupils from the Mill-Hillcollege in Goirle and the geography education they get. It is important to study
the future images of young people, because the images they have now, will influence our local, national
and global future. It is the task of schools to prepare their pupils for the future. Not only to prepare them
for the future they will have to live in, but also to prepare them to create a future they want to live in. But
at the moment not many schools fulfil this task completely.
Because there isn’t much information about the future images of Dutch young people and the way
geography education in Holland is preparing them for the future, this masterthesis will do a case study at
the Dutch secondary school, Mill-Hillcollege. This way it is possible to collect information from several
perspectives and compare these to one another. Thereby this thesis is based on a study coordinated from
Australia, which will focus on the futures of 11 to 15 year old young people. In ‘Young People, Their views,
Their futures' Professor Margaret Robertson will make a comparison between different countries.
The information will be gathered using the following subquestions and methods:
- Which personal, local, national and global future images do pupils of the Mill-Hillcollege have?
This question will be answered using the method from the Australian study. A home assignment
will let the pupils think about themselves at the moment. During three lessons the pupils will
work in groups of five to realize a poster about the year 2020. They will present this poster during
the last lesson. Extra information will be gathered through in-depth interviews with a few pupils.
- What is the vision of the Mill-Hillcollege on preparing youth for the future?
Documents in which the vision of the Mill-Hillcollege is described will be analysed to gather useful
information.
- In what way is there a future perspective in the method ‘Buitenland’ and extra materials used?
Their will be a content analysis of the material and method used during the geography lessons.
- How do geography teachers of the Mill-Hillcollege implement a future dimension into their
lessons?
Based on the results of the former subquestions in-depth interviews will be held with a few
geography teachers.
All the information leads to the conclusion that the geography education at the Mill-Hillcollege doesn’t
change the future images of the pupils much. The geography teachers do find it important to pay
attention to the philosophical future perspective, whereby pupils will be prepared to create a future they
want to live in, even though this can’t be found in the vision of the Mill-Hillcollege. The school does only
say that it wants to prepare students for their future place in society.
But, although teachers do find the philosophical perspective important, they don’t get much help from
the method they are using. This method presents the future mainly as tacit, token or as a taken-forgranted future. Alternative futures are not discussed. The teachers try to supplement the method by
telling the pupils which alternatives are possible, or by talking and discussing this subject with the pupils
during the geography lessons.
This way they do pay attention to the future, but not in the way Rogers would like to see it. She
determined several steps which pupils pass during future education. The first step is the cognitive
dimension, which gets the most attention both in the method as well as by the geography teachers.
Current issues and the global interdependence are taught so that the pupils get a geographical world
view. The next step, the affective dimension, doesn’t play a big role within the geography education.
There is little attention to feelings of the pupils. The feelings of others are mostly discussed in the
beginning of a new chapter. An introduction story forms the basis for the geography lesson. In the
method and during lessons there is only attention for the existential dimension when it comes to different
lifestyles of people. The different values which lie behind these lifestyles are not discussed.
In the most important dimension, the empowerment dimension, anticipation and participation is crucial,
because according to these principles innovative learning is possible. This way of learning will prepare
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students for future risks and they learn to create and evaluate alternative futures. Innovative learning
doesn’t hold on to certain values, purposes and visions, but considers them critically. But anticipation,
participation, and the skills of developing creativity and critical thinking are not up to it’s promise during
the lessons. This makes it impossible to raise awareness during the action dimension for the own
influence pupils have on their future. Only solutions and actions which are top-down are discussed. Pupils
also say that government should come up with solutions, but that in the end individuals are the ones who
could solve the problem. So while the pupils think change is necessary, they can’t motivate themselves to
make the changes necessary.
The pupils don’t think you could prepare yourself for the future, or that education could help them
prepare for the future. Meanwhile most pupils have a pessimistic global future image. They are especially
worried about the environment. Global warming is their main issue concerning the environment. Also the
outbreak of a third world war and the occurrence of natural disasters are important concerns of the
pupils. Technology could help to make the world a better and more convenient place. Especially new
technologies in transportation, like new bikes, flying cars or environmental friendly cars. At the same time
we should be careful, because new technologies could also be dangerous or useless. These global future
images are in accordance with the literature. Meanwhile, these pessimistic global future images don’t
have much effect on their personal future images. The pupils expect to have a nice career in the future
and hope to have a family or relationship. Also, having fun in the future is something which is brought up
by some students. This could be based on their current situation, which they extrapolate to their future
image.
While teachers try to pay attention to alternative futures, the majority of the pupils still has a rather
pessimistic global future image. The effect of geography lessons on changing their future images is
therefore very limited. In what way the geography education forms an inspiration for their future images
is difficult to say. Within the method and during the lessons the main attention is on current problematic
issues, like natural disasters, differences in wealth, population growth, environmental pollution,
degradation and exhaustion. It is likely that this focus on problems leads to a confirmation or aggravation
of their pessimistic future images. But, no firm conclusions can be drawn. The pupils actually say they get
most of the information from the media. Some documentaries or channels are seen as reliable sources,
like discovery channel, animal planet, klokhuis en het jeugdjournaal. But while the pupils get information
from these programmes, at the same time they say they don’t know enough about the current global
situation and problems. Meanwhile this forms the basis or their future images. Future research to what
extent the pupils base their future images on information they get during the geography lessons and/or
by the media is therefore necessary.
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BIJLAGE 1 Lesopzet ‘toekomstbeelden van jongeren’ 1 vmbo/havo
Datum

Wat?

Inhoud

Hulpmiddelen

Werkvorm

5/3

Introductie
onderzoek/les

-

Doceren

5/3

Persoonlijke
toekomst

Opdracht

Individueel

5

10/3

Bespreken
huiswerk

- internationaal onderzoek
- hoe denken jongeren over de
toekomst
- wat leren jullie op school (bij
aardrijkskunde) over de toekomst en
wat willen jullie graag leren
Huiswerkopdracht: leerlingen
brainstormen over de vraag ‘Wie ben ik
en wat is belangrijk voor me’.
Taken van leerlingen indelen aan de
hand van nummers:
1 Tijdbewaker
2 Materiaalbewaarder
3 Voorzitter/ coördinator
4 Communicatie
5 Presentatie

Benodigde
tijd
5

Gemaakte
huiswerkopdracht

Overleg
in kleine
groepjes (5)

10

Poster,
plakband,
markeerstiften,
kleurpotloden

Samenwerken in
kleine
groepjes (5)

40

10/3

26/3

- Leerlingen vergelijken gegeven
antwoorden huiswerkopdracht.
- Leerlingen denken na over
gemeenschappelijke ideeën over
wereld om hen heen
- Leerlingen leiden naar vraag: wat is
je rol in de wereld?
Toekomst: 2020 - Leerlingen denken na over de
volgende vragen:
a) Wat voor leven heb je in 2020?
b) Hoe ziet de wereld eruit?
c) Wat zijn de grote uitdagingen of
problemen die de mensen
hebben?
d) Hoe kunnen we ons nu
voorbereiden op 2020?
e) Welke raad kun je geven aan
docenten die jullie helpen je
voor te bereiden voor deze
toekomstige wereld?
Leerlingen kunnen thuis op zoek naar
afbeeldingen van internet of uit
tijdschriften, en maken hun poster
verder af.
Presentaties
Leerlingen presenteren hun poster.
posters

50
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Jij en de toekomst!

Klas 1 A-stroom

ili

Periode C

Beste brugwup,
Dag in, dag uit ga je naar school. Daar proberen je docenten jou vanalles te leren. Ze bereiden je voor op
de toekomst. Maar hoe zie jij eigenlijk jouw toekomst? En die van de wereld? Om daarachter te komen, is
er een groot onderzoek opgezet in Australië. Niet alleen jij, maar ook kinderen uit Taiwan, Hongkong,
Finland, Singapore, Vietnam en Engeland doen mee (en als je niet weet waar dat allemaal ligt, zoek het
dan thuis in de atlas op)!
De onderzoekers willen niet alleen weten hoe jullie denken dat de toekomst er uit ziet, maar ook of jullie
vinden dat school en docenten hier genoeg aandacht aan besteden, en wat jullie hier graag over willen
leren.
Hoe jij de toekomst ziet, hangt af van wie je bent en wat je belangrijk vindt. Daarom is het de bedoeling
dat je eerst gaat nadenken over jezelf op dit moment. Vul het schema op de achterkant zo goed mogelijk
in. Als je niet genoeg ruimte hebt om te schrijven, kun je de ruimte hieronder ook gebruiken.
Neem deze opdracht de volgende les ingevuld mee!
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BIJLAGE 2 Diepte-interviews leerlingen
-

Jullie hebben verschillende problemen genoemd die in de toekomst kunnen plaatsvinden. Wat is
volgens jullie het belangrijkste probleem? En wat is minder belangrijk?

-

Hoe ziet jullie ideale toekomst eruit?

-

Wie moeten ervoor zorgen dat de problemen opgelost worden, zodat deze ideale toekomst bereikt
wordt?

-

Wie kunnen ervoor zorgen dat deze problemen opgelost worden?

-

In hoeverre ben je zelf bereid om bij te dragen aan de oplossing en je gedrag te veranderen?

-

Terwijl de toekomst van de wereld door jullie vrij pessimistisch wordt gezien, is jullie eigen toekomst
positief. Denken jullie dat jullie last hebben van de problemen in de wereld in jullie leven? En van
welke problemen hebben jullie dan het meeste last?

-

Jullie noemen veel nieuwe technologieën. Wat vinden jullie van al die nieuwe technologieën? Wat
zijn de gevolgen ervan? Denken jullie dat deze de wereld kunnen verbeteren of wordt de wereld
erdoor overgenomen?

-

Jullie hebben al genoemd dat jullie informatie halen uit de media. In hoeverre vinden jullie deze
media betrouwbaar?

-

Vinden jullie dat je goed op de hoogte bent van de huidige mondiale situatie en problemen?

-

Als je denkt aan je eigen omgeving, zie je daar ook zaken waar je je zorgen over maakt?

-

Hoe zien jullie de toekomst van je eigen omgeving? Denk je dat je hier invloed op kunt hebben, en op
welke manier?
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BIJLAGE 3 Analyse visie Mill-Hill college toekomst
-

Wordt er in de visie van het Mill-Hill college expliciet gerefereerd aan de toekomst?

-

Is deze visie met name gericht op een pragmatisch toekomstperspectief of op een meer
filosofisch toekomstperspectief? Met andere woorden: bereidt het Mill-Hill leerlingen voor op
een toekomst waarin zij zullen leven of bereidt het Mill-Hill leerlingen voor om een toekomst te
creëren waarin zij willen leven?

-

In hoeverre komen waarden die aansluiten bij een toekomstdiscours, zoals verbondenheid,
sociale verantwoordelijk, gelijkheid en duurzaamheid, aan bod binnen de visie?

-

Streeft het Mill Hill college na om leerlingen een creatieve houding te laten ontwikkelen?

-

Streeft het Mill Hill college na om leerlingen kritisch te laten nadenken?

-

Staat participatie centraal in de visie, en op welke manier?

67

BIJLAGE 4 Inhoudsanalyse methode Buitenland en aanvullend lesmateriaal
Per hoofdstuk
-

Welke onderwerpen worden behandeld in het hoofdstuk?

Cognitieve dimensie
- Wordt er aandacht besteed aan mondiale educatie, en op welke manier?
- Is er sprake van natuur-, milieu- en/of techniek-educatie, en op welke manier?
Affectieve dimensie
- Wordt er aandacht besteed aan de beleving van leerling met betrekking tot het onderwerp, en op
welke manier?
- Wordt er aandacht besteed aan de beleving van anderen met betrekking tot het onderwerp, en
op welke manier?
Existentiële dimensie
- Wordt er aandacht besteed aan waarde-educatie, en op welke manier?
- Komen verschillende leefstijlen en bijbehorende levensdoelen aan bod, en op welke manier?
Empowerment dimensie
- Wordt er gerefereerd aan de toekomst, en op welke manier?
- Welke methoden en technieken worden gebruikt om de verbondenheid tussen verleden, heden
en toekomst te verkennen?
- Wordt er van leerlingen gevraagd om te anticiperen en/of participeren, en op welke manier?
- Ontwikkelen leerlingen een creatieve houding, en hoe wordt dat bereikt?
- Ontwikkelen leerlingen een kritische houding, en hoe wordt dat bereikt?
Actiedimensie
- Gaan leerlingen aan de slag met bijbehorende acties en oplossingen, en op welke manier?
- Wordt ingegaan op de eigen invloed die leerlingen kunnen hebben, en op welke manier?
Algemeen
-

Bij welke onderwerpen is er een toekomstperspectief aanwezig in het lesmateriaal?
Bij welke onderwerpen is er nauwelijks tot geen toekomstperspectief aanwezig in het
lesmateriaal?
Aan welke dimensie(s) wordt het meeste aandacht besteed, en op welke manier?

Cognitieve dimensie
- In hoeverre is speelt mondiale educatie een rol binnen het lesmateriaal?
- In hoeverre speelt natuur-, milieu- en/of techniek-educatie een rol binnen het lesmateriaal?
Affectieve dimensie
- In hoeverre wordt er aandacht besteed aan de beleving van leerlingen met betrekking tot diverse
onderwerpen?
- In hoeverre wordt er aandacht besteed aan de beleving van anderen met betrekking tot diverse
onderwerpen?
Existentiële dimensie
- In hoeverre wordt er aandacht besteed aan waarde-educatie?
- In hoeverre wordt er aandacht besteed aan verschillende leefstijlen en bijbehorende
levensdoelen?
Empowerment dimensie
68

-

In hoeverre is er een toekomstperspectief aanwezig in het lesmateriaal?
Welke methoden en technieken worden vooral gebruikt om de verbondenheid tussen verleden,
heden en toekomst te verkennen?
In hoeverre wordt er van leerlingen gevraagd te anticiperen en/of participeren?
In hoeverre ontwikkelen leerlingen een creatieve houding?
In hoeverre ontwikkelen leerlingen een kritische houding?

Actiedimensie
- In hoeverre gaan leerlingen aan de slag met bijbehorende acties en oplossingen?
- In hoeverre wordt ingegaan op de eigen invloed die leerlingen kunnen hebben?
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BIJLAGE 5 Interviews docenten
-

-

-

-

Wat is volgens jou het doel van onderwijs?
Wat is de specifieke taak van aardrijkskunde binnen het onderwijs?
Welke rol speelt de toekomst hierbij?
Het Mill-Hill wil leerlingen vooral voorbereiden op de toekomst. Er is weinig aandacht voor het
voorbereiden voor de toekomst. In hoeverre is dit volgens jou belangrijk?
Vind je het belangrijk dat er aandacht is voor de toekomst in jouw ak-lessen?
In hoeverre, en op welke manier, komt de toekomst aan bod binnen jouw ak-lessen?
Welke rol speelt de methode binnen jouw ak-lessen?
Wat wordt wel en niet behandeld uit de methode (zowel tekstboek als werkboek)?
Welke werkvormen komen vaak voor binnen jouw ak-lessen?
De methode stelt met name beschrijvende en verklarende vragen aan leerlingen in het werkboek,
zoals Waar is dat? Wat is daar? Hoe is dat daar? Waarom is dat daar (zo)?. Er zijn echter ook
andere soorten vragen. Welke van onderstaande vragen komen regelmatig aan bod binnen jouw
ak-lessen:
- Hoe beleeft men dat daar?
- Is dat daar (zo) gewenst?
- Waarom beleeft men dat daar zo?
- Hoe zal dat daar zijn?
- Hoe zal men dat daar beleven?
- Waar kan dat?
- Wat kan daar?
In de methode is weinig aandacht voor het gevoel en de emotie van leerlingen bij diverse
onderwerpen. Komt dit wel aan bod binnen jouw ak-lessen?
In hoeverre en op welke manier is er binnen jouw ak-lessen aandacht voor verschillende waarden
en leefstijlen van mensen?
Het Mill-Hillcollege gaat in haar visie uit van waarden als wereldburgerschap, duurzaamheid,
gelijkheid en verantwoordelijkheid. Komen deze aan bod in jouw ak-lessen?
De methode verwijst in enkele hoofdstukken kort naar de toekomst. De toekomst wordt dan
echter gepresenteerd alsof er geen alternatieve toekomsten zijn. Een voorbeeld hiervan is:
‘Sommige mensen denken dat Nederland zal verdwijnen in een groot Europees land, dat er niets
van de Nederlandse cultuur overblijft…..Gelukkig is daar niet veel van waar.’ In hoeverre, en op
welke manier, wordt er binnen jouw ak-lessen aandacht besteed aan verschillende scenario’s?
In het werkboek maken leerlingen nauwelijks opdrachten waarbij zij moeten kritisch dan wel
creatief moeten nadenken over de toekomst. Komt dit wel aan bod binnen de lessen?
Leerlingen geven aan dat zij heel pessimistisch zijn over de toekomst van de wereld. Ben je je
daarvan bewust?
En komen deze toekomstbeelden aan de orde binnen jouw ak-lessen?
Hoe ga je hiermee om?
In hoeverre is er aandacht voor het ontwikkelen van het creatieve en kritische denkvermogen van
leerlingen?
Om op een effectieve manier met de toekomst bezig te zijn, zijn twee principes belangrijk:
anticipateren en participatie. In hoeverre zijn leerlingen bezig met anticiperen dan wel
participatie?
Worden leerlingen zich in jouw ak-lessen bewust van hun eigen invloed op de toekomst?
In hoeverre wordt er aandacht besteed aan acties of oplossingen voor huidige problemen?
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BIJLAGE 6 Analyse huiswerkopdracht vmbo/havo-brugklasleerlingen
In totaal zijn er 25 huiswerkopdrachten ingevuld, waarin leerlingen nadenken over zichzelf en wat zij
belangrijk vinden. Deze opdrachten worden geanalyseerd aan de hand van de gestelde vragen:
Wat wil ik bereiken?
Onderwerp
Een goede/leuke baan
Goede opleiding
Gelukkig worden
Lol maken
Veel
Gezond
Hobby’s kunnen blijven doen
Goed salaris

Aantal keer genoemd
14
6
5
3
3
2
1
1

Leerlingen schrijven het meeste op dat ze een goede en leuke baan willen. Zo worden bijvoorbeeld de
landmacht, leerkracht, advocaat, visagist en acteur genoemd als beroepen die leerlingen graag willen
uitoefenen in de toekomst. Hieraan gerelateerd wordt ook het belang van een goede opleiding genoemd.
Echter, expliciet het verdienen van een hoog salaris wordt maar één keer vermeld. Aan de andere kant is
gelukkig worden, lol maken en gezond zijn voor leerlingen belangrijk.
Wat zijn mijn hobbies?
Onderwerp
Sporten
Omgaan met vrienden
Muziek maken
Computeren
Knutselen
Shoppen
Acteren
Op vakantie gaan
Foto’s maken
Tv-kijken
Niets doen
Blanco

Aantal keer genoemd
19
10
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1

Vooral sporten wordt vaak genoemd als hobby. Zwemmen, voetballen, tennis en basketballen zijn
populaire sporten, maar ook korfbal, hockey, streetdance en schaatsen zijn sporten die leerlingen
beoefenen. Na sporten is ook het omgaan met vrienden een belangrijke hobby voor leerlingen. Het
afspreken, kletsen of chatten met vrienden en logeren zijn bezigheden die leerlingen opschrijven. Naast
sporten zijn ook enkele leerlingen met muziek bezig. Zo spelen zij gitaar of saxofoon of zingen. Opvallend
is het lage aantal leerlingen dat aangeeft computeren of tv-kijken als belangrijke hobby te zien.
Hoe ziet mijn gezin eruit?
Onderwerp
Vader, moeder en zus/broer
Huisdieren
Gescheiden ouders & zus/broer
Leuk en gezellig

Aantal keer genoemd
16
6
3
1

Allereerst moet worden opgemerkt dat enkele leerlingen op deze vraag hun toekomstige gezinssituatie
hadden ingevuld, waardoor deze gegevens niet bruikbaar waren. Maar desondanks is toch te concluderen
dat een groot deel van de ouders van leerlingen uit deze klas nog bij elkaar is. Opvallend is het aantal
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leerlingen dat hun huisdieren als deel van het gezin beschouwt, en deze naast hun familieleden ook
opschrijft.
Welke opleiding ga ik volgen?
Onderwerp
Opleiding passend bij later beroep
Vmbo
Hbo
Een leuke
Havo
Geen idee

Aantal keer genoemd
11
7
3
3
2
1

Een groot deel van de leerlingen heeft bij de vraag ‘wat wil ik bereiken’ ingevuld dat ze een leuke en
goede baan willen hebben, en het merendeel heeft ook expliciet aangegeven welke baan dit zal zijn. Dit
komt terug in deze vraag, waar leerlingen een opleiding opschrijven passend bij hun latere beroep, zoals
verloskunde, pabo, sport-opleiding, bouwkunde en visagie. Een ander groot deel van de leerlingen richt
zich op de kortere termijn en is eerst van plan vmbo af te maken. Opvallend is dat maar één leerling
aangeeft geen idee te hebben, terwijl de leerlingen nog best jong zijn en verwacht kan worden dat meer
leerlingen nog geen idee hebben.
Mijn lievelingsplek
Onderwerp
Thuis
Buitenland
Familie/vrienden
Buiten
Bij de mandenvlechter

Aantal keer genoemd
20
5
4
4
1

In deze deelvraag springt thuis er uit. Leerlingen geven aan het liefste op hun kamer te zijn, bijvoorbeeld
op hun bed, fatboy of achter de computer. Maar ook de bank wordt gezien als een plaats om tot rust te
komen. In de categorie buiten zijn diverse antwoorden gegeven, namelijk in de bossen, op het
hockeyveld, bij het graf van diverse familieleden en bij het kanaal.
Wat is mijn grootste wens?
Onderwerp
Gelukkig worden
Goede/leuke baan/carrière
Gezond zijn
Reizen/buitenland
Gezin
Goed leven
Geen oorlog en armoede
Hobby’s kunnen blijven doen
Geen idee

Aantal keer genoemd
10
9
4
4
4
2
1
1
1

Net als bij de vraag ‘wat wil ik bereiken’ geven leerlingen aan de ene kant aan dat ze gelukkig willen
worden, en speelt hun toekomstige carrière aan de andere kant een belangrijke rol. Echter, bij deze vraag
is de carrière eerder een droom, die meer abstract is en moeilijker te realiseren dan de beroepen die in de
vraag ‘wat wil ik bereiken’ door leerlingen worden genoemd. Zo geven leerlingen hier aan professioneel
voetballer of basketballer te willen worden, of beroemd te worden als acteur. In de categorie gezond zijn
gaat het niet alleen om de eigen gezondheid, maar drie leerlingen vinden het juist ook belangrijk dat
familie en vrienden gezond blijven. Vier leerlingen vinden het hebben van een gezin met kinderen
belangrijk. Eén daarvan wil ook graag een hond. In de categorie reizen/buitenland wordt ook specifiek
aangegeven welke ervaring leerlingen willen opdoen. Zo wil één leerling later op de Antillen of in de

72

Cariben wonen, een andere wil op vakantie naar Curaçao en nog een leerling wil in Griekenland met
dolfijnen zwemmen.
Opvallend is dat de meeste wensen zich met name richten op de leerling zelf of zijn/haar eigen omgeving.
Maar één leerling wenst geen oorlog en armoede.
Welke problemen zie ik?
Onderwerp
Geen
Veel oorlog
Ziektes
Meer tijd besteden aan school
Milieuvervuiling
Armoede
Blanco
Opwarming aarde en uitsterven ijsberen
Kinderarbeid
Vergaan van de wereld in 2012
Kredietcrisis
Slechte gezondheid krijgen (pijn aan hart)
Dyscalculie als obstakel voor toekomst

Aantal keer genoemd
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Terwijl een aantal leerlingen geen problemen kan bedenken, geven andere leerlingen een diversiteit aan
problemen aan. Terwijl de wensen zich grotendeels richten op de leerlingen zelf, zien leerlingen meer
problemen weggelegd voor de wereld. Alleen de tijd die besteed moet worden aan school, een slechte
gezondheid en dyscalculie wordt door een enkele leerling genoemd als problemen waar zij zelf mee te
maken hebben. Opvallend is dat de problemen zich met name afspelen op mondiaal schaalniveau, buiten
de vermeende invloedssfeer van de leerling.
Andere belangrijke zaken
Onderwerp
Blanco
Familie en vrienden
Werk
Hard werken voor goede punten
Milieu
Armoedebestrijding
Medicijnen
Paar goede vriendinnen bij krijgen
Geen

Aantal keer genoemd
12
5
2
2
2
1
1
1
1

De meeste leerlingen laten deze vraag blanco en vullen niets in. De belangrijke zaken hebben grotendeels
weer betrekking op de leerlingen zelf of de directe omgeving. Zo hechten de leerlingen die wel wat
ingevuld hebben het meeste belang aan hun directe omgeving, en hopen dat familie en vrienden gelukkig
en gezond zijn. Problemen die in voorgaande vraag aangekaart worden, worden hier belangrijk gevonden
om op te lossen. Zo wordt er bij het milieu ingevuld dat mensen meer geld moeten geven aan het
wereldnatuurfonds, en zijn de medicijnen te koppelen aan de ziektes die leerlingen als probleem zien.
Maar terwijl oorlog als belangrijk probleem wordt genoemd, komt dit niet terug bij de belangrijke zaken.
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BIJLAGE 7 Inhoudsanalyse Buitenland en aanvullend lesmateriaal
Hoofdstuk 1 Bevolking – druk, druk, druk
In het eerste hoofdstuk staat het onderwerp bevolking centraal. Leerlingen leren over
bevolkingsspreiding, bevolkingsdichtheid, bevolkingsgroei en hier mee samenhangende migratiestromen.
Cognitieve dimensie
Vooral voor de cognitieve dimensie is er in dit hoofdstuk veel aandacht. Mondiale educatie staat centraal,
waarbij de verschillen in bevolkingsspreiding, -dichtheid en –groei worden uitgelegd en vervolgens aan de
hand van met name beschrijvende reproductievragen in het werkboek verwerkt. Als leerdoelen is het de
bedoeling dat leerlingen aan het einde weten:
- waarom er in de wereld gebieden zijn waar veel en weinig mensen wonen;
- dat de bevolking in arme landen sneller groeit dan in rijke landen;
- waarom mensen in arme landen nog steeds veel kinderen krijgen.
In paragraaf 4 en 5 wordt hiervoor specifiek ingezoomd op India + Italië. Maar het grootste deel van de
leerdoelen richt zich op een mondiaal proces wat samenhangt met het onderwerp bevolking, namelijk
migratie. Leerlingen moeten inzicht krijgen in de belangrijkste migratiestromen. Hiervoor is in het
tekstboek een kaart getekend. Om de verbondenheid in ruimte nog duidelijker aan te tonen, wordt in
pararaaf 8 gevraagd aan leerlingen gevraagd de herkomstlanden van klasgenoten te inventariseren en op
een kaart te tekenen.
Het is niet alleen de bedoeling dat leerlingen weten welke migratiestromen er zijn, maar ook wat de
oorzaken en gevolgen van binnenlandse en buitenlandse migratie zijn, en welke push- en pullfactoren een
rol spelen. Specifiek voor Nederland is er in het tekstboek een paragraaf gewijd aan de herkomst en
aantallen immigranten en emigranten.
Affectieve dimensie
Welke gevoelens leerlingen met betrekking tot het onderwerp bevolking en migratie hebben, Komt niet/
nauwelijks aan bod. In het tekstboek bestaat de informatie vooral uit opsommingen van oorzaken,
redenen of gevolgen, en uit cijfermatige grafieken of kaarten. Het werkboek richt zich vooral op het
reproduceren van de gegeven informatie uit het tekstboek. Er is hierbij geen plaats voor de emoties die
een grote groei van de wereldbevolking of de migratiestromen van Zuid naar Noord oproepen bij
leerlingen. De enige vraag die hier nog het dichtste bij in de buurt komt, gaat over segregatie van mensen
in Nederland: ‘Wat vind je ervan dat deze bevolkingsgroepen vooral in bepaalde wijken bij elkaar wonen?’
Voor de beleving van anderen is meer aandacht. Zo beschrijft het introductieverhaal de migratie van
Kafele, een jongen uit Mali naar Italië. In het tekstboek wordt vervolgens ingegaan op de push-enpullfactoren die samenhangen met migratie. In het werkboek komen hierover een aantal vragen, die tot
doel hebben dat leerlingen aan het einde weten:
- dat de beslissing om te migreren verschillende redenen kan hebben;
- waarom migranten er veel voor over hebben om een betere toekomst te krijgen.
In de paragraaf over Italië wordt naast het perspectief vanuit de migrant ook de beleving voor de
inwoners van het vestigingsgebied getoond door een bron met als bijschrift: ‘Waar je ook kijkt, overal zie
je buitenlanders! Tien jaar geleden was dat nog niet zo. Ze pikken onze baantjes in en ze spreken geen
Italiaans. Ze moeten alle Afrikanen terugsturen!’
Existentiële dimensie
Nog een stap verder gaat de methode alleen voor het specifieke onderwerp bevolkingsgroei. Hier is enige
aandacht verschillende waarden, leefstijlen en bijbehorende levensdoelen. Bij de vergelijking tussen de
bevolkingsgroei van westerse landen en ontwikkelingslanden wordt in het tekstboek uitgelegd dat
mensen in ontwikkelingslanden veel kinderen krijgen, omdat kinderen daar veel aanzien geven, zij
bijdragen aan het gezinsinkomen en zorg dragen voor de ouders, er weinig voorbehoedsmiddelen zijn of
men ze niet wil gebruiken en sommige religies het krijgen van veel kinderen aanmoedigen. In de bronnen
over India en Italië komen deze verschillende waarden, leefstijlen en levensdoelen terug door Indiërs en
Italianen aan het woord te laten.
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Opvallend is dat er niet aan de hand van achterliggende waarden, levensstijlen en levensdoelen wordt
uitgelegd waarom er steeds minder kinderen geboren worden in Nederland. Er is wel de constatering dat
de Nederlandse gezinnen minder groot zijn en dat er minder kinderen sterven, maar achterliggende
redenen voor de geboorte van minder kinderen worden niet genoemd, terwijl dit juist wel een punt is
waar leerlingen later zelf invloed op kunnen uitoefenen.
Empowerment dimensie
Als het uiteindelijk gaat over de toekomst, dan biedt het onderwerp bevolkingsgroei handvatten om
hiermee aan de slag te gaan. Voor de wereld wordt een lijngrafiek getoond van de ontwikkeling van de
wereldbevolking van 1750 – 2150, opgesplitst naar rijke en arme landen. Er is hier dus gebruik gemaakt
van een trendanalyse naar de toekomst. In het werkboek beantwoorden leerlingen vragen over deze
lijngrafiek, waarbij zij alleen getallen voor verschillende jaren hoeven af te lezen en uiteindelijk de
volgende zin moeten invullen: ‘in rijke landen groeit de bevolking langzaam/snel en in
ontwikkelingslanden groeit de bevolking langzaam/snel.’ Aan de redenatie dat de bevolking in rijke landen
langzaam groeit en in ontwikkelingslanden snel, wordt ook in de rest van het hoofdstuk vastgehouden.
De trendanalyse wordt dus gepresenteerd alsof er geen alternatieve toekomsten zijn, en valt als dusdanig
binnen de categorie ‘taken-for-granted futures’ (Gough). Leerlingen denken niet zelf na hoe situatie kan
veranderen of welke andere beelden er mogelijk zijn.
Voor Nederland wordt in de tekst vermeld dat de Nederlandse bevolking gaat krimpen vanaf 2035,
waarna de tekst verdere uitleg geeft over vergrijzing en ontgroening. Ook hier lijkt de toekomst van
Nederland qua bevolking vast te staan. Dit blijkt onder andere uit de volgende vragen uit het werkboek:
‘In welke 3 provincies wonen in 2025 de meeste bejaarden?’
‘Noem twee gevolgen van deze vergrijzing voor Nederland?’
Voor Nederland is er ook een lijngrafiek gegeven die de omvang van de Nederlandse bevolking en de
groei in de periode 1850-2000 laat zien. Het is nu echter de bedoeling dat leerlingen in het werkboek zelf
de trendanalyse maken door de volgende vraag te beantwoorden: ‘Stel je voor dat de bevolking blijft
groeien als de laatste 30 jaar. Hoeveel inwoners heeft Nederland dan in 2050? Minder/meer dan 20
miljoen.’
Zowel voor Nederland als voor andere landen in de wereld wordt van leerlingen gevraagd om
bevolkingsgrafieken te tekenen en/of af te lezen. Hierbij is het de bedoeling dat leerlingen op basis van
informatie uit de bevolkingsgrafiek voorspellen of de bevolking zal groeien of krimpen in de toekomst.
Ook hier is het vooral de bedoeling dat leerlingen de juiste woorden omcirkelen in een zin, bijvoorbeeld:
de bevolking van Mali wordt groter/kleiner omdat er steeds minder/meer jongeren bij komen en de
bevolking van Nederland wordt groter/kleiner omdat er steeds minder/meer jongeren bij komen.
Voor Nederland wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen verleden en toekomst door de
bevolkingsgrafiek voor 1900 en die van 2050 te laten tekenen door leerlingen.
Wat echter ontbreekt, is het toekomstperspectief wat deze bevolkingsgroei nu voor gevolgen heeft op de
economie, politiek, natuur en cultuur van de wereld en Nederland. Of op welke manier migratiestromen
zullen veranderen en/of toenemen, en welke gevolgen dit met zich meebrengt, Komt niet/ nauwelijks aan
bod. Doordat dit en alternatieve toekomsten ontbreken, wordt er van leerlingen niet gevraagd om kritisch
naar de processen en de toekomst te kijken. De taken-for-granted toekomst die gepresenteerd wordt,
laat weinig creativiteit over aan leerlingen. Dit houdt in dat leerlingen niet voorbereid zijn op toekomstige
risico’s en geen alternatieve toekomsten overwegen, zodat er weinig sprake is van anticiperen. Ook het
andere principe van innovative learning, participeren, komt binnen dit hoofdstuk niet voor. Het is de
bedoeling dat leerlingen de opdrachten in de methode zelfstandig maken, mits expliciet wordt vermeld
dat er overlegd moet worden met de buurman of –vrouw.
Actiedimensie
Deze dimensie komt in dit hoofdstuk niet aan bod. Aangezien de vorige dimensies niet volledig doorlopen
zijn, kunnen leerlingen niet aan de slag gaan met bijbehorende acties en oplossingen. Zij zijn zich niet
bewust van de risico’s en alternatieven, waardoor het logisch is dat het werkboek ook niet ingaat op hun
eigen invloed om alternatieven te kunnen bereiken.
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Hoofdstuk 2 Klimaat – warm en koud
In dit hoofdstuk leren leerlingen de verschillende hoofdklimaten kennen inclusief hun verschillende
kenmerken (temperatuur, neerslag en natuur). Het merendeel van de informatie richt zich op de oorzaken
voor verschillende klimaten, zoals verschillen in breedteligging en hoogteligging.
Cognitieve dimensie
In dit hoofdstuk wordt weinig aandacht besteed aan de mondiale problemen die verband houden met het
klimaat en/of veranderingen van klimaat. In zoverre is er dus geen sprake van mondiale educatie. Wel
krijgen leerlingen een beter inzicht in de verschillende leefomstandigheden waarin mensen overal op de
wereld leven. De vragen in het werkboek zijn vooral beschrijvende en verklarende vragen: Waar is dat?,
Wat is waar?, Hoe is dat daar? en Waarom is dat daar (zo)? Er is ook sprake van natuur-, milieu- en
techniekeducatie, maar hierbij moet worden opgemerkt dat het minimaal aan bod komt. Een klein deel
van de informatie richt zich op natuureducatie, doordat in het tekstboek foto’s van verschillende
landschappen worden gepresenteerd. Kort wordt in paragraaf 4 over Brazilië een verwijzing gemaakt dat
in het tropisch regenwoudklimaat veel regenwoud wordt gekapt, waarmee de link naar milieu-educatie
gelegd kan worden. Tevens is er terloops aandacht voor techniek-educatie door aandacht te besteden aan
technieken die ingezet worden bij weersvoorspellingen.
Affectieve dimensie
Er wordt geen aandacht besteed aan de beleving van leerlingen in relatie tot het onderwerp weer en
klimaat. De beleving van anderen is ook minimaal. Het enige wat hierover geschreven is, is te vinden
onder het tussenkopje ‘smaken verschillen’. Hier staat geschreven dat ‘een zeeklimaat zo gek nog niet is.
Het is gunstig voor landbouw en het verkeer….. Boeren klagen wel eens over droge zomers of een natte
herfst.’
Existentiële dimensie
Deze dimensie komt in dit hoofdstuk niet aan de orde.
Empowerment dimensie
Er wordt gerefereerd aan de toekomst in dit hoofdstuk door een alinea te wijden aan klimaatverandering.
In de leerdoelen komt de toekomst dan ook tot uitdrukking, aangezien leerlingen aan het einde moeten:
- weten dat het weer in Nederland steeds wisselvalliger wordt;
- begrijpen waarom klimaatsveranderingen over een langere periode berekend worden.
Door in de tekst uit te leggen dat één warme zomer niet meteen staat voor klimaatverandering, maar dat
het KNMI al meer dan 100 jaar het weer meet en op basis daarvan conclusies trekt over een mogelijke
klimaatverandering, wordt de conclusie getrokken dat het ‘erop lijkt dat in de toekomst de temperatuur in
ons land met enkele graden gaat stijgen en dat er meer regen zal vallen in de vorm van heftige buien.’
Net als bij het onderwerp bevolking wordt de toekomst weer door het tekstboek gepresenteerd, zonder
dat leerlingen hier zelf creatief over hoeven na te denken of een alternatief beeld kunnen bedenken.
Echter, ditmaal wordt er in het werkboek wel verder ingegaan op de gevolgen voor Nederland van deze
klimaatverandering. Leerlingen krijgen een kaart van Nederland met daarin enkele uitspraken die staan
voor diverse gevolgen van klimaatverandering. Het is de taak van de leerlingen om positieve uitspraken
groen te kleuren, negatieve rood en neutrale blauw. Voorbeelden van gevolgen zijn: ‘wij worden met
overstromingen bedreigd’ en ‘strandtoerisme brengt miljoenen op’. Ook hier zijn de mogelijke gevolgen al
gegeven door de methode. Directe invloed op het leven van leerlingen worden in deze kaart niet
genoemd.
Na deze opdracht moeten leerlingen uitspraken omcirkelen die volgens hen te maken hebben met
klimaatverandering. Voorbeelden van deze uitspraken zijn: ‘bouwen van windmolenpark’ en ‘verbranden
van kolen, gas en olie’. In deze opdracht denken leerlingen na over de oorzaken van klimaatverandering,
maar de eigen invloed komt hieruit niet naar voren.
Ook in paragraaf 8 gaat de extra opdracht verder in op klimaatverandering in Nederland. De opdracht
geeft aan dat bijna iedereen roept dat het klimaat verandert. Maar in deze opdracht gaan leerlingen
uitzoeken of dat wel zo is. Hiervoor vergelijken ze gegevens sinds hun geboortedag en verwerken deze in
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een tabel of grafiek. In deze opdracht worden leerlingen gestimuleerd kritisch na te denken over hetgene
hen verteld wordt. Ook de volgende extra opdracht: ‘Is het weerbericht wel juist?’ waarin leerlingen
nagaan of de weersverwachtingen uitkomen, stimuleert hun kritische houding. Echter, een creatieve
houding wordt niet ontwikkeld in het hoofdstuk, doordat veel informatie al wordt gepresenteerd aan de
leerlingen in plaats van dat ze hier zelf over nadenken. Ook anticiperen en participeren ontbreken
wederom. Hoewel leerlingen wel nadenken over toekomstige risico’s in de opdracht waarbij ze de
uitspraken moeten inkleuren, denken ze niet na over het voorbereiden op deze risico’s. Alle opdrachten
worden ook weer alleen gemaakt.
Actiedimensie
Terwijl leerlingen in één van de opdrachten wel nadenken over de oorzaken van klimaatverandering, zijn
dit oorzaken waar zij geen invloed op hebben. Hierdoor is het voor hen niet mogelijk om eigen acties te
plannen. Tevens kijken ze niet naar mogelijke oplossingen voor klimaatverandering.
Hoofdstuk 3 – Project Europa
Project Europa behandelt de verschillen die er in Europa bestaan in reliëf, klimaat, bevolkingsdichtheid,
welvaart, welzijn en cultuur.
Cognitieve dimensie
Dit hoofdstuk zoomt in op diverse aspecten van de landen in Europa. Hiermee sluit het aan bij kerndoel
38: ‘De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te
gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.’. Leerlingen krijgen op basis
van een uitleg van de verschillen in het werkboek eerst beschrijvende vragen, alvorens zij aan hun eigen
onderzoek over één land beginnen.
Affectieve dimensie
In dit hoofdstuk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de beleving van leerlingen met betrekking tot de
verschillen in Europa, behalve dat hen gevraagd wordt of zij een raar gebruik kennen in Europa? Voor de
beleving van anderen geldt dat ook hier de enige vraag is wat leerlingen denken dat buitenlanders een
raar gebruik vinden uit Nederland.
Existentiële dimensie
In het hoofdstuk is geen sprake van waarde-educatie, maar voor verschillende leefstijlen in Europa is wel
aandacht. Leerlingen maken elk een poster en geven een presentatie van een land. Tijdens deze
presentaties vullen zij een tabel in, zodat alle verschillen zichtbaar worden. Hiermee krijgen zij een
overzicht van de verschillende niveau’s in welvaart, bestaansmiddelen, welzijn,taal, godsdienst en cultuur,
die samen leiden tot diverse leefstijlen. Dit gebeurt echter voornamelijk op beschrijvend niveau.
Empowerment dimensie
In dit hoofdstuk is geen referentie gemaakt naar de toekomst. Enkele vaardigheden en houdingen die
leerlingen moeten ontwikkelen om op een juiste manier aan de slag te gaan met het toekomst-discours
worden wel ontwikkeld in dit hoofdstuk. Zo maken leerlingen een poster en presentatie, waar zij hun
eigen creativiteit bij kunnen gebruiken. Dit gebeurt in teamverband, waardoor leerlingen leren samen te
werken. Zij maken bijvoorbeeld samen afspraken en brainstormen over de belangrijkste onderdelen van
hun poster. Hoewel dit nog geen volledige participatie is, waarbij leerlingen samen problemen definiëren,
is de eerste fase van samenwerking hiermee al wel bereikt. Tijdens het maken van de poster schrijft de
methode leerlingen voor volgens enkele onderzoeksstappen te werk te gaan. Hierbij geeft het tekstboek
aan dat een onderzoek ‘Niet zomaar wat plaatjes van internet halen is en tekst kopiëren’, maar dat
leerlingen uit moeten gaan van hoofd- en deelvragen. Tevens staat er dat ‘niet alle informatie zomaar te
gebruiken is’. Leerlingen moeten dus op een kritische manier omgaan met hun informatie.
Actiedimensie
Aangezien er in dit hoofdstuk geen verwijzing is gemaakt naar de toekomst, is deze dimensie hier niet van
toepassing.
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Hoofdstuk 4 Cultuur – vreemd en vertrouwd
Het hoofdstuk biedt leerlingen een overzicht van verschillende cultuurgebieden van de wereld, en de
cultuurelementen waaraan de verschillende culturen te herkennen zijn. Tevens gaat het hoofdstuk nader
in op de verschijnselen cultuurverspreiding en – vermenging.
Cognitieve dimensie
Deze onderwerpen bieden een goede mogelijkheid om via mondiale educatie de verbondenheid van
processen in de ruimte aan bod te laten komen. Leerlingen krijgen in het tekstboek vooral veel informatie
over cultuurverspreiding en – vermenging en het specifieke fenomeen amerikanisering. Vervolgens gaan
ze in het werkboek voornamelijk aan de slag met de beschrijvende vragen: Waar is dat? Wat is waar? en
Hoe is dat daar?
Voor Nederland laat de methode de verbondenheid in ruimte zien door aandacht te besteden aan de
multiculturele samenleving. Hier wordt ook uit het aanvullende lesmateriaal een extra opdracht over
gemaakt, waarbij leerlingen een multiculturele wandeling verzinnen door Goirle.
Extra wordt binnen de sectie de opdracht ‘ik en de rest van de wereld’ gebruikt, waarbij leerlingen hun
verbondenheid met het buitenland vergelijken met andere leerlingen. Zij beantwoorden vragen over waar
hun lievelingseten vandaan komt, hun favoriete TV-programma, familie en waar zij op vakantie zijn
geweest.
Ook de andere extra opdracht uit het aanvullende lesmateriaal laat de verbondenheid van systemen in de
ruimte zien, in deze opdracht specifiek voor taal. Leerlingen bedenken bij de opdracht ‘The Flying
Dutchman’ wat Engelse uitdrukkingen waarin ‘Dutch’ voorkomt, betekenen.
Er is geen sprake van natuur-, milieu- en/of techniek-educatie.
Affectieve dimensie
Eén van de leerdoelen in dit hoofdstuk is dat leerlingen aan de hand van de stappen van meningsvorming
een probleem kunnen beoordelen. Allereerst omschrijven leerlingen in dit stappenplan wat het probleem
is en wie er bij betrokken zijn (cognitieve dimensie). Vervolgens is er aandacht voor de beleving van
anderen met betrekking tot het onderwerp, wanneer aan leerlingen wordt gevraagd wat de mening van
de betrokkenen is.
Voor de beleving van de leerlingen zelf met betrekking tot enkele belangrijke onderwerpen van dit
hoofdstuk, zoals cultuurverspreiding en –vermenging, amerikansering en de multiculturele samenleving,
is geen aandacht.
Existentiële dimensie
Het hoofdstuk sluit naadloos aan bij kerndoel 43: ‘De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en
veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee
in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars
opvattingen en leefwijzen’.
Het hoofdstuk laat leerlingen zien dat er verschillende culturen zijn, die uitgaan van andere leefstijlen.
Veel verder gaat het hoofdstuk echter niet. Achterliggende waarden en levensdoelen van de verschillende
culturen komen nauwelijks aan bod. Hetgene hier het dichtste bij in de buurt komt, is de vraag in het
eerder genoemde stappenplan waarom de betrokkenen een bepaalde mening hebben. Zo is er in het
werkboek een opgave waarbij als probleem is gedefinieerd dat een docent sinterklaas wil vieren in de
klas, maar dat niet iedereen het hier mee eens is. Zo is er een islamitische jongen en een streng
christelijke leerling. Maar gezien de enkele opgave die volgens het stappenplan wordt ingevuld, is dit geen
structurele waarde-educatie te noemen.
Empowerment dimensie
Het hoofdstuk richt zich grotendeels op het verleden door cultuurverspreiding en cultuurvermenging in de
context van koloniseren te plaatsen, en voor Nederland de herkomst en verschillende soorten
allochtonen te behandelen.
De laatste alinea van het hoofdstuk richt zich echter wel expliciet op de toekomst: ‘Hoe zal Nederland er
in 2050 uit zien? Zullen alle culturen zich mengen? Krijgen we een hutspot van door elkaar gemengde
culturen? Spreekt iedere bewoner van Nederland over 50 jaar een mengtaal van Nederlands en allerlei
andere talen? Zeer waarschijnlijk niet. Culturen en mensen zullen naar elkaar toe groeien en elkaar
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beïnvloeden. Tegelijk zal iedereen zijn ‘eigen cultuur’ nog heel belangrijk vinden. De culturele menukaart
van Nederland is straks één grote salade: allemaal aparte stukjes die soms goed en soms minder goed bij
elkaar passen.’
De methode bepaalt in dit geval hoe de toekomst van de Nederlandse samenleving er in 2050 uitziet.
Eigen creativiteit wordt in dit geval van leerlingen niet gevraagd. Zoals Gough al opmerkte wordt de
toekomst gepresenteerd alsof er geen alternatieven zijn. In het werkboek wordt niet terug gekomen op
deze alinea. Er staan geen vragen die op de toekomst betrekking hebben, en er zijn dus geen methoden
en technieken gebruikt om de verbondenheid tussen verleden, heden en toekomst te verkennen.
Hoewel creativiteit niet wordt gestimuleerd met het voorkauwen van de toekomst, staan er in de
keuzestof wel enkele opdrachten waarbij leerlingen creatief aan de slag gaan. Zo moeten ze een culturele
tocht bedenken in de eigen omgeving, en een wandelroute langs plekken waar je elementen uit andere
culturen kunt zien. Deze opdracht is binnen de sectie vervangen door de opdracht ‘multi-cultiwandeling’
waarbij leerlingen een wandeling door Goirle bedenken. Deze opdrachten maken leerlingen samen,
waardoor een participatie-element is geïntegreerd. Deze participatie richt zich nog steeds voornamelijk
op leren samenwerken in plaats van leren samen een probleem te definiëren. Dit laatste was mogelijk
geweest als leerlingen samen volgens het stappenplan een probleem hadden geanalyseerd, maar de
opdrachten met het stappenplan maken zij in de methode individueel. Wel ontwikkelen zij een kritische
houding met behulp van het stappenplan. De laatste stap is namelijk het vormen van een eigen mening.
Zo wordt hen bijvoorbeeld gevraagd wat zij ervan vinden dat allerlei landen en mensen in de wereld de
Amerikaanse cultuur overnemen.
Actiedimensie
Deze stap komt in dit hoofdstuk niet aan de orde.
Hoofdstuk 5 Natuurrampen – de kracht van de natuur
In dit hoofdstuk staan diverse natuurrampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en
overstromingen centraal. Er wordt beschreven waar deze rampen voorkomen, hoe ze ontstaan en welke
gevolgen ze hebben in rijke en/of arme landen.
Cognitieve dimensie
Mondiale educatie uit zich vooral in het informeren van leerlingen met betrekking tot bovengenoemde
aspecten van natuurrampen. Maar naast mondiale educatie is er ook veel aandacht voor techniekeducatie. In de extra paragrafen over natuurrampen in de Verenigde Staten en Indonesië zijn er bronnen
over de meetapparatuur aan de plaatranden in de VS en wordt het principe van schokbestendig bouwen
in de VS uitgelegd. Tevens gaat het werkboek verder in op luchtfoto’s en satellietbeelden (remote
sensing) en de manier waarop deze kunnen helpen bij het voorspellen van natuurampen. Voor Indonesië
komt het telefonisch tsunami-alarm zowel in tekstboek als werkboek aan de orde. Op deze manier krijgen
leerlingen meer inzicht in hoe we diverse technieken kunnen inzetten met betrekking tot het voorspellen
en beperken van de gevaren van natuurrampen.
Affectieve dimensie
Opvallend is dat de methode veel aandacht besteed aan de beleving van anderen met betrekking tot
natuurrampen, maar geen aandacht voor de beleving van leerlingen zelf heeft. Zo wordt wel gevraagd:
‘Welke natuurramp heb je wel eens op tv gezien of meegemaakt?’ Maar daarna wordt niet gevraagd wat
leerlingen toen voelden of dachten, maar moeten ze beschrijven wat ze zagen.
Echter, de gevoelens die anderen hebben bij de natuurrampen die zij hebben meegemaakt komen zowel
in tekstboek als in het werkboek in de tekst en bronnen naar voren. Zo gaat paragraaf 1 over een jongen
die de tsunami in Indonesië meemaakt. Bij één bron in paragraaf 5 over Indonesië staat: ‘Oma Wakinem
zit verslagen voor haar verwoeste huis’. Tevens zijn hier ook twee mailtjes afgebeeld van broers die
verslag doen van een tsunami in Indonesië en een aardbeving in de VS die zij hebben meegemaakt.
Existentiële dimensie
Deze dimensie komt in dit hoofdstuk niet aan bod.
Empowerment dimensie
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In het hoofdstuk worden met name natuurrampen uit het verleden behandeld. Er is weinig aandacht voor
de hevigheid of mate van natuurrampen in de toekomst. Wel wordt ingegaan op maatregelen die in
diverse landen zijn genomen om natuurrampen te voorkomen of te voorspellen of om de schade te
beperken. Zo geeft de paragraaf over overstromingen in Nederland een opsomming van de diverse
zeeweringen die na de watersnoodramp van ’53 zijn aangelegd. Echte methoden en technieken worden
bij deze referenties naar de toekomst niet gebruikt, behalve dat er wordt verwezen naar het belang van
voorspellen: ‘In California worden aardbevingsvoorspellingen gedaan. Dat is belangrijk, want langs de San
Andreasbreuk liggen miljoenensteden zoals Los Angeles en San Fransisco’.
Een directe referentie naar de toekomst komt wederom voor in het tekstboek in de paragraaf over
Nederland: ‘Men voorspelt in de toekomst een stijging van de zeespiegel. Zal onze kustverdediging dan
wel voldoende zijn?’ En met betrekking tot bescherming tegen de rivieren: ‘Zullen de dijken sterk genoeg
zijn als door de klimaatverandering de regenbuien in West-Europa steeds heviger worden?’ Deze
verwijzingen naar de toekomst zijn echter gebaseerd op aannames, die uitgaan van klimaatverandering,
een stijging van de zeespiegel en hevige regenbuien. Wederom komen er vervolgens in het werkboek
geen vragen over.
Houdingen en vaardigheden die leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief
komen deels aan bod binnen dit hoofdstuk. Leerlingen zijn in zoverre bezig met anticiperen dat zij in het
tekstboek informatie aangereikt krijgen over diverse maatregelen die genomen kunnen worden tegen
natuurrampen en komen in aanraking met enkele methoden van voorspellen. Op enkele plaatsen in het
werkboek wordt er creativiteit van leerlingen gevraagd, zoals bij de vraag: ‘welke maatregelen moet je
nemen als er een orkaan aankomt. Bedenk er zelf drie.’ Maar ook bij de keuzestof is het de bedoeling dat
ze de oplossingen en maatregelen van Bangladesh onderzoeken en vergelijken met die in Nederland.
Het aanvullende lesmateriaal zorgt ervoor dat leerlingen hun creativiteit verder kunnen ontwikkelen. Ze
maken in groepjes een praktische opdracht over een natuurramp. Toekomstgericht is deze opdracht
echter niet, want leerlingen beantwoorden beschrijvende vragen als waar, wanneer, waardoor en hoe?
Tevens biedt de methode enkele openingen, waardoor leerlingen kritisch naar maatregelen en methodes
kijken. Zo wordt in het werkboek gevraagd: ‘Vind je het goed of slecht dat men voor die oplossing heeft
gekozen? Denk ook aan de zeespiegelstijging.’ Ook moeten leerlingen reageren op de stelling: ‘Door
satellieten kunnen we orkanen zien aankomen, maar niet voorspellen waar ze aan land komen, dus is het
weggegooid geld.’ Maar, het merendeel van de opdrachten is nog steeds beschrijvend en gebaseerd op
reproductie van de informatie uit het tekstboek.
Actiedimensie
Deze dimensie komt al deels aan bod binnen de empowerment dimensie, omdat het voorspellen van
natuurrampen en de maatregelen die genomen kunnen worden ook behoren tot bijbehorende acties en
oplossingen. Leerlingen gaan hier in het hoofdstuk zeker mee aan de slag. Zij krijgen, zoals eerder
vermeld, vanuit de methode maatregelen aangereikt en moeten ze deze soms zelf bedenken. Hun eigen
invloed op natuurrampen wordt niet behandeld.
Hoofdstuk 6 Project - Toerisme
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op toerisme en vakantie vieren. Aan bod komen de soorten toerisme, de
herkomst- en bestemmingsgebieden, en de redenen voor toerisme in die gebieden. Tevens wordt een
overzicht gegeven van de ontwikkeling van een toeristengebied en de positieve dan wel negatieve
gevolgen van toerisme.
Cognitieve dimensie
De verbondenheid in ruimte wordt gelegd door de toeristenstromen weer te geven en de bijbehorende
gevolgen voor het bestemmingsgebied, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Deze worden
met name in het tekstboek opgesomd. Tevens is er aandacht voor het milieu, wat vooral binnen het
onderwerp duurzaam toerisme aan bod komt.
Affectieve dimensie
De beleving van de leerling zelf Komt niet/ nauwelijks aan bod, maar wel de beleving van anderen. Dit
heeft dan met name betrekking op de beleving tot de gevolgen van toerisme. Zo staat er in het tekstboek:
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‘Oma Martinez vertelt haar kleindochter Sofia hoe het hier vroeger was.’ Vervolgens lezen leerlingen hoe
een klein havenstadje is verpest door dronken toeristen en hoge flats.
Existentiële dimensie
Verschillende leefstijlen komen in het tekstboek naar voren. Hier wordt benoemd dat toeristen en de
plaatselijke bevolking elkaars gewoonten kunnen overnemen. Dit kan sociale voordelen, maar ook sociale
nadelen tot gevolg hebben.
Empowerment dimensie
In dit hoofdstuk wordt niet letterlijk gerefereerd aan de toekomst. Wel moeten leerlingen de
verschillende soorten toerisme in het werkboek kunnen beoordelen op duurzaamheid, één van de
principes waar het toekomst-discours vanuit gaat. Door het gebrek aan toekomstperspectief, wordt er
ook niet van leerlingen gevraagd te anticiperen. Participeren komt wel aan bod binnen het project,
waarbij ze in groepjes een vakantiereis samenstellen en het vakantiegedrag van buurtgenoten analyseren.
Met name de vakantiereis zorgt er ook voor dat leerlingen hun creativiteit aanspreken. Een kritische noot
ontbreekt echter bij beide opdrachten. Duurzaamheid speelt geen grote rol, en de opdrachten vallen
eerder binnen de economisch-commerciële discours die in de westerse wereld wordt gehanteerd.
Actiedimensie
Leerlingen beoordelen alleen op duurzaamheid, maar gaan niet aan de slag met acties en/of oplossingen.
Ook kijken ze niet naar de eigen invloed die ze kunnen hebben.
2 vmbo/havo
Hoofdstuk 1 Ontwikkeling – arm en rijk
In dit hoofdstuk leren leerlingen met name de verschillen in welvaart en welzijn die er in de wereld zijn.
Specifiek voor Nederland wordt er ingezoomd op het ontstaan van onze welvaart.
Cognitieve dimensie
Er is sprake van mondiale educatie, doordat het hoofdstuk inzoomt op de verschillen in welvaart en
welzijn in de wereld. Hierdoor krijgen leerlingen een beter beeld van de huidige situatie. Zo is er in de
keuzestof een opdracht, waarbij zij de kenmerken van vijf rijkste en armste landen moeten opzoeken. Als
leerdoelen worden dan ook bijvoorbeeld genoemd dat leerlingen aan het einde weten:
- hoe je landen kunt verdelen als je kijkt naar de welvaart
- hoe je het welzijn en de welvaart van een land kunt meten.
Doordat het hoofdstuk zich voornamelijk op economisch vlak richt, is er weinig aandacht voor natuur-,
milieu- en techniekeducatie.
Affectieve dimensie
Er wordt in het hoofdstuk weinig aandacht besteed aan de beleving van de leerlingen zelf ten opzichte
van dit onderwerp. Wel komt een enkele keer aan bod hoe mensen in ontwikkelingslanden zich voelen bij
hun situatie. Zo beschrijft het introductieverhaal het leven in de favela’s in Rio en komen de eerste
alinea’s van paragraaf 2 en 3 hierop terug. Over het kijken van televisie in de favela’s staat bijvoorbeeld
geschreven: ‘Carlos kijkt meestal niet. Hij is jaloers op de rijke Amerikanen.’
Existentiële dimensie
De verschillen in welvaart en welzijn creëren verschillende leefstijlen, die de methode aan leerlingen laat
zien door met name het gebruik van bronnen. Zo vergelijken de paragrafen 4 en 5 het leven van mensen
uit de Verenigde Staten ten opzichte van inwoners van China. Eén bron laat zien dat in China ‘45% van alle
Chinezen op het platteland werkt in de landbouw’.
In het werkboek worden met name reproductievragen hierover gesteld. Eén vraag laat leerlingen echter
productief nadenken over verschillende leefstijlen van mensen: ‘je gaat puberruilen met Miguel: hij komt
een week bij jou thuis wonen en jij gaat een week naar zijn krottenwijk. Wat zijn de verschillen?’
Empowerment dimensie
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Zoals beschreven laat het hoofdstuk zien dat er in de wereld verschillen in welvaart en welzijn bestaan,
waarbij mensen in hun ontwikkelingslanden hun situatie niet prettig vinden. Hierdoor is dit onderwerp
vanuit een economisch discours geschreven, waarbij groei als goed gezien wordt. Het verleden komt met
name aan bod. Zo wordt in het tekstboek bij Nederland de verandering van de beroepsbevolking
afgebeeld voor 1900, 1950 en 2007. Tevens wordt de welvaart van Nederland verklaard door de
geschiedenis van onze handelsnatie te beschrijven.
Wederom de laatste alinea verwijst naar de toekomst, maar wel vanuit het economische discours waarbij
economische groei voorop staat: ‘maar er is gevaar! De verbindingen met het achterland worden
slechter…... De havendirecteur is bang dat Rotterdam haar koppositie verliest als verbindingen niet snel
beter worden. Nederland investeert veel geld om de infrastructuur beter te maken. Maar de vraag is:
hebben we genoeg ruimte? En is het al het geld waard? Daarom zeggen geleerden dat Nederland geen
distributieland moet worden, maar een kennisland.’
In het werkboek worden twee bijbehorende vragen gesteld:
‘Welke 3 gevaren bedreigen de distributiefunctie van Nederland?’
‘Waarom kan Nederland beter een kennisland zijn dan een distributieland?’
Deze verwijzing naar de toekomst is niet binnen het toekomstdiscours te plaatsen, omdat deze niet
uitgaat van de principes van een toekomstdiscours, maar van een economisch discours waarbij
economische groei voorop staat.
Tevens laat deze verwijzing naar de toekomst weinig creativiteit aan leerlingen over, want de toekomst
wordt kant-en-klaar gepresenteerd. Een kritische houding wordt ook niet ontwikkeld door te vragen
waarom Nederland beter een kennisland kan zijn? Op deze manier nemen leerlingen deze mening over in
plaats van zich af te vroegen of dit wel zo is.
Van participatie is ook nauwelijks sprake, aangezien het merendeel van de opdrachten inclusief de extra
opdrachten en die van de keuzestof individueel worden gemaakt.
Actiedimensie
Deze dimensie Komt niet/ nauwelijks aan bod binnen dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 Landschap – Van de bergen naar de zee
Een fysisch-geografisch onderwerp staat centraal in dit hoofdstuk. De methode vertelt leerlingen hoe
gebergtevorming optreedt en op welke manier de processen van verwering, erosie en sedimentatie
hierbij een rol spelen. Tevens is er voor Nederland aandacht voor het ontstaan en de huidige inrichting
van Hoog- en Laag-Nederland.
Cognitieve dimensie
In dit hoofdstuk ligt de nadruk met name op natuureducatie doordat processen die zich binnen de natuur
afspelen worden uitgelegd en leerlingen hierover vragen beantwoorden. Zij leren op welke manier de
landschappen en de natuur in hun omgeving en Europa gevormd is.
Affectieve dimensie
Omdat dit onderwerp zich voornamelijk bezig houdt met fysieke processen, leent dit zich niet goed om de
beleving van de leerlingen of anderen te behandelen.
Existentiële dimensie
Hetzelfde geldt voor deze dimensie. Verschillende waarden en leefstijlen spelen geen rol bij het vormen
van gebergtes.
Empowerment dimensie
Het onderwerp wordt beschreven vanuit een historisch perspectief. Zo biedt een tekening inzicht in
gebergtevorming en laat het proces zien door het gebergte 50 miljoen jaar geleden, 25 miljoen jaar
geleden en nu af te beelden. Aangezien er geen referentie naar de toekomst is, worden bijbehorende
methoden en technieken ook niet gebruikt.
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Leerlingen beantwoorden met name beschrijvende vragen, zoals ‘wat is daar’, ‘hoe is dat daar?’ en
‘waarom is dat daar’, waarbij vaardigheden als creativiteit, kritisch kijken of participeren nauwelijks aan
bod komen.
Actiedimensie
Ook deze dimensie Komt niet/ nauwelijks aan bod bij dit onderwerp.
Hoofdstuk 3 Project – Europa
Terwijl het project Europa zich in de eerste klas voornamelijk op kenmerken van Europese landen richtte,
zoomt dit hoofdstuk in op het ontstaan en de groei van de Europese Unie.
Cognitieve dimensie
Doordat het hoofdstuk voornamelijk gaat over de geschiedenis van de EU, de redenen voor
samenwerking en de voordelen, leren leerlingen op cognitief gebied veel nieuwe informatie. Maar
specifiek binnen mondiale, natuur-, milieu- of techniekeducatie is dit niet te plaatsen.
Affectieve dimensie
Leerlingen houden zich niet direct bezig met hun eigen gevoelens of die van anderen met betrekking tot
de EU. De methode heeft zelf wel een standpunt hierover ingenomen en biedt leerlingen vooral inzicht in
de voordelen van de EU. Een duidelijk voorbeeld hiervan in het werkboek vormen de volgende vragen:
‘Hoe kun je zien dat de meisjes met de EU te maken hebben? ‘Waarom zijn ze daar blij mee?’
Ook staat er in de leerdoelen dat leerlingen moeten weten wat de voordelen van de euro zijn, waarom de
EU de Nederlandse cultuur helpt, waarom Nederland profiteert van en open markt, en wat de EU voor jou
kan betekenen. Hiermee speelt de methode indirect in op het gevoel van de leerling wat hierdoor
beïnvloedt kan worden.
Existentiële dimensie
In het tekstboek staat geschreven dat ‘In verscheidenheid verenigd’ de spreuk van de EU is. Hierdoor
komen verschillende leefstijlen en bijbehorende levensdoelen dan ook aan bod. Het belangrijkste
voorbeeld hiervan is het uiteindelijke project waar het in dit hoofdstuk om draait. Leerlingen zoeken
contact met leerlingen uit een ander EU-land en vergelijken hun levens. Er wordt echter niet nog dieper
ingezoomd op achterliggende waarden, die ten grondslag liggen aan de verschillende leefstijlen.
Empowerment dimensie
Binnen het onderwerp Europese Unie kunnen de principes van het toekomstdiscours, en dan met name
het onderwerp wereldburgerschapsvorming, prima behandeld worden. Zo kunnen volgens de definitie
van wereldburgerschap de rechten en plichten van EU-burgers aan bod komen, maar ook actuele thema’s
binnen de EU, waarover leerlingen kritisch en analytisch nadenken (met anderen) om zich zo een mening
te kunnen vormen, waarbij achterliggende waarden zijn overdacht.
In het hoofdstuk is echter weinig aandacht voor wereldburgerschap. Actuele thema’s worden niet
aangekaart, behalve dat ‘Sommige mensen denken dat Nederland zal verdwijnen in een groot Europees
land, dat er niets van de Nederlandse cultuur overblijft.’ Maar de methode biedt een antwoord op dit
toekomstbeeld door te stellen: ‘Gelukkig is daar niet veel van waar.’
Een ander thema wat kort aan bod komt is Turkije: ‘Zo is de vraag of Turkije wel lid mag worden.’ Hierna
wordt gevraagd: ‘wat vind jij?’ In het werkboek is echter geen opdracht te vinden waarbij leerlingen hier
verder over nadenken, om zo tevens hun kritische houding verder te ontwikkelen.
Actiedimensie
De eigen invloed die leerlingen als EU-burger kunnen uitoefenen, is niet te vinden in de methode. Het
enige leerdoel benadert de invloed vanuit het perspectief van de EU: ‘wat de EU voor jou kan betekenen’.
Leerlingen gaan dus niet aan de slag met acties of oplossingen, aangezien zij niet leren op welke manier zij
als EU-burger invloed kunnen uitoefenen.
Hoofdstuk 4 Steden – Van hier tot Tokyo
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In dit hoofdstuk draait het om verschillende soorten steden en hun ligging. De op bouw van zowel
westerse als niet-westerse steden wordt behandeld. Voor Nederland komt naast de opbouw ook
problemen in de stad en vernieuwing van de stad aan de orde.
Cognitieve dimensie
Aan mondiale educatie wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed doordat leerlingen een beeld krijgen van
de huidige situatie met betrekking tot steden in de wereld en Nederland. Het merendeel van de
leerdoelen is hier dan ook op gericht, zoals:
‘Weet je de namen en ligging van de tien grootste steden ter wereld.’
‘Begrijp je waardoor problemen in megasteden zijn ontstaan.’
Enkele problemen die aan de orde komen zijn krottenwijken, segregatie en het volbouwen van gebieden
zoals het Groene Hart.
Affectieve dimensie
De affectieve dimensie richt zich op het leven in de stad. De openingspagina vertelt het verhaal van een
zwerfjongen in Kaapstad. Een voorbeeld van een citaat waarin emotie naar voren komt is: ‘Het is een hele
arme township en ik ben blij dat ik daar weg ben. Het voelt erg vreselijk onveilig.’ In het werkboek krijgen
leerlingen hier vervolgens enkele vragen over, zoals: ‘het leven op straat is moeilijk. Noem drie dingen
waaruit dat blijkt.’
Voor de beleving van leerlingen zelf is geen aandacht.
Existentiële dimensie
Aan de verschillende leefstijlen en waarden wordt nauwelijks aandacht besteed.
Empowerment dimensie
Hoewel het onderwerp zich goed leent om een toekomstperspectief te integreren, heeft de methode hier
niet voor gekozen. Zo wordt verteld dat de urbanisatie in ontwikkelingslanden hoog is, maar wordt niet
naar gevolgen of scenario’s voor de toekomst verwezen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van steden
in het westen, waarbij wordt uitgelegd dat een stad in het verleden vaak uitgroeide tot agglomeratie,
daarna tot stadsgewest en tegenwoordig vaak een stedelijk netwerk vormt met andere steden. Op welke
manier steden zich in de toekomst verder zullen ontwikkelen Komt niet/ nauwelijks aan bod. Ook in de
extra paragrafen over Brussel en Lagos wordt de stad vooral vanuit een historisch perspectief bekeken:
‘Brussel ontstond rond een Romeinse burcht aan een riviertje midden in het land.’
Hoewel er geen directe referentie is naar de toekomst, gaan leerlingen in dit hoofdstuk wel aan de slag
met het ontwikkelen van creativiteit. Zo is één van de opdrachten in de keuzestof dat leerlingen hun
droomstad ontwerpen, op papier of op de computer.
Ook het principe van participatie wordt toegepast. In de extra opdrachten gaan leerlingen in groepjes
onderzoek doen naar veranderingen in hun stad of woonplaats.’ Zij moeten niet alleen onderzoeken wat
er gaat veranderen en hoe, maar ook wat mensen in de buurt vinden en hoe zij dit gebied zelf opnieuw
zouden inrichten. Hierbij kijken ze kritisch naar de plannen en zijn creatief bezig met hun eigen plan voor
herinrichting.
Actiedimensie
Terwijl het onderwerp niet expliciet met het oog op de toekomst wordt behandeld, worden er wel enkele
oplossingen aangedragen in het tekstboek voor de huidige problemen van de Nederlandse stad, zoals
segregatie. Hierover staat: ‘Hoe lost het stadsbestuur die problemen op?’ Vervolgens komen renovatie,
sanering, vinex-wijken en prachtwijken aan bod. In het werkboek wordt gevraagd: ‘Welke oplossing vind
jij het beste? Waarom?’ De link naar de eigen invloed van leerlingen op deze problemen in Nederland
wordt echter niet gelegd.
Hoofdstuk 5 Draagkracht – Op = op
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In dit hoofdstuk staat de draagkracht van de aarde centraal. Begrippen als milieuaantasting,
milieuvervuiling en milieu-uitputting worden geïntroduceerd om leerlingen inzicht te geven in de
verschillende problemen waar het ecosysteem aarde mee te maken heeft.
Cognitieve dimensie
Er wordt zeker aandacht besteed aan mondiale educatie, wat in relatie tot milieueducatie gebeurt.
Milieuproblemen worden op verschillende schaalniveau’s bekeken, zodat leerlingen op de hoogte worden
gesteld van de actuele situatie waarin het ecosysteem aarde zich bevindt. Zo is het merendeel van de
leerdoelen gericht op milieuproblemen, zoals:
- weet je waardoor de lucht, bodem en het water bedreigd worden.
- begrijp je hoe rijke landen en ontwikkelingslanden de aarde vervuilen, uitputten en aantasten.
In de paragrafen over Nederland wordt vervolgens concreet aandacht besteed aan de ruimtelijke
verbondenheid van systemen: ‘Ook al wonen er in Nederland zo veel mensen bij elkaar, het lijkt er niet op
dat er te weinig draagkracht is…. Je moet de oplossing niet alleen in de Nederlandse ruimte zoeken, we
gebruiken immers veel ruimte in het buitenland.’ Om dit te verduidelijken wordt de ecologische
voetafdruk van Nederland verderop beschreven: ‘De ecologische voetafdruk van alle Nederlanders samen
is 21 keer zo groot als de oppervlakte van ons land!’ Een apart tussenkopje ‘eten uit het buitenland’
behandelt hoe Nederland aan haar eten komt, en welke milieuproblemen dit tot gevolg heeft. Leerlingen
gaan in de extra opdrachten zelf aan de slag met de ruimtelijke verbondenheid door uit te vinden waar
ons drinkwater vandaan komt.
Affectieve dimensie
Terwijl er veel aandacht is voor diverse milieuproblemen, worden de gevoelens en emoties van zowel
leerlingen als anderen nauwelijks onder de aandacht gebracht.
Existentiële dimensie
Als oorzaken voor de milieuproblemen wordt de leefstijl van rijke landen benadrukt. Door de grote
ecologische voetafdruk leggen wij een groot beslag op de draagkracht van de aarde. In de leerdoelen is dit
terug te vinden: ‘begrijp je waarom de ecologische voetafdruk per land kan verschillen.’
De achterliggende waarden die hierbij horen, gebaseerd op consumptie en economische groei, komen
echter niet in de methode voor.
Empowerment dimensie
De openingspagina refereert direct aan de toekomst: ‘Is er straks nog wel voldoende voedsel, schoon
water, schone lucht en energie voor al die wereldbewoners? Kan de aarde al die mensen nog wel dragen?’
Gaandeweg het hoofdstuk komt deze toekomst echter nauwelijks terug. De tekst in het leerboek en
bijbehorende opdrachten zoomen met name in op de huidige milieuproblemen. De laatste paragraaf gaat
in op oplossingen, en pas dan komt de toekomst weer in beeld: ‘Doordat wij op te grote voet leven, zijn er
op wereldniveau grote problemen met het milieu. De aarde wordt warmer, woestijnen worden groter,
meren drogen op en tropisch regenwoud verdwijnt.’ Leerlingen krijgen dus een negatief toekomstbeeld
gepresenteerd door de methode.
Aangezien er in de opdrachten in het werkboek geen aandacht is voor de toekomst, komen bijbehorende
methoden en technieken niet aan bod. Creativiteit, een kritische houding en participatie blijven op de
achtergrond.
Actiedimensie
Vanuit het negatieve toekomstbeeld besteed de methode één paragraaf aandacht aan ‘duurzame
oplossingen’. Het bijbehorende leerdoel is als volgt geformuleerd: ‘weet je welke duurzame oplossingen er
in Canada, Egypte en Nederland zijn gevonden.’
Na het introduceren van de milieuproblemen staat er in het tekstboek: ‘toch is er aan het behoud van de
aarde wat te doen.’ Vervolgens komen enkele oplossingen aan bod, zoals rioolwaterzuiveringen,
katalysatoren in auto’s, filters in fabrieksschoorstenen, injecteren van mest door boeren en toezicht op
dumpen van afval.
Opvallend is dat de opdrachten in het werkboek bij deze paragraaf niet zozeer ingaan op oplossingen,
maar eerder op het indelen van milieuproblemen naar verschillende schaalniveau’s en het indelen van
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landen met een ‘schoon’ en ‘niet schoon’ milieu. Een enkele opgave vraagt naar oplossingen, zoals opgave
1 waarbij leerlingen een aantal zinnen krijgen. Vervolgens is het aan leerlingen om de juiste maatregel
erbij te zetten. Bijvoorbeeld: ‘onder de golfbaan is veel chemisch afval gedumpt.’
De enige vraag waar leerlingen zelf kritisch moeten nadenken is: ‘Wat is volgens jou de beste oplossing
voor al ons afval?’
Op de eigen invloed van leerlingen wordt alleen in het tekstboek kort ingegaan. Hier staat: ‘Dat begint
natuurlijk bij onszelf in Nederland en thuis.’ Vervolgens wordt recyclen als voorbeeld gegeven. Daarna is te
lezen: ‘Een andere oplossing is om minder energie te verbruiken. Autorijden, vliegvakanties, tropische
zwemparadijzen en overdekte skibanen kosten veel energie. Maar wil jij die leuke dingen wel opgeven?’
In het werkboek komen hierover geen opgaven. Uit de tekst is niet op te maken dat een duurzame
oplossing vooral bestaat uit het aanpassen van de huidige leefstijl. De tekst is geschreven vanuit een
commercieel en economisch discours, waarbinnen consumeren centraal staat. Uit de eindvraag valt op te
maken dat leerlingen hun leefstijl niet drastisch zullen veranderen.
Hoofdstuk 6 Project – Eigen omgeving
Het laatste hoofdstuk van de methode richt zich op het doen van een geografisch onderzoek in de eigen
omgeving. Het doel is om ‘overeenkomsten en verschillen tussen gebieden te ontdekken, beschrijven en
verklaren’ en om het ‘verband tussen twee of meer zaken binnen hetzelfde gebied te ontdekken.’ Het
eindproduct presenteren leerlingen als een poster.
Cognitieve dimensie
Het hoofdstuk geeft kort een overzicht van de belangrijkste informatie uit voorgaande hoofdstukken.
Leerlingen leren dus geen nieuwe informatie.
Affectieve dimensie
Deze dimensie Komt niet/ nauwelijks aan bod.
Existentiële dimensie
Deze dimensie Komt niet/ nauwelijks aan bod.
Empowerment dimensie
De toekomst speelt geen rol in dit hoofdstuk. Leerlingen gaan met name aan de slag met diverse
onderzoeks- en presentatievaardigheden. Een kritische houding, creativiteit en participatie zijn daarbij
wel van belang om tot een goed eindproduct te komen.
Actiedimensie
Deze dimensie is niet van toepassing binnen dit hoofdstuk.
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